
Финансов отчет за 2012 г -  

Приходната  част се състои от следните основни пера:  

1. През 2012 г. основните приходи на Камарата се формират от  Приходи от членски внос , 

които през 2012 година възлизат на 112 920 лева , от които отчисления за регионалните 

колегии в размер на 70% от чл.внос, общо в размер на 63 250 лв, отчисления за централния 

офис –в размер на 49,7 хил. лв , от които  100% от нечленовете на РК и 30% от 

постъпленията от  членски внос, платен от членове на Регионалните колегии. 

  2012 г. 
постъпления 

от членски 
внос 2012 г. 

отчисления 
за РК 

отчисления 
за 

центр.офис 

Общо: в т.ч.: 942 112920 63252 49668 

Центр.офис 188 22560   22560 

Бургас 80 9600 6720 2880 

Варна 152 18240 12768 5472 

Плевен 35 4200 2940 1260 

Пловдив 79 9480 6636 2844 

Русе 49 5880 4116 1764 

София 281 33720 23604 10116 

Стара Загора 45 5400 3780 1620 

Шумен 32 3840 2688 1152 

 

Спрямо прогнозирания бюджет за 2012 г. изпълнението на приходите от постъпления от 

членски внос е 97,4%. Регистрирани членове на КНОБ за 2012 г. са  942 /при прогнозирани 966 

члена/, от които трима починали и 1 един със замразено членство, докато през 2011 г. членове 

на КНОБ са били 1012 независими оценителя. Регистрирани членове  към 30.4.2013 г. са 834. 

Разпределението на членската маса за периода 2011 -2012 по Регионални колегии е, както 

следва: 

  2011 г. 2012 г. 
промяна 2012 г. 
спрямо 2011 г. 

отпаднали 
2012 г. 
спрямо 
2011 г. 

преминали 
от КНОБ 
към РК 

Друга 
вътр.миграция 

нови 2012 
г. спрямо 

2011 г. 

Общо: в т.ч.: 1012 942 -6,92% 180 0 0 110 

КНОБ 302 188 -37,75% 101 -38   25 

Бургас 70 80 14,29% 8 6   12 

Варна 145 152 4,83% 14 1   20 

Плевен 39 35 -10,26% 8 1   3 

Пловдив 85 80 -5,88% 10     5 

Русе 47 49 4,26% 3     5 

София 230 281 22,17% 19 30 1 39 

Стара Загора 51 45 -11,76% 7     1 

Шумен 43 32 -25,58% 10   -1 0 



2. Приходи от  дейности, свързани с Публичния регистър – такси вписване, промяна 

обстоятелства –общо в размер на 34 330 лв или около 60% от планираните приходи към 

Публичния регистър. Това обстоятелство се дължи главно на факта, че през изтеклата 

година не са проведени изпити за придобиване на професионална квалификация, които 

генерират приходи от такси за изпит и приходи от такси за издаване на сертификати 

3. Приходи от курсове, семинари , кръгли маси, учебни помагала – общо 59 036 лв без ДДС, 

ите почти изцяло се дължат на дейността на регионалните колегии и са  разпределени, 

както следва РК Варна – 32 950 лв, РК София – 15417 лв /18 500 лв вкл ДДС, като през 2012 г.  

РК София е реализирала и приходи за бъдещи периоди за курсове, които са организирани 

през януари и февруари на 2013 г. общо в размер на 50 370 лв вкл. ДДС /. , РК Бургас – 3296 

лв, РК Пловдив – 3000 лв, РК Русе – 825 лв, РК Плевен – 942 лв, РК Шумен – 791 лв, РК 

СТ.Загора – 75 лв . Спрямо планиранираните постъпления за годината изпълнението на тази 

част е най-ниско и е под 30% . Основната причина за това отново е непровеждането на 

планираните курсове за подготовка за изпити за професионална квалификация, които 

съобразно планирания бюджет  би трябвало да донесат приход от 78750 лв  

4. Приходи от от лихви по банкови депозити – 8630 лв, като КНОБ има сключени няколко 

банкови депозита, а именно: 

1.от средствата на централен офис са депозирани 2 депозита в две банки –Българо-

американската кредитна банка и ЦКБ , като общата маса на главницата е 359 900 лв 

2.РК София има сключен 1 депозит с главница от 30 300 лв 

3.РК Варна има сключени общо 3 депозита с обща маса на главницата 30 370 лв 

4.РК Стара Загора има сключен 1 депозит с главница 8 075 лв 

Изпълнението на перо „Други приходи“ спрямо планираното е 72% и се дължи от една 

страна на значителния спад на лихвите по депозитите и на факта, че не цялата парична 

маса на КНОБ бе договорена като депозити. 

Разходна част за 2012 г.  

1.Основно перо в разходите за 2012 г. са разходите за издръжка на персонал, които през 2012 г. 

възлизат на 116 198 лв, като включват разходите изплатени  възнаграждения и работни заплати 

и осигуровки на Персонала, назначен в централния офис  и в регионалните колегии, както и 

гласуваното от ОС и изплатено възнаграждение на Председателя на Камарата възлизащо на 8 

минимални работни заплати месечно и осигуровките към него и изплатените разходи за 

ваучери за храна. 

По-детайлната разбивка показва: разходи за заплати на персонал и за договор за управление 

на Председателя в размер на 93131 лв;-разходи за осигуровки , включително по договор за 

управление: 16445 лв, -разходи за ваучери – 6622 лв. Превишение спрямо бюджетирано с 4%. 

2. Административни , управленски разходи, включително специфичните разходи във връзка с 

публичния регистър  са размер на 116 489,14 лв, което е 94% от заложеното в бюджета. По 

видове разходите се разпределят, както следва: : 

Разходи 2012 нето – по банка и каса по основни пера Сума нето в лв 

1. Наем офиси, вода, електроенергия, ДДФЛ наем, наем зала, 
топлоенергия, охрана и почистване 44 503,70 



2. Пощенски и куриерски, телефон                 4 995,54 

3. Интернет и поддръжка сайт 3 175,28 

4. канцеларски материали и офис консумативи, включително 
и за провеждане на семинари и курсове 8 514,02 

5. адвокатска услуга 6 720,00 

6. счетоводна услуга 11 273,00 

7. банкови такси и други такси 3 094,20 

8. трудова медицина 498,40 

9. обявления, публикации , рекламни услуги 4611,28 

10. командировки, включително и за провеждане на курсове 29 103,72 

 

3. Разходи във връзка с провеждане на обучителни курсове, семинари  51 068,65 лв, което е 

34,3% от заложеното в бюджета и по основни видове се разпраделя, както следва: 

1. разходи във връзка с провеждане на семинари, курсове, 
включително представителни разходи  11 980,44 

2. лекторски за обучителни програми, изплатени като 
граждански договори, данъци към тях 17167,37 

3. консултанска услуга във връзка с обучителни програми, 
изплащани на юридически лица 7 871,20 

4. копирни услуги във връзка с провеждане на курсове и 
семинари 2 902,78 

5. разходи за учебни помагала във връзка с обучителни 
семинари 1 368,00 

6.рекламни материали, включително и за семинари 2384,04 

7. транспортни услуги и  други услуги, включително и за 
провеждане на съвместни мероприятия 7 394,82 

 

4. Разходи във връзка с членство в международни организациия, участия в международни 

конференции, разходи за превод на международни стандарти – 7412,23 лв, което  40% от 

заложеното в бюджета. 

Общо по банкови сметки и в касите на КНОБ към 31.12.2012 г. има 598 хил. лв. 

Анализът на данните налагат следните важни изводи: 

1. КНОБ губи членска маса , като темповете на намаляването на членската маса се 

засилват, като през 2012 година членската маса е намаляла спрямо 2011 г. с 7%. Най-

голямо е намалението на независимите оценители, които директно членуват в КНОБ- -

от 302 члена през 2011 година  сега директно в КНОБ членуват 122. Причините за това 

са: както номиналната загуба на членове , така и преместване на такива в регионалните 

колегии –38 към РК София,  6 към РК Бургас, 3 към РК Пловдив и по един към Варна и 

Плевен. Спад има членската маса в Плевен – 10% за 2012 Г. Пловдив – 6% за 2012 г., 

през 2012 г.Шумен загуби около една четвърт от членовете си, като през 2013 г. 

компенсира част от тази загуба.  



Възходящо е развитието на РК София, която е и най-голямата регионална колегия, като 

същата увеличи членската си маса с 22% през 2012 г. Подобно развитие претърпя и 

регионална колегия Бургас, като номинално увеличи своите членове през 2012 г. с 14% 

и ги задържа през текущата 2013 година.  Стабилна е членската маса във Варна, през 

2012 г. тя се увеличи с 5% и през 2013 г. задържа своите членове.  

2. Общо непотвърдили членството за 2012 г.  са 180 независими оценителя. В същото 

време Камарата е привлякла нови 110 члена през 2012 г. Тоест темповете на 

отдръпване по-скоро се запазват или слабо намаляват, но номиналната маса на 

новопривлечените не покрива номиналната маса на отдръпналите се. 

3. Регионалните колегии в по-големите градове – София, Варна, Бургас и Пловдив , които 

развиват активна дейност , привличат нови членове. Това увеличава техния 

административен и финансов капацитет, прави ги устойчиви и съответно  им позволява 

да организират още повече мероприятия. 

4. Демографският анализ на членската маса показва , че повече от 59% от членовете на 

КНОБ са на възраст 55 и повече години /като 347 са над 65 години и 200 члена са на 

възраст между 55 и 65 години/ , 24% са на възраст между 45 и 54 г и само 17% са под 35 

годишна възраст. Това , между прочем, съответства и на възрастовата структура на 

регистрираните в Публичния регистър независими оценители. Дългосрочно погледнато 

тези данни са доста обезпокоителни, тъй като  възрастовата структура има пряка връзка 

към отношението към образователни програми, семинари, конференции и др. 

Целесъобразно би било бъдещият управителен съвет да набележи мерки за 

преодоляване на тази негативни тенденции  и привличането на млади хора към 

професията на оценителя.  

5. Неизпълнението на приходната част е в частта приходи от такси за Публичния регистър 

и приходи от семинари, обучителни курсове и се дължи основно на неорганизирането 

на обучителни курсове за професионална квалификация, и то основно от централния 

офис. Почти всички генерирани приходи са от курсове и семинари, организирани от 

регионалните колегии. Също така важно обстоятелство, че голяма част от проведените 

курсове за международните стандарти, бяха безплатни за членовете на Камарата. 

Незипълнението на тази част на прихода е свързано и с икономия в съответната 

разходна част от бюджета.  

6. Очевидно е, че само развитието на широка обучителна и кволификационна програма 

може да гарантира финансова стабилност на Камарата. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение:  
Разбивка по лица и видове разходи – заплата, граж. дог., конс.услуги, 
командировки. Всички суми са НЕТО и не включват осигуровките и данъците 

 

суми нето след  
платени 

осигуровки и 
данъци 

граждански 
договори, нето 

сума 
командировки 

изплатени на 
пряко 

свързани с 
лицето 
фирми 

Общо 
изплатени на 
лицето нето  

Управителен Съвет 
     Людмил Симов          21 690 лв.              1 714 лв.                1 694 лв.           1 440 лв.             26 538 лв.  

Венцислав Ненов                  -   лв.                     -   лв.                1 004 лв.                 -   лв.                1 004 лв.  

Георги Андонов                  -   лв.                     -   лв.                   160 лв.                 -   лв.                   160 лв.  

Ели Монева                  -   лв.                     -   лв.                      -   лв.                 -   лв.                      -   лв.  

Иван Митев                  -   лв.                     -   лв.                   332 лв.                 -   лв.                   332 лв.  

Кирил Георгиев                  -   лв.                     -   лв.                1 078 лв.                 -   лв.                1 078 лв.  

Мара Иванова                  -   лв.                 600 лв.                   489 лв.                 -   лв.                1 089 лв.  

общо за УС         21 690 лв.              2 314 лв.                4 758 лв.           1 440 лв.             30 202 лв.  

 
     Контролен Съвет  
     Бистра Бонева                  -   лв.                 100 лв.                     90 лв.                     190 лв.  

Борис Гиздаков                  -   лв.                  2 143 лв.                  2 143 лв.  

Елена Обрейкова                  -   лв.                     488 лв.                     488 лв.  

Людмил Велинов                  -   лв.                 600 лв.                   737 лв.                  1 337 лв.  

Тихомира 
Шевкенова                  -   лв.                     262 лв.                     262 лв.  

общо за КС                  -   лв.                 700 лв.                3 719 лв.                 -   лв.                4 419 лв.  

      КПЕ 
     Таня Бачовска                  -   лв.                     825 лв.                     825 лв.  

Димитър Димитров                  -   лв.                 400 лв.                1 299 лв.                  1 699 лв.  

Динко Динев                  -   лв.                     596 лв.                     596 лв.  

Пламен Чернев                  -   лв.              2 437 лв.                    2 437 лв.  

Румен Михайлов                  -   лв.                 378 лв.                500 лв.                   878 лв.  

общо за КПЕ                  -   лв.              3 215 лв.                2 720 лв.              500 лв.                6 435 лв.  

Централен офис 
     Илия Хрисчев         13 768 лв.                     239 лв.               14 007 лв.  

Теменужка Митева           7 086 лв.                      7 086 лв.  

Антония Димитрова           6 599 лв.                      6 599 лв.  

Галя Канджикова           3 704 лв.                      3 704 лв.  

Атанас Бочев           3 946 лв.                      3 946 лв.  

Татяна Праскова           3 418 лв.                      3 418 лв.  

Георги Хорозов                      130 лв.                     130 лв.  

Ваучери за храна                       6 622 лв.  

Други .                      177 лв.                     177 лв.  

Общо центр.офис         38 521 лв.                     -                     546 лв.                 -   лв.             45 688 лв.  



Регионални колегии 

РК София 

суми нето след  
платени 

осигуровки и 
данъци 

граждански 
договори, нето 

сума 
командировки 

изплатени на 
пряко 

свързани с 
лицето 
фирми 

Общо за лицето 

Татяна Илева                  -   лв.                     712 лв.                     712 лв.  

Божидар Кънев                      102 лв.                     102 лв.  

Светла 
Дерменджиева                      120 лв.                     120 лв.  

Виолета Шентова                      -   лв.                     40 лв.                       40 лв.  

Мария Райковска                  555 лв.                       555 лв.  

Ирина Станкова 
Стоилова                      142 лв.                     142 лв.  

Кирил Владимиров 
Михов                      346 лв.                     346 лв.  

Красимира 
Георгиева Башева                      178 лв.                     178 лв.  

Венета Колева 
Желева                        40 лв.                       40 лв.  

Райна Бойдева           5 769 лв.                 842 лв.                   178 лв.                  6 789 лв.  

Общо            5 769 лв.              1 397 лв.                1 858 лв.                 -   лв.                9 025 лв.  

РК Варна 
     Дарина Бобева                  -   лв.                  1 569 лв.           1 920 лв.                3 489 лв.  

Стефан Тодоров 
Данговски                  -   лв.                     327 лв.                     327 лв.  

Петър Влаев                  -   лв.                  400 лв.                   400 лв.  

Светлана Николова 
тех. Сътрудник           5 644 лв.                 723 лв.                    6 367 лв.  

ГалаТур ООД изпл. За 
команд.                   -   лв.                  2 435 лв.                  2 435 лв.  

Транспорт                  -   лв.                  1 200 лв.                  1 200 лв.  

Общо           5 644 лв.                 723 лв.                5 531 лв.           2 320 лв.             14 217 лв.  

РК Бургас 
     Иван Димов                  -   лв.                     -   лв.                   536 лв.                 -   лв.                   536 лв.  

Красимира 
Арабаджиева 
тех.сътр.           2 171 лв.                      2 171 лв.  

Общо           2 171 лв.                     -   лв.                   536 лв.                 -   лв.                2 706 лв.  

РК Пловдив 
     Димитър Желев Димитров                      116 лв.                     116 лв.  

Йорданка Ангелова                        95 лв.                       95 лв.  

Надежда Калудова техн.сътр.           1 317 лв.                      1 317 лв.  

СИРИО ЕООД                      492 лв.                     492 лв.  

Общо           1 317 лв.                     -   лв.                   702 лв.                 -   лв.                2 019 лв.  

 
     



 

РК Русе 
     Красимира Петкова                  -   лв.                     529 лв.                     529 лв.  

Катя Кънчева                  -   лв.                     365 лв.                     365 лв.  

 Валери Матеев                  -   лв.                     183 лв.                     183 лв.  

 Елвин Мустафов                  -   лв.                       40 лв.                       40 лв.  

 Стефан Тодоров                  -   лв.                     246 лв.                     246 лв.  

Нено Бончев                  -   лв.                       60 лв.                       60 лв.  

Радка Настева                  -   лв.                       60 лв.                       60 лв.  

Сия Михайлова                  -   лв.                       10 лв.                       10 лв.  

Станимир Коцев                  -   лв.                       60 лв.                       60 лв.  

нощувки общо хотелШипкаСф                  -   лв.                     627 лв.                     627 лв.  

Ник Травел - транспорт                  -   лв.                  1 190 лв.                  1 190 лв.  

Общо                  -   лв.                     -   лв.                3 369 лв.                 -   лв.                3 369 лв.  

      РК Плевен 
     Красимир Братанов                  -   лв.                     405 лв.                     405 лв.  

Венцислав Хинов                        80 лв.                       80 лв.  

Мария Михайлова                      279 лв.                     279 лв.  

Балкан Север АД                   1 013 лв.                  1 013 лв.  

Общо                  -   лв.                     -   лв.                1 777 лв.                 -   лв.                1 777 лв.  

 

РК Стара Загора 
     Димитър Диамандиев                  -   лв.                     112 лв.                     112 лв.  

Димитрина Кирчева контр.                      342 лв.                     342 лв.  

Еленка Вълчева Христова                        54 лв.                       54 лв.  

Иванка Христова                        52 лв.                       52 лв.  

Ирена Диамандиева                        40 лв.                       40 лв.  

други разх.команд.                      216 лв.                     216 лв.  

Общо                  -   лв.                     -   лв.                   815 лв.                 -   лв.                   815 лв.  

      РК Шумен  

     Евгений Ганчев                  -   лв.                     138 лв.                     138 лв.  

Павлинка Йорданова                      130 лв.                     130 лв.  

Общо                  -   лв.                     -   лв.                   268 лв.                 -   лв.                   268 лв.  

 


