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ПРОТОКОЛ 

 от Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България, 

състояло се на 09. 06.2012 г. 

 

Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България е 

насрочено с начало 9,00 часа. В 9, 00 ч. от ръководството на Камарата на независимите 

оценители в България (по-нататък в протокола наричана за краткост КНОБ), 

представено от г-н Ненов, член на Управителния съвет  (по-нататък наричан в 

протокола за краткост УС), е установено регистрирането на 388 члена на Камарата при 

необходим брой за кворум 451 души, което означава, че липсва необходимият кворум 

за откриване на сесията. Съгласно Устава на Камарата  времето за регистрирането на 

участници е удължено  с един час, т.е. измества  се  началото на събранието за 10,00 

часа. 

В 10 ч. е обявено началото на Общото събрание (по-нататък за краткост наричано само 

ОС). 

Ив. Митев: Колеги, ще започнем работата на ОС на КНОБ. Комисията по 

регистрацията в момента проверява броя на регистрираните членове на КНОБ. 

Независимо от това колко са регистрираните, ще започваме. Моля всички лица, които 

са ангажирани в организацията, да заемат своите места. Давам думата на председателя 

на УС, г-н Людмил Симов, да открие настоящото ОС на КНОБ. 

Л. Симов: Колеги, помолете всички, които са във фоайето, да влезнат. Уважаеми 

колеги, позволете ми от името на УС, Контролния съвет и Комисията по 

професионална етика да ви приветствам на Общото събрание на Камарата за отчитане 

на 2011 г. Общото събрание трябва да отчете дейността на Камарата за 2011 г., да 

приеме съответен бюджет, щатно разписание и програма на УС за 2012 г., както и да 

обсъди и приеме решения по останалите точки от дневния ред. Искам на това събрание 

да приветствам представителите на новата оценителска правоспособност – оценители 

на поземлени имоти в горски територии, от която вече двама души са се записали в 

Камарата. 

Съгласно Устава на КНОБ председател на ОС е председателя на УС, а с решение на УС 

са определени и двама заместници – господата Иван Митев и Венцислав Ненов. 

Моля председателя на Комисията по преброяването – г-н Венцислав Ненов да 

предложи преброители на Общото събрание. 

В. Ненов: Колеги, нека някои от вас, които са на крайни столове, да се жертва да стане 

преброител. В средния сектор (в който са настанени делегати с пълномощни с пет гласа 

– бел. стенографа) са доста хора - не знам колко са, но ще трябват двама преброители. 

Моля тези, които са зад разделителната линия, членове ли са или гости. Ако са членове 

на Камарата, да заемат съответното си място.  

След кратки дебати за преброители се предлагат съответно 

 за сектор 1 (делегати без пълномощни) – Владимир Игнатов, 

 за сектор 2 (делегати, гласуващи с 5 гласа - горна половина) – Красимир 

Братанов - Плевен, 

 за сектор 2 (делегати, гласуващи с 5 гласа - долна половина) – Пламен Желев – 

Пловдив,  

 за сектор 3 (делегати, гласуващи с 2, 3 или 4 гласа) – Димитър Димитров - 

Пловдив. 
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Л. Симов:  Колеги, има ли други предложения? Няма. Моля да гласувате за 

преброителите. Има ли против? Няма. Въздържали се? Няма. Уточнихме 

преброителите. За протоколчици се предлагат от офиса на Камарата г-н Илия Хрисчев 

и г-жа Татяна Праскова – технически секретар на Камарата. За стенограф се предлага   

г-н Панчо Панов. Има ли други предложения? Няма. Моля да гласувате. Има ли 

против? Няма. Въздържали се? Няма. Предложението се приема. 

Във връзка с организацията на ОС е необходимо да се изберат комисии. Въпреки че в 

правилата за провеждане на ОС е посочено, че те се избират от ОС, УС ги предлага, 

още повече, че някои от тях взеха участие в подготовката на ОС. Комисиите са: 

Комисия по техническото обезпечаване - предлага се да бъде съставена от 

(прочита предложението за състав на комисията). 

 Иван Митев – член на УС, 

 Георги Андонов - .член на УС, 

 Ели Монева – член на УС, 

 Димитър Димитров – член на Комисията професионална етика, 

 Любомир Бонев – от Софийската регионална колегия, 

 Мария Райковска - от Софийската регионална колегия, 

 Илия Хрисчев – изпълнителен секретар. 

Л. Симов:  Има ли други предложения? Няма. Моля да гласуваме. 

Резултати от гласуването: за - 502 гласа, против – 5 гласа, въздържали се – няма 

Л. Симов: Комисията е одобрена. 

Комисия по гласуването -  предлага се да бъде съставена от (прочита 

предложението за състав на комисията) 

 Венцислав Ненов – член на УС, 

 Рая Иванова – технически сътрудник, 

 Татяна Илева - от Софийската регионална колегия, 

 Дарина Бобева – от Варненската регионална колегия,  

 Красимир Братанов – от Плевеската регионална колегия, 

 Марияна Арабаджиева – от Бургаската регионална колегия, 

 Олга Петрова - от Софийската регионална колегия,  

 Иво Костов - от Варненската регионална колегия, 

 Димитър Димитров – от Пловдивската регионална колегия. 

Л. Симов:  Има ли други предложения? Няма. Моля да гласуваме. 

Резултати от гласуването: за - 506 гласа, против – няма, въздържали се – няма. 

Л. Симов: Комисията е одобрена. 

Комисия по документите - предлага се да бъде съставена от (прочита 

предложението за състав на комисията) 

 Людмил Симов – председател на УС, председател на комисията, 

 Венцислав Ненов – член на УС, 

 Иван Митев – член на УС, 

 Кирил Георгиев – член на УС, 

 Борис Гиздаков – изпълняващ длъжността председател на Контролния съвет, 

 Таня Бачовска – член на Комисията по професионална етика. 
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Л. Симов:  Има ли други предложения? Няма. Моля да гласуваме. 

Резултати от гласуването: за - 506 гласа, против – няма, въздържали се – няма 

Л. Симов: Комисията е одобрена. 

 Комисията по предложенията за избор на член и председател на Контролния 

съвет и на членове и председател на Комисията по професионална етика - 

предлага се да бъде съставена от (прочита предложението за състав на комисията) 

 Иван Димов – председател на Бургаската РК, 

 Евгени Ганчев – председател на Шуменската РК, 

 Катя Кънчева – Русенска регионална колегия, 

 Йорданка Ангелова – Пловдивска регионална колегия,, 

 Димитрина Кирчева – Старозагорска регионална колегия, 

Л. Симов: Постъпили са предложения за още двама члена на комисията: 

 Красимира Башева – Софийска регионална колегия, 

 Живка Бонева – Варненска  регионална колегия  

Т. Илева: Поради здрвословни причини при Красимира Башева предлагам Виолета 

Тенева. 

Л. Симов:  Значи има предложение на Софийската РК Красимира Башева да бъде 

заменена с Виолета Тенева. Има ли други предложения? Няма. Моля да гласуваме. 

Резултати от гласуването: за - 506 гласа, против – няма, въздържали се – няма 

Л. Симов: Комисията е одобрена. Комисиите за протичане на ОС са избрани. 

Л. Симов: Следващото, което трабва да направим, е да определим времето за почивка и 

час за приключване на заседанието. Сега е 10,40 ч. Предлагам почивката да е в 14 часа 

– половин час, а края на заседанието да бъде в 19 часа. 

Капка Чернева: Предлагам заседанието да приключи в 16 часа. Да има ограничение 

във времето на изказванията. 

Глас от залата: Изказванията да са кратки, да не се влиза в пререкания и да бъдат 

конкретни. 

В. Ненов: Почивката да бъде в 13 часа и да се приключи в 16 часа. 

Л. Симов: Предлагам да се гласува, като се гласува първо за последното предложение 

– за прекъсване в 13 часа за обяд. 

Резултати от гласуването: за - 493 гласа, против - 15 гласа и въздържали се няма. 

Предложението се приема. 

Л. Симов: Моля да се прогласува предложението ОС да прикрючи в 16 часа. 

Резултати от гласуването: за - 377 гласа, против - 29 гласа и въздържали се - 15 

гласа. 

Предложението се приема. 

В. Ненов: Почивката ще бъде от 13 ч. до 13,30 часа и приключваме в 16 ч. 

Л. Симов: На сайта на Камарата са публикувани два документа. Първият документ е 

Правилник за работата на ОС, приет през 2010 г. и Правила за провеждане на ОС за 

2012 г. Смятам, че не е необходимо да се спирам върху тях, а ако има конкретни 

въпроси по отношение на гласуването и други проблеми, юридическият съветник на 

Камарата г-н Хорозов ще дава разяснения. Следващото, което трябва да приемем, е 

дневният ред на ОС. Дневният ред на ОС съгласно закона и устава на Камарата е 
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публикуван според сроковете по закона в два ежедневника и изпратен по имейли на 

хората. (Прочита дневния ред). 

1. Отчети на УС, Контролния съвет и Комисията за професионална етика и Отчет 

за финансовите приходи и разходи за 2011 г. 

2. Програма за дейността на камарата за 2012 г., Бюджет и административен щат 

на Камарата за 2012 г. 

3. Приемане на международните стандарти 2011 г. 

4. Правила за отчет на независимите оценители. 

5. Избор на одитор. 

6. Решение за избор на член за попълване на Контролен съвет. 

7. Избор на председател на Контролния съвет. 

8. Избор на членове и след това на председател на Комисията по професионална 

етика. 

Това е дневния ред. Ако има други предложения, моля да ги представите. 

Б. Дончев: От регионална колегия София има представени две предложения, които Вие 

не прочетохте. Предлагаме т. 5 от дневния ред да отпадне, защото считаме, че не 

необходимо такова лице. В представеното Ви предложение това е обосновано. Освен 

това предлагаме в дневния ред да се включи точка „Разни”, в която да се поставят общи 

въпроси от членовете на Камарата, тъй като считаме, че дневният ред е ограничен от 

общи въпроси. Освен това съгласно регламента въпроси за ОС трябва да се представят 

предварително няма да се разглеждат. 

Л. Симов: Моето становище е, че дневния ред не може да се променя, тъй като 

издадените пълномощни са за публикувания дневен ред. По отношение на т. 5 считам, 

че трябва да остане, като при разглеждането й се вземе решение или че няма да има 

одит или че ще има. По отношение на т. „Разни” няма ограничения на ОС да се правят 

всякакви изказвания, извън поставените в дневния ред. Така че няма пречки да се 

поставят въпроси. Въпросът е дали да се включва в дневния ред. Ако се включи в 

дневния ред ще се получи колизия, защото са дадени пълномощни за определен вече 

дневен ред. Никой няма да бъде ограничен да се поставят всякакви въпроси и да им се 

отговаря. Ако е необходимо може да се вземе решение на ОС, с което да се утвърди 

горното. Съгласен ли сте,  г-н Дончев? 

Б. Дончев: Тъй като това е третото по ред общо събрание и в досегашните събрания 

имаше прецеденти, а и в разработените правила, т. 2.2, е отбелязано, че въпроси, които 

не са поставени предварително, няма да се разглеждат, и това е основанието за 

предложението. При направената от Вас обосновка съгласни сме с такова решение. 

Св. Дерменджиева: Искам да допълня и продължа изказването на г-н Дончев. 

Софийската РК е направила сериозно предложение на „Правилник за регионалните 

колегии”. Съгласуван е с останалите регионални колегии, разглеждан е от Контролния 

съвет. Моля да кажете какво става по този въпрос? 

Д. Бобева: Уважаеми колеги, искам да ви призова наистина да бъдем оперативни. 

Гласувахме един хубав час, който според мен и според тези, които вдигнаха картите 

също е нереален и искам да ви кажа, че този сектор тука който е, по-голямата част, не 

са от София. Хората са загубили минимум 3 дни. Моля ви уважете времето и 

присъствието ни и престанете с подигравателното си отношение. Отношението, което 

вие показвате с вдигането на картите и че 1 час ние говорим. Кога ще свършим, след 

като 1 час не сме започнали? Който иска да си пести времето не му е мястото тука. 

Карайте свободно свободното си време и не пречете.  
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 Към колегите от Софийска колигия, много ви моля. Дневният ред не е документ. 

Дневният ред е обявен. Имаме си пълномощни и си гласуваме по него. Нека да 

започнем оперативно да вършим работа. И в този аспект, за да бъдем по-оперативни и 

понеже знаем, че технологично избора е доста отнемащ време, предлагам да не 

променяме по същество дневния ред като съдържание, а като последователност, тъй 

като по правилата до 13 часа имаме срок, в който към комисията по предложенията се 

подават нашите предложения, предлагам с оперативна работа точките, които сме 

отхвърлили до 13 часа да бъдат такива  и веднага след почивката да преминем към 

изборните точки. Във времето, в което комисията по избора ще гласува, ще броим 

гласовете, ние ще движим другите въпроси от компетенцията на нашето събрание. 

 Относно Правилника за регионалните колегии – много ме интересува. Вие 

знаете, че Варненската колегия беше първата, която най-много се бори за това нещо. Не 

е мястото на това събрание, не е обявен този документ, не е окончателно направен и  е 

от компетенциите на УС, а също така от компетенциите на участващите в заседанието и 

групата за разработка на правилника, така че не е необходимо да се губи времето на 

ОС. Освен това от страна на управителните органи на Камарата досега няма спиращи 

процедури за създаването на нови регионални колегии към Камарата, така че моля ви 

да бъдем наистина оперативни. 

Л. Симов: Искам да кажа следното за Правилника за регионалните колегии. Има 

определена процедура по приемане на този правилник. Аз лично съм се запознал с 

правилника, но УС не го е гледал. Може да приемем определено решение за 

правилника, но не му е времето сега да се разглежда ан блок. 

Т. Илева: Ако тръгнем да разглеждаме Правилника за регионалните колегии работата 

ни много ще се проточи. Ние нямахме такава идея. Затова предлагам ОС да гласува 

решение: след приемане от УС на Правилника за регионалните колегии  да се качи на 

сайта на Камарата и да стане действащ. Софийската РК работи вече 6 м. и ние искаме 

да имаме качествен правилник. Повече от членовете на Камарата са членове на 

регионални колегии. Предлагам сега да се вземе решение: „след приемане на 

„Правилника за РК” от УС, същият да се качи на сайта на Камарата и да бъде действащ 

правилник за регионалните колегии”. 

Л. Симов: Вижда се, че Софийската РК оттегля своето предложение. Не виждам 

основание ОС да приема каквото и да е решение по този въпрос. Трябва „Правилника 

за РК” да се приеме от регионалните колегии и да се внесе в УС да го приеме. Ние сме 

постъпили напълно демократично, като сме предоставили на регионалните колегии да 

го съгласуват и да го представят пред УС за утвърждаване. Така че не виждам смисъл 

да се гласува такова решение. 

Т. Илева: Нека да гласуваме един срок за тези процедури по правилника, защото иначе 

и на следващото ОС нещата ще се повторят. Нека този срок бъде краят на м. юни. 

Л. Симов: Не виждам как до края на м. юни ще се извърши това, защото има още 

много за уточняване. 

Л. Велинов: В дневния ред няма такава точка и предлагам да прекратим тези 

разисквания и нека да продължим по-нататък по дневния ред. 

Л.  Симов: Предлагам да се премине към гласуване на предложението на г-н Велинов 

за прекратяване на разискванията за „Правилник за РК”. Моля да гласуваме. 

Резултати от гласуването: за - 489 гласа, против - 3 гласа и въздържали се няма. 

Разискванята по въпроса за „Правилник за РК” се прекратяват. 



 6 

Л. Симов: Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за - 495 гласа, против - 1 гласа и въздържали се – 5 

гласа. 

Дневният ред се приема. 

Л. Симов: Минаваме към т. първа от дневния ред. Отчетите са публикувани на сайта на 

Камарата. Смятам, че не трябва да се представят. Предлагам да поясня предложенията, 

които са качени на сайта на Камарата.  

Предложения към отчетите. По предложенията към отчета на председателя на УС: 

1. Да се включи (в отчета – бел. стенографа) изпълнението по дати на всяко 

решение на ОС от 2011 г., включително и публикуването на сайта на Камарата. 

2. Да се даде отчет за неизпълненото и да се посочат причините за това. 

3. Да се изготвят персонални отчети от членовете на УС, КС и КПЕ, които да се 

разгледат на ОС. В УС към момента такива отчети са преставени от мен,                    

г-н Митев и г-жа Монева. За другите органи следва да се даде отговор от 

временно изпълняващия председател на Контролния съвет г-н Гиздаков и 

председателя на Комисията по професионална етика г-жа Бачовска. 

4. Отчетът за финансовите приходи и разходи да бъде официализиран с подписа на 

председателя на УС. Да бъде представен бюджета за 2011 г. , приет от  ОС, с 

направените от ОС допълнения за неговото изпълнение, като се направи 

аналитична връзка с приетата за 2011 г. програма. 

Предложения към отчетите от Софийската РК. Направено бе едно предложение от 

г-н Жеко Фетваджиев по отношение на отчета за финансовите приходи и разходи за 

2011 г. Предложено бе към отчета за финансовите приходи и разходи като неразделна 

част да се представи и отчет за проведените курсове, който да бъде публикуван на 

сайта на Камарата. Доколкото мога да отговоря, тези курсове са проведени в 

Регионалната колегия. Всеки, който иска да потърси такъв отчет, трябва да го търси в 

Регионалната колегия. Това предложение може да се приеме за следващата година. 

Тази година се проведоха 20 семинара, а за следващата се очаква да бъдат повече, ще се  

получи голяма банка данни и сайта трудно ще се ползва. 

Ив. Митев: От 911члена на Камарата представени на ОС са 518 човека, което прави 53 

% от числената маса. Моля да се гласува прекратяване на регистрацията, за да може 

колегите, които участваха в регистрацията да се присъединят към останалите за участие 

в сесията. 

Резултати от гласуването: за 480 гласа, против - няма и въздържали се - няма. 

Регистрацията се прекратява. 

Д. Бобева: Моля да обявите къде работи Комисията по предложенията, защото времето 

тече и наближава 13 часа. 

Ив. Димов: Комисията работи във фоайето, където беше регистрацията. 

Предложенията трябва да се правят в писмен вид от физически лица, а не от групи. 

В. Шентова: Говоря от името на г-н Фетваджиев. Предложението беше да се направят 

разчети не само на семинарите, но и на обучителните курсове. 

Л. Симов: Като председател на УС ще изискам за всеки един курс да се представи 

съответната план-сметка. 
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По отношение на решенията на ОС, проведено през 2011 г. и тяхното изпълнение. 

 Първо решение: ОС задължава председателите на работните  групи  към УС в 1 

месечен срок да представят отчетите за 2011 г. на работните групи, които да бъдат 

публикувани на сайта на Камарата. За 2010 г. отчетите на работните групи са 

публикувани на сайта на Камарата. За 2011 г. е публикуван отчета на работната група, 

която ръководя. 

Второ, относно задължението за публикуване на протоколите – протоколите на УС, КС 

и КПЕ са публикувани на сайта на Камарата..  

Друга точка – УС да създаде форум в сайта на камарата. Това не е изпълнено. 

Проблемът е, че за това трябва да се назначи специалист, а това ще увеличи щата. 

Трябва да  бъде не само специалист, но и оценител. Мислено е по този въпрос и в 

следващите 1 – 2 месеца ще се намери решение. Сега за сайта на Камарата и на 

регионалните колегии. От регионалните колегии има оплакване, че трудно поддържат 

своите сайтове. Ще направим проучване дали към нашия домейн не може да се 

създадат поддомейни за тези, които нямат възможност да създават собствен сайт.  

По бюджета бе решено да бъдат предвидени суми по направления. Това е направено. 

Има решение, съгласно което Ели Монева в едномесечен срок да направи оптимизация 

на бюджета и същият да се преструктурира, като се създаде работна група от членове 

на КНОБ, взели отношение с изказвания и предложения при обсъждане на Бюджета за 

2011 г. Такава работна група  не е създадена и такова преструктуриране за 2011 г. не е 

направено.  

По-нататък - Общото събрание възлага на председателя на УС да формира работна 

група, която да разгледа направеното до сега и бъдещите изменения и да подготви 

проект за изменение на Закона за независимите оценители. Тази задача е изпълнена. 

Работната група е формирана. На сайта качихме покана до всички да дадат своите 

предложения за изменение на закона. Най-стойностни предложения бяха направени от 

Софийската и Варненската регионални колегии. Като цяло активността на членовете е 

много ниска. Бяха дадени само две предложения. Във връзка с това във Варна през 

октомври направихме среща на работната група с най-активното участие на 

Софийската и Варненската регионални колегии. Присъстваха над 20 човека. Бяха 

обсъдени всички направени предложения. 

Имаше предложения тарифите за таксите за регистрация да се увеличат и тези, които не 

са членове на Камарата да плащат такса за поддържане на регистъра. Защото сега ние 

плащаме за тези, които не са членове на Камарата. Само за членство в ТЕГОВА и за 

превод на стандартите са изразходвани 20 000 лв. А ние трябва да направим така, че 

стандартите трябва да бъдат достъпни и за нечленовете. 

Имаше предложение Камарата да извършва и обучението на оценители. Да се уеднакви 

срока на мандата на КПЕ с другите управителни органи. Всички направени 

предложения са внесени в Народното събрание.  

Т. Илева: Зададоха ми въпрос за кого трябва да се дават предложения – за Контролен 

съвет или за Комисия по професионална етика, защото г-н Димов започна с Контролен 

съвет.  

Л. Симов: За Комисия по професионална етика. 

Т. Илева: Колегите, които приемат предложенията, как ще вземат участие при 

гласуване в залата? Те са извън залата. Не може ли да работят в залата. 

Л. Симов: В залата има свободни места.  
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Л. Симов: За да няма мнения, че има привилигировани, ние сме предвидили да има 

такса за регистъра, например от 60 лв., която да се плаща и от членове, и от нечленове 

на Камарата, като с тази такса ще се намали членския внос за членовете. Ще има 

отчисления за регионалните колегии, т. е. те да не бъдат ощетени. 

Ив. Иванов: Тъй като в регистъра има и юридически и физически лица, не е ли редно 

таксата за юридическите лица да бъде различна? 

Л. Симов: Ако от Народното събрание се приеме Камарата да определя таксите, ние 

ще диференцираме таксите. Това ще бъде в наши прерогативи. 

Л. Симов: Следващата точка. Следващата точка от решенията на предходното ОС е по 

отношение на стандартите. Беше решено председателя на УС да създаде нова работна 

група с председател председателя на УС, която да изготви концепция за стандартите по 

оценяване, за приемане на стандартите, изготвяне на съответните ръководства и 

приложения или за хармонизиране на българските стандарти с международните 

стандарти. Мотивите за това бяха, че до миналото ОС това трябваше да се извърши от 

работната група по обучение и стандарти. На отчетното събрание се отчете, че тази 

група не си е свършила работата и затова стандартите бяха извадени от тази работна и 

предадени към една нова работна група. Тази работна група беше създадена под мое 

ръководство. Беше организирана кръгла маса в София в края на октомври - началото на 

ноември за обсъждане на концепция за стандартите за оценяване. На тази маса бе 

предложена една цялостна концепция от г-н Румен Неделчев. Неговата концепция 

беше, че трябва да се създадат български стандарти със съответните приложения, 

методически указания и терминологичен речник. На кръглата маса бяха представени 

още две предложения. Това бяха предложение на г-н Жеко Фетваджиев и едно 

изложение на г-жа Ели Монева. От тази работна група бе прието решение да се приемат 

международните стандарти 2011 г. на Международния съвет по стандартите със 

съответното разработване към тях на съответните приложения, методически указания и 

съответно терминологичен речник. Каква трябваше да бъде дейността по-нататък?  

Трябваше да се направят постъпки пред Международния съвет по стандартите да ни 

позволят да преведем на български стандартите и да ги публикуване на сайта на 

Камарата, за да могат оценителите да се запознаят с тях и в някакъв оперативен 

порядък да се запознаят поне с основните принципи на тези стандарти. За съжаление по 

обективни причини това се забави много. Обективната причина беше голямото 

забавяне от Международния съвет по стандартите. Лицензионният договор за целта 

беше подписан късно – през м. май. Аз лично подписах този договор през м. февруари, 

с който да ни се разреши превода на стандартите и публикуването на сайта на 

Камарата. Към средата на м. май извършихме превода на стандартите. Ще има 

забележки по тях – има грешки по превода. По отношение на регионалните колегии -  

те нямат право да ги публикуват на техните сайтове.  

Последното от решенията, които бяха приети на миналото ОС е УС да направи 

постъпки пред Агенцията по вписванията и НАП да се съобразят с нашата часова 

ставка, която обсъждахме миналата година във връзка с методиката за минималната 

себестойност. Във връзка с това направихме среща с новия изпълнителен директор на 

Агенцията по вписванията и ръководството на НАП и се договорихме да създадем 

съвместни работни групи за уеднаквяване на вижданията и да се разгледа нашата 

методика за минималната себестойност на оценителските услуги. Друг е въпросът дали 

те ще възприемат тази методика, но те проявиха разбиране и желание да се запознаят с 

нея и с нашите предложения. 

Така че всички точки от ОС са изпълнени. Друго по отношение на 2011 г. – беше 

разформирана работна група по  обучение и квалификация, поради това че УС счете, че 
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предишната не си е свършила работата. Това беше възложено на г-н Иван Митев. Общо 

проявява се желание за работа, но когато се стигне до конкретна работа активността е 

малка.  

Това е, което мога да добавя по отчета на УС. Ако има към мен по отчета на УС и по 

отчетите на Контролния съвет и Комисията по професионална етика, можете да ги 

задавате. 

Ив. Митев: Г-н Гиздаков, имате ли да добавите нещо по отчета, публикуван на сайта 

на Камарата, на Контролния съвет? Г-н Гиздаков няма. Госпожа Бачовска, имате ли 

допълнителни бележки по публикувания на сайта отчет на Комисията по 

професионална етика? И г-жа Бачовска няма. Имате думата за изказвания и отношение 

по отчетите на трите ръководни органа. 

Ив. Иванов: Имам въпрос към Комисията по професионална етика и УС – защо не се 

дава отговор по постъпили при тях жалби? 

Т. Бачовска: Бихте ли се конкретизирали? 

Ив. Иванов: Имам информация от колеги, че има подадени жалби към УС и комисията 

професионална етика. (Глас в залата: Конкретно.) Да цитирам имена ли? Севдалина 

Иванова. 

Т. Бачовска: Колеги,  всички жалби са разгледани, има решения и са подадени към УС. 

Кажете за какво става дума. 

Ив. Иванов: Защо не се дава отговор  до жалбоподателя? 

Т. Бачовска: УС взема крайните решения и той трябва да даде отговор на 

жалбоподателя. Това е по закон, това е по устав, това е по правилника. 

Ив. Митев: Професор Иван Душанов има думата. 

Ив. Душанов: При прегледа, ктойто направих на отчета на Контролния съвет насочвам 

вашето внимание към стр. 10, буква „б”. (Цитира). За периода от 01.01 до 31.12.2011 г. 

всички разходи, които е извършил УС са законосъобразни. Въз основа на 

предоставените документи Контролния съвет не е намерил разходи за 2011 г., за които 

да прецени, че са направени нецелесъобразно. Обърнете внимание на следващото. 

Консатациите са направени  при липса на пълна финансово-икономическа информация. 

Аз лично ще гласувам против приемането на този отчет на контролния съвет при тази 

постановка, която е дадена тук. Още веднаж: констатациите и изводите са направени 

при липса на финансово-икономическа иннформация. Въздържам се от коментари.  

Ив. Митев: Други желаещи за изказване?  Въпроси? 

Л. Симов: Аз искам да отговоря на г-н Иванов. В момента не мога да отговоря като се 

цитира едно име. Поемам ангажимента на тази колежка да проверя и да говоря лично с 

г-н Иванов за какво става въпрос и за каква жалба и да дадем веднага писмен отговор 

на колежката, ако не сме дали такъв писмен отговор. В момента не сме в състояние да 

отговорим.  

Мара Иванова: По отношение на констатацията на Контролния съвет, че само 

работната група по регистъра е представила отчет за 2010 г. На предишното Общо 

събрание г-н Симов обяви, че работната група по организационно укрепване и 

регионални колегии е представила отчет. Не знам защо тази информация не е 

достигнала до Контролния съвет, но нашата работна група си е представила отчета 

преди ОС.  
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Л. Симов: Това е действително така. Това може да види и в стенограмата на миналото 

ОС. Г-н Гиздаков, имате думата. 

Б. Гиздаков: Използвам думата, за да отговоря по три въпроса. Първо: подкрепям 

колегите, които казаха, че няма отговор на жалбите. Контролният съвет е сезирал два 

пъти миналата година Комисията по професионална етика по повод оценка, която е 

легализирана от брокер и по повод интервютата на Валентин Първанов във вестник 

„Стандарт”. Дори на Контролния съвет не е отговорено. По отношение на отчета – 

страница 9 - Контролният съвет не е силов орган и ние не можем да влезнем и да 

извадим тази информация. За съжаление месеци наред (последните два месеца) ние не 

можем да получим от счетоводството на Камарата необходимите документи. Това ни е 

поставило в ситуацията да представим отчета с огромно закъснение само 4 дни преди 

датата на събранието при задължение 20 дни. Причината да не е пълен отчета ни е, че 

нямаме достъп и не ни е предоставена информацията, която ни е необходима. По 

въпроса за отчетите на работните групи, това, което сме записали за работната група 

„Регистър”, нека се има предвид, че това, което сме записали е за отчетен период 2011 – 

2012 година. Очевидно че това което е за 2010 г., е отчетено на миналото събрание. 

Така че за периода между двете събрания е публикуван само отчета на група 

„Регистър”. 

Св. Дерменджиева: Професор Душанов и г-н Гиздаков ясно изразиха фактите, както и 

становището си, които аз подкрепям. Не може да няма точни и ясни данни, всички 

знаем какви са основните документи съгласно Закона за счетоводството. Не може да 

искаме от хората от Контролния съвет да направят отчет без съответната информация, 

защото обща или неточна информация води до грешни изводи. Това е първото, което 

искам да кажа, а второто – ако погледнете отчета на Комисията по професионална 

етика, нещо което г-жа Таня Бачовска искаше да каже, че те имат решения по 

постъпилите жалби, които се предават на УС, който трябва да вземе решение. Поне 

така разбрах отговора, че връзката се къса между  Комисията по професионална етика и 

потъва някъде в УС.  

Ив. Душанов: Струва ми се, че Контролният съвет трябва да се запознае със Закона за 

счетоводството. Този закон предвижда, че ръководителят отговаря за изготвянето и 

представянето на финансовите отчети. Не хвърляйте вина върху изпълнителите. 

Контролния съвет трябва да насочи искането си към ръководителя. Ако искаме да 

бъдем коректни. 

В. Шентова: Искам да взема отношение по отчетните доклади. Запознала съм се само и 

мога да говоря само за това, което е публикувано. Това което прави впечатление на 

пръв поглед е, че има някаква спорадична дейност, която колкото и да е голяма, е 

отчетена по такъв начин, че само е маркирана. Считам, че такъв един отчет на такава 

голяма организация трябва да дава анализа на състоянието, за да се очертаят изводи за 

подобряване на това състояние. И за това обаче трябват някакви подробности. Отчетът 

на УС е 13 страници, на Контролния съвет – 12 страници. Маркират дори положения с 

незавършени изречения.  По отношение на Контролния съвет отчетено е 11 решения , 

от които 2 не са изпълнени и две изпълнени частично. От отчета на УС е видно, че само 

едно е изпълнено, едно е частично и какво  става с останалите не се знае. Изискани са 

20 документа от Контролния съвет, от които са представени 6 от типа „справка за 

приходите и разходите”, а няма разходите. Аз от цялото това нещо не мога да разбера 

как е достигнато до извод, че средствата са разходвани законосъобразно и особено 

целесъобразно само въз основа на тези документи. Смятам, че Контролният съвет 

трябва да даде яснота на това събрание как вижда изпълнението на работата от УС. От 

нас ще се иска приемането на тези отчети. Какво да направим ние като не разбираме 
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какво приемаме и какво не приемаме. Считам, че ОС като върховен орган на тази 

Камара, трябва да приеме решение, което ние сме дали от името на Регионална колегия 

гр. София да се включи информация в тези отчети. И на миналото събрание бе решено 

да се допълнят отчетите, което не беше изпълнено. И трябва да направим така, че 

всички тези неща да бъдат достъпни. Лично аз не мога да кажа как бих гласувала за 

отчетите, подадени в такъв вид.  

Ив. Митев: Друг иска ли думата? Давам думата на г-н Венцислав Ненов да ви запознае 

с отчета за финансовите приходи и разходи за 2011 г.  

В. Ненов: Не съм счетоводител, но ще ви запозная с отчета за приходите и разходите. 

Първа група. Разходи – 203 хиляди разходи по дейността. Други разходи по финансови 

операции 2 хил. лв. Общо 205 х. лв. Втора група приходи – приходи от членски внос 

132 х. лв. други – 59 х. лв. Общо 191 х. лв. Приходи от лихви 9 х. лв. Печалба от 

стопанка дейност – 82 х. лв. Второ – отчет за приходите и разходите от стопанска 

дейност. Разходи – 142 х. лв. За материали 8 х. лв. За външни услуги – 118 х. лв. 

Разходи за персонал (възнаграждения и социални осигуровки) – 16 х. лв. Счетоводна 

печалба – 82 х. лв. Разходи за данъци и КПО – 8 х. лв. Трето. Разходи от оперативна 

дейност – общо 224 х. лв. Парични средства – касова наличност 5 х. лв. и в 

разплащателни сметки – 645 х. лв. или общо 650 х. лв. Четвърто. Отчет за заетите лица 

и средства за работна заплата. Общо средносписъчен състав – 9 човека и заплата 63 409 

лв. Това са синтезираните числа, предоставени от Евгения Коева. 

Ив. Митев: Имате думата по представения финансов отчет. Тъй като няма, 

пристъпваме към гласуване на отчетите и преди това приемане на направените 

предложения. Г-н Иванов имаше едно предложение и г-жа Шентова второ. На въпроса 

на г-н Иванов отговори г-н Симов, така че по него няма какво да гласуваме. Г-жа 

Шентова моля да си формулира точно предложението, което беше свързано с 

публикуване на материали или нещо такова. 

В. Шентова: Моето предложение може да бъде формулирано тогава, когато разбера 

дали Контролният съвет предлага освобождаване от отговорност на УС. Не мога по 

този отчет да разбера какво ни съветва този Контролен съвет да гласуваме. 

Ив. Митев: Г-н Гиздаков, имате ли по предложението на г-жа Шентова нещо да 

добавите? 

Б. Гиздаков: Искам да обърна внимание, че никъде в отчета няма направено 

предложение за освобождаване от отговорност. При наличната информация 

Контролният съвет не е взел такова решение и не ви го предлага. Мисля, че отговор на 

много от тези въпроси отговор ще получим в т. 5 от дневния ред. Нашето предложение 

е направено и сега вие ще решите как да се отнесете към този отчет. Контролния съвет 

с ясното съзнание, че отчета е непълен, ще направи друго предложение, което да 

компенсира тази непълнота. 

Ел. Кузова: Подкрепям колегите, защото смятам, че такъв документ, в който изводите 

са направени при липса на достатъчно информация, е недопустим. Предлагам този 

отчет да не бъде приет. Когато УС е готов с финансовия отчет, да ни го предложи и да 

предложи начин на гласуване. Какво значи това. Един отчет, който не е готов, и ни 

събирате на ОС. 

Ив. Митев: Тук става объркване. Визирате отчета на Контролния съвет, а намесвате 

финансовия отчет. 
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Ел. Кузова: Визирам документ, който би доказал, че УС е действал законосъобразно. 

Моля да изясните дали е действал законосъобразно или не при положение, че на сайта е 

качен документ, в който е записано така. Аз не съм убедена. 

Б. Гиздаков: Съжалявам, че пак трябва да взема думата, но явно трябва да отговарям. 

Ако колежката визира отчета на Контролния съвет, искам да поясня, че контролните 

функции не касаят само финансово-счетоводната дейност. Контролният съвет има 

много по-широки функции. Тук става дума за законосъобразност на решения, за жалби 

и много други неща. И не разбирам защо ако в частта за финансово-счетоводна дейност 

и разходване на средства е непълен се прави заключение, че не трябва да бъде приет, 

след като по другите раздели няма забележки. Така че ако колеги имат претенции 

отчетът да се приеме с решение този раздел да се доработи, но не може да се отхвърля 

един отчет само за един раздел. 

В. Паскалева: В отчета за 2011 г. е записан разход за заплати 62 х. лв., а в 

предложението за 2012 г. 111 600 лв. Значи ли това, че през 2012 г. заплатите ще 

нарастнат два пъти? Моля да се даде отговор, за да преценя как да действам по-нататък. 

Б. Гиздаков: С две думи да допълня – Контролният съвет не е данъчен орган. Ние 

контролираме законосъобразността на разходване на средствата, а не работата на 

счетоводството. 

В. Паскалева: Току що ми казаха, че през 2011 г. не е включена заплатата на г-н 

Симов. Това верно ли е или не? 

В. Ненов: Да, така е. 

Св. Дерменджиева: Моля да ме извините, че за трети път вземам думата, но ще бъда 

кратка. Смятам, че нещата между трите органа в КНОБ са взаимно свързани. В отчета 

на Контролния съвет там, където не са имали документи, те няма как да го напишат. И 

това е зависело от работата на УС. По отчета на Комисията за професионална етика. 

Там, където е имало непълноти, пак отиваме до УС. УС ни представя финансов отчет с 

едни цифри, които са сводни. Софийска регионална колегия е поискала отчетът да 

показва за какво става въпрос. Дали сме предложение отчетът да бъде свързан с 

изпълнение на програмата. Програмата трябва да бъде осигурена финансово с 

изключение на щатното разписание. Финансовият отчет трябва да бъде направен 

аналитично. Да се покаже, че по програмата сме имали такива и такива задачи, за които 

са били гласувани такива и такива пари, те са били достатъчни или не. В отчета 

например на Комисията по професионална етика има несвършени неща, защото УС не е 

осигурил юридически подкрепа. Ние сме гласували миналата година 9 х. лв. за 

юридически дейности и консултации. Проблемите с отчета на Контролния съвет са 

проблеми на УС. Проблемите с отчета на Комисията за професионална етика са 

проблеми на УС. Предлагам да се приемат отчетите на Контролния съвет и на 

Комисията за професионална етика със забележка, че пропуските в тях са резултат от 

слабата работа на УС и да не се приема отчета на УС. 

Л. Симов:  Твърдо емоционално изказване на г-жа Дерменджиева. Отчетите на 

Камарата, които се подават в статистиката, за изпратени на 31-и март. Искам г-н 

Гиздаков да ми отговори имал ли е някакви въпроси по отношение отчетите на 

Камарата? Той правилно отговори, че те нямат счетоводна квалификация. Ако на 31-и 

март имаше някакви въпроси по отношение на допълнителна документация, щеше да 

има време. Тези въпроси се поставиха, когато трябваше да се представи отчета на 

Контролния съвет. Когато поставяте въпроса за скъсване на връзката между УС, 

Контролния съвет и Комисията по професионарна етика, това изказване е твърде 
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тенденциозно. Трябва да кажете точно за кой случай има такова скъсване. Естествено е, 

че винаги УС или председателя на УС ще бъде виновен. 

Ив. Митев: Поради липсата на желаещи за изказване поставям на гласуване 

прекратяване на разискванията по представените материали за 2011 г. Моля да 

гласуваме. 

Резултати от гласуването: за 405 гласа, против - няма и въздържали се - няма.  

Разискванията се прекратяват. 

Ив. Митев: Г-жо Шентова, имахте отговор от г-н Гиздаков. Готови ли сте с 

предложението си или ще остане за по-натататък?  

Отговор от залата: По-нататък. 

Ив. Митев: Пристъпваме към приемане на отчета на УС. Моля да гласуване 

приемането на отчета на УС. 

Резултати от гласуването: за 257 гласа, против - 174 гласа и 41 гласа въздържали 

се.  

Проверка на кворума в залата. Моля всички да гласуват. 

Резултати от гласуването: 487 присъстващи. Има кворум. 

Отчетът на УС за 2011 г. е приет. 

К. Михов: Моля за прегласуване. Моето мнение е, че в корпуса на пълномощниците с 

5 гласа гласувалите „против” са повече.  

Глас от залата :  Колеги, значи ли, че всяко гласуване, което не ни харесва ще трябва 

да се прегласува. 

В. Паскалева: Аз преброих, че са гласували 12, преброителя каза 20. 

Шум в залата. 

Ив. Митев: Преминаваме към гласуване отчета на Контролния съвет. Моля, който е за 

приемането му, да гласува. 

Резултати от гласуването:  „за” 298 гласа, „против” - 116 гласа и 42 гласа 

„въздържали се”.  

Отчетът на Контролния съвет е приет.  

Ив. Митев: Преминаваме към гласуване отчета на Комисията по професионална етика. 

Моля, който е за приемането му, да гласува. 

Резултати от гласуването: за 390 гласа, против - няма и 15 гласа въздържали се.  

Отчетът на Комисията по професионална етика е приет. 

Ив. Митев: Преминаваме към гласуване финансовия отчет. Моля, който е за 

приемането му, да гласува. 

Резултати от гласуването: за 213 гласа, против - 178 гласа и 46 гласа въздържали 

се.  

Финансовия отчет не е приет. 

Ив. Митев: Преминаваме към т. ІІ от дневния ред. Давам думата на г-н Симов да ни 

запознае накратко с програмата за работа на УС през 2011 г. Г-жа Ангелова – 

процедурно предложение. 
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Й. Ангелова: Публикувана е на сайта. Да не се чете. 

Ив. Митев:: Ще се направи експозе. 

Л. Симов: Програма за работата на УС на КНОБ за 2012 г. Програмата е разработена в 

съответствие с устава на Камарата. Обхваща няколко основни раздела.  

Административни дейности като някои от тях са вече изпълнени – това са текущите 

дейности по подготовка на ОС, след това преглеждане на стенограмата, на взетите 

решения, програма на заседанията на УС и когато е необходимо съвместни заседания с 

Контролния съвет и Комисията по професионална етика, срещи на членовете на УС, 

Контролния съвет и Комисията по професионална етика с независимите оценители, 

членове на регионалните колегии.  

Второ – по отношение на нормативната уредба внасяне повторно в Министерството на 

образованието, науката и младежта на предложение за вписване на професията 

„независим оценител” в списъка на регулираните професии. Ние не сме включени в 

списъка по Закона за професионалното образование и Закона за признаване на 

професионални квалификации. Подадохме тези документи. Отговорът е, че ще ни имат 

предвид, изпратени са за съгласуване с Министерството на труда и социалната 

политика и ще трябва да се разгледат от комисия към МОНМ, която заседава един път 

годишно. Тази комисия не ни е отговорила и ние ще подадем отново тези документи в 

министерството. Това е много важно, защото ако ние влезнем в списъка на 

регулираните професии, ние придобиваме идентичност и нашите професионални 

квалификации ще се признават в страните от ЕС и съответно техните у нас. Ако тази 

година влезнем в категорията на регулираните професии, ще разработим необходимите 

документи, подзаконови и вътрешни поднормативни актове, които са за признаване на 

професионална квалификация в България. Съответно се създават работни групи от 

експерти и т. н. Също така създаване на работна група за разработване на някои 

вътрешни нормативи, които са необходими. Също така създаване на съвместни работни 

групи с НАП и други държавни институции за съвместна работа.  

По отношение на членството в камарата. Всички оценители, които до този момент са 

проявили желание да бъдат членове на КНОБ, са приети. Винаги нашите цели са били 

за увеличаване на членската маса. Камарата е единственият професионален орган на 

независимите оценители, който е в услуга на обществото, но и в услуга на самите 

оценители. Предполагам, че членската маса ще се увеличи, защото предполагам, че при 

нас ще дойдат колегите от поземлените имоти в горските територии, също така и 

оценителите на земеделски земи и трайни насаждения. Ние предвиждаме семинарите 

по стандартите да бъдат безплатни за новите колеги, но за тези, които не са членове на 

Камарата, те ще бъдат платени. Един оценител, който не е член на Камарата, след като 

плати два семинара, това ще бъде колкото членския внос, т. е. по изгодно ще му бъде да 

е член на Камарата. А и ще се увеличи поради това, че нечленовете ще трябва да 

плащат такса за поддържане на регистъра. На първи юли т. г. ще имаме пълното 

основание да отпишем всички, които не са си подали отчетите. Тогава ще има голям 

отзвук и закона ще бъде приет бързо. 

По отношение укрепването на регионалните колегии. Създадени са 8 регионални 

колегии. Регионалната колегия в София, регионалните колегии във Варна, Бургас, 

Пловдив имат много активен живот, имат проведени много семинари, кръгли маси и т. 

н. Предполагам, че това ще продължи и в бъдеще. Дали ще се създадат нови 

регионални колегии е под въпрос, но основното направление, което стои пред УС е 

окончателното приемане на Правилник за учредяването и дейността на регионалните 

колегии. Тук е мястото да се добави в програмата, а не да се гласува решение на ОС, 
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определен срок, в който УС да приеме правилника и да го качи на сайта на Камарата. 

Също така оказване на методическа помощ на регионалните колегии и особено по 

отношение повишаване на квалификацията на техните членове, повишаване на 

колегиалността, етичноста във взаимоотношенията помежду им. 

Една от основните дейности на Камарата това е воденето на регистъра на независимите 

оценители. Когато се разглежда работата на УС винаги се приема, че това е 

незначително, обезсмисля се тази дейност. Но искам да посоча, че за създаването на 

такъв регистър при другите камари (на архитектите и др.) бяха необходими години, 

докато ние го създадохме в много кратък срок - до 14.12.2009 г. го създадохме и 

можахме да раздадем печатите и сертификатите на регистрираните оценители.  

Също така една задача е подобряване на модулите на интернет страницата за нуждите 

на регистъра, повишаване ползваемостта на този регистър по отношение на 

потребителските нужди, за да можем при необходимост да предложим оценител, който 

има нужната квалификация.  

Друг основен въпрос е актуализацията на всички правилници, които разработихме за 

полагане на изпит, прилагане на процедурата, тъй като процедурата не е приета от ОС, 

правилата за организация и провеждане на обучението и квалификацията на 

независимите оценители.  И ако бъдем приети в групата на регулираните професии – 

разработването на всички нормативни и подзаконови актове, работни групи за 

признаване на тези квалификации.  

И една задача, която предлагаме на ОС и гласуването по която предполагам ще бъде 

както и обсъждането на отчета на УС и за финансовия отчет, това ще бъде отчета на 

независимия оценител.   

Стандарти за оценяване. Една от най важните задачи тази година са стандартите за 

оценяване. Двадесет години оценителска дейност се работеше без стандарти. 

Стандарти СБО1 – СБО8 обслужваха тази дейност, но не можаха да се разработят 

действителни стндарти. Представителността на нашите оценители в межднароден 

мащаб беше нулева. Все пак този УС, макар да се счита, че не е работил добре, този УС 

успя с малко закъснение и сега ние сме членове както на ТЕГОВА, така и на 

Международния съвет по стандарти. Нещо повече, ние получихме разрешението да 

ползваме международните стандарти на ТЕГОВА. Какво ни предстои в тези стандарти? 

Това е много голяма работа. Ние ще приемем международните стандарти, те ще дадат 

общата рамка, но няма да решат проблемите на оценителската дейност в България. На 

нас ни необходимо да направим съответните приложения и методически указания. В 

много от страните от бившия комунистически блок приеха международните стандарти 

и преминаха към национални стандарти. Най-близката ни задача е към тези стандарти 

да направим приложенията и съответните методически указания. Това е огромна 

работа. В момента ТЕГОВА и Международния съвет по стандарти не отговарят кога те 

ще разработят тези приложения и методически указания. И  ако погледнете стандарти, 

които заменят предходни, те стават все по-семпли и по-опростени. Идеята е, че 

оценителите все повече повишават своето ниво и трябва да им се даде повече свобода. 

Дано следващата година, когато аз ще отчитам дейноста за 2012 г. и за четиригодишен 

период, колегите отчетат тази дейност. Ще бъда благодарен. Аз лично ще направя 

всичко възможно да се разработят приложения и методически указания поне за една 

специалност. Но трябва да се има предвид, че всичко това изисква огромно обучение. 

За целта ще трябва да се предвидят съответните средства. Защото няма да може всичко 

да бъде безплатно. Това са разходи за зали и т.н. Трябва всички оценители да бъдат 

обучени по тези стандарти. И това е залегнало в програмата на Камарата. 
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Обучение и квалификация.  Това е най-сериозния въпрос, който стои пред Камарата. 

Миналата година направихме първите курсове за оценители и съответните изпити. И 

искам да подчертая пак, че всичко, което прави УС, го прави с помощта на 

регионалните колегии. Но все пак трябва да се отележи, че когато в България се 

започна обучение, никой не се нае да организира тези курсове. Всички бяха с 

чуждестранни лектори. Ние все пак успяхме на втората година да направим това нещо. 

Допуснахме много грешки, много недостатъци. Смятаме, че тази година работни групи 

ще допринесат много за създаването на тези програми, които да създадат основата на 

отделните модули на това обучение. Но основното е кои ще бъдат тези работни групи? 

Колеги, ние имахме една работна група по обучение и квалификация. Тя не свърши 

нищо. Решихме да създадем нова работна група. Хората от старата работна група, 

които не свършиха нищо, кандидатстваха за новата работна група. Те присъстват в 

залата. И аз ги питам: каква беше причината да не свършат никаква работа? И как ще 

свършат работа в новата работна група? Желание в хората има много малко. Защото 

това е неблагодарна работа. Но това ще го направим. 

Едно от най-слабите ни неща е медийната политика. Имахме една медийна стратегия, 

една PR-кампания, но се отказахме от този договор. Трябва отново да направим 

актуализация на стратегията ни за медийна политика и PR-кампания. Ние сме вече 

добре известни пред всички държавни органи. Нас ни търсят когато става нужда в 

Народното събрание в комисиите по отношение на законодателни инициативи и за 

промяна на закони. Но независимо от това ние трябва да имаме стратегия за медийна 

политика, за да може да опонираме в случаите, когато законодателно не можем да 

сторим това. 

По отношение на финансовата дейност. Във финансовата дейност имаме много 

слабости и неудачи в счетоводството. Ще се постараем през тази година да ги 

преодолеем. Тъй като критиките по отношение на финансовата дейност са 

изключително много, искам да кажа, че не мога да приема, че Контролният съвет е 

изцяло отделен от това нещо. Ако той няма специалисти в състава си, за да даде 

становище по счетоводната част, то има възможност да наеме такива.  

Последната точка - това е участие в конференции и други участия.  

Има една точка, която искам да обсъдим в Камарата. Това е мястото и ролята на 

Камарата и нейното бъдещо развитие, как виждаме бъдещото развитие на тази Камара. 

Има най-различни идеи, аз тези идеи не ги възприемам. Някои колеги ще ми опонират. 

Въпросът е каква да бъде Камарата – елитарна или неелитарна? Какво се разбира под 

елитарна? Няма другаде такъв рестриктивен закон, какъвто е нашия. И понеже е твърде 

рестриктивен, има упреци към УС, че не предприема санкции към оценителите в 

съответствие с този закон. В камерите на инженерите по инвестиционното проектиране 

и на архитектите е задължително застраховането. Но там няма нито един проектант с 

отнета проектантска правоспособност поради това, че не са се застраховали. Линията е 

друга. Възложителите на тези проекти искат да има застраховки. Трябва да накараме 

нашите възложители, когато възлагат една оценка, диференцирано да изискват 

застраховка. Втори въпрос. Когато един независим оценител не упражнява своята 

професия (някоя специалност) 3 години, се отнема сертификата. Къде има регулирана 

професия (архитекти, проектанти, лекари, юристи), при която ако някой не упражнява 

професията си една, две или три години му се отнема правоспособността? Няма. (Глас 

от залата: лекарите са така, ако лекар не работи 5 години му се отнема 

правоспособността). 
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Какво е бъдещето на Камарата? Смятам, че тази Камара не трябва да бъде елитарна по 

линията на изключване на оценители от нея. Това може да стане само с общи усилия с 

повишаване на квалификацията.  

Ив. Митев:: Има ли предложения по представената ви програмата за 2012 г.? 

Р. Неделчев: През изтеклия период отчетите на органите на Камарата и от там 

направленията на дейност засягаха решения в съответствие с устава. Но основният 

нормативен документ е закон. Но в нашата дейност не сме се привели в съответствие с 

някои изсквания на закона. Такова изискване е да има система за контрол и отчитане 

дейността на независимите оценители. Отчетът като документ е само част от такава 

система. Тази система включва и нещо, което до сега УС не ни е предложил – решение 

кои професии са несъвместими с професията на независимия оценител. Това също е 

част от закона и част от тази система. Затова предлагам ОС да задължи УС да разработи 

такава система за контрол, да я предложи до края на следващата година, за да може 

такава система да бъде приета и реализирана. 

Ив. Митев: Други предложения има ли? 

К. Михов: Оставам с впечатление, че част от работата на ръководните органи на 

Камарата е на тъмно. Молбата ми е протоколите от съветите (управителен и контролен) 

и от комисиите да бъдат качвани на сайта. Така всеки член ще има възможност да 

извършва контрол върху работата на тези органи още с качването на всеки протокол и 

ще има по-голяма прозрачност. 

Ив. Митев: Протоколите са качени на сайта с ограничен достъп. Който иска да има 

достъп да се обади, да се заяви по име и да каже своя номер и ще получите паролата. 

Това е направено, за да не може произволен потребител да има достъп до това, което се 

прави и решава в органите на Камарата. 

Ел. Кузова: В страната протичат икономически процеси, които изискват методология 

или поне да има някой, който да отговаря за методологията на оценките. Методите са 

си методи, но има неща, които самият живот предизвиква. Излезе документ на 

Стопанска камара за междуфирмените задължения. Камарата трябва да направи нещо 

или да има един методологичен център, към който  при необходимост независимият 

оценител да се обърне за помощ. 

Д. Диамандиев: Искам да възразя на подсказаната идея Камарата да има допълнителни 

рестрикции към членовете си. Трябва ясно да се каже, че ние тук сме се събрали, за да 

си помагаме, а не да се контролираме и да си вгорчаваме живота един на друг 

допълнително. Нашата дейност е пазарно ориентирана. Да оставим пазара с неговите 

механизми, включително и от страна на възложителите и консуматорите на оценките да 

преценяват кой работи добре, кой работи зле и който работи зле да си търпи санкциите 

на пазара, а не от страна на самите нас. 

Б. Кънев: Правя едно кратко процедурно предложение. Искам да обърна внимание 

само на един факт – само след 9 месеца ще има нови управителни органи и ще трябва 

да се събираме отново в тази зала, за да отчетем мандата. Програмата, която 

разглеждаме, трябва да бъде и последната програма в мандата на настоящите органи. И 

за да има някакъв резултат и да няма спорове по отчетните доклади на всички бъдещи 

управленски органи да се запише следното проекторешение, което да се прогласува в 

залата: в едномесечен срок след публикуване на протокола от това събрание с решение 

УС на КНОБ да разпредели програмата със съответните срокове и по отговорници, за 

да не констатираме, че програмата беше хубава, но неизпълнена. Има два факта, по 

които не вземах отношение до този момент. На годишното събрание на Софийската 
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регионална колегия  бяха приети решения и документи, които не бяха включени в 

отчета на УС, с изключение на едно предложение, което г-н Гиздаков включи в 

предложенията, които се гласуваха. Другите, които пряко бяха свързани със 

счетоводната отчетност, с финансовата отчетност, за финансирането на нашата дейност 

останаха „глас в пустиня”. Документите, които бяха представени в последния момент 

преди ОС бяха качени на сайта на КНОБ, пораждат редица въпроси, които не им е 

мястото тук да се решават, но трябва да е ясно, че имаме големи проблеми и при една 

ревизия могат да произтекат неприятнсти за органите на управление. 

Г. Андонов: Искам да направя допълнителни заключения към изказването на 

председателя на УС, тъй като обвиненията към работната група по обучение и 

квалификация бяха много сериозни. Има много неточности и некоректни изявления. 

Първо. Тази група е работила нелошо, след като има постъпления в касата на Камарата. 

Значи тези курсове не са направени от филанкишията, а са направени с участието и на 

нас. Този въпрос обаче поражда едно двояко мнение, което една колежка току що 

повдигна и нека ОС да знае, че не са така нещата. За методологичен съвет, който трябва 

да бъде координиращ фактор по това, което излиза и което е актуално. Две години 

подред ние приемаме Учебно-методичен съвет, който не отговаря на личните изгоди на 

някои от управителните органи.. Този учебно-методологичен съвет няма за задача да 

определя кой колко е умен, а да служи на Камарата и да подготвя кадри. Защо не го 

приехме? Тук смятам, че отговорността е на всички от управителните органи. Някои ги 

дразни, че били хабилитирани лица и това било задължително. Нищо подобно. Дали ще 

бъдат от висши училища, дали ще бъдат от университети, дали ще бъдат 

професионалисти от практиката няма значение. Важното е да вършат работа. Въпросът 

е как тръгнахме да обявяваме курсовете за оценители и подготовка на кадри. Този 

въпрос е много сложен. Първо. Смяташе се, че курсовете, които организираме в УАСГ, 

имат висока цена. Ние имахме плансметка. Г-н Симов ще го потвърди. Тези плансметки 

бяха публикувани. Преди това бяха и одобрени. Питам обаче как при цена от 500 лв. на 

курс, които екипът щеше да получи, стават на 1 000 лв. Нямаше никакви изисквания 

какви хора ще обучаваме. Нашата Камара не е случайно създадена, а за да бъдем в 

унисон с европейските изисквания. Отворете всички сайтове на европейските страни и 

ще видите, че те  имат държавни образователни изисквания за правоспособността, 

която се придобива. Ние нямаме такива изисквания. Ние подготвяме всичко, което е 

платило и дошло. Нещо от кухнята. Никак не е полезно да правиш обучение и след това 

да получиш удар / бел. на стенографа под кръста/ от изпитващите колеги, т. е. тези 

които подготвят тестовете и подлагат на изпитание и да не кажа на огорчение доста и 

добре подготвените кадри. Смятам, че в това трябва да се сложи ред. Това ще стане, 

когато има независим от УС орган, който да бъде професионален, който да каже какво 

трябва да се направи, на какво да се обърне внимание, какви да бъдат квалификациите. 

А ние се превърнахме в една емпирична индивидуална конкретика от някои хора. Няма 

какво да се залъгваме за това.   

По въпросите за квалрификационните семинари. Този въпрос никак не е маловажен и 

много от колегите са прави – да  има начин за унифициране.  

И плюс това да не се прекалява със значимостта на стандартите. За стандартите трябва 

да кажа, че нещата не са задължителни, а препоръчителни. Ако нещо ни хареса – да, 

Камарата ще го получи, но те нямат задължителен характер. И какво, ще ги адаптираме 

и приспособяваме към България. Те са приспособени към пазарната икономика. А това 

че 20 години нямаме стандарти за бизнесоценяване, това е наш кусур, а не чужд. 

Преведоха се грешно и сега има грешки колкото искате. Преводът не е оправдание.  
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И един въпрос, който не е никак маловажен. Ние нямаме приемственост на млади 

кадри. Този въпрос е много конфликтен. Ние вече имаме образования във висшите 

учебни заведения. Трябва да се толерират и да се даде ход на тези млади хора. 

Забравете, че някой има лични амбиции. Личните амбиции ще приключат. Винаги 

двигателят трябва да бъде със свежи сили. Трябва да се помисли за професионална 

приемственост в тази оценителска гилдия. Имаме хора, които ще поемат по нов път, по 

нов начин.  Всички, които ще дойдат от страните от ЕС, ще получават правоспособност 

тук. Камарата как ще постъпи. Тук трябва да има ред. Този въпрос не търпи въобще 

отлагане. Има много хора, които ще дойдат, които ще работят и няма значение дали са 

наши или чужди възпитаници – ти си длъжен да му признаеш правоспособност.  

И накрая поемам лично за всичко отговорност. Но ние имаме ли Стратегия, господа 

управляващи. Тази стратегия изпълнява ли се? Не се изпълнява. Направихме „комплот” 

на групата по обучение и квалификация, прекратихме й дейността и казахме (на 13-и 

декември) нова работна група. Къде е тя? Ако това дразни, че аз съм пожелал да бъда 

член на новата работна група ще кажа – аз и вие се намираме на територията на този 

ВУЗ, където разбираме от обучение на кадри. Това че някой не го признава и не го 

разбира и не го приема, е негов проблем. Нашата работна група може нищо не е 

направила, но другите и това не са направили. Затова бъдете спокойни – нещата могат 

да се оправят . 

Ив. Митев: Г-жа Ангелова. 

Ангелова: говори без микрофон и нищо не се чува. 

Г. Андонов: (в отговор на репликата на г-жа Ангелова) Аз не съм гласувал за закриване 

на групата, но се гласува директно от УС. (Диалог с г-жа Ангелова). 

Ив. Митев: Моля прекратете диалогичните отношения. Г-жа Шентова има думата. 

В. Шентова: Имам предложения за включване в програмата. Първото предложение е 

свързано с реалното упражняване на професията. Вярно е, че КНОБ не е задължена да 

осигурява работа, но членовете са заинтересувани да употребяват сертификатите си по 

предназначение. И затова КНОБ трябва да осигурява връзка с държавни, общински и 

други големи работодатели и това е отчетено, че има сключени няколко меморандума 

за сътрудничество. Имам предложение в сайта да има страница, в която да се обявяват 

обществените поръчки, където оценителите могат да ги виждат събрани на едно място. 

Да се качат поне тези, за които са сключени меморандуми за сътрудничество. По 

отношение предложението на г-н Симов подкрепям да се направи безплатно разяснение 

върху стандартите на членовете на КНОБ. Това беше другото ми предложение. И 

третото ми предложение да се гласуват сесии за провеждане на изпитите – една или две 

в годината.  

Л. Велинов: Първо, по отношение предложенията за работата на УС. Понеже стана 

дума за обучение, смятам, че първо трябва да има проучване колко и за какви 

специалности са необходими за страната оценители. Не да подготвяме оценители само 

за това, че имало кандидати. Второ, искам да подкрепя г-н Андонов в изказването му за 

цената на курсовете, той като цените трябва да се формират на пазарен принцип, а 

именно колкото повече кандидати има, толкова по-висока да бъде цената на курса, за да 

можем със спестените пари от тези курсове да направим курсове за тези специалности, 

където има по-малко кандидати, където няма да можем да си възвърнем разходите за 

екипа, който ще обучава. И накрая искам да предложа на всички да прекратим дебатите 

по тази точка и да гласуваме.  
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Д. Диамандиев: Искам да предложа нещо не толкова като предложение, а като 

материал за размисъл. В България се правят много нискокачествени данъчни оценки. 

Те се правят общо взето безотговорно. Гражданите са задължени към държавата с пари, 

а не могат да разберат как са направени те. Всеки средно интелигентен човек може да 

си направи сам данъчна оценка. В публичната администрация кой прави тези данъчни 

оценки, с каква квалификация е, какви коефициенти залага вътре, верни ли са или не са 

верни. Смятам, че нашата Камара ще пледира пред публичната администрация да дава 

по-верни оценки. 

Ив. Митев: Имаше предложение да се прекратят разискванията. 

Глас от залата: Имам два въпроса. Когато гласувахме отчетите на ръководните органи 

спазен ли е закона, важи ли Закон за предотвратяване конфликт на интереси. Ако той 

важи, правено ли е или качено ли е на сайта от Комисията по професионална етика и от 

Контролния съвет случаи на конфликт на интереси. Позволявам си от името на 

Софийската РК да потвърдите или отречете дали наистина г-н Велинов и г-н Симов са 

имали конфликт на интереси при сключване на договор с железопътна 

инфраструктура? (По реплика на г-н Симов повтаря въпроса си? 

Пл. Данаилов: Процедурно можем ли да преминем към гласуване, защото 

разискванията излезнаха извън рамките на разглежданата точка. 

Ив. Митев: Давам думата на г-н Хорозов, тъй като бе повдигнат въпрос за конфликт на 

интереси за двама члена на Камарата и този въпрос трябва да бъде ясен. 

Юрист Хорозов: Камарата не попада под разпоредбите на Закона за установяване и 

предотвратяване на конфликт на интереси, поради което членовете на нейните 

ръководни органи не са длъжни да подават декларации за конфликт на интереси. За тях 

не важат ограниченията, които са поставени със Закона. Затова няма изискване нито 

към УС, нито към Контролен съвет, нито към Комисията по професионална етика. Това 

е мое частно мнение. 

Ив. Митев: Формулирам и предлагам следното решение за гласуване: приема се 

предложената от УС програма с направените допълнения. Моля режим на гласуване. 

Резултати от гласуването: за 385 гласа, против - 5 гласа и въздържали се няма.  

Програмата с направените допълнения е приета. 

Л. Симов: След обяд на колежката от Софийската РК ще обясня какво значи етичност 

между управителните органи и как те работят. 

В. Ненов: Почивка 30 минути. 

След почивката. 

Ив. Митев: Давам думата на г-н Венцислав Ненов да докладва проектощата и 

проектобюджета за 2012 г. 

В. Ненов: Започвам с проектощата. Окрупнените показатели са качени на сайта и сте 

запознати. Щатното разписание: изпълнителен секретар – един, технически секретар – 

един, сътрудник – един, сътрудник в офиса – 1. Публичен регистър – трима и 

технически секретари по регионални колегии – София, Варна, Бургас и Пловдив. 

Средната заплата за техническите секретари в регионалните колегии – 420 лв., другите 

са от 500 лв. до 1 200 лв. 

Дешифрирам числата в окрупнения проектобюджет за 2012 г. Приходи от членски внос 

115 920 лв. на базата на 966 члена. Постъпления от публичен регистър – окрупнено 

60 720 лв., разделени по пера – приходи от изпити 12 000 лв., усреднена такса 
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регистрация 3 120 лв., постъпления от сертификати 45 600 лв. Приходи от стопанска 

дейност – 224 400 лв., разделени по офиси: централен – 78 750 лв., регионална колегия 

София – 50 000 лв., регионална колегия Варна – 56 400 лв., регионална колегия Бургас 

– 22 000 лв., регионална колегия Пловдив – 6 000 лв., регионална колегия Русе – 6 500 

лв., регионална колегия Стара Загора – 1 000 лв., регионална колегия Плевен – 3 200 

лв., регионална колегия Шумен – 500 лв. Приходи от лихви – 12 000 лв. Общо 

финансов резерв от предходната година – 638 000 лв. Или общо приходи 1 051 000 лв.  

Разходи. Разходи по трудови възнаграждения в централния офис 71 381 лв. Тук са 

включени и парите на председателя Л. Симов, както и отчисления за социални 

осигуровки и за материално стимулиране – 5 200 лв. Служба публичен регистър – 

16 400 лв. или общо между централен офис и публичен регистър – 86 782 лв. По 

регионални колегии сумарно 24 854 лв., от тях София – 7 000 лв., Варна – 7 200 лв., 

Бургас – 1 670 лв. плюс осигуровки и за материално стимулиране като процент са 

заложени 15 %. Административни разходи – 32 870 лв., в т. ч. поддръжка офис – 480 

лв., наем от офис 12 850 лв., електроенергия – 2 600 лв., вода – 360 лв., охрана СОТ – 

780 лв., ремонт офис – 1 000 лв., телефони 2 400 лв., интернет връзка и поддръжка – 

1 200 лв., пощенски разходи – 1 200 лв., малоценни материали – 1 600 лв. и други 

специфични разходи – 4 800 лв. 

Външни договори по обслужване – обща сума 19 320 лв. В тях влиза счетоводно 

обслужване – 7 200 лв., външен одит и финансови консултации – 4 000 лв., абонамент 

правно обслужване – 5 600 лв., здравно обслужване – 1 440 лв. банково обслужване – 

400 лв., за поддържане на сайта – 500 лв. 

Разходи по регионални колегии – описани са доста подробно и мисля, че колегите ги 

знаят – общо 46 762 лв. 

Общо административни разходи по колегии – 9 700 лв. 

Дълготрайни материални активи – 9 700 лв., управленчески разходи 18 100 лв., за 

командировки – 15 000 лв., за провеждане на събрание – 2 500 лв.  

За обучителна програма, професионална квалификация и обучение – общо 148 896 лв. и 

в т. ч. по регионални колегии: София 43 000 лв. , Варна – 39 000 лв., Пловдив – 3 100 

лв., Русе – 4 650 лв., Бургас – 8 700 лв., Шумен – няма, Стара Загора – 650 лв., Плевен – 

2 240 лв. 

Преводачески услуги са 2 000 лв. и 2 200 лв. изплатени вече за превод на стандартите. 

За международна дейност – 14 302 лв., от които за членство в международния съвет по 

стандарти – 10 302 лв. и 4 000 лв. за участие в международни събития.  

Общо по месеци в регистъра средствата са 5 962 лв. 

Сумарно разходите са равни на приходите. 

Ив. Митев: В регламентирания в указанията срок са постъпили няколко предложения 

във връзка с проектощата и проектобюджета зае 2012 г.  

Едно от предложенията е да се закрие служба „Регистър”, обслужването може да се 

възложи на външна фирма. Така ще се спестят пари – цената на такава услуга е до 100 

лв. на месец. По отношение на административния щат предложението е да има само 

един технически секретар. В момента в Камарата има два – един в Камарата и един в 

регистъра, който е с техническа дейност, подготовка на изпити и други дейности, 

когато се налага.  
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В УС обсъждахме предложенията и по отношение на служба „Регистър” коментарът ни 

е следния, че регистъра работи с лични данни и затова е изкарано разрешение от 

Комисията за защита на личните данни. Не всеки от вас ще бъде съгласен неговите 

лични данни да се „разхождат” по  различни оператори, които не знаем доколко са 

добросъвестни. Становището на УС е, че на тоди етап не може да се съгласи с тези 

предложения, но те подлежат на преценка от ОС.  

Друго предложение, което се отнася до бюджета е да бъде представен (бюджета) чрез 

прогнозен баланс и прогнозен ОПР с начални салда от 2011 г., както и да съдържа 

основните разчени на обосноваващите елементи на приходите и разходите, 

включително и по регионални колегии. Това е по бюджета. По административния  щат 

- да се изнесе на отделен ред брутното възнаграждение на председателя на УС и второ 

да се покажат в отделна колона за всяка длъжност предвиденото допълнително 

материално стимулиране, както и мотивите за това. 

Ив. Митев: Ако някой има допълнителен коментар и предложения по представените 

проектобюджет и проектощат, моля да го направи, след което ще дам думата за 

допълнителни съображения. 

В. Ненов: Дешифрирах какви са заплатите, ако трябва мога пак да ги повторя. Освен да 

ви кажа за допълнителното материално стимулиране като възнаграждение 15 % към 

основните заплати месечно. Пак ще ги кажа: председателя 27 200 лв., изпълнителен 

секретар – 14 460 лв., технически секретар – 7 224 лв., осигуровки 17 %, общо за всички 

заплати – 9 534 лв.  Материално стимулиране 15 % са общо 5 762 лв. 

Ив. Митев:  Колеги, имате думата за становища и допълнения по изложения материал 

от г-н Ненов. 

Д. Кирчева: Предлагам в раздела „Разходи” на КНОБ да се включи сумата 3 000 лв. и в 

раздела „Приходи” за Стара Загора да се включи същата сума – 3 000 лв. Това са 

неплатените ни до момента гласувани на миналото ОС средства за оборудване на офиса 

ни. Има и други колегии със същия проблем. 

В. Ненов: Смятам, че никой няма да има против – това са гласувани средства, но 

изпуснати. 

Ив. Митев:  Има ли други съображения? Подлагам на гласуване щата и бюджета за 

2012 г. 

Резултати от гласуването: „за” 420 гласа, „против” - 21 гласа и 5 гласа 

„въздържали се”.  

Бюджетът и щатът на Камарата за 2012 г. са приети. 

Ив. Митев: Давам думата на г-н Людмил Симов по трета точка - приемане на 

международните стандарти 2011 г. 

Л. Симов: Трябва да приемем международните стандарти 2011 г. Благодаря на г-н 

Неделчев за предложенията, които е дал и които са много уместни. Първо, 

действително в закона е записано, че ОС на Камарата утвърждава, не приема, а 

утвърждава стандартите. Ще прочета предложенията. Г-н Неделчев предлага такава 

формулировка: (цитира) „ОС на КНОБ утвърждава международните стандарти за 

оценка 2011 г. като задължителни за дейността на независимите оценители”. Имам 

малко по-особено мнение. Ясно, че ги утвърждава, но ние нямаме право да приемаме и 

утвърждаваме стандарти, които са приети от някой друг. По-добрата формулировка е 

следната: ОС на КНОБ утвърждава като задължителни стандарти на независимите 

оценители международните стандарти за оценка 2011 г.  
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Ст. Николова: Като приемем стандартите, а нямаме базата – приложенията и 

методологията, как да ги ползваме? Те нямат съответната методология, разработена и 

приета, а ние ги приемаме. Не трябва ли, когато всичко е готово, да се подготвят 

приложения и правилници, след това да станат задължителни? Ние какво приемаме – 

принципно ги приемаме. 

Л. Симов: Вие не оставихте да продължа. Исках да уточня формулировката на първото 

предложение.  

Р. Михайлов: Само една добавка. Приемаме, че утвърждаваме като задължителни 

стандарти на независимите оценители международните стандарти за оценка 2011 г. Тук 

законът ни вменява да използваме понятието „стандарт” така, както законът го разбира. 

Когато приемаме тези стандарти, трябва да уточним, че това са международни 

стандарти, приети от кого – международна централа или организация, защото това не е 

Международната организация за стандартизация, която разработва стандартите. 

Законът у нас признава тези стандарти, които са разработени в Института по 

стандартизация, който фактически ги утвърждава. Европейските стандарти се 

разработват от европейска централа, а международните – от международна. 

Въпросните стандарти, които разглеждаме, не са нито едно от трите, които изброих. По 

тази причина, когато цитираме понятието „стандарт” трябва да цитираме кой ги е е 

утвърдил, кой ги е разработил, за да стане ясно за какъв тип документи става дума. 

Б. Кънев:  За да бъдем достатъчно конкретни, трябва към направеното предложение да 

посочим и срока, от който те стават задължителни за прилагане. Трябва да има време за 

обучение по прилагането им.  

Л. Симов: Има ли някакво предложение по първата формулировка, с допълнението на 

г-н Михайлов? Тогава предложението трябва да бъде: ОС на КНОБ утвърждава като 

задължителни в дейността на независимите оценители международните стандарти по 

оценяване на Международния съвет за стандарти по оценяване. Смятам, че тази 

формулировка е по-точна. 

Втора точка. Трябва действително тези стандарти да се въведат в някакъв срок и в 

някакъв срок да разработим съответните приложения и да се проведе обучение на 

самите оценители. Затова следващата точка: ОС на КНОБ задължава УС да да 

разработи и въведе (това е предложението на г-н Неделчев) до края на м. септември 

план за превеждане и адаптиране на терминологията на стандартите, провеждане на 

ежемесечни семинари във всички големи градове за изучаването им и задължава 

всички оценители да минат на семинари по тези стандарти до края на месец декември. 

Ив. Митев: Срокът е малък. Според мене до края на 2013 година е дълъг срок. 

М. Иванова: След като ще задължите всички оценители да преминат тези курсове на 

обучение, те ще бъдат ли заплатени или безплатни. Тези курсове  ще бъдат 

задължителни, препоръчителни, доброволни? Щом са задължителни какво ще стане с 

тези колеги, които не ги посетят? 

Л. Симов: Правилна е забележката. Може би „задължителни” е най-правилно. 

Б. Бонева: Аз бих желала също да поясните задължителни ли ще бъдат стандартите 

през периода, в който всички ще се обучаваме? Аз ги разпечатах вчера, чела съм ги и на 

английсти и на руски, има терминологични неща, които трябва да се изчистят. През 

периода на изучаване тези стандарти не трябва да бъдат  задължителни, защото 

Комисията по професионална етика, която ще изберем, трябва от следващия ден да 

приемат възражения по оценки, които не са по тези стандарти. Нека има преходен 

период както е предложен до края на тази година или до края на 2013 г., като 
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обучителните курсове са задължителни за всички оценители без значение дали са 

членове на камарата или не са, за да може Комисията по професионална етика да 

прилага равно за всички тези стандарти. 

Евг. Ганчев: Формулировката „големи градове” е интересна, ако имате предвид само 

София или Пловдив. Предлагам по регионални колегии да се проведат такива семинари 

за обучение. 

Ели Монева: Учудва ме, че ние приемаме стандарти без да сме се обучили и без да сме 

предложили програма за постъпателно обучение. Първо са разясненията, после са 

обученията и след деклариране готовност на оценителите да работят по тях тогава да ги 

въведем като задължителни. Така че ако се приеме формулировката като 

„задължителни” преходният период  не може да бъде по-дълъг от година и половина. 

Защото това са 1 000 члена на Камарата, а общо 3 500 оценители. Това е непосилна 

задача и до края на 2012 г. не може да се проведе това обучение. До края на септември 

ще трябва да разшифроваме стандартите и методическите бележки и за два месеца да 

обучим толкова хора. 

Л. Симов: Срокът е до края на 2013 година, г-жо Монева. 

Ели Монева: Според мен трябва първо да приемем стандартите като бъдеща задача, по 

която  да преминем обучение и когато декларираме стопроцентово обучение  или поне 

90-процентово обучение, да ги приемем като задължителни. 

Пл. Желев: Какво правим в момента? Обсъждаме международни стандарти по 

оценяване, които трябва да въведем или да отхвърлим. Ние или трябва да вървим в крак 

със света, или заставаме отсреща. Що се отнася до самото обучение, аз мисля, че 

година и половина е напълно достатъчнен срок. И бих добавил още нещо. Тъй като така 

или иначе сме камара и искаме да привлечем хората да са в камарата, то тогава 

приоритетно членовете на камарата да преминат курсовете. Те да бъдат най-обучените, 

най-квалифицираните и който иска да бъде такъв, нека да стане член на камарата. 

Е. Бончева: Не се говори на микрофон и не се чува добре. 

Р. Михайлов:  Само да обърна внимание. Прочетох стандартите поне един или два 

пъти. Мисля, че от моя аспект няма никакви причини да не почна да работя, спазвайки 

стандарта. Т. е. обучение в такъв смисъл смятам, че не трябва да правим, а по-скоро 

семинари, срещи за обсъждане на стандартите. Що за специалисти сме, ако не можем 

да го прочетем и да извлечем от него това, което ни е необходимо за работата ни. Второ 

– искам да обърна внимание на практиката в другата камара, в която и аз упражнвам  

професионалната си дейност като инженер. Там приехме европейските стандарти (така 

наречените еврокодове) през 2009 г. и до 2014 г. ги приехме като алтернативен 

норматив, с който може да се работи. Т. е.  който иска да работи по българските норми, 

който иска – по европейските. Но след 2014 г. остават само европейските нормативи, 

тъй като тук професията е регулирана и трябва да се прилагат европейските стандарти. 

В. Ненов: В тази камара нещата са така, но там еврокодовете са от друга организация и 

са приети от българския институт по стандартизация, докато тук са пожелателни и това 

си е наша работа. Напълно подкрепям Румен Михайлов, защото ние не сме неграмотни 

и ако се преведат както трябва, можем да ги ползваме с много малко усилие от наша 

страна и толкова голямо обучение не е необходимо и с един – два семинара нещата ще 

станат. Но чак такова обучение не е необходимо, все пак имаме толкова години опит 

като оценители. 

В. Паскалева: Беше дадено едно предложение, което не е гласувано. Нашата група 

оценители по интелектуална и индустриална собственост имаме много неща, които не 



 25 

са включени нито в стандартите, нито в методологическите материали. Това са неща 

например свързани с оценка на излъчвания от кабелна телевизия и други, с които аз 

съм се срещала с различни групи по авторското право. Много моля, ако има взможност, 

за тази година и половина, докато се уточни някаква методология на изчисляване, да 

има силно квалифицирани кадри, т.е. най-добрите оценители и преподаватели, които 

при такива случаи, когато има нещо извън обичайните оценки, да дават консултации. 

Говоря за  неща, които никога не са правени и за първи път трябва да се оценяват. Дали 

можете да осигурите 2-3-ма консултанти, с които да се направи една пътека, която в 

последствие може да влезе в методологията за оценяване. 

В. Ненов: Колежке, ние не можем да знаем какви са потребностите на оценителите. 

Вие трябва да дадете заявка пред Камарата. Събирайки информация, ние ще търсим 

специалисти, които да могат да отговорят на вашите желания. 

В. Паскалева: Нямам пред вид заявявания, а да има 2 – 3 консултанти. Ръководството 

да осигури достъп до най-водещи специалисти. 

Н. Дерменджиев: Предлагам да приемем стандартите, но на този етап като 

препоръчителни. И когато стане възможно – задължителни. А всеки да работи, както 

му е удобно. 

Б. Бонева: Допълвам предложенията на г-н Румен Михайлов и г-н Николай 

Дерменджиев. Всеки от нас в оценителските си доклади да посочва на кой стандарт се 

позовава при изготвяне на оценителския доклад, за да може Комисията по 

професионална етика да има възможност да прецени коректно в случай на възражения. 

Ив. Митев: Давам думата на г-н Симов да формулира едно обобщаващо решение. 

Л. Симов: Дадоха се много предложения. Ние така или иначе трябва да приемем 

международните стандарти 2012 г. Предлагам следната формулировка за решение: ОС 

на КНОБ утвърждава като задължителни международните стандарти за оценяване 2011 

г. на Международния съвет по оценяване с препоръчителен междинен период до края 

на м. декември 2013 г. УС да организира провеждането на семинари за запознаване с 

международните стандарти. От 01.01.2014 г. отменя стандарти СБО 1  до СБО 9. 

Ел. Кузова: След като ще ги приемаме след 2014 г. като задължителни да ги приемеме 

сега като алтернативни, като препоръчителни до 2014 г., за да може до 2014 г. да се 

използват и другите стандарти. Не искам във вашата формулировка да има 

„задължителни”. 

В. Ненов: Явно не сте чули. В последвана формулировка е казано „препоръчителни” до 

2014 г.  

Ел. Кузова: Не! Ясно чух „задължителни”. И първата и последната формулировка бяха 

със „задължителни”. По тази причина станах, за да предложа да са „препоръчителни” 

до 2014 г. 

Л. Симов: Аз съм съгласен, г-жа Кузова, с такава формулировка. След 2014 г. те са 

задължителни. 

Б. Дончев: Присъединявам се към първа и втора точка, предложени от г-н Симов, но 

предлагам да отпадне третото изречение за задължителното прилагане след 01.01.2014 

г.  Догодина ни предстои пак събрание. Нека видим какво сме изпълнили за една 

година и тогава ако наложи ще приемем такова решение, а не да предрешваме нещата. 

В. Ненов: Плюс в следващото общо събрание да има точка за стандартите. 
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Св. Илиева: Само едно уточнение за стандартите от СБО 1 до СБО 8. Предложението 

ми е за редакция, тъй като общото събрание няма пълномощия, тъй като те са от 

наредба на Министерския съвет. За това да направим предложение в този срок, за който 

се вземе решение да бъдат отменени.   

Т. Илева: Без да знам предварително предложението, което ще направи Божидар 

Дончев, го подкрепям изцяло. Другото което искам да кажа е, че в предложенията, 

направени в писмен вид от Софийската регионална колегия, има предложение 

„обучението за членовете на Камарата по международните стандарти да бъде 

безплатно”. Нека да обсъдим това.  Софийската регионална колегия е готова да направи 

това за своите членове.  

Д. Бобева: Не съм съгласна с предложението на колегата, че понеже ще имаме 

следващата година ОС, да не приемаме крайна дата за въвеждане на международните 

стандарти. Ако приемем тази логика, няма нищо да постигнем, защото всичките 

стандарти са ограничени. Това, че може да бъдат избрани нови управителни органи, е 

без значение. В нашата работа има приемственост. Стандартите на нас ни трябват. 

Няма смисъл догодина пак да говорим същите неща. Да решим сега този срок от година 

и половина достатъчен ли е или не. Стратегията на Камарата е тези стандарти да бъдат 

приети.  

Б. Дончев: Като дуплика. Аз не съм искал да кажа, че това зависи от мандата, а че 

трябва да видим до къде сме стигнали с нашата организираност, с нашето обучение. 

Д. Димитров: Подкрепям първо предложението на г-н Румен Неделчев. Ние трябва 

наистина до м. септември да имаме работна група ли го наречете, комисия ли го 

наречете. Руснаците са си направили Национален съвет и са ги въвели, немците са си 

направили Междукоординационен съвет и са ги въвели.  Ние също трябва да ги 

въведем. Няма да откриваме топлата вода, има международен опит, да го споделим, да 

видим. Действително ни трябва преходен период, но до 30-и септември ние трябва да 

имаме някаква готовност и да видим, какво ще правим по-нататък. Колегите са прави, 

че започват да изкристализирват нови методологии, едни неща, които ние трябва да ги 

въведем примерно и да ги разработим до края на годината и от 01.01.2013 г. до края на 

2013 г. във всички колегии членовете на Камарата да бъдат обучени безвъзмездно в 

семинари, а всички останали да се задължат да участват като си платят обучението.  

Ив. Митев: Това е предложението на г-н Димитров. В този смисъл предлагам да 

упълномощим председателя на УС да сформира работна група, която да се заеме с 

дейностите, които той / г-н Димитров бел. на редактора/ препоръчва.  

Л. Симов: Формулировката за стандартите по предложение на г-жа Кузова ОС да не ги 

утвърждава като задължителни остава: ОС на КНОБ утвърждава като препоръчителни 

международните стандарти по оценяване 2011 г. на Международния съвет за стандарти 

по оценяване със срок до 31.12.2013 г. 

Ив. Митев: Подлагам на гласуване така предложената формулировка. 

Резултати от гласуването: за 435 гласа, против - няма и въздържали се няма.  

Формулировката е приета. 

В. Ненов: Следваща точка „Правила за отчета на независимите оценители”. Докладва 

Иван Митев. 

Ив. Митев: Една комисия в състав Таня Бачовска, Людмил Симов и аз работихме по 

тези правила. Те бяха внесени в УС. И това, което е решено от УС, е качено на сайта на 

Камарата. За 2011 г. остава старата форма, а новата форма, която е одобрил УС, се 
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различава от старата форма по няколко неща. В какво са разликите - че са изчистени 

някои от личните данни, вместо да се записва „да” и „не” се записва някакъв брой на 

извършени оценки, които са диференцирани в две колони, за да се знае кой е 

възложителя – държавата и общината е едната колона, а другата е - от частни 

възложители. И това, което не беше прието на миналото събрание, да има информация 

съответния оценител дали се е застраховал или не. Това е с декларативен характер. 

Освен това е въведено едно ново информационно изискване всеки оценител да запише 

дали е посещавал квалификационни курсове или семинари, евентуално ако посочи 

някакъв брой.  

В. Ненов: Има ли някакви изказвания. 

Й. Ангелова: Предлагам двете колонки – държавни и общински органи и частни и 

физически лица - да се обединят на този етап. Какво разделяме тук? Кой е работил за 

държавата, кой е работил за частни възложители. Това ли разделяме? Просто е 

безпредметно.  

В. Ненов: Много е предметно. Това е, за да можем да кажем, че примерно 40 % са 

работили за държавата, а 60 % за частния сектор. Това не е ли интересна информация? 

Й. Ангелова: За нас не е. Защо трябва да отделяме държавата и частните лица? Това 

предимство ли е, какво е? Държавни и общински органи и организации – вие какво 

разбирате?  

В. Ненов: Всичко различно от частни фирми. Други становища има ли? 

Д. Димитров: Този въпрос го коментирахме на предходното ОС. Аз не мога да разбера, 

защо УС прехвърля нещо на ОС, което му е вменено със закон. В закона е казано: УС 

определя реда и начина за отчет.  

В. Ненов: А в устава е казано, че ... 

Д. Димитров: (прекъсва го) Оставете устава, той е следствие на закона. Уставът знаем, 

че е дефектен. Има да го поправяме не знам още колко пъти. Решете една форма – 

хубава – лоша, ще я попълваме. Щом е толкова спорно - да предложим промяна в 

закона. 

Св. Дерменджиева:  Относно това, което обсъждаме в момента - Софийската РК е дала 

предложение в необходимия срок със съответните мотиви. На общото събрание на 2-и 

юли имаше много дълги дебати и разисквания. Общото събрание е върховният орган, 

на който ние вземаме решенията си. След като сме приели една форма, сега трябва 

отново да губим време. Предложението миналата година беше обсъдено, коригирано и 

прието с болшинство. Сега отново ни се предлага нещо, което е доста по-различно и 

Софийска РК предлага да остане старата форма - тази, която беше приета миналата 

година. 

В. Ненов: Старата форма не беше отчет, а декларация. Явно говорим на съвсем 

различни езици. Ние се опитваме да вкараме някаква малка отчетност, а вие искате да 

декларираме. 

Б. Бонева: Предлагам прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване към 

гласуване. Бих желала да задам един въпрос като се върна отново към стандартите. 

Само защото въпросът е от финансов характер, моля от УС да се разясни: На стр. 4 от 

отчета на УС е записано, че е подписан лицензионен договор във връзка със 

стандартите. Този договор предвижда ли абонамент за всички промени, които стават с 

тези стандарти през годините, за да може текущо да се информира колегията за всички 

промени в тези стандарти. 
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В. Ненов: (отговаря). Само за 2011 г. Гласуваме предложението на г-жа Бонева за 

прекратяване на разискванията.   

Резултати от гласуването: за 435 гласа, против – 1 глас и въздържали се няма.  

Разискванията по точка 4 от дневния ред се прекратяват. 

В. Ненов: Който е съгласен с предложението на УС за нова форма на отчет, да бъде 

приета представената от г-н Митев моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за 167 гласа, против - 225 гласа и въздържали се – 21 

гласа.  

Предложението на УС не се приема. 

В. Ненов: За предложението на г-жа Ангелова (шум в залата) – оттегляте ли си 

предложението, г-жа Ангелова? Да. За 2012 ще се отчитате по старата форма. Точка 4 

приключи. По т. 5 „Избор на одитор” давам думата на Борис Гиздаков. Колеги, имаше 

предложение да започнем с гласуванията и в паузите на гласуването да разгледаме т. 5. 

Има ли готовност да почнем с разискванията по т. т. 6, 7 и 8? (Гласове от залата: Да.). 

Ако имаме готовност, предлагам да започнем с т. 6, както е по реда. Който е съгласен, 

моля да гласува! 

Резултати от гласуването: за 435 гласа, против - няма и въздържали се няма.  

Преминава се към т. 6, като т. 5 ще се разглежда в паузите между 

гласуванията. 

В. Ненов: Преминаваме към т. 6 „Избор на председател на Контролния съвет и 

попълване на състава на Контролния съвет в съответствие с чл. 22, ал. 4 на Устава на 

КНОБ”. Докладва Ив. Димов. 

Ив. Димов: В комисията по предложенията е постъпило едно предложение за Бистра 

Бонева с вносители Румен Михайлов и други.  

В. Ненов: Мнение на юриста г.н Хорозов:  

Юрист Хорозов: Съгласно устава на Камарата тогава, когато отпадне някой член от 

управителните органи на Камарата, на негово място се избира член, който е в списъка 

на предишното събрание съобразно гласовете, който е получил в низходящ ред. Така че 

според този текст на устава трябва да се гласува за лице от този списък, като се почне 

от това лице, което е получило най-голям брой гласове и се върви по низходящ ред до 

изчерпване на листата. Така че, доколкото знам от предишното събрание в списъка са 5 

човека и се почва с първия към петия.  

Б. Бонева: Искам да взема отношение, тъй като казусът ме засяга лично. На основание 

чл. 38 от устава, който предвижда уведомителен режим пред УС за възникване 

обстоятелства за досъдебно производство, в края на 2010 г. съм подала заявление, с 

което съм уведомила УС за настъпване на тези обсотятелства. Тези обстоятелства към 

текущия момент са отпаднали, за което мога да представя определение на Софийския 

районен съд. На основание чл. 22 от устава се предвижда автоматична процедура да се 

замести по процедура от предходно гласуване член на управителния орган с неизтекъл 

мандат. В случая Контролният съвет е с неизтекъл мандат и имам основание да моля да 

бъда включена отново в КС по поредност от предходно гласуване.  

В. Ненов: Г-жо Бонева, от коя дата е това, което казвате? 

Б. Бонева: Ще Ви го представя, Вие ще цитирате датите. Също така предоставям 

извлечение, тъй като съм в тройна експертиза и в това решение на съда са упоменати 
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имената на още петима члена на КНОБ, така че давам извлечение. Пълният вариант ще 

предоставя на г-н Ненов, за да свери дали извлечението е вярно с първия вариант.  

В. Ненов: В момента г-жа Бонева предоставя ксерокопие, няма син печат няма сини 

подписи.  

Б. Бонева: Ако събранието ми предостави възможност до един час мога да представя 

оригинала, за да мога да го взема от своя офис, в който се намира. Едва ли някой се 

съмнява в решение на съда, което може да бъде проверено.  

Р. Михайлов: Моля да се прочете чл. 38, така както е записан. В чл. 38 се казва, че 

само уведомява. 

В. Ненов: прочита чл. 38. 

Р. Михайлов: Режимът е уведомяване. Такова уведомяване е извършено. Аз също 

уведомих УС за настъпването на такива обстоятелства. Не съм предоставил документи, 

защото такива не ми бяха предоставени тогава. Имаше само телефонно обаждане и ми 

повярвахте. А за обратното обстоятелство искате документи. Това не е равнозначно. 

Вярвате на едно, а на другото искате документ.  

В. Ненов: Давам думата на юриста за становище. Докато юристът се подготви, ви 

съобщавам, че на документа, който предостави г-жа Бонева, пише 8-ми май. От 8-ми 

май до 8-ми юни г-жа Бонева не е донесла да видим оригинала и сега ще чакаме един 

час да го донесе. 

Б. Бонева: На 8-ми май е влезнало съдебното решение и аз уведомих за това УС на 22-

и май.  

В. Ненов: Вие бяхте помолена да донесете поне на един от нас да види оригинала. 

Б. Бонева: Не съм била поканена за това. Моля да четете добре писмото, което ми е 

изпратил г-н Симов и аз съм се консултирала с моя адвокат, според който такъв 

документ от Софийски районен съд не може да бъде представен. Г-н Симов ми е 

изпратил на 06.06.2012 искане да представя съдебното определение от Софийски 

районен съд по протокол от 20-и април. Съдът такъв документ не издава. Той издава 

документ наречен „протокол” за съдебно решение.  Още на 21-и май, преди 

публикуването на дневния ред на ОС, аз съм представила уведомление, така както се 

изисква по устав. 

Юрист Хорозов: Казусът е такъв: Действително, съгласно устава, когато един член не 

може да изпълнява своите функции 6 месеца. С изтичането на тези 6 месеца той 

отпада., като отпадането настъпва автоматично. Действително отпадането става на база 

документи, които се представят, по-точно на уведомяване, а не с документи. С изтичане 

на този 6-месечен срок съгласно устава на мястото на отпадналия член трябва да се 

избере нов член. И текстът е: при отпадане на член на УС, Контролен съвет или 

Комисията по професионална етика на КНОБ или регионална колегия преди края на 

мандата му съставът се попълва от списъка, който е гласуван на предходното ОС 

според броя на получените гласове низходящо по действащ ред и процедури. Тъй като 

няма такъв ред и процедури в закона и устава, остава решението на предходното 

събрание, поради което остава единствена възможност, когато член на управителен 

орган е отпаднал, състава на органа да бъде попълнен с лице от списъка, гласуван  на 

предишното ОС по броя на гласовете, които е получило. Не могат да се правят нови 

предложения, защото това не е отчетно-изборно събрание, а извъредно попълване на 

състава на органа. Ето защо гласуването е по списъка така както е гласуван на 

предишното ОС. Може да се гласува само за лицата, които са включени в списъка. 
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Д. Димитров: Нямам нищо против това, което казахте, но на предходното събрание, 

което е и учредително, на първо място е избрана Бистра Бонева. Към настоящия момент 

към нея няма никакви условности по чл. 38 от Устава.  

(Реплики и групов спор в залата, които не са на микрофон и не могат да се разберат). 

Глас от залата (представянето не е разбираемо): Може ли малко тълкувание от 

господин юриста. Когато сте на изборна длъжност и на законово основание сте 

отстранен, след като това основание отпадне, какво се случва? (Гласове в залата: Тук 

няма наказание.) Няма значение има или няма, аз искам да разбера какво става. 

Б. Бонева: Няма никакво престъпление, няма никакво наказание. Делото е прекратено, 

прокуратурата не е обжалвала. 

В. Ненов: От устава чл. 15, ал. 8, нова от 02.07.2011 г.: мандатът на член на УС, 

Контролен съвет или Комисията по професионална етика се прекратява в случаите – 

при подаване на оставка, неизпълнение на задълженията си за повече от 6 месеца или 

смърт и по решение на ОС. Г-жо Бонева, има ли 6 м. от Вашето уведомление по чл. 22, 

ал. 4 от устава от 8-ми май т. г.    

Б. Бонева: По чл. 22 не се предвижда уведомление. Уведомление се предвижда по чл. 

38. По чл. 38 съм подала уведомление  

Д. Димитров: Вече не ми се иска да бъда в Комисията по професионална етика. 

Създава се един казус, където след това ще има жалби, дела и т. н. Става дума за срок 

от 02.07.2011 г. и изтекъл 6-месечен срок на 02.01.2012 г., тъй като става дума за 

изложението на РК София, влезнало в сила от 02.07.2011 г. Изтекли са 6 месеца, 

следвало е тогава съставът на Контролния съвет да се попълни със следващия по 

прцедурата. Това не е направено и до настоящия момент не е направено. Защо?  Явно е 

имало някакъв умисъл. И сега след като е изтекла тази бариера пред нейното 

задължение да освободи длъжността, няма никакви пречки тя отново да бъде избрана. 

Какъв е проблемът? Тя е избрана на първо място. Ние тръгнахме да гоним 6-ия, 7-ия, 8-

ия. Кой ще бъде този, който заради една година, ще си загуби такъв за 4 години? 

Б. Гиздаков: Тъй като и към мен се отпавиха упреци защо не е попълнен състава, 

трябва да кажа, че съставът се попълва само по решение на ОС. Аз лично не мога да 

попълвам състава и затова е тази точка в дневния ред. Що се касае затова кой е първи в 

хронологията за гласуване моето мнение е, че по отношение на  г-жа Бонева има една 

явна несправедливост и този капан е заложен в устава, защото от римско време всеки е 

невинен, докато не влезе в сила присъда. Ние водим хората престъпници от момента, в 

който започнат да ги проверяват. Всеки един от нас може да попадне в тази ситуация. 

Ще излезе един платен журналист, ще надраска нещо  срещу вас, прокуратурата ще се 

самосезира и иди, че доказвай, че нямаш сестра. След три години ще излезнете чист, но 

каква полза. Мисля, че когато дойде време за поправки в устава, всеки да помисли дали 

тези членове в този им вид трябва да останат. Считам, че ако има съмнение за някой, 

това да е основание да му се замрази членството, но да бъде отстранен е некоректно. В 

наказателното право има принцип: по-добре един виновен на свобода, отколкото един 

невинен в затвора. Ние в случая искаме да санкционираме едно лице, което съдебната 

система оневниява, заради едни формални принципи в устава, вярно е, че те затова са 

формални, за да се спазват. Приканвам ОС по съвест да прецени, кое е справедливо, 

защото в крайна сметка правните норми са за справедливото и доброто. Кое е 

справедливото и доброто в този казус, нека всеки прецени по съвест. Затова правя 

следното предложение: ако юристът каже, че представените документи са 

действителни (в което аз не се съмнявам, въпреки че не съм ги виждал) и може да се 

счита, че всичко е приключило по отношение на досъдебно и съдебно производство за 
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г-жа Бонева, то най-несправедливо би било да я накажем, че е невинна. Ако смятате, че 

това не е точно така, да направим следното: тя излиза от Контролния съвет поради 

правната норма в устава. Почваме да гласуваме за попълване на Контролния съвет. 

Намям нищо против никое от следващите имена. Напротив, с всеки от този списък 

работим съвместно и много добре. Позицията ми не е против някой, а за справедливото. 

Затова предлагам: да гласуваме, като първа в списъка е г-жа Бонева. Тя има повече 

гласове от всички други. Ако смятате, че тя не заслужава да бъде в Контролния  съвет, 

няма да гласувате, отиваме на втория, на третия и така решаваме въпроса.  

В. Ненов: Оставяме на г-жа Бонева да донесе оригинала, колкото се може по-бързо. 

(Шум и ропот в залата). Ами ако това е една груба манипулация? Аз не съм видял 

документа.  

Й. Ангелова: Процедурно. Когато съдът дава документ, в който има „вярно с 

оригинала”, това се счита за доказано. Даже и във Върховен съд.  

В. Ненов: Г-жа Бистра Бонева каза, че ще донесе оригинала. Казвам нейните думи. Ако 

тя предложи нещо друго, да го каже. 

Глас от залата: Моля това събрание да не пада на такова ниво. Всеки човек има 

достойнство и не смятайте, че някой ще иска да излъже тази аудитория. Това е обида. 

В. Ненов: А не е ли обида действията на някои други хора. Хора без оригинални 

пълномощни ги върнахме. Има хора, които дойдоха с копия.  

(Отрицателна реакция в залата). 

В. Ненов: Не ме е срам, защото знам други неща, които вие не знаете.  

Б. Бонева: Искаме да знаем всичко, г-н Ненов. 

В. Ненов: Ще донесете ли оригинала, г-жа Бонева? 

Б. Бонева: Моля да се прогласува Вашето лично предложение да донеса оригинала. 

Представям документ с „вярно с оригинала”. Нека Вашият адвокат да отиде в съда ... 

В. Ненов: Защо да ходи, г-жо Бонева. Ще донесете ли оригинал или се отказвате от 

Вашите думи? 

Л. Велинов: Предлагам да се прекрати дебата и да предоставим на ОС да реши дали             

г-жа Бонева трябва да бъде включена в предложение за гласуване или не. 

Л. Симов: Смятам, че не може да се проведе такова гласуване. Има устав. Ако искате, 

да гласуваме промяна на устава.  

(Шумът в залата продължава. Недоволство сред присъстващите). 

Д. Димитров:  За последно вземам думата. На този юрист защо му плащаме? Той този 

документ видя ли го, видя ли че отдолу има подпис и „вярно с оригинала”, заверен от 

съда? 

В. Ненов: Г-н Димитров, този документ беше пред мен, той го видя. Нямаше 

оригинален подпис, нямаше и печат. Бистра Бонева сега го написа на крак. 

Д. Димитров: От 30 години съм вещо лице в съда. Работя само с такива документи. 

Р. Михайлов: Предложението ми е да се премине към гласуване, както г-н Велинов 

предложи. Второ предложение, понеже казуса предизвика изключително много 

коментари – най-сигурно и най-точно ще бъде, ако отнесем въпросният член 38-и към 

комисията за защита от дискриминация. Там ще се реши дали въпросният член 

правилно е дефиниран от ОС и Комисията по съответния ред чрез прокуратурата и съда 
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ще го отмени. Каквото там се вземе като решение, това е правилно. За тази цел УС или 

който и да е орган трябва да се обърне към въпросната комисия. 

Л. Симов: Първото предложение - г-н Хорозов да обясни как по устав трябва да 

гласуваме. Окончателно да обясни как трябва да гласуваме. Този устав е приет точно от 

тази зала миналата година. Няма никакво изменение.  

Юрист Хорозов: Процедурата е определена в чл. 22, ал. 4. (цитира члена). Гласува се 

по списъка на предходното ОС.  

Глас от залата: Г-жа Бонева в списъка ли е или не е? 

В. Ненов: Въпросът Ви е излишен, понеже г-жа Бонева повече от 6 месеца не е 

изпълнявала задълженията си. 

Глас от залата: По независещи от нея причини. 

К. Михов: Имам чувството, че участвам в някакво събрание на манипулация. Аз съм 

адвокат и съм член на КНОБ. Първо бях неприятно изненадан да бъда излъган от 

колега, че председателят на Камарата не е длъжен да спазва Закона за конфликт на 

интереси. Считам, че това абсолютно не е така. След поправките през 2010 г. беше 

променен кръгът от лицата и беше променен чл. 19 и в състава на лицата бяха посочени 

ръководните органи на организациите, образувани със закон. КНОБ е образувана със 

специален закон и г-н председателят, който е член на управителните органи на 

Камарата е под ударите на Закона за конфликт на интереси. За втори път усещам 

некоректен натиск. Искам да обясня две неща. Първо: колежката Бонева е спазила 

изискването на устава и е уведомила Камарата за наличието на досъдебно 

производство. Това означава, че на нея не може да й се търси отговорност, тъй като е 

изпълнила своето задължение. От тук нататък никой няма право да изисква от тази 

госпожа да изпълнява своите задължения, защото по устав тя няма право да ги 

изпълнява. Наказателната разпоредба на устава е в смисъл, че когато един председател 

на управителен орган не изпълнява умишлено в нарушение своите пълномощия и 

своите задължения. В случая неправилно се тълкува чл. 38 в частта кога председателят 

се отстранява.  

В. Ненов: Г-н адвокат не смятате ли, че Вие ни манипулирате в момента с Вашето 

изказване?  

Глас от залата: Г-н председателю. Наближава 16 часа и ние ще трябва да приключим 

работата. 

К. Михов: На мен никой тук не ми плаща. А на вашия юрист му се плаща от нашия 

членски внос. Така че ако някой е заинтересуван да манипулира, не съм аз. 

В. Ненов: А ако сте заблуден? 

(Ропот в залата). 

Юрист Хорозов: Понеже стана въпрос за манипулации, за тълкувания – всеки си има 

своето мнение. Но има един устав, който вие сте приели. В този устав ясно се казва 

кога се прекратява предсрочно мандатът на член на ръководните органи. Говори се за 

предсрочно прекратяване на мандат, а не за замразяване на мандат. Няма значение 

каква е причината, поради която един член на управителен орган не изпълнява 

задълженията си. Вие сте записали в устава, че когато за едно лице се води наказателно 

преследване, то не изпълнява своите задължения. Тази невъзможност, когато продължи 

повече от 6 месеца, води до отпадането на това лице като член на съответния ръководен 

орган. От там нататък, веднъж прекратен мандатът не може автоматично да се 

възстанови, защото на седмия месец наказателното преследване е прекратено. 
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Непълнотата на вашия устав се допълва от закона. Когато един член отпадне, то 

мястото му се заема от нов член - от лице, за което е гласувано на предходното 

събрание. Сега ОС  трябва да види списъка от предходното събрание и по низходящ 

ред да гласува за нов член, който да замени отпадналия. 

К. Михов: Ние точно за това говорим в момента. И мисля, че това тук беше казано от 

г-н Димитров и поне от още 4 – 5 човека. Приемаме, че г-жа Бонева е уведомила, след 

което е отпаднала. Не е бил попълнен обаче  по някаква причина съвета. Както каза г-н 

Димитров, възниква някакъв казус. Сега трябва да изберем от списъка човек, който да 

попълни този съвет. При това в този списък влиза и г-жа Бонева с най-много гласове. 

Приемаме, че е отпаднала, но сега е отпаднало обстоятелството за отпадане на нейното 

членство и  кандидатства отново с най-много гласове. Следователно би следвало да 

предложим нея. Аз така го разбирам.  

Гласове от публиката: Да гласуваме. 

В. Ненов: Ще гласуваме, колеги, не се притеснявайте. Тук е момента да ви кажа, да ви 

напомня това, което по-рано казах. Веднъж използвахме устава, за да гласуваме против 

формата, предложена от УС, а сега не зачитаме устава, понеже един ни харесва повече 

от някой друг. 

(Пререкания в залата – силен шум).  

Й. Георгиева: Ако съм на мястото на г-жа Бонева бих дала Вас, колега, на етичната 

комисия, защото Вие я обвинявате директно, а тя е спазила своите задължения. 

(Вмъкване на В. Ненов: Тя е спазила устава). Също така ѝ искате документ, тя заявява, 

че ще Ви го представи този документ, а Вие въпреки всичко продължавате да я 

обвинявате.  

В. Ненов: Последно изказване на господина и преминаваме към гласуване.  

Пл. Данаилов: Може ли да разтълкувате понятието „невинна невъзможност”? 

В. Ненов: Аз лично не мога, ако г-н Хорозов може, да го направи. 

Пл. Данаилов: Въпросът ми е към него. Вие не сте председател на съд, омръзна ми от 

адвокатски номера. Има две предложения – едното е ясно формулирано по отношение 

на г-жа Бонева и другото вие го формулирайте и да преминем към гласуване.  

В. Ненов: Т. е. предлагате без юрист Хорозов да дава обяснения. Преминаваме към 

гласуване предложението да прекратим разискванията. 

Резултати от гласуването: за - 435 гласа, против – 1 глас и въздържали се няма.  

Разискванията се прекратяват. 

В. Ненов: (Формулира решение на ОС) Първо ще бъде предложението по устава, а 

второто – за Бистра Бонева. 

Глас от залата: Не е правилно. Трябва първо да се гласува предложението за Б. Бонева.  

В. Ненов: Има ли значение кое ще бъде първо и кое - второ. 

Отговор от залата: Има. 

В. Ненов: Аз обаче ще се движа по устава и ще предложа на гласуване първо 

предложението на УС. Вие имате право да гласувате, както искате. Уставното 

положение е да гласуваме по низходящ ред за следващия в списъка – Божидар Кънев.  

Глас от залата: Съжалявам, че ще наруша процедурата Ви. Вие господа, които сте в 

президиума, сте избрани на ОС и с нашето представителство се намирате там. Много 
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ви моля, спазвайте процедурите, правилника и закона и устава на оценителите и се 

съобразявайте с тяхното желание. Не разбирам, защо подменяте вота.  

В. Ненов: Това не е подмяна, госпожо, това е уставно положение. Вие казахте да 

спазваме устава. Нали можете да гласувате.  

(Шум в залата). 

В. Ненов: Който е „за” следващия в списъка по низходящ ред – Божидар Кънев, моля 

да гласува. Моля за извинение – гласуването трябва да е тайно. Г-н Димов тук ли е? 

Има ли г-н Димов готови бюлетини?  

Кр. Братанов: Има две предложения. Едното е Бистра Бонева да остане, другото е да 

си отиде. (В. Ненов: Краси, не е така.). Точно така е. 

В. Ненов: Аз ви предлагам една бюлетина с двете имена и всеки да гласува тайно. 

Н. Николов : За процедура. Г-н Ненов, Вие в качество си на председател ли сте?  

В. Ненов: В момента съм в качеството на водещ на събранието. 

Н. Николов: Имам предложение да бъдете отстранен. Процедурно. Да бъдете 

отстранен и да продължим работата. Часът е четири. Трябваше да приключим досега. 

Вие загубихте половин час с това безмислено упорство.  

В. Ненов: Етиката не ми позволява да ви кажа защо упорствам. 

Н. Николов: Ние не сме Ви избирали. Аз не знам да сме гласували за председател на 

събранието. 

В. Ненов: Не е необходимо, защото се определя от УС. Вчера УС взе решение. 

(Шум в залата). 

В. Ненов: Нека да ви цитирам защо не е необходимо.  

Глас от залата: Моля да прогласуване продължаване на събранието. Иначе трябва да 

си тръгнем. 

Ив. Митев: Ще прогласуваме. Преди това отговарям на г-н Николов. Чл. 20, ал. 2 от 

устава на Камарата пише: заседанията на ОС са публични и се ръководят от 

председателя на УС, а в негово отсъствие от избран от УС негов заместник. (Реакция в 

залата). На заседание на УС вчера той предложи, тъй като е уморително да се води от 

един човек, да има заместници за водене на събранието.  

В. Ненов: Преди това гласуваме за удължанане времето за продължаване на 

събранието. Имате ли предложение до колко часа да продължи събранието?  

Л. Симов: Единствен, който има пълномощия да състави листа, това е председателя на 

комисията по предложенията – г-н Иван Димов. Има едно предложение, което е за г-жа 

Бистра Бонева. По устав, както обясни г-н Хорозов, има следващ, който е Божидар 

Кънев. Значи председателя на тази комисия трябва да състави листа от двама души и да 

се гласува тайно, а не явно. И да се приключи с този въпрос. Предлагам, тъй като явно 

няма скоро да приключим с този казус (аз не искам да навлизам в други области, 

защото има и други области, както г-н Ненов изтъкна), предлагам следното решение (и 

то практически е и по устав): г-н Димов да състави листа от двама души – г-жа Бонева и 

г-н Кънев и да гласуваме тайно. (Шум в залата). 

Юрист Хорозов: Не е казано, че бюлетината трябва да бъде само от двама човека. 

Трябва първо да бъде г-жа Бонева и след това за следващия по списъка и т. н. 
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В. Ненов: Не е вярно това. Предлагаме с едно гласуване да се реши въпросът. Искаме 

да сме законни. И затова това, което каза председателят, е най-добре. 

Л. Велинов: Имаше процедурно предложение  да спрем с дебатите. Второ, г-н Ненов, 

беше предложено да се гласува. Това, което е предложено, трябва се провери. 

Предлагате г-н Кънев да бъде включен в листата. Но той трябва да стане и да каже иска 

или не иска да бъде включен в листата. Такава беше процедурата и при предишните 

избори.  

В. Ненов: Г-н Велинов, благодаря. Прекратявам разискванията и предлагам да 

гласуваме удължаване на времето на събранието, защото вече сме извън графика. 

Предлагам докато не се изчерпи дневният ред да не свършва ОС. Има ли други 

предложения?  

Глас от залата: Предлагам да приключим до 17,30 часа. И още нещо – има ли 

възможност да се оптимизират гласуванията за Етичната комисия и Контролния съвет? 

Т. е. да се слеят в едно и да не сме тази говорилня.  

Д. Бобева: Относно продължаване времето за събранието, то ще продължи дотогава, 

докато си свършим работата, за която сме дошли. 

В. Ненов: Нека да гласуваме тогава. Който е съгласен да продължим докато изчерпим 

дневния ред моля да гласува.  

Резултати от гласуването: за - 435 гласа, против – 72 глас и въздържали се – 10 

гласа.  

ОС събрание ще продължи до изчерпване на дневния ред. 

Т. Илева: Според мен след толкова дебати стана манджа с грозде. След като Бистра 

Бонева участва в избора, а тя е все още е в Контролния съвет и според мен това не 

трябва да е избор, а възстановяване на права, защо трябва да участва в избора само 

първият от по-рано избраните членове на Контролната комисия и по този начин не 

лишаваме ли следващите? Или трябва да бъде по устава на КНОБ, или Бистра Бонева 

остава с правомощията си. След като постъпваме според устава, защо трябва да бъде 

само Божидар Кънев? Тук вече става дума не за приложение на чл.22 от устава, както е 

обявено в дневния ред. Става някаква компилация, което е съвсем противоуставно. Ако 

всички тук считаме, че Бистра Бонева трябва да остане, смятам, че не трябва да има 

избор изобщо.  

В. Ненов: Предлагам ви революционно нещо, но искам всички да го гласуват. 

Предлагам да се гласува явно. (Реакция в залата). Посъветваха ме, че не може. Щях да 

наруша закона, а не ми се иска. 

Глас от залата: На предишното събрание не беше ли избран в КПЕ Пламен Чернев при 

същия казус? 

Л. Симов: Тогава беше друг устав. След това се измени устава. 

Глас от залата: Доколкото разбрах дебатите по тази точка са прекратени. Трябва да 

преминем към режим на гласуване. Вие, г-н Ненов, нямате думата, думата има 

Комисията по избора. Нека г-н Димов да каже комисията какво решава, ако не е 

решила, г-н Димов да обясни какво да направи тази комисия.  

В. Ненов: Има думата г-н Димов. 

Ив. Димов: Мое мнение. Има едно предложение – това е за г-жа Бистра Бонева. Няма 

други предложения за друг член да се гласува. От тук нататък аз не мога да взема 

решение, тъй като г-н Кънев може да си направи отвод. Не съм чул и г-жа Бонева дали 
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иска, трябва да й дадем думата. (Глас от залата: тя каза). Щом е казала – приемам. 

Може да потвърди. 

Б. Бонева: Аз потвърдих с първото си изказване. Благодаря за доверието. 

В. Ненов: Бюлетините готови ли са, г-н Димов? (Отговор: не). Докато правят 

бюлетините, преминаваме към следващата точка. Колеги, имаше предложение и от 

залата, да обсъдим 7-ма и 8-ма точки, да се направят бюлетините и да гласуваме общо 

за двете точки и след това за председател на Контролния съвет. Преминаваме към т. 8-

ма – избор на комисия по професионална етика. Г-н Димов, има ли предложения по 

точката.  

Ив. Димов: В Комисията постъпиха 12 броя предложения, като едното име се повтаря, 

т. е. остават 11 души. Това са Румен Димитров Михайлов - София, Таня Стоянова 

Бачовска - Пловдив, Живка Стоева Бонева  - Варна, Иван Илиев Банев – Ямбол, Стефан 

Тодоров Тодоров – Русе, Любомир Бонов Бонев – София, Димитър Великов Димитров 

– Варна, Кичка Тодорова Кателиева – Варна, Динко Йорданов Динев – Бургас, Виолета 

Върбанова Шентова – София, Николай Аспарухов Дерменджиев – София. Комисията 

няма възражение по предложенията. Давам думата на предложените да се представят и 

да потвърдят или си направят отвод.  

(Всички потвърждават с изкючение на Иван Илиев Банев от Ямбол, който не присъства 

и който отпада от листата). 

В. Ненов: Колеги, в листата от 11 предложени остават 10 човека. 

В. Ненов: Комисията се състои от 4 члена и един председател. 

Глас от залата: Нямате думата г-н Ненов. Иван Димов има думата и той ще каже как 

ще протече гласуването. 

В. Ненов: Точно му давам думата. 

Ив. Димов: До половин час ще бъдат изготвени бюлетините. Бюлетините ще са за 10 

човека, както обяви председателствуващият. Всеки от вас трябва да отбележи до 5 

члена. Или по-малко. Можете и един да посочите с ясен знак – хикс или кръст  върху 

номера. При бюлетини с повече от пет отбелязвания, бюлетината се счита за 

недействителна. При друг начин на отбелязване - подписи, човки и тем подобни знаци 

– бюлетината също се смята за недействителна. Гласуването е тайно. Ще се провежда в 

две урни за Комисията за професионална етика и две урни за Контролен съвет. След 

избор на Комисията за професионална етика ще има избор на председател на 

комисията. Същото е и за Контролния съвет. (Реплика от залата: Не може ли изборът за 

председател да стане да стане с едно гласуване?). Не може да възлагаме задължения без 

съгласие на предложените. Заради това поисках колегите да станат и да се представят. 

Трябва да имат право на избор. 

Глас от залата: Г-н Димов, моля да обясните - хората, които гласуват с пълномощни за 

повече от един човек, с колко бюлетини ще гласуват.  

Ив. Димов: Една с цвета. 

Глас от залата: Втори въпрос. Моля да кажете къде ще се гласува и от колко до колко. 

След колко не може вече да се гласува. 

Ив Димов: Първо комисията по гласуването трябва да си влезе в действие, това ще 

обяви председателстващия, но на мен ми трябват около 30 минути за разпечатване на 

бюлетините. След това вече, ако комисията е готова, може да се пристъпи към 
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приемане на гласовете. Което означава, че сега е 16,30 часа и преди 17 часа няма да 

може да пристъпим към изборите. 

В. Ненов: Докато г-н Иван Димов уточни въпроса с цвета на бюлетините ще ви съобщя 

отново членовете на комисията по гласуването (прочита състава на комисията). 

В. Ненов: Има думата г-н Гиздаков по т. 5 „Избор на одитор”. 

Б. Гиздаков: Уважаеми колеги, съжалявам, че много от вас напуснаха залата, защото 

ще ви помоля да вземем важни решения в края на краткото изложение, което ще 

направя. Защото тази точка е включена в дневния ред по предложение на Контролния 

съвет и тя е свързана с онези коментари, които правихме във връзка с отчета и с 

финансовата част на отчета. Основанията да предлагаме такъв избор са две. Аз искам 

да обърна внимание, защото според мен по време на обсъждането на отчета някои 

колеги отидоха в крайни позиции, може би защото не следят точно функционалните 

задължения на Контролния съвет. В тази връзка обръщам внимание, че съгласно чл. 31, 

ал 1, т. 3 от ЗНО Контролният съвет  следи за законосъобразното и целесъобразното 

изразходване на средствата на Камарата. Аз по този текст не считам, че Контролния 

съвет не трябва да прави ревизия. Под ревизия разбирам пълна финансово-счетоводна 

ревизия. В потвърждение на това в чл. 26, ал. 1 е записано изрично, че Контролният 

съвет при необходимост предизвиква финансова ревизия, от което явно излиза, че 

извършването на такава ревизия не е в задължението и компетентността на контролния 

съвет. И по тази причина Контролният съвет не е необходимо, въпреки мнението на 

уважавания от мен проф. Душанов, да познава превъзходно Закона за счетоводството, а 

предимно той трябва да познава Закона за независимите оценители, а хората, които са 

специалисти като него в тази материя, ще си кажат тежката дума. Поради тези причини 

аз не мисля, че ОС трябва да очаква от отчета на Контролния съвет това да бъде един 

ревизионен акт или един обвинителен акт. Такова нещо не може да се случи поради 

обстоятелството, че Контролният съвет извършва мониторинг във всички сфери на 

управление на Камарата, не само в сферата на финансите и счетоводството. Поради 

тези основания мотивите да предложим включването на тази точка са следните: Първо -  

догодина приключва мандата на тези органи. Второ -  при приключване на мандата 

Контролният съвет действа основно да предложи на ОС освобождава или не 

освобождава ръководството от отговорност, членовете на УС. По финансови 

съображения досега не сме възлагали финансово-счетоводни ревизии, но смятаме, че 

сега е последният момент , който не бива да пропуснем, за да може в края на мандата 

действително да приключим с един такъв акт , който да ни позволи да вземем 

правилното управленско решение на Общото събрание. Поради всичко това, което 

казах до тук и с цел да бъдат удовлетворени всички претенции за пълна яснота и 

коректност при проверката на дейността на УС, в това число проверка на финансово-

счетоводните операции и проверка на финансово-счетоводната дейност в Камарата, 

искам  да направя няколко предложения, които вие да гласувате, за да можем 

фактически, ако вие приемете разбира се, да открием процедура по извършване на този 

одит в Камарата. Предлагам да го извършим на етапи, но тези етапи ще включат 

следното, което ще моля председателстващия събранието да прогласуваме. Първо, 

искате ли да го правим това. Второ, аз смятам, че безусловно ще приемете периода на 

тази проверка да обхваща целия мандат – четиригодишния период, но искам и това да 

се гласува. След това да преценим кой да извърши този одит и дали това да бъде 

ограничено единствено само в сферата на една счетоводна ревизия или да обхване 

пълната дейност на Камарата. И последното, което е, да дадете мандат на когото 

прецените за правилно, който да извърши цялата процедура по избор на одитор.  Така 

че моля председателстващия събранието да направи предложение за гласуване по 

отношение на следното решение: ОС решава да се извърши и тук са двата варианта – 
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само счетоводна ревизия – първи вариант или пълен одит на дейността на Камарата, 

което е втория вариант. Независимо, че вчера УС изрази едно становище за пълен одит, 

като видях, че в бюджета са отделени само 4 000 лв., считам, че те няма да са 

достатъчни за пълен одит. Доколкото разбирам очакванията и претенциите са повече за 

финансово-счетоводна ревизия. Затова аз правя първото предложение (повтарям го, за 

да бъде ясно) за решение на ОС: да се извърши счетоводна ревизия на КНОБ за целия 

мандат на управлението на тези органи.  

Глас от залата: Вместо одит ли? 

Б. Гиздаков: Ако отхвърлят това, ще отидем на одит. 

Ив. Митев: Във връзка с експозето на г-н Гиздаков в законния срок е постъпило 

предложение от дневния ред да отпадне избора на одитор. Съображенията за това 

предимно са: КНОБ не отговаря на изискванията за задължителен одит. Предлага се да 

се извърши финансово-счетоводна проверка и ревизия, с което ще се постигне 

изясняване и реална оценка на съществуващото положение, при положение, че до сега 

не е извършвана такава проверка. Също така разходите за счетоводна проверка и 

ревизия са значително по-малки от разходите за счетоводен одит. Това предложение 

съвпада с първото предложение на г-н Гиздаков. Иска ли ОС да бъде правена 

финансово-счетоводна ревизия? 

Глас от залата: Нещо процедурно. Тъй като съобщихте, че за целия мандат, то към кой 

момент ще бъде ревизията, тъй като гласуваме сега? Ако е за 2011 г. и 2012 г. е ясно, но 

ако е за пълния мандат, който изтича първата половина на 2013 г. тази ревизия трябва 

да бъде към датата на следващото ОС, когато ще избираме нови управителни органи.  

Ив. Митев: Резултатите от тази ревизия ще бъдат докладвани на следващото ОС, 

защото ще обхващат целия четиригодишен мандат на органите на Камарата.  

Същият глас от залата: Но не може да обхваща целия период, защото той изтича в 

средата на 2013 г. Моето предложение е да се запише за 2010 г., 2011 г. и  до 31.12.2012 

г. или 31.01.2013 г., а не просто целия мандат, защото ще има едно технологично време, 

за да бъде направена ревизията преди ОС.  

Ив. Митев: Ако ОС гласува да се проведе такова мероприятие, то ще започне сега и 

тъй като е продължително, то ще обхване и 2012 г. и ще бъде готово да бъде 

докладвано на ОС през 2013 г. 

Проф. Душанов: Бях предизвикан от изказването на г-н Гиздаков. Какво е моето 

становище? Ако бъде назначен независим финансов одит, знаете ли какво ще бъде 

заключението? Отговоността се носи от този, който е разпоредил извършването на 

операциите и ще се вземат няколко хиляди лева. Знаете Законът за независимия 

финансов одит казва: одиторът дава заключението и не носи отговорност, а 

отговорността е на този, който разпорежда извършването на операциите. Считам, че не 

трябва да се отива към независим финансов одит. Второ. Независимо от изложените 

тук мотиви Контролния съвет е органът, който трябва да извърши всички тези проверки 

относно законосъобразност и целесъобразност на разходване на финансовите следства 

и достоверност на финансовия отчет. Ако Контролния съвет е недостатъчно 

компетентен, той може да привлече сътрудници и специалисти срещу съответно 

заплащане. И искам да попитам вярно ли е, че годишният финансов отчет, който е 

трябвало да бъде представен на съответните органи, не е подписан от разпоредителя, 

който е председателят на УС и който отговаря за разходването на средствата? Ако е 

вярно, каква проверка е правена? Ако не е, какво става, къде е Контролния съвет? Не 

приемайте моите думи за заяждане. Формално погледнато годишния финансов отчет се 
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подписва от ръководителя и лицето, наречено съставител. Ако не е подписан, той е 

нерелевантен. Но Контролният съвет не може да избегне от отговорност и да каже 

истината за тези отчети. Той носи отговорност пред ОС. 

Ив. Митев: Преминаваме към гласуване на направените предложения. Първо 

предложение, направено от Софийската РК и г-н Гиздаков: иска ли ОС да бъде 

извършена финансово-счетоводна ревизия? Моля, който е „за”, да гласува. 

Резултати от гласуването: „за” - 364 гласа, „против” – 10 глас и „въздържали се” 

3гласа.  

Проверка /ревизия/ ще има. 

Ив. Митев: Втори въпрос – периода на проверката. Предложено е целия  мандат да 

подлежи на проверка. Който е „за”, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: „за” - 383 гласа, „против” – няма и „въздържали” се 

13 гласа.  

Периодът ще бъде целия четиригодишен мандат на Камарата. 

Ив. Митев: Третият въпрос е кой ще извърши проверката? Предложението на 

Контролния съвет е това да бъде извършено от външно лице – физическо или 

юридическо. Не трябва да бъде лице от Камарата или фирма, свързана с Камарата. 

Ст. Данговски: Считам, че Контролния съвет трябва да го реши. Ние упълномощихме 

Контролния съвет и това е работа на него. 

Ив. Митев: Г-н Данговски, не сме упълномощили още никой. Който е за външен 

проверител или ревизор, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: „за” - 357 гласа, „против” – 16 гласа и „ въздържали 

се” -17 гласа.  

Ревизията ще се извърши от външен счетоводител или фирма. 

Б. Гиздаков: Колеги, тъй като се стремим към максимална прозрачност и независимост 

на тази проверка, нашето предложение е вие да изберете комисия от трима или пет 

човека, колеги тук, които са специалисти в тази област, които в същност да извършат 

подбора и конкурса, след което УС да възложи тази проверка т. е. хората, които ще 

изберат това външно лице да бъдат от вас конкретно предложени лица, да  се оформи 

коректно задание и да се дадат коректни критерии за този подбор.  

Пл. Илиев: Предлагам това предложение да не се гласува. Не е редно ОС да се 

занимава с такива въпроси. Съберете няколко оферти, изберете най-ниската и готово. 

Няма нужда орган на управление от този род да се занимава с този въпрос. КС да се 

обърне към 5 или повече фирми и да избере. 

Б. Гиздаков: По принцип оттеглям предложението, приемам и Контролния съвет да 

извърши подбора на одитор, като ангажира колеги, които да помогнат да се извърши 

най-добрия подбор. Тогава променяме решението: ОС възлага на Контролния съвет да 

извърши подбора на одитор.  

Св. Дерменджиева: Много е добре Контролния съвет да направи подбора, но трябва да 

има критерии. Фирмата трябва да бъде избрана по критерии.  

Ив. Митев: Критериите ще ги определи Контролния съвет. Ако не може, да покани 

специалисти и да се консултира с тях. Подлагам на гласуване формулираното от г-н 

Гиздаков да бъде делегирано право на Контролния съвет да организира избора на 

проверител. 
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Резултати от гласуването: „за” - 376 гласа, „против” – няма и „въздържали се”  2 

гласа.  

Приема се това предложение на Контролния съвет. 

Ив. Митев: Давам думата на г-н Иван Димов да съобщи по-нататъшната процедура за 

гласуване. 

В. Димов: Колеги, малко се промени процедурата. Всички ще гласуваме с бяла 

бюлетина. При отиване да гласувате ще си носите личната карта и делегатската карта 

вземате двете бюлетини, като преди да пуснете бюлетините се подписвате в списъка до 

подписа ви за регистрация. Комисията е готова и след 5 минути можете да упражните 

своя глас. Ще има две бюлетини – едната са Комисия по прфесионална етика и другата 

за попълване на Контролния съвет.  

Глас от залата: Процедурно моля да кажете до колко часа ще се гласува. 

Ив. Димов: Сега е 17 часа и гласуването ще продължи до 17,20 часа. 

Процедура на гласуване. 

В. Ненов: Комисията по преброяването докладва резултатите по т. 7. за попълване на 

Контролния съвет.  За Бистра Бонева гласували „за” 312 гласа, „против” – 142 гласа и 

„въздържали” се 13 гласа.  

Моля г-н Димов да се задейства за следващия избор и да дойде да обясни как трябва по-

нататък да действаме и какви бюлетини трябва да се разпечатат.  

Ив. Димов: Уважаеми колеги, процедурата е следната. Г-жа Бонева и другите четири 

члена на Контролния съвет ще бъдат предложени за председател на съвета. Някой може 

да си направи отвод. Доколкото знам г-жа Елена Обрейкова не присъства (от залата 

подсказват, че Тихомира Шевкенова също отсъства). Остават само трима кандидати за 

председател.  

В. Ненов: Моля г-н Димов да подготви бюлетините с трите имена и след това ще се 

гласува по същия начин, след като запечатаме урните. 

В. Ненов: Докладвам резултатите за гласуването по т. 8 – избор на Комисия по 

професионална етика. За Комисията по професионална етика резултатите са следните: 

Румен Михайлов – 220 гласа, Таня Бачовска – 349 гласа, Живка Бонева – 145 гласа, 

Стефан Тодоров – 143 гласа, Димитър Димитров – 278 гласа, Любомир Бонев – 85 

гласа, Кичка Кателиева – 145 гласа, Динко Динев – 264 гласа, Виолета Шентова – 214 

гласа, Никола Дерменджиев – 188 гласа. Избрани са само Таня Бачовска, Димитър 

Димитров и Динко Динев.  

Трябва да проведем нов избор за още двама души. Г-н юрист, как да продължим 

избора? 

Ив. Димов: По процедура ще трябва да проведем нов избор за нови двама члена. 

Честито на избраните. По процедура трябва да се гласува за двама човека.  

Л. Бонев: Може ли да дадем отвод на някого.  

Юрист Хорозов: При положение, че не сме избрали пълния състав на Комисията по 

професионална етика имаме една единствена възможност – нови предложения и ново 

гласуване, докато се попълни съставът.  

Ив. Димов: Имате думата за предложения. 

Л. Бонев: Искам да си направя отвод от повторно гласуване. 
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Б. Кънев: Колеги, за да продължим по-нататък трябва да проверим кворума, за да 

преценим има ли смисъл от гласуване. Трябва да имаме 50 % плюс един гласа от 

регистрираните, за да има смисъл следващото гласуване. Моля в режим на гласуване 

проверка на кворума. 

Евг. Ганчев – Може ли на база на избраните 3 колеги да редуцираме числеността на 

комисията? 

От президиума: Не, не може. По закон са записани колко трябва да бъдат членовете. 

Б. Кънев: Представени са 390 оценителя. Имаме кворум. Продължаваме.  

Л. Симов: Предложенията за попълване на КПЕ нека да се дават явно и веднага да се 

гласуват, за да бъдем по-експедитивни.  

В. Ненов: Предлагам да гласуваме за първите 5 от останалите, защото има двама души 

с еднакъв брой гласове. 

Л. Симов: Могат да се дават и нови предложения. 

Глас от залата: Предлагам да прекратим всички предложения, да извадим тримата 

избрани и колегата, който си направи отвод, да си направим листа и да започнем да 

гласуваме за останалите.  

Ив. Димов: Няма други предложения. Ще гласуваме от 6 човека за двама. След 15 

минути бюлетините ще са готови и да се явявате да гласувате.  

Б. Дончев: От предишни събрания имам горчивия опит, че като има много 

предложения, се разсейват гласовете. Предлагам на колегите да се направи листата по-

наситена, за да няма разпръскване на гласовете. Има теоретична възможност да 

направим и трети избор.  

Д. Бобева: Изборът на председател на Контролен съвет няма ли да го направим заедно 

с избора на КПЕ? 

Ив. Димов: Да. Ще гласувате с две бюлетини. 

С. Дердерян: Предложението ми е, ако уставът не забранява явното гласуване, всички 

избори от сега нататък да станат с явно гласуване.  

Ив. Димов: Съгласно устава изборът е с таен вот. 

Глас от залата: Процедурно предложение. Г-н Димов, ако може в листата, която 

правите, да бъдат подредени по брой на гласовете, които са получили. 

Ив. Димов: Колеги, след 10 минути имайте готовност да гласувате. По принцип се 

прие решението за 6 човека.  

Глас от залата: Докато не сме гласували да дадем възможност на някои да се откажат, 

защото при 300 и кусур гласа, делено на 6 възможността да изберем двама с кворум ще 

бъде почти нулева. 

Ив. Димов:  Останали са 6 човека, които са тук, подредени според гласовете, които са 

получили: на четвърто място е Румен Димитров Михайлов с 220 гласа, на пето - 

Виолета Върбанова Шентова с 214 гласа, на шесто – Никола Аспарухов Дерменджиев с 

188 гласа, на седмо са двама души с еднакъв брой гласове – 145 - Живка Недева Бонева 

и Кичка Тодорова Кателиева, на осмо – Стефан Тодоров Тодоров със 143 гласа.  

(Диалог в залата, който не се чува, защото не е на микрофон. Има предложение за листа 

от 3 души). 
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Ив. Митев: Да гласуваме двете предложения. Тъй като се гласува първо по-

отдалеченото предложение, който е за листа от трима души, моля да гласува. Гласуваме 

за трима, както предложи колежката от Пловдив. 

Резултати от гласуването: за - 227 гласа, против – 152 и въздържали се няма.  

Предложението не се приема. 

В рамките на гласуването е дадена думата на Виолета Тенева: Юристът в началото 

каза, че не е възможно да се гласува така за тази комисия. Много особено се води това 

събрание. Веднаж се слуша мнението на юриста като безспорно, след това се взема 

обратно решение и ставаме свидетели на 4 – 5 такива опити. Моето предложение е или 

да има някаква правна регулация това събрание,  за да се знае, че след това то няма да 

падне, или тези безкрайни предложения, мнения компетентни и некомпетентни и т. н. 

ни станаха малко много. 

(Подканване от президиума към юрист Хорозов да вземе отношение). 

Глас от залата: Процедура може ли? Тука държа правила за избор на управителните 

органи. Зачитам ви т. 3, където пише: ако избраните кандидати са по-малко от 

свободните места, за попълване на незаетите места се провежда нов избор след 

съставянето на нова листа по низходящ ред от предходния акт, състоящ се от двойния 

брой на незаетите места на управителния орган на КНОБ и се провежда нов избор. 

Защо обсъждаме всичко това. Последните четири и отиваме на гласуване. Тук има 

процедура, която е публикувана. Не три, не шест, а първите четири. Ако има с еднакъв 

брой и двамата участват. 

В. Ненов: Това беше моето първо предложение. Има процедура, отиваме да гласуваме 

за 5 човека и това е. 

В. Ненов: Изборът е приключил, протоколът е подписан и ви казвам последните 

резултати. За председател на Контролния съвет резултатите са: 

- за Бистра Станишева Бонева – 185 гласа, 

- за Борис Гиздаков – 58 гласа, 

- за Борис Гиздаков – 58 гласа, 

- за Людмил Велинов – 124 гласа. 

За Комисия по професионална етика резултатите са: 

- за Румен Михайлов – 163 гласа, 

- за Виолета Шентова – 168 гласа,  

- за Николай Дерменджиев – 133 гласа, 

- за Живка Бонева – 122 гласа, 

- за Кичка Кателиева – 107 гласа. 

Ив. Димов: Това е тайният вот. Така, че ще трябва да проверим наново кворума и дали 

да гласуваме отново. Първо проверка на кворума. 

Глас от залата: Може ли процедурен въпрос? Искам да попитам тази процедура, която 

беше качена на сайта на Камарата за провеждане на избори на ръководни органи, кой я 

изготви и кой я одобри. Това е първия ми въпрос. И втория въпрос: записаното, че 

изборът става с 50 % плюс един от регистрираните, от кой нормативен  документ е 

взето. В мен са закона и устава. Пише: ОС взима решения с квалифицирано 
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мнозинство. Това е 50 % плюс един от присъстващите, а не от регистрираните. Кой е 

съставил тази процедура. Не е подписана нито от УС, нито от някой друг. 

Юрист Хорозов: Във вашият закон има падащ кворум. Ако на обявения час не се явят 

повече от 50 % о членовете на събранието, то се отлага с един час и се провежда 

съобразно тези, които са присъствали. Тези, които са регистрирани към този час, стават 

присъстващи. И 50 % от тези, които са регистрирани дават кворума на събранието. 

Падащият кворум се прилага само веднъж. (Шум в залата). 

Л. Симов: Някой иска ли да вземе  думата? 

Глас от залата: Да се направи проверка на кворума. 

Ив. Митев: Проверка на кворума. 261 човека трябва да има, за да продължи работата, 

да видим дали има смисъл да оставаме или да закриваме събранието. Представени сме 

от 252 човека, значи нямаме кворум. Г-н Симов, моля да закриеш събранието. 

Л. Симов: Колеги, за съжаление не можахме да изпълним дневния ред. Комисията по 

професионална етика остана с 3 души. Комисията и Контролния съвет останаха без 

председатели. Ясно е, че това се повтаря, с изключение на миналата година, когато 

завършихме цялото събрание. Това е система, при която разводняваме отделни 

въпроси, особено в началото. Второ. Всички се правим, че разбираме от юридически 

въпроси. Колеги, закривам събранието. Да ви пожелая успех! 

 

 

Край в 20,15 часа.    Стенограф: 

         ....................................... 

                  (П. Панов) 

      

    Протоколчик: 

                              ........................................ 

                (Ил. Хрисчев)  

 


