
 

 

 

 

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС  

ПРЕЗ ПЕРИОДА  М.ЮНИ 2013 – СЕПТЕМВРИ 2014 Г. 

 

 

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ ОЦЕНИТЕЛИ, 

 

Настоящият отчетен доклад се явява допълнение към отчета за 5 

годишната дейност на УС, представен на ОС във Варна през м.юни 

2013 г. 

 

Периодът на отчета обхваща м.юни 2013 г. да 30.09.2014 г. – 

общо 16 месеца. През този период дейността на УС премина под 

знака на подготовката за провеждането на няколко ОС за смяна 

на ръководните органи с изтекъл мандат – УС и КС. 

 

През посочения период се проведоха 10 заседания на УС 

/отразени в Протоколи от № 37 до 46/. 

 

На заседанията на УС освен въпросите касаещи организирането и 

провеждането на ИОС бяха разгледани и обсъдени редица текущи и 

организационни въпроси. По съществените от тях са: 

 

1. Провеждане на изпити за придобиване на оценителска 

правоспособност 

1.1. Взето беше решение през периода 20.11. – 10.12.2013 г. да 

се проведат изпити. Тази изпитна сесия не можа да се проведе. 

1.2. Определени бяха датите за изпитна сесия през м.юни по 4 

оценителски правоспособности. Сесията се проведе. Голяма е 

заслугата на доц.Ненов като наблюдаващ провеждането на изпита 

и на инж.Хрисчев, отговарящ за техническата организация по 

провеждането на изпитите. 

1.3. Изработена и приета е обща структура на тестовете 

1.4. Отговорите и решенията на тестовете да се предоставят на 

изпитните комисии на следващия ден след изпита придружени с 

инструкция за оценяване на частично решените задачи. 

1.5. За средата на м. наември са определени датите за втора за 

2014 г. изпитна сесия. Определени са изпитните комисии и 

работните групи по разработването на тестовете. 

 

2. Кадрови въпроси 

2.1. Разгледана е молбата за освобождаване на изп.секретар 

инж.Илия Хрисчев. Той е помолен да остане до провеждането на 

ОС. Обявен е конкурс за длъжността. Изготвена е нова 

длъжностна характеристика, която е разгледана и приета от УС. 



2.2. Разгледана и уважена е молбата за прекратяване на 

трудовия договор на Радостина Йосифова-технически сътрудник на 

изпитателен срок считано от 01.10.2014 г. 

2.3. Взето е решение да се назначи счетоводител в Камарата на 

трудов договор, на 4 часа. Решението е изпълнено. 

 

3. Предприемане на действия по усъвършенстване на нормативната 

уредба 

3.1. В изпълнение на Решение на ОС от м.януари бе сформирана 

работна група, която да отстрани евентуалните колизии между 

Устава и ЗНО в частта „избор на ръководни органи” на Камарата 

3.1. На заседанието на УС през м. авг. Беше решено на този 

етап да не се правят промени в Устава, тъй като колизии при 

избора на ръководни органи  между Устава и ЗНО няма, а 

преработването на устава или изработването на нов би довело до 

излишно отлагане на провеждането на ОС. 

3.2. Приети са правила за провеждането на всички ИОС 

3.3. Усъвършенствана е процедурата за избор на ръководни 

органи, като е въведена допълнително процедурата за балотаж. 

   

4. Организационни въпроси 

4.1. Да се изтрият от сайта коментарите престояли повече от 2 

месеца. 

4.2. Определен е срокът за плащане на чл. внос за 2014 г. – 

31,03,2014 г. 

4.3. По предложение на РК, бе взето решение да се премине към 

провеждането на делегатски ОС. Съображенията са разкарването 

на по-малък брой хора, спестяването на разходи за транспорт и 

нощувки, както и време на членовете на КНОБ. 

4.4. Поради липсата на председател на УС, издаването на 

сертификатите се забави, но всички успешно положили изпит са 

вписани в Регистъра. 

4.5. Избран беше временно изпълняващ длъжността „Председател 

на УС”, така че работата на УС да не се блокира до изборът на 

нов УС и Председател на УС. 

4.6. Във връзка с провеждането на насроченото за м. октомври 

ОС е възложено на доц.Митев да подготви допълнение към 

мандатния отчет за дейността на УС, докладван през м. юни 2013 

г., а на работна група – да изготви финансов отчет. 

4.7. Поради продължаващи проблеми със счетоводната отчетност е 

взето решение да са проведе вътрешна ревизия, като се 

привлекат контрольори, правоспособни счетоводители от 

Регионалните колегии. 

Ревизията не приключила по вина на счетоводителката Звездомира 

Станчева. След приключването му докладът ще бъде публикуван на 

сайта на Камарата. 

4.8. Разгледани са и са взети решения по повдигнати от КПЕ 

въпроси и са потвърдени наказанията на провинили се оценители.  

4.9. Направени са постъпки и в Патентното ведомство е 

регистрирано логото на Камарата 

 



5. Финансови въпроси 

5.1. В централния офис през разглеждания период са постъпили 

33 550 лева, което представлява 30% отчисления от чл.внос на 

932 човека. 

 

Освен за регламентираните заплати най-големи разходи са 

направени за командировки – 10 047,12 лв, в т.ч.: 

 

От членовете на УС       4459,60 лева 

От членовете на КС       3047,41 лева 

От членовете на КПЕ      2540,11 лева 

 

Извън тези средства, за командировки на членове на РК са 

изразходвани 11 235,97 лева, за персонала на Центр. Офис и на 

юридическия съветник са изразходвани 2049,55, за провеждане на 

работна среща на КПЕ с РК в Хисаря 1080,00 лева и за 

провеждане на ОС на камарата и РК – 7341,70. 

 

От РК са похарчени във връзка с провеждането на ОС 9140.86 

лева. 

 

Към 31.08.2014 г. Камарата разполага със следните средства: 

 

Централен офис          65 205 лева в разпл. Сметки 

                        219 400 лева в депозити 

Регионални колегии       175 794 лева в разпл и деп.с/ки 

Общо     460 398 лева  

 

В духа на самокритичност трябва да признаем, че сме допуснали 

слабости и сме пропуснали разглеждането на някои проблеми. 

Например: 

- На проведеното заседание на УС на 25.03.2014 г. е 

протоколирано, че са взети решения без да бъдат подлагани на 

гласуване; 

- Първите 3 протокола от 2014 г. са подписани чак на 

09.06.2014 г. - Не сме изпълнявали изискването в годината да 

има 2 изпитни сесии.  

- Не оформяме протоколите си според изискванията на Устава, 

поради което не може да се проследи кой от членовете на УС 

каква позиция е заел и как е гласувал. 

- Не сме изпълнили решениято на ОС от м. януари за провеждане 

на ново ИОС. 

- Поради непредставяне на исканите от счетоводителката справки 

и неосчетоводяване на 3-то тричесечие, не можа да бъде 

изготвен и в пълнота финансовия отчет на Камарата до 

30.09.2014 г.  

 

При решаването на проблемите на Камарата много разчитахме на 

КС да оказва превантивна роля при изразходването на 

средствата. 



Това не се случи, поради което през последните години се 

наблюдава годишен преразход на средства над гласуваните от ОС 

достигащи до 100 000 лева. Помолихме КС да участва в 

проверката на първичните отчетни документи и финансовите 

отчети за 2011 и 2012 г. Молбата беше отклонена. В подетата 

инициатива през 2014 г. за набелязване на мерки за намаляване 

на дефицита също не получихме от КС съдействие или 

предложения. А това е важно за Камарата, тъй като само за 

първото полугодие разходите надхвърлят с 37 000 лева 

приходите. 

 

Приложения към доклада: 

1. Справки за финансовото състояние на КНОБ и Регионалните 
колегии 

2. Отчет за дейността на РК София 
3. Отчет за дейността на РК Варна 


