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(9,30 часа) 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, времето за 

регистрация свърши. Правим проверка на кворума.  

ИВАН МИТЕВ: Уважаеми колеги, съобщавам Ви 

състоянието по регистрацията към 9,30 часа така, както е по 

правилата. В 9,30 часа са регистрирани 444 гласа, лично 

представени, и с пълномощни или хора, които имат право да 

участват в заседанието, 892. Това означава, че към 9,30 ние 

нямаме кворум и продължава регистрацията до 10,30 часа.  

Благодаря.  

 

*  *  * 

 

(10,30 часа) 

 

ИВАН МИТЕВ: Уважаеми колеги, 10,30 е, съгласно 

нашите указания, това е времето, когато се обявява броят на 

регистрираните до този момент.   

От 892-ма, имащи право на участие в заседанието, налични 

са 517, лично, и представени с пълномощни. Това е повече от 

половината, но независимо от това, какъвто и да е броят на 

присъстващите, събранието може да започне.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, преброителите са 

Борислав Стоицев, Недялка Бойчева, Теменужка Узунова, Цвета 

Вълчева, Кичка Станева, Мария Райковска, Запрянка Райкова.  

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Колеги, ще се преброим по сектори.  

С 1 глас – 36; с 2 гласа – 7; 13 по 3 гласа; с 4 гласа – 25; 28 

по 4 гласа; 24 по 4 гласа; 21 по 4 гласа. От трибуната – 15. 
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ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, нещо неприятно 

става, колегата Иван Митев съобщи кворум 517 регистрирани, а 

тук сме 542.  

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Колеги, нека още веднъж да направим 

преброяването.  

С 1 глас – 34 по 1; с 2 гласа – 7 по 2; 13 по 3 гласа; с 4 

гласа – 28 по 4; 36 по 4 гласа; 24 по 4 гласа; 22 по 4 гласа; от 

трибуната – 15. Общо 510. В момента имаме 510 от 517. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Заповядайте, г-н Симов.  

ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, добър ден. Добре дошли на 

извънредното общо събрание на Камарата на независимите 

оценители в България. Уточнихме кворума – 517 души, в 

момента присъстват 510, така че можем да започнем 

извънредното общо събрание.  

Извънредното общо събрание е свикано по искане на 118 

членове на Камарата, като подписката на тези 118 членове на 

Камарата е внесена на 5 декември 2013 г. в офиса на Камарата за 

свикване на извънредно общо събрание на 25.01.2014 г. в София, 

в УАСГ, в зала „Максима”.  

Дневният ред, който е предложен в подписката на тези 

колеги, е избор на Управителен съвет и Контролен съвет на 

КНОБ и избор на председател на Управителния съвет и на 

Контролния съвет по правилата за провеждане на извънредно 

общо събрание и процедура за провеждане на избор на 

ръководни органи на КНОБ, приети от извънредното общо 

събрание на 9.11.2013 г. Тези правила могат да бъдат променени 

само по отношение на съответните етапи, които са за подадените 
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документи, за обсъждането на документите, които се публикуват, 

пълномощни и т. н.  

С решение на Управителния съвет от 6.12.2013 г. са 

определени за председателстващи на извънредното общо 

събрание председателят на Управителния съвет, Людмил Симов, 

тоест аз, и Венцислав Ненов. Вчера  съм депозирал в офиса на 

Камарата отвод като председателстващ на извънредното общо 

събрание на Камарата. Така че председателстващ днес ще бъде г -

н Венцислав Ненов. Мотивите за моя отвод са дадени в 

депозираната молба, който желае, може да ги прочете в офиса на 

Камарата. Да си пожелаем ползотворна работа и да довършим 

това, за което сме се събрали - да изберем пълни състави на 

Управителния съвет, Контролния съвет и председател на 

Контролния съвет и на Управителния съвет.  

Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)  

Давам думата на г-н Ненов.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, здравейте! 

Обявения дневен ред го имате. Ние не можем да го променяме. 

Той е от 5 точки. Само ще допълня председателя на Камарата, че 

изборът на дневния ред беше осъществен не на базата на 

желанието на тези 118 човека, защото те желаеха нещо друго, а 

Управителният съвет го определи. Според новата формулировка 

ние трябва да допълним съставите на Управителния съвет и на 

Контролния съвет и да изберем председател. Това са четирите 

точки и имаме една точка - Утвърждаване на Международните 

стандарти за оценяване, приети от IVSC. Или дневният ред е:   

1. Избор на членове на Управителен съвет на КНОБ;  

2. Избор на членове на Контролен съвет на КНОБ;  
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3. Избор на председател на Управителен съвет на КНОБ;  

4. Избор на председател на Контролен съвет на КНОБ;  

5. Утвърждаване на Международните стандарти за 

оценяване, приети от IVSC. 

Почвам да Ви чета комисиите, след това трябва да ги 

гласуваме. Искам да Ви предупредя, вижте си отзад на 

картончето, имате едни правила за изказване, моля Ви, 

съобразявайте се с тях. този път съм си взел часовник със 

секундарник и ще прекъсвам, ако някой взима думата за повече 

от определеното време и взима думата повече от един път за 

изказване, плюс обясненията и другите допустими неща. Трябва 

да гласуваме комисиите, те не са същите както предния път, 

претърпяха известни промени. 

Комисия по регистрация и техническо обезпечаване, които 

действат до момента и действат стриктно.  

Председател Иван Митев, член на УС, членове - Ели 

Монева, Антоанета Ганчева, Галина Стефанова, Елена 

Марковска, плюс служителите на офисите на КНОБ и на 

регионална колегия – София.  

Има ли претенции към тази комисия? Ако няма, предлагам, 

който е съгласен с така предложената комисия, да гласува.  

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: 25 по 1; 7 по 2; 13 по 3; 36 по 4; 27 по 

4; 24 по 4; 15 по 4; 15 от трибуната.  

"За" – 501; "против" - 1; "въздържали се" – 1. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: С 501 гласа "за", 1 

"против"  и 1 "въздържали се" е приета  Комисията по 

регистрация и техническо обезпечаване.  

Комисия по провеждане на гласуванията в залата.  
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Председател Кирил Георгиев, членове – Ели Монева, 

Людмил Велинов, Борислав Стоицев, Недялка Бойчева, 

Теменужка Узунова, Цвета Вълчева, Кичка Станева, Мария 

Райковска, Запрянка Райкова.  

Който е съгласен с така предложената комисия, моля да 

гласува.  

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: 27 по 1; 7 по 2; 13 по 3; 36 по 4; 27 по 

4; 24 по 4; 15 по 4; 15 от трибуната.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

"За" – 503; "против" - няма; "въздържали се" – няма. 

С 503 гласа "за" и тази Комисия е избрана.  

Комисия по документите и проекторешенията.  

Предложенията са за председател – Людмил Симов, 

членове – Татяна Илева и Кирил Георгиев.  

Има ли други предложения? – Няма. 

Който е съгласен, моля да гласува.  

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: 27 по 1; 7 по 2; 13 по 3; 36 по 4; 27 по 

4; 24 по 4; 15 по 4; 11 по 4; от трибуната 11.  

"Против" – няма; "въздържали се" – 3. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: "За" – 499; "против" - 

няма; "въздържали се" – 3. 

С 499 гласа "за" и тази комисия е избрана.  

Комисия по провеждането на тайния избор. Председател – 

Иван Димов, членове – Димитър Христов (Варна), Петър Савов 

(София), Любомир Бонев (София), Ирена Диамандиева (Стара 

Загора), Надка Цинигарова (Пловдив), Станимир Коцев (Русе), 

Райна Русева (Стара Загора), Красимира Арабаджиева (Бургас). 

Девет човека са. Имате ли предложение за още някой?  
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ГЛАСОВЕ: Не. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Който е съгласен с предложените 

членове, моля да гласува.  

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: От трибуната – 15; 28 по 1; 7 по 2; 13 

по 3; 35 по 4; 26 по 4; 24 по 4; 15 по 4.  

"Против"  - няма. "Въздържали се" – 2. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

"За" – 492; "против" - няма; "въздържали се" – 2.  

С 492 гласа "за" и тази комисия е избрана.  

Колеги, има ли допълнения към правилата, които бяха на 

предното общо събрание и които важат и за днешното, някой 

иска ли да предложи промяна? Правилата няма да ги четем, ако 

някой иска, да предложи.  

ПЕТЪР САВОВ: Аз депозирах 2 предложения в 

Управителния съвет за промяна в процедурата за избор и едно 

предложение за правила за балотаж. Написал съм подробно в 

писменото ми предложение, мотивите ми са вътре. С две думи 

ще кажа, че първото ми предложение е от гледна точка на това, 

че непрекъснато правим избор и се броим от първоначално 

регистрирания кворум. В Устава и в закона пише, че се прави 

избор с обикновено мнозинство от присъстващите. 

Първоначалният кворум в никакъв случай не отговаря на 

присъстващите към момента на избора. Това означава, че дори и 

при явното гласуване, понеже са същите правилата, би трябвало 

кворумът, първоначалният, а не от гласувалите да се брои, в 

което няма никаква логика. По този начин според мен ще въртим 

едни празни обороти и няма да се получи никога избор.  
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Второто ми предложение, дал съм Ви писмени мои 

виждания, не казвам, че съм абсолютно прав, но някакви правила 

по отношение на балотажа. В момента правим трето изборно 

събрание и сме доникъде. Не направим ли някаква процедура за  

това да остават по-малко бройки от всеки следващ избор, така че 

да може да се изберат управителни органи, отново днешното 

събрание ще бъде провал. Днешното събрание в дневния си ред 

за съжаление няма предложения за промяна на Устава, 

предложенията са единствено и само за избор, затова Ви 

предлагам да помислим по тези две теми, които Ви предложих.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: За балотажа предлагате да 

се редуцира списъкът.  

ПЕТЪР САВОВ: Най-общо казано, предлагам за балотажа 

да се редуцира списъкът. Тоест ако трябва да се попълват 

условно 3 места, на първо гласуване може да са 15 -20 човека, но 

второ да останат 6 и във второто гласуване задължително да 

бъдат само 3 позиции, да се гласува за 3 позиции, не за една, за 

две. Задължително за 3 позиции, в тайния вот.  

ГЛАС: Това не може да се ограничи.  

ПЕТЪР САВОВ: Като не можем да го ограничим, като не е 

гласувал за 3, обявяваме бюлетината за невалидна и толкова. 

Иначе няма да стигнем доникъде. Това е мое предложение, давам 

право на общото събрание на всякакви други предложения.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ако правилно съм разбрал, 

колегата Савов предлага, първо, кворумът за всяко гласуване да 

важи от присъстващия състав, а не от първоначалния. Второто 

предложение за балотажа – списъкът да се редуцира до два пъти 

гласуваните бройки, като задължително се гласува за цялото 
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количество бройки – ако са трима, за трима, а не за един или за 

двама. Давам думата на юриста ни.  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Здравейте всички!  

По първия въпрос, тук има и колеги юристи, които са и 

оценители, има принцип в съдебната практика, който е 

неотменим от 10 години, че дневен ред на събрание не може да 

се допълва, дори с единодушно решение на присъстващите. 

Тоест това, което не  е включено в поканата, изпратена поне 1 

месец преди събранието, няма как да се дискутира и по него няма 

как да се взимат валидни решения. Това е по отношение на 

предложението за правила, промени на Устава и т. н.  

Моето лично мнение е, че това трябва да стане на отделно 

общо събрание с нормален дневен ред. Иначе никой не може да 

даде гаранция, че ако сега общото събрание гласува за едно 

такова решение, то няма да бъде атакувано като 

незаконосъобразно, а шансът да падне като незаконосъобразно 

решение по въпроси, които не са включени в дневния ред, е 

много голям.  

По отношение на втория въпрос, който е свързан с 

непрекъснато падащия кворум, това също няма как да стане, 

защото смисълът и в закона, и в Устава, а и в Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел е  този, че когато при 

първия обявен час не могат да бъдат събрани 50 плюс 1 от 

редовните членове на едно юридическо лице, събранието се 

отлага с 1 час, регистрират се лицата, които присъстват към този 

час и на база на тази регистрация се определя кворумът. Именно 

това е смисълът на регистрацията – да се знае какъв е кворумът и 

кои лица имат право да участват. За съжаление, няма как ние да 
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вземем решение с някакъв падащ кворум, защото тогава излиза, 

че тези решения ще бъдат приети примерно с по-малко то 50 

плюс 1, което противоречи на закона и Устава и което също е 

основание за отмяна. Разбира се, това е мое становище, общото 

събрание е в правото си да гласува нещо различно. Ако го 

приеме с 50 плюс 1, то ще стане задължително за това общо 

събрание, но, пак казвам, то няма да доведе до невъзможност 

тези решения да бъдат оспорвани пред съда и няма да се стигне 

до вариант, в който да се даде гаранция, че приетите с по -малко 

от 50 плюс 1 от регистрираните към 10,30 часа решения няма да 

бъдат отменени от един съд при една нормално написана жалба.  

Балотажът е въпрос, който също е част от правилата, а Вие 

не сте гласували за допълване на правилата, така че ако искате, 

вземете такова решение сега по отношение на балотажа и 

избирайте в съответствие с него.  

ПЕТЪР САВОВ: Извинявайте, колеги, имам чувството, че 

въобще не сте чели това, което съм Ви предложил.  

По отношение на избора, изрично в предложението за 

балотаж съм казал, че ако се гласува от кворум по -малко от 50 

плюс 1, т. е. трябва да има кворум, за да е реално гласуването и 

да е правилно. Тоест от първоначално регистрираните, ако са 

гласували по-малко от 50%, въобще не трябва да се говори за 

избор. Обаче при балотажа става дума за следното. Тръгват си 40 

човека от събранието, тези 40 човека са с по 4 гласа. Кворумът 

изведнъж става не 517, а става 400.  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Кворумът си е 517, независимо че са 

си тръгнали 160.  
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ПЕТЪР САВОВ: Ако броим от първоначалния кворум 50 

плюс 1, това означава, че не избираме с 50 плюс 1 с обикновено 

мнозинство, а ще почнем с квалифицирано мнозинство.  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Кворумът винаги се определя към 

началния час на регистрация. Обратното би означавало във всяка 

минута ние да проверяваме колко присъстват в залата и 

непрекъснато да променяме мнозинството. В обратната хипотеза 

- ако сега дойдат още 1000 души, значи кворумът ще стане ½ от 

1517.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, чухте мнението на 

юриста Хорозов на Камарата.  

Този път постъпвам по обратния начин – от първото 

предложение и това, което желаеха 118-е члена с тяхната 

писмена дописка. Гласуваме правилата както бяха на миналото 

събрание, а след това предложението на колегата Петър Савов.  

Който е съгласен със старите правила и с искането на 118 -е 

члена, моля да гласува. Говоря за публикуваните в сайта правила 

за предното извънредно общо събрание.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ние в момента, господин 

Председателстващ, тръгнахме да разискваме и гласуваме 

правила, а предложенията са за процедурата. Кое гласуваме сега?  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Правилата.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това е друго.  

След това, това, което предложи г-н Савов, е свързано с 

процедурата за избор.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Аз казах още в началото, 

че това е за процедурата.  
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В момента гласуваме правилата, по които гласувахме и 

предния път заедно с комисиите, всичко, което гласувахме дотук. 

Който е съгласен, моля да гласува.  

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: 22 по 1; 7 по 2; 13 по 3; 21 по 4; 16 по 

4; 24 по 4; 15 по 4; от трибуната няма.  

"Против"  - няма.  

"Въздържали се" – 1; 2; 1 по 4; 5 по 4. 

"За" – 394; "против" - няма; "въздържали се" – 24.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

С 394 гласа "за" правилата са утвърдени и можем да 

започнем да работим. 

Колеги, присъстват ли хора в залата, които не са членове 

на Камарата? Не присъстват.  

По процедурата имаме две предложения: за гласуванията – 

явни и тайни относно кворума; и за балотажа – за редуциране на 

списъка до 2-ма човека за едно избираемо място.  

Чухте мнението на юриста Хорозов преди малко. Старата 

процедура се различава от тези предложения с това, че кворумът 

е първоначалният, който е записан, както стана навсякъде и 

както е по закон. Втората, за балотажа, е от тези, които остават в 

списъка, останалите продължават при второ гласуване, за 

балотажа. 

Предлагам поотделно да гласуваме.  

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Само да допълня колегата в 

предложението му – да остане удвоеният брой за свободните 

места по вишегласие.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Уточнението е по 

вишегласие, а не по нисходящ ред.  
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ПЕТЪР САВОВ: Отново стоим и си говорим празни 

приказки.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Като член на Комисията по приемане на 

предложенията давам следното предложение – тези, които са 

качени на сайта, предадени в срок, да бъдат прочетени – те са 3 

предложения, за да може цялата зала да ги чуе. Моля 

председателстващият на тази комисия да прочете предложенията 

и по този начин ще бъде изяснен въпросът. Защото чувам, че г -н 

Петър Савов казва, че не е това. Нека да се прочетат.  

ЛЮДИМЛ СИМОВ: Колеги, аз приех, че те са качени на 

сайта на Камарата и че няма нужда да се четат.  

НАДКА ЦИНИГАРОВА (Регионална колегия Пловдив):  

Колеги, смятам, първо, че тези предложения за балотаж 

противоречат на Устава и на закона. Всеки един от нас има право 

да избира и да бъде избиран. Какво значи по вишегласие двамата 

и другите ще ги елиминираме?   

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Значи облекчение на 

работата, това значи. Вместо Иван Димов да пише 15 човека, ще 

напише втория път 7 човека.  

АНГЕЛОВА (Пловдивска регионална колегия): Колеги, 

поставени сме в една ситуация – изборът към днешна дата за 

днешното събрание да бъде с променени правила. Извинявайте, 

но това не е волята на общото събрание. Хората, които вече са 

избрани, са избрани по правилата, които преди това сме 

гласували. Какво трябва да правим сега, да поставяме днешния 

избор в някакво привилегировано положение? Моля Ви да 

прекратим разискването. Просто тук няма място тази практика. 

Това би трябвало да стане в началото на общото събрание.  
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ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Благодаря Ви, г-жо 

Ангелова, разбрахме Ви мисълта, но председателят Симов е 

длъжен да прочете тези предложения, защото са дошли в срок.  

ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, постъпили са няколко 

предложения, които са публикувани на сайта на Камарата.  

Предложението на г-жа Дарина Бобева няма да го чета, тъй 

като то се отнасяше до комисиите.  

Второто предложение е на Регионална колегия – София–

град и София–област, чрез председателя на Съвета на 

Регионалната колегия – София–град и София–област г-жа Татяна 

Илева. Предложението е следното. Наименование на документа – 

гласуване на процедура преди започване избора на членове на 

Управителен съвет и на Контролен съвет. Да се предложи на 

извънредното общо събрание да гласува нов избор за членове на 

Управителния съвет и на Контролния съвет чрез включване в 

текста на тайно гласуване на избраните вече членове. 

Мотивировка – наличието на празнота в действащата нормативна 

уредба по отношение на частичен избор, липса на единно 

юридическо становище и, не на последно място, липсата на 

единомислие от страна на членовете на КНОБ, което може да 

доведе до оспорване на избора по съдебен ред.  

Аз лично не можах да разбера това – „с включването на 

листата за тайно гласуване на избраните вече гласове”. По 

принцип в листата за гласуване може да бъде предложен всеки, 

така че не знам дали това е необходимо да се предложи за 

гласуване.  

Предложенията на колегата Петър Савов.  
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Първо предложение – процедура по провеждане на избор 

на управителни органи на КНОБ - чл. 4, ал. 9. Сегашен текст: 

„От регистрираните участници в общото събрание на КНОБ по 

първоначално обявения кворум” да се промени и да стане „От 

присъстващите, гласували участници в общото събрание на 

КНОБ”.  

Мотиви: Процедурните правила по балотаж и избор на 

членове на управителния и на контролния орган, председатели на 

Управителния съвет и на Контролния съвет на КНОБ.  

Считам, че с така приетите правила за избор вече се 

доказа, че без възможност за балотаж и по повторен вот не могат 

да се изберат управителните органи на КНОБ.  

Процедура по провеждане на избор на управителни органи 

на КНОБ, чл. 4, ал. 10. Сегашен текст: „За провеждане на избор 

след съставяне на нова изборна листа” да стане: „Се провежда 

нов избор по правилата за провеждане на балотаж”.  

Мотиви: Считам, че така приетите правила за избор вече са 

доказали, че без възможност за балотаж при повторен вот не 

могат да се изберат управителните органи на КНОБ.  

Приложение към предложенията на г-н Савов са проект за 

процедурни правила за балотаж. Ще Ви ги прочета и тях.  

1. Кандидатите се представят поотделно и последователно 

по азбучен ред (това не е точно към балотажа, но това е по 

процедурата за провеждане на таен избор), съгласно приложен 

списък, според личните имена на кандидатите от вносител на 

предложението. До 2 минути.  
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2. Провеждат се общи разисквания за всички кандидати с 

възможност за поставяне на въпроси към кандидатите. До 5 

минути.  

3. Кандидатите имат възможност за представяне, изказване 

и отговаряне на зададените към тях въпроси. До 10 минути.  

4. Кандидатите подписват декларация, че отговарят на 

изискванията по чл. 15 и чл. 18 от Устава, по образец, чието 

съдържание се обявява преди гласуването.  

5. Гласуването се извършва чрез тайно гласуване съгласно 

чл. 18, ал. 3 от Устава на КНОБ.  

6. Кандидатурите се подлагат на гласуване едновременно в 

обща листа, подредени по азбучен ред според личните им имена 

по приложен списък, като всеки член има право да гласува за не 

повече от обявените свободни места в съответния управителен 

орган.  

7. За избрани се смятат тези кандидати, които са получили 

минимум 50% плюс 1 глас, обикновено мнозинство от 

участвалите в гласуването (присъстващите членове на КНОБ). 

Гласуването е редовно, ако в него са участвали не по -малко от 

50% плюс 1 гласа от първоначално регистрирания брой на 

общото събрание.  

8. В случай, че някой от кандидатите не получи 

необходимото мнозинство или квотата не се попълни, се 

провежда балотаж между кандидатите с най-много гласове, като 

новият брой от кандидатите в листата е удвоеният брой на 

непопълнените места. След избора неизбраните кандидати имат 

право на самоотвод. В случай на самоотвод кандидатът 

автоматично се заличава от листата.  
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9. След евентуално заличаване от листата на кандидатите, 

направили си самоотвод, останалите кандидати, получили най -

малко гласове извън удвоения брой на непопълнените места 

отпадат от балотажа.  

10. В случай, че кандидатите, неполучили необходимия 

брой гласове имат равен резултат измежду кандидатите с най -

малко и равен брой гласове, всичките те остават в листата за нов 

избор (балотаж).  

11. Гласуването на балотажа се извършва чрез тайно 

гласуване – чл. 18, ал. 3 от Устава на КНОБ при условията на 

първото гласуване.  

12. При необходимост се предвижда трето гласуване, по 

същите правила и условия.  

Това са предложенията, които са дадени и които са качени 

на интернет-страницата на Камарата.  

ЕЛЕНКА ХРИСТОВА: Това безумие, което се получава за 

пореден път, аз не бих го изтърпяла. Като че ли избираме 

американския президент. Толкова прецизни процедури и 

правила, това е някакво безумие. Всички тук сме образовани и 

интелигентни хора, въпросът е да се въведат правила, които да 

ограничават злоупотребите на бъдещите управителни съвети. 

Мисля, че на това е по-важно да акцентираме, отколкото да се 

събираме тук да гласуваме непрекъснато някакви процедурни 

правила. Как ще се гласува, няма никакво значение. Въпросът е 

да се направят такива правила, които да гарантират, че тези, 

които ще работят, ще работят за Камарата. Първото, което бих 

предложила, е тези от управителния съвет да нямат право да 

правят оценки по време на мандата си. (Ръкопляскания.).  
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И още нещо. Заплатите на Управителния съвет да се 

гласуват и оттам нататък да са на процент от финансовия 

резултат на Камарата.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колега, Вие сте скарана и 

въобще не знаете нищо, защото никой не получава заплата от 

Управителния съвет. Не получава никой.  

Мисля, че колегата се изказа емоционално, а също мисля, 

че някои от предложенията са нерационални, като първото 

предложение е да гласуваме тези, които са приети досега, пак да 

ги гласуваме. За мен това е едно нерационално предложение. 

Това е моето лично мнение. Има ли други предложения?  

ЕЛЕНА ХРИСТОВА: Аз направих предложение да 

прекратим разискванията. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Преди прекратяване на 

разискванията правя предложение да гласува общото събрание 

така постъпилите предложения да ни ги разглеждаме, а да си 

караме по старите правила. (ГЛАСОВЕ: Да.) Защото ако вземем 

да гласуваме точка по точка всяко предложение... Има много 

рационални неща в тях, аз съм за половината, но ще изгубим 

времето и нищо няма да можем да свършим. Правя предложение 

събранието да гласува постъпилите писмени предложения да не 

ги подлагаме на гласуване и да прекратим разискванията по 

въпроса. 

Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да 

гласува.  

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: 21 по 1; 5 по 2; 12 по 3; 28 по 4; 21 по 

4; 18 по 4; 14 по 4; 15 от трибуната.  



19 

 

„Против” - 7 по 1; нула по 2; 11 по 3; 0 по 4; нула по 4; 

нула.   

„Въздържали се” – 2 по 1; 2 по 2; нула по 3; 3 по 4; 5 по 4; 

4 по 4; нула по 4. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

"За" – 406; „против” – 10; "въздържали се" – 54.  

С 406 гласа "за" прекратяваме разискванията.  

От последното предложение на водещия събранието.  

Който е съгласен да не разглеждаме направените писмени 

предложения, моля да гласува.  

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: 20 по 1; 1 по 2; 12  по 3; 18 по 4; 11 по 

4; 15 по 4; 8 по 4; 14 от трибуната.  

„Против” - 11 по 1; нула по 2; 1 по 3; 16 по 4; 11 по 4; 9 по 

4; 1 по 4. 

„Въздържали се” – 2 по 1; 6 по 2; нула по 3; нула по 4; 4 по 

4; нула по 4; 5 по 4, 1 по 4 от трибуната.  

"За" – 277; "против"  - 162; "въздържали се" – 54.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

С 277 гласа "за", 162 "против"  и 54 "въздържали се"  

предложението се приема.  

Общо са 493 гласа, регистрирани -517. 

ЖЕКО ФЕТВАДЖИЕВ: Предлагам да гласуваме 

утвърждаването на стандартите. Ще Ви кажа защо. Идва една 

европейска директива и един законопроект, в който се цитират 

определени стандарти. Това е свързано с работата ни, за да 

можем да си вършим работата. Ще улесним нещата, ако ги 

гласуваме.  
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ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Разбрахме, да сменим - т. 5 

да стане т. 1.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Колеги, това може да стане докато се 

броят бюлетините. Имаме 1 час. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Разбрах, моята идея беше 

същата, но щях да Ви я кажа малко по-късно.  

Колеги, единственото, което ще остане като разковниче и 

трябва да гласуваме, е процедурата за тайния избор. Миналия 

път Иван Димов от тази трибуна я обясняваше, има ли 

необходимост пак да я обясни преди да я гласуваме?  

ГЛАСОВЕ: Не, не, няма нужда.  

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Правилата са качени на сайта, 

всички, които са в залата и се интересуват са ги чели, няма 

смисъл да губим време.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Който е съгласен с 

известните правила от миналия път, моля да гласува.  

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: 25 по 1; 7 по 2; 13 по 3; 33 по 4; 26 по 

4; 24 по 4; 14 по 4; 15 от трибуната.  

„Против” - Няма. 

„Въздържали се” – 5 по 1; нула по 2, нула по 3, нула по 4, 

нула по 4, нула по 4, няма. 

"За" – 481.  

ДЕЛЕГАТ: Не сме гласували комисия по предложенията.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Как не сме гласували 

Комисия по предложенията? Сега ще я гласуваме.  

Колеги,  Комисията по предложенията за избор на 

ръководни органи с председател Таня Бачовска (Пловдив), 
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членове Красимир Братанов (Плевен) и Венета Сотирова (Варна). 

Който е съгласен с така предложената комисия, моля да гласува.  

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: 28 по 1; 7 по 2; 13 по 3; 33 по 4; 25 по 

4; 24 по 4; 13 по 4. 

"Против" – нула по 1; нула по 2; нула по 3; 3 по 4; нула по 

4, нула по 4, нула. 

"Въздържали се" – нула по 1, нула по 2, нула по 3, нула по 

4, нула по 4, нула по 4. 

"За" – 476 гласа. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 

С 476 гласа "за", 4 "против"  и нула "въздържали се"  

комисията се приема.  

Колеги, преминаваме нататък по дневния ред.  

Почваме с избор на членове на Управителен съвет и избор 

на членове на Контролен съвет. Трябва да постъпят предложения 

при последната комисия, която току-що се чуха имената.  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Като свое задължение искам да кажа, 

че има жалба, която е постъпила срещу решенията на 

извънредното общо събрание, на което беше избран един член на 

Управителния съвет, и решението на общото събрание от Варна, 

на което бяха избрани 3 членове на УС. За тази жалба знам, 

защото вчера присъствах на заседанието на Контролния съвет и 

тази жалба беше внесена в съда. Тъй като тези решения не са 

вписани, това означава, че тяхното действие е спряно заради 

подадената жалба. Тоест изборът на досегашните нови членове 

на ръководните органи на КНОБ е спрян докато съдът не се 

произнесе. Това поставя събранието в една доста неприятна 

ситуация от тази гледна точка, че ние зависим от решението на 
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съда и то от влязло в сила решение на съда. Ако се потвърдят 

решенията на общите събрания, които са обжалвани, това 

означава, че са избрани тези хора, за които вече знаем, че са 

избрани. Ако не се потвърдят тези решения, това означава, че 

тези хора не са избрани. Тоест ние днес трябва да вземем 

решение колко души да избираме с оглед на тези висящи жалби. 

Мислих по този въпрос и не мога да предложа на сто процента 

прецизно юридическо решение, за което да Ви гарантирам, че 

няма да има в него поводи за атакуване, но може би трябва да 

направим едно решение под условие, което да бъде в следния 

смисъл. Давам пример с Управителния съвет. Ако бъдат 

потвърдени решенията на двете общи събрания от съда, то за 

членове на Управителния съвет да бъдат избрани лицата, които 

са получили най-висок брой гласове на това общо събрание, 

същото да важи и за членовете на Контролния съвет. Това обаче 

означава, че в листите за Управителен съвет при тази неяснота, 

която имаме, защото такова дело по обжалване може да 

продължи 2 години, докато решението влезе в сила, означава, че 

ние трябва да имаме листа със 7 души за Управителен съвет и 5 

души за Контролен съвет. И да изберем отново толкова, с 

въпросната основа, за която Ви казах. Пак повтарям и моля 

всички да го разберат и да го имат предвид – това условие, което 

аз Ви предлагам, не е на сто процента юридически издържано, но 

практически това е единствената възможност, с която 

разполагаме, за да може тези събрания да имат смисъл.  

КИЧКА СТАНЕВА: Имам един въпрос към юриста. Дали е 

проверил тази жалба спира ли нашите действия на събранието? 

Ако жалбата не спира, оттам нататък да си продължим по същия 
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ред, по който сме почнали. Ако спира, това трябваше още в 

началото на събранието да се каже. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Аз разбрах, адвокат 

Хорозов каза, че моментът е тънък за количеството на членовете, 

които трябва сега да изберем.  

КИЧКА СТАНЕВА: Това е последствието. Първото е 

жалбата какво води за самото общо събрание.  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Няма проблеми днешното общо 

събрание да се проведе и да се гласуват на него решения. Тези 

жалби не спират решенията на днешното общо събрание, защото 

към датата на подаването им то не е било проведено, така че 

спокойно може да се заседава и наличието на тези жалби по 

никой начин не спира днешните ни действия. Но Ви 

предупреждавам и го казвам, защото това е правен въпрос, по 

който Вие трябва да имате едно на ум и да се произнасяте в 

съответствие с него.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Господин Хорозов, моля 

произнесете се по следния казус. Молбата за днешното 

извънредно общо събрание на подписалите се 118 членове се 

чете като дявола Евангелието. Там изрично е записано – „избор 

на нови ръководни органи с членове”, нови членове. Никъде не е 

казано, че се допълват. Този казус моля Ви, разяснете.  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: По закон и по Устав, когато общото 

събрание се свиква по инициатива на членове на Камарата, се 

записва в дневния ред така, както е предложен. Но в момента 

публикуваният дневен ред е този, който всички ние знаем и в 

който е записано, че се избират не органи, а се избират нови 

членове. Ние заседаваме по публикувания дневен ред за общото 



24 

 

събрание. Това е дневният ред, по който ще се заседава. Тоест 

няма как ние да изменяме дневния ред сега и от избор на членове 

на Управителния съвет и на Контролния съвет, да минем на 

избор на Управителен съвет и на Контролен съвет. Защото това е 

изменение на дневния ред, което е недопустимо и не може да се 

прави на това общо събрание. Казах Ви, практиката е такава, че 

дори сто процента да гласувате за промяна на дневния ред, това 

решение е недействително, защото не е спазен едномесечния 

срок по закон.  

НАДКА ЦИНИГАРОВА (Регионална дирекция – Пловдив): 

Имам един въпрос към г-н Хорозов. Ще се атакуват ли в съда 

решенията на общото събрание във Варна и в София? Във Варна 

беше избран председател на Етичната комисия. Този избор 

атакуван ли е?  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Атакувани са всички решения.  

НАДКА ЦИНИГАРОВА: Това означава ли, че г-н 

Димитров в качеството си на такъв не може да председателства 

въпросната комисия и не е ясно той легитимен ли е или не към 

настоящия момент?  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: До произнасянето на съда няма 

решение, защото неговото изпълнение е спряно, но ако е вписан 

в регистъра като председател на Комисията по професионална 

етика, решението не засяга това вписване, но ако не е вписан, 

решението засяга избора. То там се вписва само председателя.  

НАДКА ЦИНИГАРОВА: Как да се впише като не е ясно 

дали е избран? Решенията в момента са атакуеми и биха могли да 

паднат в съда – ето това е отговорът. (ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Да, 
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така е.) И затова препоръчвате да избираме едва ли не нови 

управителни органи в пълен състав.  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Но с едно условие.  

НАДКА ЦИНИГАРОВА: Не смятам, че е редно да вървим в 

тази посока. Ние вече сме гласували нещо, ако ще се атакуват, да 

се атакуват всички решения, да падат всички органи и да 

тръгваме отначало.  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Няма как днес да гласуваме за 

Комисия по професионална етика, просто го няма в дневния ред.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Заповядайте.  

БОРИС ГИЗДАКОВ: Колеги, аз предлагам следното 

решение. Вариантът да очакваме положително или  отрицателно 

становище на съда като хипотеза и да влизаме в две комбинации 

на избори е твърде сложен и според мен ненужен. Докато няма 

влязло в сила съдебно решение, това, което общото събрание е 

решило, то е в сила. Предлагам днес да допълним ръководните 

органи с вакантните места и те да започнат да функционират, 

защото няма никаква пречка за това. Ако след година – две или 

когато съдът приключи и отмени решенията, тогава тези места 

ще станат отново вакантни и ще направим избор вече на тази 

основа. Защото в момента на база хипотеза правим някакви 

комбинации. Няма никакъв смисъл. 

ЗАПРЯНКА РАЙЧЕВА: На мен ми е интересно г-н 

Хорозов да каже какви са мотивите на вносителите?  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Заповядайте.  

ДЕЛЕГАТ: Идвам за първи път на общо събрание и съм 

изумен съм от тоталната некомпетентност на изказването на 

умни хора, с претенции. Какво имам предвид?  
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Има един правен казус, юристът го каза, атакуем е в съда, 

за отмяна на всички решения на предишните събрания и те 

действително са в нарушение на всички  правила. Днешното общо 

събрание ако гласува управителни органи, трябва да гласува  

управителни органи в пълен списък без другите, защото по право 

очакваме атакуваните съдебни решения съдът да ги постанови. 

Обаче по закон щом са атакувани, това решение се стопира и не 

може да влезе в действие. А ние сме се събрали да избираме 

Управителен съвет.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Благодаря.  

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Колеги, питам аз, днес има членове с 

по две жалби, какви ще бъдат решенията на това общо събрание, 

когато съдът вземе решение. Допускаме, че Управителния съвет 

започва да работи, той взема решения, съдът се произнася и 

всички тези решения, които е Управителният съвет е взел, падат. 

Независимо дали днешното ще се обжалва, важното е че първите 

две се жалват, независимо какво ще вземе съдът като решение.  

Моето предложение е следното. Първите четирима 

членове, които са избрани на Управителния съвет, да станат и 

отново да се представят на всички нас. Всички ние явно или 

тайно да ги подкрепим още един път, ако е нужно. След това да 

допълним. По този начин ние днес ще направим пълен избор на 

нов Управителен съвет и проблемът ще бъде решен. Ние не 

гледаме така, че днешното събрание ще бъде обжалвано, 

днешното не е обжалвано и то може да избере пълен състав.  

ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА: Въпросът ми е следният. В 

момента има висяща жалба, няма решение. Ако решението на 

съда е в полза на тези избрани лица, ние какво правим, после пак 
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ли жалим това решение? Съдът за да не се произнесе, значи 

нещата са в сила. И просто не може да влизаме в хипотези.  

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Предлагам Ви, колеги, нека да 

работим градивно. Петимата човека, които са избрани са тук, 

нали така?  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, много ви моля. 

Преди малко се консултирах с адвокат Хорозов и Ви правя едно 

предложение. Дали ще се съгласите, но Ви предлагам, искам да 

помислите добре по въпроса. С явно гласуване да потвърдим или 

да не потвърдим гласуванията от предните две общи събрания.  

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Имам процедурно предложение. Да 

прекратим разискванията по този въпрос и да се пристъпим към 

гласуване.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Има предложение да се 

прекратят разискванията по въпроса. По кой въпрос да се 

прекратят? По ситуацията в Камарата и жалбите.  

Който е съгласен да се прекратят разискванията, моля да 

гласува.  

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: 22 по 1; 7 по 2; 13 по 3; 29 по 4; 25 по 

4; 23 по 4; 12 по 4; 11 по 4 от трибуната.  

„Против” – Няма; 

„Въздържали се” – 2 по 1; 1 по 4; 4 по 4 от трибуната.  

"За" – 442.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: С 442 гласа "за" 

предложението се приема.  

Оттук нататък почваме да правим предложения.  

Колеги, Комисията ще се събере, след 20 минути ще 

продължим.  
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БОРИС ГИЗДАКОВ: Кажете за какво гласуваме, да се каже 

ясно. Какви предложения да се дават като не знаем за какво 

гласуваме? 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: В дневния ред е избор на 

членове. Допълване на ръководните органи – 3 за Управителен 

съвет, 2 за Контролен съвет.  

 ДЕЛЕГАТ: Предупреждавам цялото общо събрание, стига 

глупости вече. Има закон, има Устав. Избрани са, съдът може да 

гледа жалбата 10 години.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Аз Ви казах, правим 

предложения за допълване.  

 

(Почивка от 12,20 до 13, 05 часа) 

 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Уважаеми колеги, 

предлагам да гласуваме прекратяване на предложенията за 

членове на ръководните органи.  

Който е съгласен да спрем предложенията, моля да 

гласува.  

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: 18 по 1; 7 по 2; 13 по 3; 28 по 4; 27 по 

4; 25 по 4; 13 по 4, 15 на трибуната.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

„Против?” – Няма. „Въздържали се?” – Няма. 

„За” – 446. С 446 гласа "за" прекратихме подаването на 

предложения за членове на ръководните органи на Камарата.   

Давам думата на председателя на Комисията Таня Бачовска 

да докладва предложенията.  
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ТАНЯ БАЧОВСКА: Колеги, искате ли да Ви чета 

кандидатите за Управителен съвет заедно с предложителите. 

(ГЛАСОВЕ: да.) 

Започвам с Управителен съвет. 

Светла Захариева Дерменджиева, предложена от Бистра 

Станишева Бонева.  

Стефан Тодоров Данговски, предложен от Димитър 

Великов Димитров.  

Людмил Николов Симов, предложен от Мая Кирилова 

Стоянова.  

Людмил Николов Симов, предложен от Цветанка 

Хараланова Ковачева.  

Йорданка Ангелова Димитрова, предложена от Цветанка 

Хараланова Ковачева.  

Георги Владимиров Георгиев, предложен от Радостин 

Димитров Сарандев.  

Георги Владимиров Георгиев, предложен от Лилия 

Плачкова.  

Йорданка Ангелова Димитрова, предложена от Таня 

Бачовска.  

Светла Захариева Дерменджиева, Людмил Николов Симов, 

Йорданка Ангелова Димитрова, предложени от Димитър 

Светославов Диамандиев.  

Иван Коев Митев, Олга Радкова Петрова, Мария Атанасова 

Райковска и Жеко Кирилов Фетваджиев, Регионална колегия – 

София-град и София-област чрез Татяна Иванова Илева.  
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Георги Владимиров Георгиев, Иван Коев Митев и Мария 

Атанасова Райковска – Регионална колегия – София-град и 

София-област от Екатерина Иванова Захариева.  

Това са предложенията за Управителния съвет.  

Предложенията са 9. Сега ще ги прочета от обобщения 

протокол: 

1. Светла Захариева Дерменджиева 

2. Стефан Тодоров Данговски 

3. Людмил Николов Симов 

4. Йорданка Ангелова Димитрова 

5. Георги Владимиров Георгиев 

6. Иван Коев Митев 

7. Олга Радкова Петрова 

8. Мария Атанасова Райковска  

9. Жеко Кирилов Фетваджиев. 

ГЛАС: Олга е избрана и Жеко също.  

ТАНЯ БАЧОВСКА: Колеги, не мога да коментирам кой е 

избран и кой не е, защото, пак казвам, това са предложенията. 

Вие решавате какво да се направи оттук нататък.  

Право на участие в органите за управление на Камарата 

имат всички редовни членове, които отговарят на условията. 

Нали разбирате, че ние няма как да проверим тези условия сега, 

но ако някой не отговаря на чл. 15, ал. 2 от Устава още сега да си  

направи отвод.  

Предложения за Контролния съвет.  

Божидар Христов Дончев, Виолета Тодорова Тенева, (пише 

Ценева, оправям го на Тенева, защото така са го записали в 
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протокола – Тенева) от регионална колегия – София-град и 

София-област, предложени от Екатерина Иванова Захариева.  

Венета Колева Желева, предложена от Светла Захариева 

Дерменджиева.  

Димитрина Динева Кирчева, предложена от Иванка 

Борисова Христова.  

Борислав Петров Стоицев, предложен от Красимир 

Братанов. 

Това са 9 човека.  

Чета ги отново: 

1. Божидар Христов Дончев 

2. Виолета Тодорова Тенева 

3. Йорданка Захирова Велинова 

4. Петър Влаев (той също е избран миналия 

път) 

5. Ирена Любомирова Диамандиева 

6. Марин Михайлов Михайлов (мисля, че и 

той беше избран) 

7. Венета Колева Желева 

8. Димитрина Динева Кирчева  

9. Борислав Петров Стоицов  

ДАРИНА БОБЕВА: За процедура.  

Нека вносителите на предложенията за г-жа Петрова, за г-н 

Михайлов, Петър Влаев, които са избрани, да дадат мотивите си 

защо пак ги предлагат, защото влизаме в едно неясно положение. 

Какво правим?  
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ТАТЯНА ИЛЕВА: По отношение на Олга Петрова, тъй 

като аз съм вносителя и тъй като на мен не ми стана ясно – 

избирането до допълване на органите ли е?  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Категорично го казвам пак 

– допълваме органите. Олга е избрана на предното събрание. 

Значи Вие оттегляте предложението за Олга Петрова.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Щом е избрана, да.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Има предложение от г-жа 

Бобева този, който е предложил Петър Влаев и Марин Михайлов 

да стане и да си каже мотивите. Димитър Димитров ги е 

предложил.  

Колеги, за да излезем от тази ситуация, предлагам 

предложените и избрани вече колеги за Контролния съвет и след 

като Таня Илева направи отвод на Олга Петрова, а това са 

колегите Петър Влаев и Марин Михайлов, да бъдат снети от 

списъка за гласуване.  

Който е съгласен, моля да гласува.  

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: 21 по 1; 5 по 2; 13 по 3; 31 по 4; 27 по 

4; 23 по 4; 15 по 4, 15 по 4.  

„Против?” – Няма.  

„Въздържали се?” – 3 по 1; 1 по 4.  

„За” – 469.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: с 469 гласа "за", нула 

"против"  и 7 "въздържали се" предложението да отпаднат от 

списъка избраните вече колеги се приема.  

Колеги, съгласно Устава в органите на управление влизат 

колегите, които отговарят на следните условия от чл. 15, ал. 2.  
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Първо, нямат наложени ограничения по чл. 6, ал. 3, която 

гласи: „... на които са наложени наказания от Закона за 

независимите оценители в точките на чл. 8, целия член и 3 

години след изтърпяване на наказанията...”  

Второ, „…не заемат и не са заемали никога ръководни 

длъжности в държавна и общинска администрация, съгласно 

Устава, пред последната 1 година”.  

Трето, „не са и не са били народни представители, 

министри, заместник-министри, членове на политически 

кабинети през последната година”.  

Четвърто, „не са и не са били членове на централни 

ръководства на политически партии, синдикални организации и 

професионални сдружения със сходна дейност през последната 1 

година”.  

Предлагам за всички, които ще гласуваме и които сега 

трябва да се представят, понеже не можем да ги проверим тези 

неща, да декларират устно пред нас, че отговарят на тези 

изисквания, мотивите за работа в ръководния орган – кратко, 

ясно, сбито, и целите, които те си поставят, за да може всеки от 

нас да си състави мнение, ако досега не си е съставил.  

Предлагам да започнем.  

ИВАН МИТЕВ: Искам да направя декларация относно 

ширещите се слухове, че Софийската регионална колегия е 

протестирала решението на предишните общи събрания, това не 

отговаря на истината и аз като член на Софийската регионална 

колегия го заявявам пред цялото събрание. (Ръкопляскания.)   

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, някакави други 

искания към предложенията за ръководни органи? Почваме 



34 

 

поред за Управителния съвет. През това време  Комисията по 

тайния избор да отрази отпадналите от списъка.  

Започваме за Управителния съвет - Светла Дерменджиева 

има думата.  

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Исках да спазя процедурата 

така както е обявена. Заявявам, че нямам нищо против да бъда в 

ръководния орган, декларирам, че нямам висящи производства на 

оценки, нито неприключили наказателни дела, не съм осъждана. 

Заявявам, че отговарям на условията, които преди малко г-н 

Ненов спомена. Имам висше икономическо образование 

„Финанси и кредит”, специализирала съм „Банково дело, 

счетоводство и контрол”. Оценител съм от 1997 г, а това, което е 

по-важно, е, че напълно съзнателно осъзнавам колко много 

работа има в Камарата в няколко основни направления. Това е 

отчетността, това е работа за издигане престижа на Камарата, 

това е работа във връзка с международните стандарти, това е 

постоянна работа с всички Вас, за да може да има полза от 

нашата работа, да има полза от Камарата. Това, което мога да 

кажа, е, че поставяйки ми задачите такива, каквито се възложат и 

определят с най-голяма отговорност и съвестно ще ги 

изпълнявам.  

Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)  

ЕЛЕНА БОНЧЕВА: Може ли само по  процедурата да кажа? 

Нека всички, които са номинирани да участват в органите, да 

кажат поне по 1 задача, която смятат, че биха могли да направят, 

всичко това, което каза колегата – за издигане престижа на 

Камарата. Нека кажат – аз ще направя еди-какво си, защото ми е 

мъчно, че на такова ниво сме слезли и всички ни се подиграват.  
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ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Аз преди малко Ви зададох 

въпрос – имате ли други изисквания, Вие си мълчахте. Сега, след 

първото изказване… 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Следващият – Стефан 

Тодоров Данговски.  

СТЕФАН ДАНГОВСКИ: В момента съм контрольор в 

Регионална колегия – Варна, не съм наказван, отговарям на 

изискванията. Считам, че ако ме изберете за член на 

Управителния съвет, мога определено да помогна за повишаване 

квалификацията на оценителите, което е свързано с нашата 

текуща работа. Аз съм инженер-икономист, оценител съм на 

цели предприятия, на машини и съоръжения, на недвижими 

имоти и на земеделска земя. И четирите ги упражнявам.  

Благодаря.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Благодаря.  

Едно изискване, което пропуснах да Ви кажа – трябва да 

има минимум 5 години стаж като оценител. Надявам се, че дотук 

отговаряте. Следващият – Людмил Симов. 

ЛЮДМИЛ СИМОВ: Оценител съм от 1992 г. на машини и 

съоръжения и търговски предприятия и вземания. Машинен 

инженер съм, завършил съм Техническия университет. Заедно с 

оценителската дейност се занимавам и с проектиране, бил съм 

около 20 години главен проектант на машиностроителни заводи  в 

България.  

По отношение на самата Камара наистина много неща 

трябва да се направят. Основните насоки, които трябва да бъдат 

и които би трябвало да са за всеки, независимо дали ще бъде 

избран в Управителния съвет, ние трябва да имаме предвид, че 
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международните стандарти за оценяване, които бяха 

препоръчителни, сега ще станат задължителни, съответно и 

техните титулни, които са към тях. Остава обаче работата, която 

ние трябва да свършим, това са уточнения на самите 

методологични указания, които са по отделните видове 

оценителски дейности на активи.  

Аз какво мога да направя по тях? Аз съм подготвил тези 

материали и ще направя това нещо, което по отношение на 

оценка на търговски предприятия и вземания за методите на 

дискутирането на паричните потоци, по отношение на приходния 

подход и на пазарния подход.  

Нещо, което трябва задължително да се направи, това е 

терминологичният речник, който г-н Румен Неделчев е направил, 

който трябваше да се обсъди, но поради всички тези проблеми в 

Камарата не можа да се случи. Както и за управлението и 

бъдещето на Камарата, преди всичко за издигане престижа на 

професията, квалификацията на оценителите. Също така да се 

признае, по закон да се впише професията „независим оценител” 

в списъка на регулираните професии, за да може да има вече 

равнопоставеност с всички останали правоспособности в Европа 

и в света. Така че това са основните направления, които трябва 

да се придвижат по отношение на Камарата.  

По отношение на чл. 15, ал. 2 нямам ограничения, нямам 

ограничения и по чл. 6, ал. 3 от Устава. Не заемам и не съм 

заемал ръководни длъжности в държавните и общински 

администрации съгласно §6 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Устава пред последната 1 година. Не съм и не съм 

бил народен представител, министър или член на политически 
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кабинет през последната 1 година. Не съм и не съм бил член на 

централните ръководства на политически партии, синдикални 

организации и професионални сдружения със сходен предмет на 

дейност през последната 1 година.  

Благодаря.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Има думата Йорданка 

Ангелова.  

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА: Аз съм на 58 години, строителен 

инженер съм. 4 години съм работила в общинска агенция за 

приватизация в Пловдив. 20 години имам частна практика, 

съдружник в консултантска фирма. Оценител на недвижими 

имоти и на цели предприятия. Имам достатъчно стаж за тази 

професия. Смятам, че имам доста опит, в това число 

международен. Не съм осъждана, не съм била депутат, не съм 

била министър-председател, нищо не съм била.  

Колеги, аз виждам, че към тази работа, която е 

изключително отговорна, не знам дали има хора, които с добро 

желание биха се хванали да работят. Ако бъда избрана, ще 

направя всичко каквото мога, каквото към натрупала като опит, 

връзките ми с хората, всичко това ще бъде полезно за Камарата.  

Благодаря. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Георги Владимиров 

Георгиев има думата.  

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Аз съм инженер по професия, 

промишлено и гражданско строителство, 10 години проектант. 

От 1995 г. съм лицензиран оценител на недвижими имоти, 

учредител на Камарата на независимите оценители в България. 
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Не съм осъждан, нямам дела, не заемам ръководни постове, 

нямам членство в други сродни организации.  

Към момента съм оценител в една банка в България. 

Голяма част от хората, които ни чуват и виждат тук, аз ги 

познавам и това, което те правят като работа. По повод това, 

което се каза за това с какво мога да участвам като работа в една 

камара, има много неща, които трябва да се направят. Трябва 

човек да има воля, да иска да работи, да може да привлича 

хората към себе си, а не да ги отблъсква, защото смея да твърдя, 

че колкото хора чух, преди да дойда на днешното събрание, 

голяма част от тях са разочаровани не от Управителния съвет, а 

изобщо от цялата тази структура и организация на Камарата на 

независимите оценители в България.  

Искам да кажа също така, че много хора казаха какво ще 

направят, без да знаят какво ги очаква. Така че аз не знам какво 

ни очаква, но когато преди 9 години ме накараха да започна да 

ръководя едно дружество, без да бъде известно на никого, да 

набира хора, да изгражда името му, да намира клиенти, 

включително и международни, след 6 години това дружество 

беше с добри позиции и с международни позиции. В момента за 

съжаление не съм вече управител на това дружество, но го 

казвам по повод на това, че имам стаж като управител. Също 

така освен че съм член на Камарата на независимите оценители в 

България, съм член и на Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране, специализирал съм управление на 

земи и имоти. Много неща се казаха, това, че трябва да се 

наложат международните стандарти е хубаво, това, че трябва да 

се преведат е хубаво, но никой не каза кой ще помага в това 
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нещо. Не виждам хора тук, които биха помогнали за това нещо. 

(Реакция в залата.) Не искам да кажа, че Вие не можете, просто 

трябва да се търси контакт с други международни организации, с 

които вече имаме спогодби.  

Благодаря.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Има думата Иван Митев.  

ИВАН МИТЕВ: Уважаеми колеги, инженер съм по 

професия, завършил съм Техническия университет, впоследствие 

съм защитил дисертация, кандидат съм на техническите науки в 

областта на организацията и управлението на 

машиностроителното производство. От 1990 г. съм доцент по 

икономика и управление на промишлените отрасли. Владея 

английски и руски, ползвам немски и полски. Нямам конфликт 

на интереси, заемал съм няколко ръководни поста в Института за 

развитие на промишлеността, в който по времето, когато 

наброяваше около 1000 човека, съм бил научен секретар, 

впоследствие бях управител на консултантска фирма, която се 

занимава с оценки, директор и председател на Съвета на 

директорите на Железопътния завод и освен в управлението на 

Камарата имам участие в управлението на още две обществени 

организации.  

Разсъждавайки по въпросите, тъй като тук се дискутира 

какво трябва да се направи от бъдещия Управителен съвет и от 

неговите членове, като досегашен член  на Управителния съвет, 

знаейки каква е вътре ситуацията, съм откроил 3 задачи, които на 

първо време трябва да бъдат решени.  

Първата е оптимизиране на административната работа на 

Камарата. Нещо, което смятам, че засега не куца.  
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Второто е популяризиране и  обозначаване на Камарата. На 

една среща във Висшия съдебен съвет се оказа, че топ-прокурори 

не знаят за съществуването на нашата Камара. В това отношение 

също трябва да се работи, за да може хората да ни знаят и да ни 

търсят, което ще доведе и до възлагането на поръчки на членския 

състав.  

Третото, което смятам, че е много важно и по което мисля, 

че трябва да се работи, това е повишаване качеството на 

оценителската работа, чрез прилагането на различни форми, една 

от които е повишаване на квалификацията на самите оценители, 

което автоматично ще доведе до повишаването на това качество.  

Отговарям на всички изисквания, които са по закон за 

участие в управителен орган. Занимавам се с оценителска 

дейност от 1991 г.  

Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Благодаря Ви. Мария 

Райковска.  

МАРИЯ РАЙКОВСКА: Уважаеми г-н Председателстващ, 

уважаеми колеги,, отговарям на условията за член на съвета. 

Оценител съм на недвижими имоти от 1999 г. Отговарям на 

изискванията, не съм в конфликт на интереси.  

Работата, която трябва да свърши Управителният съвет, е 

отговорна и сериозна. И ако Управителният съвет е един мощен  

генератор на идеи, това не би могъл да го свърши сам човек. 

Първо, трябва да има разбирателство между хората в 

Управителния съвет, отделно Управителният съвет трябва да има 

много пряка връзка с всички нас. Така че наистина да вървим 

към развитие на професията, към развитие на всеки един от нас. 
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Всеки един от нас да носи званието оценител, трябва с всичките 

си задачи да докаже, че е оценител…(не се чува). Колкото и да е 

трудно. С подкрепата на Управителния съвет, с подкрепата на 

хората около нас, ние трябва да кажем, че оценителят е 

уважавана професия. 

Благодаря Ви. Надявам се да имаме успех и да се видим 

чак след 1 година, независимо кой ще бъде избран. Мисля, че от 

всички тези разговори ние малко по малко се опознаваме, 

колкото и диалози да имаше – неприятни и по-приятни, ние се 

опознаваме. 

Благодаря Ви за вниманието. Желая успех на всички. 

(Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Благодаря. Жеко 

Фетваджиев. 

ЖЕКО ФЕТВАДЖИЕВ: Добър ден на всички. От София 

съм.  

Декларирам, че отговарям на изискванията. Имам 

правоспособност по пет дисциплини. Първата получих от 

Американското посолство през 1992 г. Работил съм по 

изграждането на методологията в нашите условия, включително 

по програми, чел съм много лекции. (Не се чува добре). 

За бъдещето какво мога да Ви кажа? Очаквам това, което и 

колегата преди мен каза – да постигнем едно по-сериозно 

обединение, тъй като това е само в наша вреда и не можем да 

бъде представителни пред институциите. Това може да стане 

чрез организиране на мероприятия, които са достъпни за всички. 

Някакси това разделяне на регионални секции да бъде по -слабо 

изразено, за да бъдем по-градивни.  
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По-конкретно за стандартите, за които също се говори, че 

те трябва да се популяризират. Това, разбира се, непременно 

влиза в програмата на Камарата. Има по-конкретни неща в 

областта на квалификацията. Знаете, че предстои въвеждането на 

европейски сертификат. Освен това в някои от другите държави е 

въведена също така и правоспособност по издаване на оценки. В 

областта на обучението също е добре да се помисли да се 

направи така, че да не се засяга пазарът на оценителите, който 

съществува, от друга страна, по-младите кандидати да могат да 

навлязат с по-голям професионализъм. Това се прави в много 

държави и ние тук го правим, а по принцип основното е да се 

обединим.  

Завършил съм инженерство и икономика, което засяга 

оценяването. Владея руски, английски, немски и френски. Имам 

опит с една международна фирма още от времената, когато бяха 

направени първите стъпки в оценяването.  

Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Представителите на 

Контролния съвет.  

Божидар Христов Дончев.  

БОЖИДАР ДОНЧЕВ: Добър ден.  

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги, 

аз съм от София. По професия съм инженер, оценителска 

правоспособност имам за недвижими имоти и търговски 

предприятия и вземания от 1993 г. и 1996 г. Отговарям на 

условията, които бяха прочетени от г-н председателстващия, 

тоест отговарям на условията по чл. 15 от Устава на независимия 

оценител.  
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Това, което смятам, че трябва да се направи, във всички 

случаи е да се подобри работата на Камарата и на неговия 

управителен орган. В Закона за независимите оценители са 

записани конкретни задължения, които трябва да бъдат спазвани. 

Те или не се спазват, или просто се забавя тяхното изпълнение. 

Какъв пример бих дал? 

Примерно не се провеждат нормално, регулярно курсове и 

съответно изпити за правоспособност. Това в последните 2  

години просто е занемарено. 

Другото нещо, така или иначе, записано е в закона, че 

трябва Камарата да издава списание, с което да се помага на 

всички оценители. Това също го има, но не е изпълнено. Мога да 

кажа и други работи, които не са изпълнени, но е очевидно, че не 

искам с това да търся вина или неизпълнение на сегашното 

ръководство. Искам да обърна внимание на това, че по-добре би 

било наистина следващото ръководство да се постарае, така че 

нещата да бъдат изпълнени. Ако има някои въпроси, бих 

отговорил. 

Желая успех на всички колеги.  

Благодаря.  

ПРЕДС. НИКОЛАЙ НЕНОВ: Благодаря. Виолета Тенева.  

ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: Здравейте.  

Започвам с това, че отговарям на всички условия за избор. 

Имам сериозен опит и квалификация като инженер, като 

финансист и като оценител и заявявам накратко, че ако бъда 

избрана, аз самата ще се запозная, първо, с одитния доклад, 

който в продължение на доста време се пази като тайна, и 

съответно ще запозная всички членове на Камарата с изводите, 



44 

 

които са направени там, и ще съдействам, колкото имам 

възможност и сили, за контролиране дейността на Управителния 

съвет и всичко, което се случва в Камарата, с цел издигане 

престижа на оценителите, както беше самата идея при 

създаването на Камарата.  

От София съм, имам лиценз от 1997 г., като оценител на 

цели предприятия, машини, финанси, автомобили.  

Благодаря Ви.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Йорданка Велинова.  

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Аз благодаря за предложението 

и доверието, което ми гласува Софийската регионална колегия. 

Искам да декларирам, че отговарям на всички условия по закона 

и Устава. Но тъй като се взе решение за попълване, а не за 

цялостен избор, аз си правя самоотвод. Нямам наказания, нямам 

нарушения и се отказвам, за да може много по-лесно да се 

представят останалите кандидати. Надявам се  колегите, които 

останат, ще могат да работят в полза на Камарата, на всички 

оценители, а не персонално за себе си. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, има ли някой от 

останалите да си прави самоотвод? Ако има някой, да каже.  

Ирена Диамандиева.  

ИРЕНА ДИАМАНДИЕВА: Завършила съм Технически 

университет – София, след това специализация икономика, в 

момента съм прокурист в строителна фирма и сътрудник в 

земеделска такава. Мисля, че качествата, които са ми помагали 

досега в работата, с колегиалност, честност, преданост. Бих 

желала тези събрания да протичат малко като среща между 
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колеги, а не като някакви сблъсъци между отделни колеги, така 

че бих видяла своето място в работата си да бъдем по-полезни. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Понеже преди малко 

казахме, че тези, които ще бъдат избирани, не може да са в  

Комисията по тайния избор, а Вие сте в  Комисията, дайте едно 

име, което ще Ви замести. 

ИРЕНА ДИАМАНДИЕВА: Аз ли трябва да предложа?  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Да, да, предложете някого, 

иначе влизате в конфликт на интереси, трябва да отпаднете от  

Комисията. 

Колеги, помислете за един човек, трябва да допълним.  

ГЛАС: Венета Желева. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Да излезе Венета Желева.  

ВЕНЕТА ЖЕЛЕВА: Оценител съм от 2007 г. на търговски 

предприятия и вземания. Специалност инженер. Декларирам, че 

отговарям на условията по чл. 15 от Устава на Камарата. От 

Регионална колегия София-град съм. 

Смятам, че трябва да се обединим около това да действаме 

по-конструктивно и по-мотивирано. Аз, ако бъда избрана, имам 

волята да работя. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Димитрина Кирчева.  

ГЛАС: Няма я. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ще отпадне, щом я няма. 

Следващият – Борислав Стоицев. 

БОРИСЛАВ СТОИЦЕВ: На 57 години съм, отговарям на 

изискванията на закона и на Устава. Оценител съм от 2001 г. – 

машини и съоръжения и недвижими имоти, машинен инженер 
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съм. Завършил съм икономика. В момента работя като началник 

отдел „Оценка на активи” на Търговска банка.  

Имам достатъчно опит – и организационен, и 

професионален. В дейността на контролната професия. Трябва да 

се наблегне на прозрачността – всичко да бъде публикувано, 

всички решения на Управителния съвет, на Контролния съвет – 

всичко трябва да бъде в някакъв кратък срок публикувано.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Разбрах, че Димитрина 

Кирчева е в залата, заповядайте на микрофона. 

ДИМИТРИНА КИРЧЕВА: Кажете какъв Ви е въпросът към 

мен. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: В списъка сте с 

предложенията за член на Контролния съвет. Трябва да 

декларирате, че отговаряте на изискванията, че нямате конфликт 

на интереси, че имате 5 години минимум стаж като оценител и да 

кажете какво ще правите, ако Ви изберем. 

ДИМИТРИНА КИРЧЕВА: Не казахте, че имам право да си 

направя отвод. Благодаря на колегите, не ми е известно кой ме е 

предложил, благодаря за доверието. Аз отговарям на 

изискванията, но ще си направя отвод. Смятам, че моето място е 

на регионално ниво и че нашата регионална колегия работи 

добре и искам да остана в Регионална колегия – Стара Загора. 

(Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Благодарим, малко късно 

заявихте. Някой да отиде да каже на г-н Димов да свали колегата 

Кирчева от списъка.  

ГЛАС: Мога ли да направя предложение за  Комисията по 

избора? 
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ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Да допълним, да, кажете.  

ГЛАС: Росица Николаева Витанова от София.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, не приемам 

предложението. От списъка на състава ще отпадне колегата 

Ирена Диамандиева и ще останат 8 човека преброители. Защото 

трябва да повтаряме гласуване наново, трябва да гледаме от кои 

регионални колегии… 

Колеги, понеже има конфликт на интереси, наистина  е 

добре да гласуваме от Комисията по тайния избор да отпадне 

Ирена Диамандиева. Който е съгласен да отпадне колегата 

Диамандиева от  Комисията по тайния избор, моля да гласува.  

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: 23 по 1; 6 по 2; 13 по 3; 28 по 4; 26 по 

4; 23 по 4; 12 по 4. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: "Против"? – Няма. 

"Въздържали се"? – 1 по 1. 

С 445 гласа "за" и 1 "въздържал се" колегата Ирена 

Диамандиева отпадна от  Комисията.  

В момента се разпечатват бюлетините.  

ГЛАС: Може ли да кажа нещо процедурно?  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИАМАНДИЕВ: След 2005-6г нашата 

професия оценител стана една все по-атрактивна професия за 

страната. През 90-те години професията оценител беше 

абсолютно неизвестна. След 2005 г., когато претърпя развитие 

икономиката, нашата професия също претърпя развитие. Не е 

професия за първа младост.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Дайте нещо по същество.  
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ДИМИТЪР ДИАМАНДИЕВ: Имаше приказки, че се 

срамуваме, че еди-си какво… 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ние не се срамуваме от 

професията, срамуваме се от хората,  които я осъществяват. 

(Подканящи ръкопляскания.) 

ДЕЛЕГАТ ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН: За 

стандартите помислете кога ще ги гласуваме.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ей сега предлагаме. 

Колеги, докато донесат бюлетините и кажат, че имат готовност, 

за 5-6 минути ще гласуваме т. 5.  

Г-н Симов, най-добре е Ели Монева да обясни, защото тя 

се занимава основно.  

Преминаваме към т. 5. 

ЕЛИ МОНЕВА: Уважаеми колеги, в този момент 

международните стандарти за оценяване на Съвета по 

международно оценяване, за 2011 г. са публикувани на сайта на 

Камарата, преведени. През 2013 г. са направени незначителни 

промени и версията от 2013 г. е публикувана на сайта на 

Международния съвет за оценяване. Но за съжаление, за да 

преведем и публикуваме отново на нашия сайт тази версия, 

трябва да платим отново лицензионно… Тъй като това е за 

Камарата на независимите оценители в България, такова 

изискване е отправено към Съвета и мнението на Съвета е, че 

ние трябва да намерим разбирателство между двете институции с 

оглед на това да се публикува един и същи текст. 

В този смисъл Управителният съвет е направил едно 

сравнение между двата стандарта и разликите са изключително 

несъществени за нашата работа. Този материал е изпратен на 
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Управителния съвет и ще бъде публикуван на сайта на Камарата 

като коментар. Основните различия произтичат от въвеждането 

на една нова дефиниция, която е за оценка и свързаните с това 

промени в текстовете, които конкретно се изразяват в оценител и 

какво се разбира под оценка и преразглеждане на оценка.  

Така че този материал ще го видите публикуван на сайта в 

понеделник, тъй като той е изпратен в Управителния съвет. 

Моето предложение е общото събрание да утвърди 

международните стандарти за оценяване, тъй като съветът всяка 

година публикува нови предложения и изменения към тях. Така 

че да не се ограничаваме с едната версия. Самият факт, че ние 

приемаме международните стандарти за оценяване допринасят в 

досегашната версия ще бъде приет. Благодаря.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, нека да гласуваме. 

нека  Комисията по тайния избор да отива да си върши работата. 

решението, което трябва да вземем по стандартите е кратко – 

„общото събрание на Камарата утвърждава международните 

стандарти за оценяване”. 

Който е съгласен моля да гласува.  

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: 22 по 1; 6 по 2; 13 по 3; 3 по 4; 24  по 

4; 23 по 4; 12 по 4, 15 от трибуната. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

"Против" ? – 1. 

"Въздържали се"? – няма. 

7 "за", 5 "въздържали се". 

С 436 гласа "за", 1 "против"  и 20 "въздържали се" 

утвърдихме международните стандарти за оценяване.  
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Сега моля членовете на  Комисията да излязат при Иван 

Димов. Това са – Димитър Христов от Варна, Петър Савов от 

София, Любомир Бонев от София, Надка Цинигарова, Станимир 

Коцев, Райна Вучева, Красимира Арабаджиева.  

Ще Ви направя едни съобщения. Пропуснахме да направим 

едно съобщение, че във вчерашния ден в офиса на Камарата 

постъпиха 3 заявления за оставка от ръководен орган. Искате ли 

да Ви ги кажа на кой са? (ГЛАСОВЕ: Да.) На водещия 

събранието в момента – аз си подадох оставката, на Ели Монева 

и на Мара Иванова. Мотивите са – ние желаехме колективна 

оставка да подадем, целият ръководен орган, заедно и с 

Контролния съвет, което щеше да е един достатъчно добър повод 

това, което го желаят много хора от Вас. Това, че съм си подал 

оставката, не значи, че докато ние трябва да работим, няма да 

работим. Ще работим. Мотивите са – лично моите мога да кажа, 

на колегите – Ели Монева е тук, Мара Иванова е болна, не можа 

да дойде. Лично моите мотиви са, мисля, че – лъжа ли се, не знам 

какво е, но според мен, както каза колегата преди малко, уж 

позитивно да мислим, но тази помия, която се излива в интернет 

анонимно, не прави чест на никой оценител. Не искам да съм 

„дядо Венцислав” или „баба Венцислав”, не искам да ме пишат в 

стихотворение. Мисля, че с моите действия дотук съм доказал, че 

не съм влязъл в Управителния съвет да осребрявам разни 

намерения. Исках да работя за Камарата. Мое е предложението 

20% от оценителската правоспособност в изпита да е конкретно 

за съответната специалност, а не завършил филхармония, да 

оценява недвижими имоти. Трябва да покаже малко умения, да 

знае какви недвижими имоти има. Не може да е инженер по 
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текстил и да ми оценява самолети примерно. Не стават тези 

работи. Въпреки че те, както са по закон, има преплитане доста.  

Държа на Камарата и най-лошото, което отвчера усетих, с 

тези жалби, с тези писма, с тези писания в интернет, усетих, че 

някой иска нашата Камара да я няма. И едни такива много 

мрачни усещания, имам интуиция, че някой се опитва – член на 

нашата Камара – да дърпа конците, да поставя свои хора наляво 

и надясно. Аз не съм се смятал поставен от някой човек, държа 

това да се знае, но имам убеждението, че някои ще искат да 

променят закона така, че като се разтури нашата Камара, някоя 

друга да лапне заслугите на всички Вас и на нашия Управителен 

съвет, въпреки че не се оценява както трябва. Трудът, който 

положихме, не е малък. За пръв път направихме много неща, но 

не искам да си отида с огорчение и оплюване в интернет като 

някои колеги. Това са лично моите мотиви. (Ръкопляскания.)  

Ели Монева е тук, може да си каже мотивите, мисля, че са 

подобни на моите. 

ЕЛИ МОНЕВА: Благодаря Ви, г-н Председателстващ. 

Мотивите да си направя отвода във вчерашния ден, се 

състоят в следното, въпреки че с предложение за отвод като 

колективен орган на Управителния съвет бях направила още 

преди 2 години поне. 

Работата в Управителния съвет е колективно дело. 

Отговорностите на Управителния съвет са колективни. Първата 

задача на един Управителен съвет е да създаде добра атмосфера 

за вземане на решения, такава отговорност е на неговия 

председател, разбира се, и на всички членове. 
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Доброжелателността е изискване и неотменно условие за 

работата в такъв орган.  

Независимо от добрите намерения на отделни членове, не 

могат да се постигат резултати, ако няма общата атмосфера на 

екипност. В този Управителен съвет, за съжаление, нямаше 

такава атмосфера на екипност. Нещо повече, това се пренесе в 

цялата Камара, за което считам, че отговорност носим ние като 

членове на Управителния съвет. Това за мен беше ясно още 

преди 2 години поне, но за съжаление,  съставът на Управителния 

съвет реши, че няма условия за оставка, защото навярно такива 

са били мненията на повечето от членовете.  

Така че благодаря на своите колеги за нашата съвместна 

работа. Аз считам, че много положителни неща се направиха. 

Лично аз съм положила много усилия в работата си за Камарата, 

ще продължа да работя за нейния интерес. Целият опит, който 

имам, съм използвала в интерес на Камарата. Никога не съм 

вземала възнаграждение, командировъчни, заплащане на 

хотелски, транспортни разходи. Така че Камарата ще остане 

моята голяма болка. 

Искам да Ви кажа, че много добре трябва да мислите, 

когато избирате членове на Управителния съвет, защото 

квалификацията добър оценител не е гаранция, че можеш да 

управляваш. И аз бих задала въпроса към колегите, които се 

кандидатират, какъв опит имат те в управлението, защото пред 

тях ще се изправят 1000 човека, 3000 оценители, които очакват 

да се вземат разумните решения, в интерес на бранша.  

За голямо съжаление, дискусията за стратегията на 

Камарата, развитието, защитата на интересите на обществото не 
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се състоя. Моето желание да работя в Камарата беше точно да 

участвам в тази дискусия и да работя в интерес на всички 

оценители, за издигането на имиджа, за повече приходи на всеки 

един от работата, за повече уважение помежду си и за 

разгръщане на това, което правим. А ние в последната година и 

половина се концентрираме само върху вътрешните ни проблеми.  

Благодаря на всички Вас, благодаря на всички, които са ме 

подкрепяли през цялото време. Както заявих, ще продължа  да 

работя в интерес на Камарата. 

Благодаря. (Ръкопляскания.)  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Само една реплика, господин 

Председателстващ, ако ми позволите.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Заповядайте.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Аз Ви благодаря като председателстващ 

събранието, че повдигнахте въпроса за интернет-помията, която 

се излива в момента. Тя е насочена изцяло към Софийската 

регионална колегия, включително към мен като председател, към 

г-н Кънев и обявяването й от нас членове.  

Поради тази причина заявявам пред цялото общо събрание 

– истината е една и я премълчахме, защото беше само към нас, 

персонално. Но сега се започва към самата Регионална колегия. 

поради тази причина в понеделник ще бъде заведена жалба в 

Управителния съвет и в Контролния съвет, до прокуратурата, за 

да бъде извадена наяве тази истина и това, което ще бъде наяве, 

ще го докладваме на следващото общо събрание, което няма да е 

далеч, предполагам юни – юли. 

Благодаря Ви, че ми дадохте възможността да го кажа още 

един път. И да кажа, че пожелавам успех, дано се изберем днес  
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като Управителен съвет и Контролен съвет и да започне 

дейността на тази Камара, защото тя наистина в последните 

година и половина замря. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, благодаря на г-жа 

Илева. Бюлетините са готови, имаме готовност да гласуваме. 

Имаме половин час за гласуване. До 15,00 трябва да сме 

гласували, в 15,00 се затварят кутиите и започва броенето и най -

малко след 1 час ще има резултат.  

Обявявам почивка за гласуване. 

 

(17,00 часа) 

 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Уважаеми колеги, 

преброяването свърши. Моля председателят на Комисията по 

тайния избор да прочете резултата от гласуването.  

ИВАН ДИМОВ: Здравейте, колеги.  

Разбрах, че е станало някакво недоразумение, защото 

колегите  не си четат правилата и не са прочели да си отбележат 

отдолу за колко човека са гласували. Така че сега ще Ви кажа 

едно предложение, може би юристът ще го тълкува по негов 

начин, но обявявам, че с 1 глас има 8 човека, които не са си 

попълнили отдолу дали са гласували за 1, 2-ма или 3-ма; с 2 

гласа са двама; с 3 гласа са 4; и с 4 гласа са 13.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колко са валидни, колко са 

невалидни?  

ИВАН ДИМОВ: По принцип невалидни бюлетини, изцяло 

по правилата, са: 9 броя с 1 глас; 2 броя с 2 гласа; 3 броя с 4 

гласа; 15 с 4 гласа. Но тези недействителни бюлетини - има 
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някъде, където има зачертаване, в другите са отбелязани 

различни числа, примерно в горния край са 3, а отдолу са 2. 

Невалидна е бюлетината, когато има допълнителни отметки – 

зачеркнато и т. н. 85 общо са невалидните бюлетини.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Трябва да сумираме. 

Вземам листчето и пиша.  

С 1 глас колко невалидни има?  

ИВАН ДИМОВ: 9.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: С 2 гласа?  

ИВАН ДИМОВ: 2. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: С 3 гласа? – 4. 

С 4 гласа – 15. 

ИВАН ДИМОВ: Но, да отбележа, това са за Контролен 

съвет. 

ГЛАС: Може ли да ни кажете колко са валидните?  

ИВАН ДИМОВ: Обяснявам Ви, това е за Контролен съвет. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Чухме въпроса Ви. За 

Контролен съвет има 85 невалидни бюлетини.  

ИВАН ДИМОВ: За Управителен съвет.  

8 по 1 глас; 2 по 2 гласа; 4 по 3 гласа; 13 по 4  гласа. 76 са 

невалидните бюлетини.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Давай сега резултатите. На 

базата на тези невалидни сте сметнали резултати.  

ИВАН ДИМОВ: Да. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Казвай ги. 

ИВАН ДИМОВ: Ще Ви прочета резултатите.  

За Управителен съвет. 

                                                                       Брой гласове 
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1. Георги Георгиев       155  

2. Жеко Фетваджиев          57 

3. Иван Коев Митев        194 

4. Йорданка Димитрова Ангелова      213 

5. Людмил Николов Симов      133 

6. Мария Атанасова Райковска       228  

7. Светла Захариева Дерменджиева     177  

8. Стефан Тодоров Данговски        60  

Съгласно приетия правилник няма никой с 50 плюс 1 гласа.  

За Контролен съвет.  

                                                                        Брой гласове 

1. Божидар Христов Дончев      198  

2. Борислав Петров Стоицов     112   

3. Венета Колева Желева      156  

4. Виолета Тодорова Тенева     193  

5. Ирена Любомирова Диамандиева    137  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Благодаря, господин 

Председател. И тук нямаме 50% плюс 1.  

Ако обичате, председателите на регионалните колегии нека 

се качат на трибуната, за да помислим малко и да направим 

някакво предложение. Колеги, виждате какво става, зацикляме, и 

то сериозно. Заповядайте председателите и членовете на 

досегашния Управителен съвет. 

 

*** 

 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, стигнахме до едно 

консенсусно решение – частта от членовете на Управителния 
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съвет, които сме тук, и председателите на регионалните колегии. 

Видяхте, че днес работата пак не стана, поради  много причини. 

Има предложение, което искам да подложа на гласуване.  

Предложението е до 2 месеца да се проведе отново общо 

събрание, на което частично да се направят промени в Устава, 

свързани с избора и с текстовете, които са в колизия със закона.  

След това Управителният съвет и Контролният съвет си 

подават колективно оставка и на следващото общо събрание, 

също след още 2 месеца максимум, да се избира изцяло нов 

Управителен съвет и изцяло нов Контролен съвет.  

Мисля, че така чисто ще избегнем и жалбите,  които са 

подадени в съда, и които тепърва ще се подават от други колеги. 

Това, което направих в момента като предложение, искам да го 

обсъдим и гласуваме, мисля, че все още имаме кворум. Ако има 

някой да се изказва, да заповяда.  

Ако няма желание за изказване, изчакайте още 2-3 минути, 

поне това предложение да гласуваме. Повтарям предложението 

още един път – максимум до 2 месеца, ще се постараем и по-

рано, но знаете, че за частична промяна в Устава трябва да имаме 

2/3 гласували от събранието. Затова трябва  да сме обединени за 

тези частични промени и да са ни ясни.  

След следващото събрание, максимум до 2 месеца, да 

проведем изборно събрание за нов Управителен съвет и нов 

Контролен съвет. Колективно подаване на оставка от сегашните 

Управителен съвет и Контролен съвет след следващото събрание.  

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.  




