
КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 

1 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ДЕЛЕГАТСКО ОБЩО 

СЪБРАНИЕ НА 

КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

НА 18-19 ОКТОМВРИ 2014 ГОД. 

  

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България 
(КНОБ) на основание чл. 29, т. 1 във връзка с чл.25, ал.2 от Закона за 
независимите оценители  и чл.17, ал.4 във връзка с ал.2 от Устава на КНОБ по 
собствена инициатива  свиква  делегатско отчетно-изборно събрание, което да 
се проведе на 18-19 октомври 2014 год. (събота и неделя), от 8.30 часа, в гр. 
София, на адрес ул. ”Г.С.Раковски» № 108, в сградата на Федерацията на 
научно-техническите съюзи /ФНТС/ при обявеният в Поканата към членовете на 
КНОБ Дневен ред. 

 
Съгласно Устава на Камарата, поканата за свикване на Извънредното 

Общо събрание е публикувана в 2 национални всекидневника – в. „Труд” и „24 
часа”, както и на интернет страницата на Камарата. 
 

 1.  ОБЩО СЪБРАНИЕ се открива и ръководи от Временно 

изпълняващия длъжността (ВРИД) Председател  на УС на КНОБ. При 

отсъствие му събранието се ръководи от член на УС на КНОБ. За 

организацията и деловото провеждане на насроченото Общо събрание на 

КНОБ се предлагат за избор следните комисии: 

 

 1.1. КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОС (КРО) 

1.1.1.Предложение: Комисията да се състои от 9 члена.  Гласуване 

на броя на членовете на Комисия по регистрацията и организацията на ОС 

(КРО). 

          1.1.2. Предложение за Комисия по регистрацията и организацията на 

ОС (КРО): 

Председател: Иван Митев – Член на УС  

Членове:         –  Илия Хрисчев – изп.секретар 

       –  Татяна Илева – председател на СРК София 

       –   Райна Бойдева 

       –   Антоанета Ганчева 

       –   Галина Стефанова 

      –   Галя Канджикова 

– Антония Димитрова 

– Елена Марковска 

 

 1.2. КОМИСИЯТА ПО ГЛАСУВАНИЯТА (явното гласуване)  

1.2.1. Предложение: Комисията да се състои от 3 члена.Гласуване на 

броя на членовете на Комисията по гласуванията.  
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1.2.2. Предложение за Комисия на гласуванията: 

  Председател:   – Борис Гиздаков – Изпълняващ длъжността         

                                                                                   председател на КС  

  Членове:                 – Мара Иванова – Член на УС 

                                                      – Ели Монева     –  Член на УС 

1.2.3. Преброителите се определят на място в залата след началото на 

работата на Общото събрание по предложение на РК и се оповестяват от 

Председателя на Комисията по гласуванията в зала. 

 1.3. КОМИСИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗБОР НА РЪКОВОДНИ 

ОРГАНИ НА КНОБ 

1.3.1. Предложение: Комисията да се състои от 3 члена. Гласуване на 

броя на членовете на Комисия по предложенията за избор на ръководни органи 

на КНОБ.   

 1.3.2. Предложение за Комисия по предложенията за избор на 

ръководни органи на КНОБ:  

       Председател:          –  Евгени Ганчев – председател на СРК Шумен 

     Членове:          –  Член на РК Пловдив 

                                –  Член на РК Бургас 

     

1.4. КОМИСИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАЙНИЯ ИЗБОР 

1.4.1. Предложение: Комисията да се състои от 7 бр. члена. 

Гласуване на броя на членовете на Комисия по провеждане на тайния 

избор.  

 1.4.2. Предложение за Комисия по провеждане на тайния избор:  

      Председател :       Венцислав Ненов – член на УС 

    Членове:        – Член на РК София 

          – Член на РК  Плевен   

    – Член на РК Варна      

    – Член на РК Русе 

 – Член на РК Бургас 

                                              – Член на РК Ст.Загора             

 1.4.3. В случай, че член на  Комисия по провеждане на тайния избор бъде 

номиниран за кандидат за член на ръководните органи и не си е направил 

самоотвод, същия отпада като член на Комисията и на негово място се избира 

нов член. 

       

 2. ДОКУМЕНТИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 2.1. Документа за обсъждане и приемане от Общото събрание  

„Процедура за избор на ръководни органи.на КНОБ” се публикува на 

интернет страницата на КНОБ в срок до 5 дни преди Общото събрание 

 2.2. Всички нови предложения, изменения и допълнения по 

Процедурата се приемат до 15 октомври 2014 год. - 17.00 часа онлайн на 

адрес: office@ciab-bg.com. 

mailto:office@ciab-bg.com


КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 

3 

 

2.2.1. Направените предложения, изменения и допълнения по 

Процедурата трябва да съдържат трите имена, град и телефон на вносителя, с 

кратка мотивировка.  

2.2.2. Разглеждат се и се обсъждат само предложения, изменения и 

допълнения по Процедурата, направени от членове на КНОБ по образец, 

публикуван на интернет страницата на Камарата. 

 2.3. Направените предложения се обобщават и предлагат за обсъждане 

и приемане от Извънредното Общо събрание на КНОБ.  

 2.4. На Общото събрание се докладва Процедурата и само 

направените предложения, изменения и допълнения съгласно т. 2.2. и при 

спазване изискванията на т.2.3. 

 2.5.  Обсъждане по направените предложения, изменения и допълнения 

в  Процедурата. 

 2.5.1.  Обсъждания по направените предложения, изменения и 

допълнения, нови предложения и становища могат да се правят от 

микрофоните в залата от всеки член на КНОБ  при  регламент – изказвания до 

2 минути, една реплика до 1 минута и една дуплика до 1 минута.  

 2.5.2.  Направените предложения, изменения и допълнения по 

Процедурата, обсъждани на събранието, се докладват точка по точка от 

Председателя на събранието или от член на УС.  

 2.5.3.  След приключване обсъждането на всяко от направените 

предложения, изменения или проекторешения, се пристъпва към гласуване 

съобразно т.8 от настоящите Правила. 

 2.6. Всички документи по т.1 и т.2 от дневния ред на ИОС се публикуват 

на интернет страницата на КНОБ не по-късно от 15 октомври 2014 г. 

 2.7. Обсъжданията по документите по т. 1 и 2 от Дневния ред на Общото 

събрание се извършва по описаният ред в т.2.5. от настоящите Правила. 

 

 3. УЧАСТНИЦИ В СЪБРАНИЕТО 

 Право на участие в Събранието, както и да правят предожения по 

представените документи съгласно т. 2., имат всички членове на Камарата. 

Членове на РК, които не са делегати, могат да присъстват на събранието, но 

без право да гласуват и без право да се изказват по въпросите, включени в 

дневния ред.  

Пълният списък на избраните от РК делегати и на делегатите по право се 

публикува до 15.10.2014 г. на интернет страницата на Камарата.  

 

 4. ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБРАНИЕТО НА 

КНОБ 

 4.1.Регистрацията за участие в събранието се извършва от Комисията по 

регистрация в 3 /три/ регистрационни бюра. 

 4.2.Регистрацията се извършва от 7.00 часа до 8.30 часа на 18 октомври  

2014 год. в регистрационните бюра, разположени пред залата на събранието. 
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        При липса на кворум регистрацията съгласно т.5 се удължава до 

9.30 часа. 

 4.3. При регистрацията си всеки участник в събранието получава 

делегатска карта. Делегатските карти на избраните делегати и на делегатите по 

право са поименни. 

 4.4. Регистрация на участници, които не членуват в регионални 

колегии. 

 4.4.1.Всеки участник в ОС, който не членува в РК, получава бяла 

делегатска карта, на която е записано „1 глас“. 

 4.4.2. Тези участниците се регистрират в регистрационни бюра по реда 

на първата буква на личното си име.  Ще бъдат открити 2 регистрационни бюра 

по имена:  

         Първо регистрационно бюро – за имена, започващи с от „А” – Л”;  

         Второ регистрационно бюро – за имена, започващи с от „М” – „Я”. 

 4.5. Регистрация на участници в събранието - делегати. 

 4.5.1. Регистрацията на делегатите, избрани на събранията на РК, се 

извършва на едно регистрационно бюро, на базата на представени от 

регионалните колегии списъци на избраните делегати и списъка на членовете 

на националните ръководни органи. 

  4.5.2. Участниците в Общото събрание делегати, избрани от РК, 

получават делегатска карта в червен цвят на която е записано „10 гласа“.  

 4.5.3.  Участниците в Общото събрание „делегати по право” получават 

делегатска карта в бял цвят на която е записано „1 глас“.  

 4.6. Местата в залата на участниците в събранието са в зависимост от 

цвета на картите, с които ще гласуват. 

4.7. Всички въпроси, свързани с регистрацията на участниците, се 

решават от Комисията по регистрацията. 

4.8. Прекратяването на регистрацията става с решение на Общото 

събрание. След взимане на решение за спиране на регистрацията 

председателя на Комисия по регистрацията и организацията на ОС обявява 

броя на регистрираните участници в събранието. Като броя на избраните 

делегати от РК се счита за десет участника, а броя на участниците, 

представляващите само себе си се считат за един участник. 

 

 5.  КВОРУМ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  

 5.1. В 08.30 часа Председателят на Комисия по регистрацията и 

организацията на ОС и обявява резултатите от регистрацията на участниците в 

Общото събрание. 

5.2. Събранието се провежда в обявения час, ако на него присъстват 

повече от половината членове на КНОБ имащи право да присъстват на 

събранието. Това са всички делегати – избрани от РК и по право /съгласно 

Устава/ и всички нечленуващи в РК членове на КНОБ. 

    5.3.  При липса на кворум съгласно чл.26 ал. (1) от ЗНО и чл. 20 от 

Устава събранието се отлага с един час и се провежда на същото място и при 
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същия дневен ред и се смята за редовно независимо от броя на присъстващите 

членове. 

 6. Откриване на Извънредното Общо Събрание     

Събранието се открива в 08.30 часа на 18 октомври 2014 год. от 

Изпълняващия длъжността Председател на УС, който обявява дневния ред и в 

резюме Правилата за провеждане на Извънредното Общото Събрание и 

Процедурата за провеждане на избори. 

 

7. ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО 

СЪБРАНИЕ. ИЗБОР НА КОМИСИИ, ПРОТОКОЛЧИЦИ И ПРЕБРОИТЕЛИ. 

 7.1. ВРИД Председател на УС на КНОБ обявява Председателя и 

Заместник-председателя  на събранието, които ръководят неговата работа. 

7.2. За деловото протичане на събранието на Камарата по предложение 

на водещия на събранието се избират 3 - ма протоколчици, както и начина за 

определяне на преброителите (най – малко един на блок) и самите 

преброители, които се предлагат от предложения Председател на Комисията 

по гласуванията в зала. 

7.3. ВРИД Председател на УС на КНОБ обявява предложените от УС на 

КНОБ членове на Комисиите по: регистрация и организация на Общото 

събрание, по гласуванията в зала (явно гласуване) и по предложенията за 

избор на ръководни органи. 

7.3.1 Съставът на Комисията по провеждане на тайния избор се предлага 

на ОС от ВРИД Председател на УС на КНОБ след провеждане и приключване 

на дебатите по предложенията за избор на УС и КС. 

7.3.2 Броят на членовете на Комисията по гласуванията, Комисията по 

предложенията и Комисията по провеждане на тайния избор на ръководни 

органи на Камарата трябва да бъде нечетен.  

7.4. Изборна процедура за избор на членове на Комисиите. 

7.4.1. Всеки участник в събранието има право да предлага нови 

кандидатури за членове на Комисиите, както и да прави отводи. 

7.4.2.  Отводите се гласуват. 

7.4.3.  Всеки предложен може да си направи самоотвод, който се приема без 

гласуване. 

7.4.4. Изборът на комисиите се провежда от водещия на събранието. 

Протоколчиците записват имената на кандидатите. 

 7.4.5. Изборът на комисиите е с явно гласуване и с обикновено 

мнозинство. 
 

 8. ЯВНО ГЛАСУВАНЕ 

 8.1. Решенията по дневния ред, с изключение на решенията по тайния 

избор, се вземат с явно гласуване, с вдигане на делегатската карта. 

Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите в залата 

участници в ОС, които не могат да бъдат по – малко от половината плюс един 

от регистрираните участници с право на глас, съгласно чл.18 (2), (3) или (4) от 
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Устава. При необходимост или по искане на участник в събранието, преди 

гласуването, преброителите установяват наличието на кворум – половината 

плюс един от регистрираните участници в ОС. 

 8.2. Резултатите се отчитат за всяко гласуване. 

       Преброителите на всеки блок съобщават броя гласове „за”, „против” и 

„въздържал се” в залата. 

       Председателят на Комисията по гласуванията обобщава и съобщава 

резултата от всяко гласуване. 

 8.3. По време на гласуванията не може да се взима думата за изказвания 

и обсъждания. 
 

9. ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ 

9.1. Решенията по т.т. 1, 2, 3, 4 и 9 от дневния ред се вземат с явно 

гласуване. 

9.2. Процедурата по провеждане на избор на ръководни органи на КНОБ 

е дадена в отделен документ. 

 

 10. ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В 

ДНЕВНИЯ РЕД 

 10.1. Документите, включени в дневния ред, се докладват в резюме от 

член на ръководните органи на КНОБ. 

 10.2.  Дебати по документите и предложенията за решения 

 Съгласно разпоредбите на  т. 2 от настоящите Правила за провеждане на 

извънредно делегатско общо събрание.  
 

 11.ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

  Съгласно разпоредбите на  т. 8 и т. 9  от Правила за провеждане на 

извънредно делегатско общо събрание. 
 

 12. ДРУГИ 

 По неуредените въпроси се прилага Правилника за работа на ОС. 

 

Настоящите Правила са съгласувана с правния съветник на КНОБ адв. 
Г.Хорозов. 
 


