
Уважаеми колеги,

Всички сте уведомени, че на 28 и 29.11.2015 г. в гр. Пловдив ще се проведе
Извънредно Общо Събрание (ИОС) на КНОБ. Вярваме, че всеки от нас отговорно се отнася
към дейността на Управителните органи на КНОБ в случая за избора на Комисията по
професионална етика /КПЕ/. Апелираме за активно и отговорно участие на всички членове на
РК София-град и София-област в ИОС на КНОБ.

Съгласно гласуваното решение за приемане на Бюджета за 2015 г. от Общото събрание
на РК София-град и София-област, състояло се на 13.03.2015 г., Съвета на РК организира
автобусния превоз и нощувките в гр. Пловдив като разходите се поемат от РК . Ще се осигури
автобус, който ще тръгне рано сутринта на 28.11.2015 г. от София. Нощувката ще е за една
нощ в хотел в гр. Пловдив, за който ще ви уведомим допълнително.
Молим всеки от вас да прецени може ли да присъства лично или ще упълномощи колега
от РК София-град и София-област и да ни уведомите по имейл или телефон до 11.11.2015 г
включително. От прикачените файлове е видно,че е даден срок до 13.11.2015 г., да се изпратят
попълнените документи за участие в ИОС по електронната поща на централния офис на КНОБ.
Очакваме голяма активност и бързина по отношение на заявяване на личното ви участие и
предоставянето на пълномощни, поради краткото време оставащо до ИОС. Един човек може
да представлява максимум трима души. Прилагаме като прикачени файлове Покана с дневен
ред, Пълномощно, Регистрационна карта и Декларация за участие в ИОС на КНОБ.

Колеги, предлагаме Регистрационните карти и Пълномощните да се събират в офиса на
РК София град и София област, с цел коректното уточняване броя на присъстващите на ИОС на
КНОБ и във връзка с организираното пътуване и нощувката. Според броя на пътуващите и
часа на отпътуване за гр. Пловдив ще бъде нает и автобусен превоз със съответния капацитет.
Тези от вас, които нямат възможност да присъстват на ИОС могат да донесат или да изпратят
по куриер за сметка на регионалната колегия своите пълномощни на адрес: София – 1000, пл.
„Славейков” №6, етаж 2, офис № 13, получател- РК София град и София област, до Райна
Бойдева.

Техническия секретар на Регионалната колегия г-жа Райна Бойдева ще има
ангажимента да сканира и изпрати в КНОБ до 13.11.2015 г. всички Регистрационни карти,
Декларации и Пълномощни постъпили е офиса на РК София град и София област.

Колеги,
Членовете на РК София град и София област винаги са се отнасяли с нужната

отговорност към всички организирани мероприятия. Убедени сме, че и този път ще
представим подобаващо и достойно Регионалната ни колегия.

ОТ СЪВЕТА НА РК СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ

За допълнителни справки:
Райна Бойдева
Технически секретар на
РК София-град и София-област към КНОБ
София 1000
пл." Славейков"№6, ет.2, офис 13
тел: 02/9864716, 0884 440 990
e-mail: src.ciab@geobiz.net
сайт: www.ciab-sofia.com
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