ПРОЕКТ!

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ХХ-ТОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ /ОС/ НА КАБ НА 16 И 17 ОКТОМВРИ 2020 Г.
В ХОТЕЛ „РИЛА” , К.К. БОРОВЕЦ

15 октомври 2020 г.
Регистрация на делегатите от 18.00 до 20.00 часа във фоайето пред Зала „Захари Зограф“ на
Хотел „Рила“

16 октомври 2020 г.
Регистрация на делегатите от 9.00 часа до 10.00 часа във фоайето пред Зала „Захари Зограф“
на Хотел „Рила“

16 октомври 2020 г.
Час

Дневен ред

Докладват

Първо заседание
Заседанието се председателства от арх.
Николай
Баровски
–
Председател
на
Управителния съвет на КАБ /Председателят на
УС/

10.00-10.10

Откриване, поздравления от гости на ОС

Председателят на УС

10.10-10.30

Избор на работни органи на ОС – Комисия по
регистрацията (Мандатна комисия), Комисия
по избора и Комисия за решенията на ОС

Изборът се извършва с
явно гласуване

10.30-11.00

Приемане на дневен ред и
/правила за работата/ на XX ОС

Решенията се вземат с
явно гласуване

11.00-12.30

Кратка презентация, обсъждане и приемане
на публикуваните отчети за дейността на
Управителния съвет за периода 2016 – 2020
г.

Председателят и
членовете на УС на КАБ

12.30-13.00

Отчет на Бюджет 2018 г., отчет на Бюджет
2019 г. и частичен отчет на Бюджет 2020 г.

Председателят на УС

13.00-14.30

Почивка - обяд

14.30-15.00

Изслушване
на
одиторски
доклад
и
приемане на годишен финансов отчет (ГФО)
за 2018 г. и за 2019 г.

регламент

Председателят на УС
Решенията се вземат с
явно гласуване

15.00-15.30

Отчет за дейността на Комисията по
дисциплинарно производство за периода
май 2019г. – октомври 2020 г.

Председателят на КДП

15.30-16.00

Кратка презентация, обсъждане и приемане
на публикувания отчет за дейността на
Контролния съвет за периода 2016 – 2020 г.

Председателят на КС

16.00-16.30

Освобождаване
на
Председателя
членовете на Управителния съвет
изминалия мандат 2016 – 2020 г.

Председателят на УС

Освобождаване

на

Председателя

и
за
и

Решенията се вземат с
явно гласуване

членовете
на
Контролния
изминалия мандат 2016 – 2020 г.
16.30-17.00

съвет

за

Почивка – кафе-пауза
16 октомври 2020 г.

Час
17.00-19.30

Дневен ред

Докладват

Избор на нов Председател и нови членове
на Управителен съвет с нов мандат от
четири години 2020 – 2024 г.
Избор на нов Председател и нови членове
на Контролен съвет с нов мандат от четири
години 2020 – 2024 г.

Председател на
Комисията по избора
Решенията се вземат с
тайно гласуване с
обикновено мнозинство

(Кандидатури, представяне, дискусия)
19.30-21.00

Почивка
–
бюлетините

вечеря

21.00-22.00

Тайно гласуване

и

подготовка

на

17 октомври 2020 г.
Час

Дневен ред

Докладват

Второ заседание
Заседанието се председателства от арх.
Николай Баровски или от новоизбрания
Председател на УС на КАБ
9.00-10.30

Избор на Председател и членове на
Управителен съвет, на Председател и
членове на Контролен съвет (продължение)
(Ако има балотаж, се провежда второ тайно
гласуване)

Председател на
Комисията по избора
Решенията се вземат с
тайно гласуване с
обикновено мнозинство

10.30-11.30

Приемане на Бюджет на КАБ за 2021 година

Председател на УС

11.30-13.00

Приемане на изменения и допълнения на
Устава на КАБ

Председател на УС

13.00-14.30

Почивка – обяд и освобождаване на стаите в
хотела

14.30–15.00

Доклад на Комисията за избора

15.00-17.00

Приемане на решения на Общото събрание
на КАБ, въз основа на внесени предложения
от членове на КАБ и от делегати на XX ОС на
КАБ

17.00

Закриване на ХХ ОС на КАБ

Изходяща регистрация на делегатите

Решенията се вземат с
явно гласуване с
квалифицирано мнозинство

Председател на
Комисията по избора
Председател на
Комисията за решенията
на ОС

