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(9, 05 часа) 
 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Уважаеми колеги, към настоящия 

момент са регистрирани 54 оценителя, представляващи 75 гласа 
от Общото събрание. При това положение ние нямаме 
необходимия кворум от 50% от членовете на КНОБ съгласно 
изискванията на устава, поради което регистрацията продължава 
до 9,45 часа и обявявам началото на Общото събрание за 10,00 
часа. 

  
*   *   * 

 
(10,05 часа) 

 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Уважаеми колеги, започваме 

нашето редовно Общо събрание. В залата са представени 387 
човека, което е по-малко от 50%, но съгласно правилата на 
спадащия кворум имаме необходимото присъствие, за да започне 
Общото събрание. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Започваме нашата делова работа. 
След малко ще ни бъде съобщен кворумът, но съгласно 
правилата ние сме със спадащ кворум, така че колкото и да сме 
се събрали, започваме нашата работа. 

Давам думата на председателя на Управителния съвет 
Людмил Симов да открие днешната сесия на Общото събрание на 
КНОБ. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Добър ден. 
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Уважаеми колеги, радвам се, че отново сме заедно и този 
път да си пожелаем успешно завършване и в съкратени срокове 
на извънредното Общото събрание. 

След малко ще обявим колко са присъстващите на Общото 
събрание. 

Извънредното Общо събрание има основно за цел 
попълването на Комисията за професионална етика, избор на 
председател на Комисията за професионална етика и на 
председател на Контролния съвет, като изборни длъжности. 

Освен това, знаете, че в дневния ред на извънредното 
Общото събрание са включени точки – Приемане на Правилника 
за учредяване организацията и работата на регионалните колегии 
на Камарата. 

Също така – изменение на два члена от устава. Това е по 
отношение на адреса на управление на Камарата, за да може да 
се впише в БУЛСТАТ; вторият член е във връзка с някои 
ограничения по отношение на колегите, които в бъдеще ще бъдат 
избирани в ръководните органи на Камарата. 

Също така точка от дневния ред е - Предложение за 
приемане на ден за Професионален празник на независимия 
оценител. 

И последна точка от дневния ред – по отношение на отчета 
на независимите оценители за 2012 г., който ще се подава 
догодина до 30.06.2013 г. 

Съгласно Устава на Камарата и с решение на 
Управителния съвет за председател на Общото събрание е 
определен председателят на Управителния съвет със съответни 
заместници – г-н Иван Митев и г-н Кирил Георгиев. 
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Досега са регистрирани 387 независими оценители. Това е 
спадащият кворум в момента. Така че решения по отношение на 
всички точки от дневния ред трябва да се съобразят с този 
кворум. 

По отношение на гласуването за попълване на Комисията 
за професионална етика, за председател на Комисията за 
професионална етика и председател на Контролния съвет 
гласуването е с обикновено мнозинство, тайно, а за промяна на 
тези два члена от Устава – с мнозинство от 2/3, тоест 2/3 от 387 
души. 

Давам думата на председателя на Комисията по 
гласуванията Красимир Братанов за предлагане на преброители 
на събранието. 

КРАСИМИР БРАТАНОВ: Колеги, аз говорих с няколко 
души, които изявиха желание да станат преброители, сега ще ви 
ги обявя и ако нямате нищо против, да изберем тях. 

В този сектор, където са по 4 гласа, предлагам Кирил 
Владимиров Михов, Наско Илиев и Иван Димов. По три реда са, 
нека да си преброят точно гласовете и да си ги разпределят. 

ИВАН ДИМОВ: Аз съм в Комисията по предложенията и 
не мога да участвам в тази комисия. 

КРАСИМИР БРАТАНОВ: Тогава г-н Динко Динев ще има 
ли нещо против? Добре, значи той ще бъде. Трите имена? – 
Динко Йорданов Динев. 

Благодаря. Динко Йорданов Динев на мястото на Иван 
Димов. 

В сектора с 2 и 3 гласа – предлагам Мария Михайлова. 
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В сектора по 1 глас – предлагам Петър Цонев и Марио 
Николов. 

Други предложения има ли?  
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Междувременно кворумът се 

промени с още 3-ма човека.  
Тъй като няма други предложения за преброители, моля с 

картите да гласувате избора на предложените преброители. Ако 
обичат, преброителите да кажат в своите сектори колко са 
хората. 

Във ІІ сектор – 22-ма. МАРИО НИКОЛОВ: 33. МАРИЯ 
МИХАЙЛОВА: 35. ДИНКО ДИНЕВ: 26 х 4, 104 човека.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Плюс 18 х 4, и последните са 26 х 
4, в пети сектор. И президиумът. Втори сектор – 24.  

МАРИЯ МИХАЙЛОВА: 7 х 3, 2 х 1, 4 х 2. 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Уважаеми колеги, съобщавам 

резултатите. 
НАСКО ИЛИЕВ: Още един глас дойде при мен. 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Новодошлият глас не е участвал в 

избора за преброители. 
С  – 384 гласа "за". Преброителите са избрани. 
И за да върви по-нататък по реда си процедурата, трябва да 

гласуваме прекратяване на регистрацията, за да заковем кворума. 
Моля който е съгласен да се прекрати регистрацията, да гласува. 

Има ли "против" ? – 1. "Въздържали се"? – Няма. 
Колеги, прекратяваме регистрацията, с което заковаваме 

кворума и продължаваме нататък. 
МАРИО НИКОЛОВ: Г-н Митев, при мен има корекция – 

32-ма станаха, единият човек е бил с 4 гласа. 
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ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Ще го имаме предвид. Кворумът в 
момента е 394, които са регистрирани, а в залата са 384. Тъй като 
има разминаване в това колко са регистрирани и колко са в 
залата, моля да проверим какъв е кворумът, който е в залата. Ако 
обичате, да гласувате с картите, за да видим колко сме налични в 
залата.  

ДИНКО ДИНЕВ: 26 х 4, 104. НАСКО ИЛИЕВ: 18 х 4. 
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: 28 х 4. МАРИЯ МИХАЙЛОВА: 5 х 2, 8 х 3 и 
1 х 1, общо 35. ПЕТЪР ЦОНЕВ: 24 х 1. МАРИО НИКОЛОВ: 32 х 
1. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, уточнихме спадащия 
кворум – 394 в момента. Той ще бъде валиден за по-нататъшното 
гласуване. 

Следващата точка - Управителният съвет сме предложили 
4 комисии за деловото протичане на събранието. Независимо от 
това,че те са предложени от Управителния съвет, те трябва да 
бъдат гласувани от Общото събрание.  

НАСКО ИЛИЕВ: Може ли още един глас да отразите при 
мен – 29. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Приключихме, Общото събрание 
гласува край на регистрацията. Колегите могат да участват тук… 

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Как може, закъснял е колегата, 
увеличава се бройката. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, има корекция на 
кворума - 395.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Колеги, една колежка от 
провинцията е пристигнала току-що, ако прецените, ще 
регистрираме и нея, за да участва с гласа си в Общото събрание. 
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В порядъка на изключение, Моля който е съгласен да я 
допуснем. (Одобрителна реакция в залата.) Съгласни сте, добре. 

Има ли "против" ? – 1. "Въздържали се"? – Няма. 
Допускаме на тази госпожа да й бъде допусната 

регистрацията. 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, започваме с 

комисиите, които трябва да се гласуват за делово протичане на 
събранието. 

Втората комисия – това е Комисията по регистрация и 
техническо обезпечаване. Предложението е за председател – 
Иван Митев, членове – Георги Андонов, Ели Монева (тримата са 
членове на Управителния съвет), Димитър Димитров – член на 
Комисията за професионална етика, Любомир Бонев от 
регионална колегия София – област, Румяна Налбантова от 
регионална колегия София град, София област, и Илия Хрисчев, 
изпълнителен секретар на Камарата. 

Колеги, има ли други предложения за  Комисията по 
регистрация и техническо обезпечаване? – Няма. 

Моля, колеги, който е съгласен с така предложената 
комисия, да гласува "за". 

КИРИЛ МИХОВ: 13 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: 26 х 4. НАСКО 
ИЛИЕВ: 29 х 4. МАРИЯ МИХАЙЛОВА: 35, (8 х 3, 1 х 1, 5 х 2). 
ПЕТЪР ЦОНЕВ: 23 х 1. МАРИО НИКОЛОВ: 32 х 1.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Има ли "против" ? – Няма. 
"Въздържали се"? – 1. 

Комисията се приема. 
Пристъпваме към гласуване на втората комисия – Комисия 

по гласуванията, в състав: председател Красимир Братанов, 
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членове – Костадин Гелев, от регионална колегия – Пловдив, 
Мара Иванова – член на Управителния съвет, Татяна Илева, 
председател на Съвета на регионалната колегия на София, 
Дарина Бобева – председател на Съвета на регионалната колегия 
– Варна, Олга Петрова от регионална колегия – София, Петър 
Влаев, регионална колегия – Варна, Димитър Димитров – 
председател на регионална колегия – Пловдив. 

Има ли други предложения за допълване на тази комисия 
или за отвод на някой от членовете й? – Няма. 

Моля който е "за" избора на тази комисия, гласуваме 
„анблок”, да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: 18 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: 26 х 4, 104. 
НАСКО ИЛИЕВ: 29 х 4. МАРИЯ МИХАЙЛОВА: 8 х 3, 1 х 1, 5 х 
2, общо 35. ПЕТЪР ЦОНЕВ: 23 х 1. МАРИО НИКОЛОВ: 32 х 1. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: И тази комисия приехме. 
Пристъпваме към гласуване на  Комисията за документите 

и проекторешенията. Предложението на Управителния съвет е 
следното: председател на  комисията – Людмил Симов, членове – 
Иван Митев, Кирил Георгиев, Ели Монева, Мара Иванова и 
Георги Андонов (всичките са членове на Управителния съвет). 

Имаше още едно лице предложено, също член на 
Управителния съвет, но поради неотложни, тежки семейни 
причини, се наложи да напусне, това е представителят на 
Пловдив г-н Венцислав Ненов. 

Имате ли предложения за допълване на тази комисия или 
за отвод на някой? Имате думата, господине. 

АНТОНИО ШОПОВ: Не знам дали Правилникът 
позволява, но бих желал да се самопредложа за член на  
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комисията от името на присъстващите, тъй като всичките са 
членове на борда, както разбрахме. Ако, разбира се, може. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Кажете си името, ще бъдете 
включен. 

АНТОНИО ШОПОВ: Да, разбира се, Антонио Шопов се 
казвам, лиценз за машини и съоръжения, от София. 

Считам, че е редно да има и някой представител от тук 
присъстващите. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Други предложения има ли? Няма. 
Гласуваме по реда на постъпилите предложения. 
Моля за шестимата членове от Управителния съвет, които 

Управителният съвет е предложил да влязат в тази комисия. 
Моля който е "за", да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: 18 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: 25 х 4. НАСКО 
ИЛИЕВ: 28 х 4. МАРИЯ МИХАЙЛОВА: 8 х 3, 5 х 2, 1 х 1. 
ПЕТЪР ЦОНЕВ: 22 х 1. МАРИО НИКОЛОВ: 28 х 1. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Който е "против", моля да гласува. 
ДИНКО ДИНЕВ: 1 х 4. КИРИЛ МИХОВ: Няма. 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: "Въздържали се" има ли? – Няма. 
Гласуваме за колегата Антонио Шопов, неговото 

предложение за включването му в тази комисия. 
Моля който е "за", да гласува. 
КИРИЛ МИХОВ: 13 х 4. НАСКО ИЛИЕВ: 28 х 4. ДИНКО 

ДИНЕВ: 24 х 4. МАРИЯ МИХАЙЛОВА: 8 х 3, 5 х 2, 1 х 1. 
ПЕТЪР ЦОНЕВ: 24 х 1. МАРИО НИКОЛОВ: 26 х 1. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля който е "против", да 
гласува. 
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КИРИЛ МИХОВ: 2 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: Нула. НАСКО 
ИЛИЕВ: 1 х 4. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Има ли "въздържали се"? 
КИРИЛ МИХОВ: 1 х 4. МАРИО НИКОЛОВ: 3 х 1.  
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: "За" – 345, "въздържали се" 12,  

"против"  - 7. 
С 345 гласа колегата Шопов се приема за член на тази 

комисия. (Ръкопляскания.)  
Пристъпваме към избор на  Комисията по избора. 
Членове на комисията – Иван Димов, председател, 

председател на регионална колегия – Бургас, и членове Евгени 
Ганчев, председател на регионална колегия – Шумен, Йорданка 
Ангелова – контрольор на регионална колегия – Пловдив, Катя 
Кънчева – контрольор на регионална колегия – Русе, Димитрина 
Кирчева – контрольор на Стара Загора от регионална колегия - 
Стара Загора. Съобщават ми, че Катя Кънчева я няма. Който го 
няма, ще го извадим от състава. Но има предложение за 
допълване на тази комисия. 

ДАРИНА БОБЕВА: Катя я няма, предлагам на нейно място 
контрольорът от Варненската регионална колегия. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Г-н Митев, имаме две предложения – за 
Софийска регионална колегия и Регионална колегия – Варна, тъй 
като нямаме представители в тази комисия – съответно г-н 
Данговски на Варненската регионална колегия и г-н Кънев – на 
Софийската регионална колегия. Просто да имате предвид преди 
да се търси друг човек. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Има ли  други предложения за 
попълване на тази комисия? Имаме възможност да включим още 
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един човек, тъй като се получава четен брой засега, защото г-жа 
Катя Кънчева от Русе не е пристигнала.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Тихомира Шевкенова. 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Симов предлага г-жа 

Тихомира Шевкенова. 
ИВАН ДИМОВ: Г-н Митев,  комисията е за предложения, 

не за избор. 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Комисията е по предложения за 

избор. Ако съм сбъркал, извинявам се. Грешката е моя. 
Тъй като няма други предложения, предлагам  комисията 

да бъде гласувана „ан блок” в състав: Иван Димов, Евгени 
Ганчев, Йорданка Ангелова, Димитрина Кирчева, Стефан 
Данговски, Божидар Кънев и Тихомира Шевкенова. 

Моля който е "за", да гласува. 
КИРИЛ МИХОВ: 18 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: 26 х 4. НАСКО 

ИЛИЕВ: 28 х 4. МАРИЯ МИХАЙЛОВА: 8 х 3, 5 х 2, 1 х 1, общо 
35. ПЕТЪР ЦОНЕВ: 24 х 1. МАРИО НИКОЛОВ: 30 х 1. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: С 386 гласа "за" комисията е 
избрана. 

Пристъпваме към гласуването на председател на  
комисията, тъй като има две предложения – г-н Иван Димов, 
предложен от Управителния съвет, и г-н Божидар Кънев. 

Гласуваме предложенията за двамата номинирани за поста 
председател на тази комисия. 

Предложението за г-н Божидар Кънев, контрольор на 
Софийската регионална колегия. Предложението е направено 
предвид на това, че на миналото Общо събрание в гласуванията 
имаше някои малки нередности и най-голямата нередност беше 
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тази в оформянето на бюлетината за избора на г-жа Бистра 
Бонева, за възстановяването й в Контролния съвет, където се 
внесе разнобой и неяснота по това кое трябва да се задраска – 
"за" или "не", за нейното гласуване.  

Затова подлагам на гласуване предложението за 
председател да бъде номиниран г-н Божидар Кънев. Моля който 
е "за", да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: 6 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: 2 х 4. НАСКО 
ИЛИЕВ: 22 х 4. ПЕТЪР ЦОНЕВ: 15 х 1. МАРИО НИКОЛОВ: 16 х 
1. МАРИЯ МИХАЙЛОВА: 7 х 3, 2 х 2, 1 х 1.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: 180 са "за". 
Сега ще гласуваме за другия кандидат г-н Иван Димов и 

който получи повече гласове, той ще бъде избран. Моля който е 
"за" г-н Иван Димов да бъде председател на тази комисия, да 
гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: 12 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: 25 х 4. НАСКО 
ИЛИЕВ: 6 х 4. МАРИЯ МИХАЙЛОВА: 3 х 2, 1 х 3. ПЕТЪР 
ЦОНЕВ: 6 х 1. МАРИО НИКОЛОВ: 12 х 1. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: С 206 гласа "за" г-н Иван Димов е 
избран за председател на тази комисия. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Искам само да допълня, г-н 
Митев – това, което Вие казахте за допуснати слабости по 
гласуването, - че това е лично Ваше мнение. Да не се помисли, че 
това е мнението на Управителния съвет, на всички, аз не съм 
съгласен с такова мнение. И второ, самата формулировка, която 
давате – това не е възстановяване, това си е избор на г-жа Бистра 
Бонева за член на Контролния съвет. 
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ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Извинете, може ли само за 
момент? Аз не съм съгласна с Вашата формулировка, която 
дадохте за Бистра Бонева. Това означава, че Вие я лишавате от 
втори мандат, ако евентуално бъде избрана. Не можете да го 
приемете за два пъти, вие просто я лишавате. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Колеги, трябва да гласуваме за 
протоколчици.  

Предложението за протоколчици, както обикновено на 
всичките събрания, което е най-оперативно, е да бъдат 
изпълнителният секретар на Камарата г-н Илия Хрисчев и 
Теменужка Митева. 

Има ли други предложения за протоколчици? – Няма. 
Моля който е съгласен, да гласува. 
КИРИЛ МИХОВ: 18 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: 26 х 4. НАСКО 

ИЛИЕВ: 29 х 4. МАРИЯ МИХАЙЛОВА: 8 х 3, 5 х 2, 1 х 1. 
ПЕТЪР ЦОНЕВ: 24 х 1. МАРИО НИКОЛОВ: 31 х 1. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: С 393 гласа са утвърдени 
предложените протоколчици. 

Във връзка с по-нататъшната ни работа предлагаме 
следните регламенти в процедурата по провеждането на Общото 
събрание: регламент на изказванията до 4 минути, дуплика до 2 
минути и почивка в 13,00 часа. 

Имате ли някакви други предложения? – Не виждам. 
Моля който е "за" тези два регламента и в 13,00 часа да 

направим почивка от 1 час, да гласува. 
КИРИЛ МИХОВ: 18 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: 24 х 4. НАСКО 

ИЛИЕВ: 29 х 4. МАРИЯ МИХАЙЛОВА: 8 х 3, 5 х 2, 1 х 1. 
ПЕТЪР ЦОНЕВ: 24 Х 1. МАРИО НИКОЛОВ: 31 х 1. 
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ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: С 376 гласа "за" тези предложени 
регламенти се приемат. Заповядайте, г-жа Илева. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Исках да направя процедурно 
предложение преди гласуването. Смятам, че при тежкия дневен 
ред, който предстои, 1 час почивка е много и тук, общо взето, 
около мен се солидаризирахме, не е само мое предложение, че 
по-добре е да бъде половин час, за да може да върви работата. 
Но понеже вие „ан блок” гласувате всичко, затова исках 
междувременно да се вмъкна.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Нямаше други предложения, 
когато попитах. 

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА: В тази връзка искам да кажа, че 
можем да обсъдим и това да сложим край на това поредно 
заседание – в 19,00-20,00-21,00 часа. (Неодобрение в залата.)  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, остава да пристъпим 
към гласуването на дневния ред. 

Има два момента. Дадени са предложения за програма в 
правилата за провеждане на извънредното Общо събрание. Тези 
предложения са дадени от г-жа Татяна Илева от Софийската 
регионална колегия. Освен това са дадени предложения по 
отношение на основните документи, които трябва да се приемат 
от събранието. Това е по отношение на Правилника за 
устройството, дейността и учредяването на регионалните 
колегии. Също така има предложение по отношение на промяна 
на Устава. Освен тези две точки, които са залегнали в дневния 
ред, и по отношение на отчета на независимите оценители. 

По отношение на това да може да се съкрати времето и да 
остане време за съществената работа на Общото събрание, аз 
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като вносител на предложенията за промени в Правилника за 
регионалните колегии, оттеглям своето предложение. 
Предполагам, че тези предложения може в оперативен порядък 
да се променят, те са стилични и т. н.  

КИРИЛ МИХОВ: Във връзка с оттегленото предложение, 
за да се ускори работата на Общото събрание, аз като вносител 
на двете предложения за изменение на Устава за 
възнаграждението на председателя и за избора на председател на 
Общото събрание, също оттеглям тези две предложения, с цел 
работата на събранието да бъде много по-компактна, много по-
бърза. Но останалите две остават – за 1-ва и 8-ма точка. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Значи фактически тези 
предложения отпадат. 

Предложения по отношение на процедурата на правилата 
за провеждане на Общото събрание. Предложени са промени в 
тези правила от г-жа Татяна Илева. Предполагам, че тя ги 
поддържа и аз започвам да ги съобщавам едно по едно по реда на 
постъпване. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Г-н Симов, може ли? Направените 
предложения са във връзка само за изясняване, няма нищо 
съществено, с изключение на това, че Софийската регионална 
колегия предлага да се представят кандидатите, които ще бъдат 
избирани, и те да дадат мотивите, заради което искат да участват 
в Етичната комисия. Всичко друго, ако искате, може да го 
прочетете, но е във връзка с някои неясноти по този документ. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Г-жа Илева, съгласна ли сте 
практически да приемем това предложение, Вашето основно 
предложение, практически всички кандидати, които са за 
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членове на Комисията за професионална етика, за председател на 
Контролния съвет, да се представят пред Общото събрание, също 
да се дават мотиви на вносителя за тяхното предложение, това да 
го догласуваме, а да приемем, че всички останали не са толкова 
съществени и да ги гласуваме, понеже иначе трябва да гласуваме 
предложение по предложение, което много ще удължи срока. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Съгласна съм, тъй като казах, че 
всъщност са предложения, които са само за доизясняване, а там, 
където имаше едно противоречие, то Уставът го уточнява, така 
че съм съгласна. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Съгласни ли сте с направените 
отводи на направените в законния срок предложения по 
отношение на процедурата? Моля който е "за", да гласува. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Да се гласува за 
предложението, което уточнихме с г-жа Илева, за представяне на 
кандидатите и за представяне на мотивите за тяхното издигане. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Първо ще гласуваме направеното 
предложение от г-жа Илева, кандидатите да бъдат представени и 
да им се даде думата да кажат какво ще допринесат за работата 
на съответния ръководен орган. Моля който е "за", да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: 25 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: 17 х 4. НАСКО 
ИЛИЕВ: 29 х 4. МАРИЯ МИХАЙЛОВА: 8 х 3, 5 х 2, 1 х 1. 
ПЕТЪР ЦОНЕВ: 23 х 1. МАРИО НИКОЛОВ: 25 х 1. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: С 372 гласа "за" предложението се 
приема. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Следващото, което трябва да 
обсъдим – знаете, че на сайта на Камарата, тези правила и самият 
Правилник за протичане на Общото събрание са публикувани. 
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Предполагам, че това не е първото Общо събрание, което 
протича, всички колеги са запознати с тях и смятам, че не е 
необходимо да ги разясняваме. Ако има някои конкретни 
въпроси по някои казуси, евентуално ще ги разясняваме, 
съответно с юридическия съветник на Камарата. 

Преминаваме към дневния ред. Дневният ред е публикуван 
на сайта на Камарата и съответно в два ежедневника. 

Г-жа Дерменджиева иска думата. 
СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Аз се извинявам, че преди 

започването на дневния ред взимам думата, но знам, че не трябва 
да започваме събранието с неизяснени въпроси. Йорданка 
Велинова Ви зададе въпроса, че не става въпрос за 
възстановяване на Бистра Бонева, както Вие го казахте, с нов 
избор. Тя Ви каза, че това е възстановяване. Вие не й 
отговорихте. Нека не започваме това заседание с неизяснени 
въпроси. Толкова, доколкото си спомням, Общото събрание през 
лятото имаше възстановяване, а не нов избор. Затова, защото на 
нов избор правилата са били други. Нито е имало други 
кандидати. Искам това да се уточни. Става въпрос за 
възстановяване. Вие на Йорданка Велинова преди малко не 
отговорихте. 

Благодаря. 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Взимам си думите назад, да 

не изпадаме в такива процедурни въпроси, които в момента не са 
от съществено значение. 

Съгласен съм, при възстановяването пък има някои други 
положения, но няма значение. Трябваше просто така, да бъде 
докладвано, но няма значение. 
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Преминавам към дневния ред. Както казах, дневният ред е 
публикуван на сайта на Камарата, в два ежедневника, съответно 
е известен на всички колеги. Дневният ред на Общото събрание е 
следният: 

1. Избор на двама членове за попълване на състава на 
Комисията за професионална етика. 

2. Избор на председател на Комисията за професионална 
етика. 

3. Избор на председател на Контролния съвет. 
4. Приемане на Правилник за устройството и дейността на 

регионалните колегии. 
5. Междинен отчет за 9-месечието на 2012 г., който да 

включва: 
- изпълнение на Програмата за дейността на КНОБ към 

30.09.2012 г.  
- финансовата дейност на КНОБ (подробен отчет за 

приходите и разходите към 30.09.2012 г.) по статии на бюджета 
за 2012 г.  

6. Промяна на чл. 2, ал. 3 от Устава на КНОБ (касаещ 
адреса на управление на КНОБ) и чл. 15, ал. 2 от Устава на 
КНОБ, касаещ изискване за стаж като членове на Камарата на 
кандидатите за членове на управителните органи на Камарата). 

7. Решение за определяне на ден за Професионален 
празник на независимите оценители. 

8. Правила и форма на отчета на независимите оценители 
за 2012 г. и отчет за задължителната застраховка 
„Професионална отговорност на независимите оценители”. 
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По дневния ред са постъпили предложения от колеги, 
които са публикувани на сайта на Камарата за разместване, за 
изменение на някои точки. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Първото предложение е да 
отпадне т. 8, предложено от 20 човека. Точка 8 е да не се 
разглеждат правилата и формата за отчета на независимите 
оценители за 2012 г. и отчета за задължителна застраховка, като 
мотивите са, че този въпрос е решен на Общото събрание, което 
беше през юли месец.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Момент. Аз имам едно 
предложение, естествено не мога да подкрепя тази точка, моето 
предложение е следното. Така или иначе, поради това, че е 
включена в дневния ред, ние ще стигнем до тази точка. Ако 
волята на Общото събрание да не се приема този отчет, при 
самото гласуване на този отчет, може фактически с мнозинство… 
(реакция в залата). Малко е трудно да кажа колко е законно и 
как ще се погледне. Фактически този дневен ред е публикуван. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Има ли някой от залата някакви 
съображения по тази точка? 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: В пълномощията е записано 
по предварително обявения дневен ред да се гласува. Ако се 
гласува примерно с тези пълномощия, как ще се гласува след 
това да отпадне? 

ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: Уважаеми г-н Симов, тази точка от 
дневния ред е включена по предложение на Управителния съвет 
и като точка тя е гласувана на предишното Общо събрание и е 
взето решение. Считам, че е абсолютно неразумно, 
непрофесионално и некомпетентно въпрос, по който Общото 
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събрание се изказва веднъж категорично, да се поставя втори път 
за разглеждане в дневния ред на събранието. И то на извънредно 
Общо събрание, което се свиква за разглеждане на определени 
въпроси. А сега, още повече да ни предлагате на гласуване. По 
този въпрос е взето решение веднъж, то е окончателно и не 
смятам, че може да се разглежда още веднъж. 

ПЕТЪР САВОВ: Не втори, трети път. Значи на две общи 
събрания се отхвърля това нещо. Не мога да разбера какво е това 
упорство на Управителния съвет непрекъснато да поставя този 
въпрос на дневен ред. Не е необходимо според мен в момента да 
разводняваме нещата. Ще стане 14,00 часа, отново няма да има 
кворум и отново няма да разгледаме важните въпроси. Предлагам 
да подложите на гласуване предложението на 20-те човека т. 8 да 
отпадне от дневния ред и повече да не коментираме това. 
(Частични ръкопляскания.) 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Подлагам на гласуване отпадането 
на т. 8 от дневния ред. Моля който е "за", да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: 18 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: 24 х 4. НАСКО 
ИЛИЕВ: 29 х 4. МАРИЯ МИХАЙЛОВА: 3 х 2, 4 х 3. ПЕТЪР 
ЦОНЕВ: 24 х 1. МАРИО НИКОЛОВ: 26 х 1. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: С 359 гласа предложението е 
прието. 

Второ предложение по дневния ред. Промяна в т. 1, 
формулировката, вместо „допълване състава на Комисията за 
професионална етика”, да се промени в „избор на Комисия за 
професионална етика”. Тук въпросът е по-сложен и затова ще 
дам думата на двама юристи, които да защитят двете 
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противоположни тези, за да може вие да изградите собственото 
си мнение. Давам думата на г-н Хорозов. 

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Разбирам какво е другото становище, 
но ако четем закона и Устава, в тях много ясно е написано, че 
Общото събрание избира членове и председатели на органите, то 
не избира самите органи. Всъщност това е един принцип, който 
го има не само при този вид юридически лица. Има го при 
всички юридически лица в България. В Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел също се избират членове на органите, а 
не самите органи, в Търговския закон също се избират членове 
на органите, а не самите органи и това е нормално. Никой никога 
не гласува състав на колективен орган „ан блок”. Има 10 души, 
10-те се предлагат и 10-те се избират „ан блок”. Гласува се за 
личности, не се гласува за органи. По тази причина няма как да 
се чете Уставът и най-вече няма как да се чете Законът за 
независимите оценители по друг начин освен по този – да се 
избират членове на органите. 

Вие може да чуете и другото мнение, разбира се, но 
Общото събрание не е съд, а в края на краищата всеки може да 
чете и всеки може да разбере какво пише в закона. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Благодаря. Г-н Михов има думата. 
КИРИЛ МИХОВ: Здравейте. Освен, че съм член на 

Камарата на независимите оценители, съм и адвокат и се 
занимавам също с корпоративно право. Аз не оспорвам 
твърдението на колегата, но то не е относимо към настоящата 
ситуация. Какво имам предвид? 

Наистина самите органи на управление се състоят от 
членове. Това никой не го оспорва, така е и от методиката на 
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избора. Но няма процедура, в която изборът на един орган да се 
раздели в две общи събрания. Мотивите сме ги посочили 
изрично. Това първо. 

Второ, в миналото Общо събрание т. 8 беше Избор на 
Комисията за професионална етика. Колегата иска да каже, че 
тази точка е била незаконна и този избор е незаконен, ако се 
вярва на неговата хипотеза. Няма процедура, при която да се 
вземе решение на Общо събрание по въпрос, който да не е 
предложен в дневния ред. След като миналия път дневният ред е 
предвиждал избор на Комисия за професионална етика, а такава 
комисия не е избрана, следователно този въпрос се изважда на 
съвсем ново Общо събрание, каквото е сега извънредното Общо 
събрание, и се започва гласуването по него отначало. Нашият 
Устав и нашият закон не са предвидили вариант да се извърши 
частичен избор в едно Общо събрание и да се продължи в друго 
Общо събрание. 

Колегата не взема становище и не казва какво би станало 
при евентуална ситуация по чл. 22, ал. 4 от нашия Устав. Там е 
посочено, че когато се извърши допълване, по една или друга 
причина, ако един от членовете на тези органи бъде отстранен, 
каквато практика има, в такъв случай следващият от предходно 
Общо събрание го замества. И тогава кой ще е този следващ и от 
кое Общо събрание? От Общо събрание през лятото, или Общо 
събрание през зимата? 

Получава се един правен парадокс. Аз не оспорвам общата 
логика в думите на колегата, но те не са относими към 
настоящия казус. И много лесно, тъй като тази комисия е много 
важна, следващия път може нейните решения да бъдат оспорени 



 23 

в съда, че тя е некомпетентна, не е легитимна и това да донесе 
много пороци.  

Благодаря ви. 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Благодаря на г-н Михов. 
Колеги, след като чухте двете противоположни мнения, сте 

добили впечатление от двама юристи за юридическата 
постановка на въпроса. 

Давам думата на г-жа Бонева. 
БИСТРА БОНЕВА: Благодаря Ви. Не съм юрист, но 

участвах във всички заседания на нашите общи събрания. На 
миналото Общо събрание, през лятото, и в протокола е записано 
много ясно, че председателят на Комисията по избора е обявил за 
избор на членове с установеното мнозинство 50% плюс 1 на 
тримата наши колеги. Така че считам, че този избор, ако в 
момента се оспори, то ние трябва всичко да оспорим от миналото 
събрание през лятото, затова не съм съгласна с текста на 
предложеното от колегите – изцяло наново избор на Комисията 
за професионална етика, а имаме работа само да допълним 
състава с двама членове и избор на председател. 

Благодаря. 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Общото събрание е върховен 

орган на управление на Камарата и това, което то ще реши днес, 
то ще бъде легитимното.  

Има думата г-жа Велинова. 
ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Вижте, все пак ние не сме 

юристи, чухме две юридически мнения. Мисля, че колегата, 
който се изказа втори, е принципно прав, защото това ще създаде 
правен хаос. Те много добре си знаят и при това не миналото 
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Общо събрание не е завършено с процедура за продължаване на 
избора, а просто е прекратено, което означава, че практически 
няма избор.  

АНТОНИО ШОПОВ: Вижте, аз считам, че тъй като не съм 
присъствал на предното заседание, тези трима колеги, които и да 
са те, тъй като не ги познавам, нищо не им пречи да се 
представят наново, да застанат пред нас, и ние да решим. 

ИВАН ДИМОВ: Какво да решим? 
АНТОНИО ШОПОВ: Дали да останат или не. 
Сега имаме възможност пак да ги видим, нали така? 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Подлагам на гласуване 

предложението да се избере отново цялата Комисията за 
професионална етика. Моля който е "за" направеното 
предложение, да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: 3 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: 2 х 4. НАСКО 
ИЛИЕВ: 24 х 4. МАРИЯ МИХАЙЛОВА: 1 х 3. ПЕТЪР ЦОНЕВ: 9 
х 1. МАРИО НИКОЛОВ: 11 х 1. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: "Против"?  
КИРИЛ МИХОВ: 11 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: 24 х 4. НАСКО 

ИЛИЕВ: 5 х 4. МАРИЯ МИХАЙЛОВА: 3 х 3. ПЕТЪР ЦОНЕВ: 8 х 
1. МАРИО НИКОЛОВ: 16 х 1. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: "Въздържали се"? 
КИРИЛ МИХОВ: 2 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: Нула. НАСКО 

ИЛИЕВ: 2 х 4. МАРИЯ МИХАЙЛОВА: 2 х 3, 1 х 2. ПЕТЪР 
ЦОНЕВ: 2 х 1. МАРИО НИКОЛОВ: 2 х 1. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: 138 са "за" промяната, 200 са 
"против"  и 28 "въздържали се". Предложението не се приема. 

Има още две предложения във връзка с дневния ред. 
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Предложение – вземане на решение от Общото събрание за 
закупуване на офис. 

Знаете, че имаме между 500 и 600 хиляди лв. в сметките на 
Камарата, плащаме над 15 хиляди лв. за наем на година, само за 
централния офис, поради което е направено това предложение. 

Освен това миналата година има решение на Управителния 
съвет в това отношение и затова подлагам на обсъждане това 
предложение. Има ли някой, който иска да вземе становище по 
въпроса? 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, бих искал да чуя 
мнението на г-н Хорозов и на г-н Михов по отношение на 
следното. Дали едно решение, което е на Общото събрание за 
закупуване на офис, не трябва да бъде обвързано с конкретни 
финансови параметри, тоест до каква стойност, в какви 
параметри. Понеже иначе в Устава е записано, че закупуването 
на дълготрайни материални активи може да става само с решение 
на Общото събрание. Да не стане така, че Общото събрание да 
гласува едно решение, че се упълномощава Управителният съвет 
и респективно с изпълнение от председателя да закупи офис, без 
финансови параметри и след това отново да бъде атакувано това 
решение. 

ИВАН ДИМОВ: Уважаеми дами и господа, ние сме дошли 
тук по определен дневен ред, смятам, че трябва да прекратим 
тази процедура за допълване на този дневен ред, макар че по 
този начин вече загубихме час и половина. Не е важно в момента 
дали ще решим да купим офис, и то на извънредно Общо 
събрание, което е свикано с определен дневен ред. Кой е 
вносителят на тази точка? Казвате – има предложение. Кажете 
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кой е вносителят, защото вече имам чувството, че някой иска да 
саботира това събрание. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Аз съм предложителят. 
ИВАН ДИМОВ: Защо не го внесохте на Управителен 

съвет, да влезе в дневния ред на Общото събрание, г-н Митев? 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Внесено е на Управителен съвет и 

миналата година е взето решение да стане това нещо. 
ИВАН ДИМОВ: Съгласен съм. Защо не е влязло в дневния 

ред на извънредното Общо събрание? 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Това не мога да Ви отговоря аз. 
ИВАН ДИМОВ: Вие като вносител трябваше да си 

защитите искането. 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Не може да влизаме в диалогичен 

режим пред цялото Общо събрание. 
ИВАН ДИМОВ: Искам да гласувате моето предложение. 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Димитров има думата. 
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, аз не знам, наистина 

подкрепям Иван Димов, имам чувството, че това събрание 
наистина искате да го саботирате нещо. Много добре знаете от 
Управителния съвет, че тези пари не са узаконени. Ние още 
нямаме решение на Министерския съвет, че парите са узаконени. 
Утре може да връщаме 200-300 хиляди лева на хората. Ако кажат 
120 лева, не е меродавно. Нямаме право да го решаваме на този 
етап. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Госпожа Колева има думата. 
АЛБЕНА КОЛЕВА: Уважаеми колеги, всички ние тук сме 

оценители – дали финансови, дали на недвижими имоти, на 
някакви активи, и знаете, че за да се вземе такова решение, 
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трябва да има конкретен обект, с конкретна цена и анализ кое е 
по-изгодно – наем или съответният обект, за да се вземе решение 
дали сме съгласни да се купи това нещо или не. Това е 
дълготраен актив. Не може просто да гласуваме, според мен, 
дайте да дадем част от парите, които са събрани, за някакъв си 
виртуален имот. Къде се намира, какво представлява, колко 
квадрата е и т. н.?  

Затова аз ви предлагам когато вносителите на това 
предложение имат конкретно предложение за конкретен обект, 
тогава да го гласуваме. 

И другото, което искам да кажа, е, че тъй като сме на 
извънредно Общо събрание, с определен ред, нека да се 
придържаме за това, за каквото извънредното Общо събрание сме 
се събрали. 

Благодаря. 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Велинов има думата. 
ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: На управителните органи мандатът 

им изтича след 7 месеца. Нека закупуването на офис да бъде 
приоритет на следващите избрани в следващия мандат. Затова 
считам, че не трябва този Управителен съвет в момента, на който 
му изтича след 7 месеца мандатът, или след 4, ако се погледне, 
до март, откакто са избрани, да се занимава със закупуването на 
офис. 

Благодаря. 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Николов има думата. 
МИТКО НИКОЛОВ: Само искам да подкрепя колежката, 

но искам да направя едно предложение. Нека това нещо да бъде 
публикувано предварително в сайта на Камарата и на следващото 
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Общо събрание, ако има конкретно предложение, при 
определени технически параметри – площ, цена, 
местоположение, съответно наем, тогава хората да имат 
възможност да направят правилен избор. Това е моето 
предложение. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Колеги, оформиха се две 
становища – едното е "за", другото е "против" . 

Г-жа Дерменджиева има думата. 
СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Колеги, подкрепям 

изказванията и предлагам да се подложат на гласуване всичките 
изказвания за отпадане от дневния ред тази точка или това 
предложение да не бъде включено, да не се обсъжда тази точка 
или които и да било други нови. Има решение, има дневен ред. 
Това са излишни дебати в момента. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: В момента се обсъжда дневният 
ред, който може да бъде съкращаван или допълван. 

След като са се оформили две мнения – да бъде включено 
или да не бъде включено, моля който е "за" това да бъде 
включено, да гласува. 

ГЛАС: И третото предложение – да се качи на сайта. 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля който е за това Камарата да 

си закупи офис, да гласува да бъде включено като точка за 
обсъждане. 

КИРИЛ МИХОВ: 1 х 4. НАСКО ИЛИЕВ: 1. 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Очевидно точката няма да бъде 

допълвана. Точката отпада.  
Има думата г-жа Илева. 
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ТАТЯНА ИЛЕВА: Имам такова предложение, което много 
ми хареса, направено от колегата, все пак да бъде гласувано от 
Общото събрание да се качи на сайта. Нека все пак колегите си 
дадат становището. Това са пари, които е хубаво да 
оползотворим, защото в противен случай тези пари ще започнат 
да се изразходват за други цели, както ще видите от някой от 
отчетите, че почват да се изразходват и за други цели. Хубаво е 
парите на всички нас, все пак, с решение на Общото събрание да 
бъдат оползотворени. 

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА: Ние започнахме да обсъждаме 
сега тази точка. Защо обсъждаме? Прекратяваме, гласуваме и се 
спира дотук. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Отпадна тази точка, ние 
гласувахме, г-жо Ангелова. 

Г-жа Таня Бачовска има думата. 
ТАНЯ БАЧОВСКА: Колеги, аз съм упълномощена от двама 

човека, които дават гласа си на мен да гласувам по определен 
дневен ред, който е отразен на сайта в законния срок. Не знам 
какво правим тук в момента. Променяме дневния ред. Ами този 
човек може да каже – ти защо гласуваш за тази точка, която не е 
в дневния ред? 

Аз не знам защо променяме дневния ред изобщо. 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Не променяме дневния ред. 

Съгласно регламента за провеждане на Общото събрание, всеки в 
законния срок след обявяване на дневния ред има право в 
определен срок да направи своите предложения за допълване 
точките на дневния ред или за отменянето им. Така че моля Ви 
се, демократичните принципи, които са въведени, да не ги 
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ограничаваме по този начин. Има едно последно предложение, с 
което свършваме обсъжданията. Последното предложение е 
настоящото Общо събрание да определи дата за следващото 
Общо събрание, тъй като мандатът на настоящите ръководни 
органи – Контролен съвет и Управителен съвет, изтича на 28 
март. 

Желаете ли такава точка да бъде включена за разглеждане 
в дневния ред? 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Казвайте кой го предлага и 
как се предлага. Миналата година ние на Общото събрание 
гласувахме и променихме този член от Устава, с който да не бъде 
точно фиксирана дата за Общо събрание. Знаете причините какви 
са. Защото тогава ние трябва да поставим въпроса – до коя дата 
трябва да се плати членският внос. Знаете, че много колеги 
поставиха въпроса, че например от началото на годината са 
затруднени. Това налагаше удължаване на срока и фактически - 
по-голям срок за плащане. След това, приключване на плащането 
на членския внос, трябва да се приключи съответно с отчетните 
събрания на регионалните колегии, с изработването на бюджета, 
тогава да се направи бюджетът на Камарата и т. н. Ние, 
фиксирайки една дата, която сега Общото събрание ще приеме, 
че ако не са готови и регионалните колегии, и отчетите, и 
членския внос, то трябва това Общо събрание да се провали. Ние 
затова изменихме тогава Устава, където се даваше само на 
Управителния съвет да насрочи това Общо събрание. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Михов. 
КИРИЛ МИХОВ: Считам, че изтичането на мандата няма 

нищо общо с финансовите отчети, изплащането на членския внос 
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и т. н. Нека да предупредим всички управителни органи, защото 
виждам, че те едва ли, може би не го знаят, че техният мандат, 
искат или не искат, изтича следващата година. Някой от тях да 
не си фантазира, че докато е жив, ще бъде в еди-кой си 
управителен орган. Ако те не желаят да насрочат Общо 
събрание, има извънредни процедури. Видяхме, че 
Управителният съвет е неспособен да изпълни една такава 
извънредна процедура. Да не се налага следващата година да 
насрочваме пак извънредно Общо събрание, за да се отървем от 
хората, които членуват в старите управителни органи, тъй като 
те няма да имат доброволната воля да бъдат сменени. 

Благодаря ви. 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-жа Велинова има думата. 
ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Аз също считам, че едното няма 

нищо общо с другото. Едните са си оперативни неща, докато 
другото е мандатно, тоест изтича мандатът и се прекратява 
тяхната дейност и следва да бъдат сменени веднага след 
изтичането им на мандата.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Госпожа Бобева. 
ДАРИНА БОБЕВА: Искам само да кажа, че участниците в 

следващото Общо събрание трябва да имат право, тоест трябва 
да са си платили членския внос, затова трябва да има разумни 
срокове и не е толкова фатално, че няма да бъде конкретно на 
датата 28-ми, а ще бъде в рамките, разбира се, на първото 
полугодие на годината, за да може наистина да се направи 
отчетът и Управителният съвет да отчете изцяло своя мандат. 
Затова не смятам, че е толкова фатално в момента да се определи 
дата, а трябва наистина този, който участва, да има право да 
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гласува, тъй като ако няма краен срок за членския внос, всеки 
може да гласува, а след това да не си плати членския внос и да 
реши съдбата на тези, които са платили. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-жа Олга Петрова има думата. 
ОЛГА ПЕТРОВА: Срокът за плащане на членския внос е 31 

януари на годината, която ни чака – 2013 г. Като дисциплиниран 
оценител, член на тази Камара, всеки трябва да спази този срок, 
както аз примерно го правя всяка година. 

Така че с тези удължавания на сроковете, които 
Управителният съвет си позволява да прави ежегодно и 
неколкократно за всяка една година, мисля, че този път трябва да 
ги избегнем и да спазим срока, защото наистина предстоящата 
година е важна за изборите на ръководните ни органи. 
(Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Заповядайте, Георги Кузов. 
ГЕОРГИ КУЗОВ: Колеги, дайте да работим по дневния ред 

и да не губим повече време. (Ръкопляскания.)  
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Подлагам на гласуване последното 

внесено предложение за допълнение към дневния ред – дали 
сегашното Общо събрание да гласува дата за следващото Общо 
събрание, след което приключваме разискванията по дневния ред 
и пристъпваме към неговото изпълнение. 

Моля който е за определяне на дата за следващото Общо 
събрание, да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: 3 х 4. 
ТАТЯНА ИЛЕВА: Не може да кажете да се гласува, без да 

се каже предложението за дата. Датата коя е? 
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ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Няма предложение. Това е за 
точката за дневния ред, когато дойде, тогава ще се каже. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Все пак е хубаво да се изясни за каква 
дата става въпрос, щом е в предложението. 

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА: Моля Ви, председателят на това 
събрание, тръгвате от гласуване от последното предложение. Тук 
колегата каза – да се прекратят всички разисквания и да се 
гласува по дневния ред. Вие сте длъжен да подложите това на 
гласуване, нали? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Не е така, г-жо Ангелова. 
ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА: Трима души поставят въпроса да 

се прекратят тези разисквания и да се тръгне по дневния ред. 
Поставете на гласуване. 

СУКИЯС ДЕРДЕРЯН (Пловдивска регионална колегия): 
Предлагам не дата, а краен срок за провеждане на събранието да 
гласуваме.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Тъй като предложението е внесено 
в законния срок, с допълнението на г-н Дердерян… 

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА: Предложението за срока… 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Не може да влизаме непрекъснато 

в диалогичен режим. Аз съм го внесъл, ако това Ви интересува. 
ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА: Да, важно е, това за мен е много 

показателно. 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Подлагам на гласуване дали 

въпросът за насрочване на дата за провеждане на Общото 
събрание да бъде разискван и гласуван от това Общо събрание. 
Моля който е "за", да гласува. 
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КИРИЛ МИХОВ: 3 х 4. НАСКО ИЛИЕВ: 24 х 4. МАРИЯ 
МИХАЙЛОВА: 1 х 3. ДИНКО ДИНЕВ: 6 х 4. МАРИЯ 
МИХАЙЛОВА: 1 х 3. ПЕТЪР ЦОНЕВ: 3 х 1. МИТКО НИКОЛОВ: 
10 х 1. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: "Против" ? 
КИРИЛ МИХОВ: 12 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: 18 х 4. НАСКО 

ИЛИЕВ: 4 х 4. МАРИЯ МИХАЙЛОВА: 7 х 3, 5 х 2, 1 х 1. ПЕТЪР 
ЦОНЕВ: 18 х 1, МАРИО НИКОЛОВ: 8 х 1. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля "въздържали се" да 
гласуват. 

КИРИЛ МИХОВ: Нула. ДИНКО ДИНЕВ: Нула. НАСКО 
ИЛИЕВ: Нула. МАРИО НИКОЛОВ: 5.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: 154 "за", 194 "против", 6 
"въздържали се".  

Предложението не се приема. (Ръкопляскания.)  
С това уточнението по дневния ред е завършено. 

Пристъпваме към изпълнение на дневния ред. 
Г-н Симов подсказва, че „ан блок” уточненията по дневния 

ред вече са направени. Да се гласува така оформилият се дневен 
ред. Моля гласувайте за приемането на оформилия се дневен ред. 

КИРИЛ МИХОВ: 18 х 4. НАСКО ИЛИЕВ: 22 х 4. ДИНКО 
ДИНЕВ: 26 х 4. МАРИЯ МИХАЙЛОВА: 8 х 3, 5 х 2, 1 х1. ПЕТЪР 
ЦОНЕВ: 24 х 1. МАРИО НИКОЛОВ: 25 х 1. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, поради тези 
процедурни въпроси, които бяха, ние изядохме времето направо 
за подаване на предложенията за избор на членове на Комисията 
за професионална етика, председател и т. н., тоест което беше 1 
час – от 10,30, сега е 11,45. Тоест ние трябва да определим сега 
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едно ново време за подаване, тъй като не е започнало подаването 
на тези предложения и трябва да се обяви нов час. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Съобщавам резултатите от 
гласуването. С 387 гласа дневният ред е приет. 

ИРИНА СТОИЛОВА (Софийската регионална колегия): 
Тъй като гласуването на дневния ред мина само с гласуване на 
вот "за", аз държа да прогласуваме и с вот "против"  и 
"въздържали се". Отсега ви казвам, че аз гласувам против този 
дневен ред и ще кажа своите съображения за това. Аз като 
оценител сериозно съм обезпокоена от факта, че с гласуваната т. 
1 на така приемания дневен ред, ще се стигне до парадокс да има 
една работеща Комисията за професионална етика, която няма да 
взима законосъобразни решения, тъй като в правомощията на 
тази комисия са включително и отнеманията на лицензи на 
независими оценители, смятам, че в една съдебна процедура ще 
може да бъде оспорено отнемането на лиценза от всеки един 
такъв оценител, от сертификат. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, има предложение на 
г-жа Бистра Бонева, което аз също поддържам, и казах, че 
времето за подаване на тези предложения свърши и ви предлагам 
фактически срокът за подаване на предложенията да бъде до 
13,00 часа. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Аз мисля, че не е променено изобщо, в 
правилата е 13,00 часа. Какво предлагате, г-н Симов? В 
правилата е записано, че трябва да се подават предложения до 
13,00 часа. И смятам, че подаването на едно листче не е толкова 
голям проблем, по-важно е да се обсъдят по-важните неща. 
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ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Започваме изпълнението на 
дневния ред.  Комисията за приемане на предложенията – в мое 
ляво и ваше дясно ще се събере и ще приема предложенията до 
13,00 часа.  

Докато се приемат предложенията и започне изборът на 
различните органи, пристъпваме към изпълнението на т. 4 от 
приетия дневен ред – Приемане на Правилник за устройството и 
дейността на регионалните колегии. 

Предварително искам да ви кажа, че този правилник се 
обсъжда може би повече от година от регионалните колегии и 
последно, преди два месеца, във Варна, на съвещание работната 
група по регионални колегии в състав – г-жа Мара Иванова, г-н 
Кирил Георгиев и аз, съвместно с председателите на 
регионалните колегии сме се събрали и сме направили 
последните обсъждания и редакционни поправки за този 
правилник. 

Давам думата на г-жа Иванова да докладва правилника. 
МАРА ИВАНОВА: Здравейте, колеги. 
Предвид напредналия час аз ще бъда много кратка, за да 

спестим време за съществената част от нашата работа. 
Първо, искам да благодаря на всеки един присъстващ в 

залата на извънредното Общо събрание за това, че е отделил от 
времето си и е пренебрегнал своите ангажименти, за да работи за 
развитието на оценителската гилдия в България.  

Тъй като на мен се падна честта да предоставя на вашето 
внимание проекта за правилник за учредяване на устройството и 
дейността на регионалните колегии към КНОБ, си позволявам да 
отбележа, че по мое мнение този правилник е най-демократично 
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създаденият документ в Камарата, който сега се предлага на 
гласуване от настоящото Общо събрание. 

Окончателният вариант, който беше качен на сайта на 
Камарата, е резултат от многократни обсъждания в регионалните 
колегии в страната и в София, след което е обсъждан на 
съвместно заседание на Управителния съвет с представителите 
на съветите на регионалните колегии в град София, разглеждан е 
на съвместно заседание на работната група по организационно 
укрепване и регионални колегии, с представители на почти 
всички регионални колегии в град Варна. 

Ние, участниците в съставянето на проекта за правилник, 
нямаме претенции да сме създали перфектния документ, но сме 
убедени, че сме създали една добра основа за по-добро и по-
ефективно взаимодействие между регионалните колегии в 
страната и между регионалните колегии и управителните органи 
на КНОБ. 

До днес по Правилата за провеждане на Общото събрание 
имаше постъпили предложения за промени в правилника само от 
г-н Людмил Симов, който в началото на това събрание оттегли 
внесените си предложения, така че ми позволете да ви приканя 
да гласувате обявения на интернет-страницата на Камарата 
вариант на проекта за правилник за учредяване, устройство и 
дейността на регионалните колегии. И ми позволете да благодаря 
от свое име и от името на Управителния съвет на всички колеги, 
които участваха в създаването на този документ. 

Благодаря. 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Имате думата за становища. Г-н 

Димитров има думата. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (регионална колегия – Варна): 
Въпреки че някои колеги тук спорим, но фигурира в правилника 
на регионалните колегии, и вчера го коментирахме на вашето 
заседание, г-н Митев, и не знам дали Мара Иванова си го е 
отбелязала – пълномощията от 5 гласа трябва да се изравни с 
пълномощията на Общото събрание и в регионалните колегии. 
Каква е логиката – или е Общо събрание, или е делегатско? Щом 
на Общото събрание приемаме да е както по нормативните 
документи – с 3 гласа допълнително, защо в регионалните 
колегии трябва да са с 5 гласа? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Отговарям веднага на г-н 
Димитров – там записът е „до 5 гласа”, всяка регионална колегия 
да си решава за себе си представителността. Г-жа Илева има 
думата. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: По отношение на поставения от г-н 
Димитров въпрос, той е абсолютно прав, но никога няма, 
предполагам, някоя регионална колегия да си позволи да гласува 
с повече гласове, отколкото са тези, които са за Общото 
събрание. 

Другото, което искам да кажа, е, че наистина този 
правилник мина през много перипетии и слава Богу, че беше 
приет! Най-после регионалните колегии имат един строен 
документ и, както г-жа Мара Иванова каза, той ще служи на 
всички регионални колегии, защото беше съобразен и с най-
големите, и с най-малките регионални колегии.  

И затова искам да изкажа благодарността си, още един път, 
като вносител на Софийската регионална колегия на този 
правилник, на всички, които помогнаха за това. 
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Благодаря. 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Благодаря на г-жа Илева. Има 

думата г-н Румен Неделчев. 
РУМЕН НЕДЕЛЧЕВ: Говорим за правилника. Съгласно 

Закона за нормативните актове, правилник се приема в 
изпълнение на закона. Моето питане е този правилник на базата 
на кой закон за изпълнение се приема, за да бъде нормативен 
документ? Ако не е нормативен документ, каква роля има този 
правилник тогава? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Неделчев, ще Ви отговори 
юристът на Камарата Георги Хорозов. 

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Правилникът е приет на основание на 
Устава. Той е един вътрешен документ. Доколко е задължителен? 
Задължителен е за членовете и това е причината той да бъде 
гласуван на Общото събрание. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Има думата Антонио Шопов. 
АНТОНИО ШОПОВ: Аз по-скоро бих желал да попитам 

следното нещо. Значи, ние хубаво създаваме регионални колегии 
с вас, хубаво го пише в закона, хубаво го пише и в Устава и т. н., 
да приемем, че е така. Въпросът ми е следният. Защо след като, 
да кажем, хора, които не са членове на Камарата на независимите 
оценители, изведнъж ще стане така, че трябва да станат членове 
на регионалната колегия? То не е задължително, тъй като в 
момента се приема правилник, затова, по-скоро това е въпрос. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Има нещо неразбиране. Членове 
на регионалните колегии могат да бъдат само членове на КНОБ. 

АНТОНИО ШОПОВ: Въпросът ми е ако са членове на 
КНОБ, следва ли да са членове на регионалната колегия? Тъй 
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като в справката, която аз имам, се виждат членове на КНОБ и по 
колегии дадени. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-жа Дерменджиева има думата. 
СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Ще се опитам първо да 

отговоря на колегата, защото съм една от хората, които са 
работили сериозно върху този документ. 

Не сте задължени да сте членове на регионална колегия, 
това става по желание. Но за да станете, трябва да сте член на 
КНОБ, не само да сте в регистъра. Това е едното обстоятелство. 

А по повод запитването на г-н Неделчев, искам да му кажа 
следното нещо – ние имаме правилник за финансите, имаме 
правилник за избор, за работа на Управителния съвет, за работа 
на Общото събрание и ред други вътрешни документи. Това са 
документи, които се избират по волята на Общото събрание и му 
позволяват да може да работи по-лесно и да регламентира своите 
дейности. Не говорим за закон тук. Благодаря. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-жа Тенева има думата. 
ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: Колеги, много интересно се получава 

в това извънредно Общо събрание, което вече отчетохме, че има 
определен дневен ред. Въпроси възникват, като че ли за пръв път 
някои чуват за такива правилници. Това се дискутира, обсъжда, 
анализира, конкретизира, допълва вече в рамките на повече от 
година. Даже, прочитайки отчетния доклад на Управителния 
съвет на Камарата, тук, на стр. 6 от материалите, е посочено, че 
окончателният вариант на правилника е приет през месец 
септември 2012 г. Всички присъстващи тук може би не са 
запознати, но сега тепърва започват да възникват въпроси – 
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необходим ли е този правилник? Считам, че е абсолютно губене 
на време. 

Моля да поставите на гласуване приемането на 
правилника. 

Благодаря. 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-жа Илева има думата. 
ТАТЯНА ИЛЕВА: В отговор на изказването на г-н Румен 

Неделчев, внимателният прочит на закона казва, че всичко, което 
не е урегулирано в закона, става в Устава на Камарата. А там има 
една цяла глава 6, която говори за регионалните колегии. Така че 
съжалявам много, предишните вносители не са допускали да има 
регионални колегии, но, както виждате, колеги, основните 
членове на КНОБ вече членуват в регионални колегии. За какво 
става дума? 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Предлагам да се прекратят 
разискванията по тази точка и да се премине към гласуване. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля който е "за" прекратяване на 
разискванията по приемането на правилника, да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: 17 х 4. НАСКО ИЛИЕВ: 24 х 4. ДИНКО 
ДИНЕВ: 21 х 4. МАРИО НИКОЛОВ: 22 х 1. МАРИЯ 
МИХАЙЛОВА: 8 х 3 и 5 х 2. ПЕТЪР ЦОНЕВ: 20 х 1. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: С 334 гласа прекратяваме 
дебатите по правилника. 

Подлагам на гласуване приемането на правилника. Моля 
който е "за" неговото приемане, да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: 16 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: 22 х 4. НАСКО 
ИЛИЕВ: 26 х 4. ЦВЕТАНКА КОВАЧЕВА: 8 х 3, 5 х 2 и 1 х 1. 
ПЕТЪР ЦОНЕВ: 19 х 1. МАРИО НИКОЛОВ: 21 х 1. 
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ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля който е "против", да 
гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: Няма "против". МАРИО НИКОЛОВ: 2 
"против". 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля който е "въздържал се" да 
гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: Няма "въздържали се".  
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: С 363 гласа "за", 2 "против"  и 5 

"въздържали се" правилникът за регионалните колегии е приет от 
Общото събрание. Да ни е честит! (Ръкопляскания.)  

Пристъпваме към следващата – 5 точка от дневния ред. 
Давам думата на г-н Симов да докладва изпълнение на 
Програмата за дейността на КНОБ към 30.09.2012 г. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, точката е от две 
подточки – изпълнение Програмата за дейността на КНОБ към 
30.09.2012 г.; и финансовата дейност на КНОБ по изпълнение на 
отчета  към 30.09.2012 г. 

Аз докладвам основно по първата част, тоест по 
изпълнение на Програмата за дейността на КНОБ към 30.09.2012 
г. Програмата е качена на сайта на Камарата. Тъй като се закъсня 
поради проблеми със счетоводното обслужване на Камарата, тя е 
размножена и е предоставена на всички колеги, присъстващи на 
Общото събрание. Така че ако има някои въпроси, моля да ги 
зададете. 

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Колеги, има ли някакви 
въпроси за отчета за 9-месечието? Има думата Виолета Шентова. 

ВИОЛЕТА ШЕНТОВА (София): Искам да взема отношение 
по отчета и изпълнението на Програмата за дейността на КНОБ. 
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Беше обявено, че ни е раздадено и трябва да коментираме 
направо.  

На трето поредно събрание взимам отношение по такъв 
един отчет и няма да коментирам формата, в която е поднесен. 
Само искам да обърна внимание, че за пореден път тук, на тези 
10 страници, ние практически нямаме анализи. Има много 
препратки за бъдещи и минали периоди, има неясни твърдения, 
има неща, които не могат да бъдат проверени, но това всеки един 
грамотен може да го провери, да види дали е вярно. Има тук 
някакви цифри, просто няма да занимавам събранието с такива 
детайли. 

Не можах да видя в отчета отговор на следните въпроси. 
Първо. Този отчет е обявен, че е отчет на Управителния 

съвет. Приет ли е този отчет на заседание на Управителния съвет 
и този Управителен съвет съгласен ли е с изнесените факти? 

Второ. Искам да попитам, може би малко по-странично е 
от самия отчет, но Управителният съвет забави това събрание 
почти 5 месеца и беше необходима една инициатива отдолу, 
какви са причините за забавянето на това събрание?  

Трето. Нещо по самия отчет искам също да попитам. Защо 
почти една година от разформирането на работната група по 
обучение и квалификации такава още не е създадена? Това ли е 
причината да не са проведени курсове за обучение, което 
рефлектира и във финансовите резултати? 

На миналото събрание бях предложила събранието да 
регламентира задължителни годишни сесии за провеждане на 
изпити, повтарям предложението си. 
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И като четвърто, което искам да попитам, може ли в 
момента Управителният съвет или неговият председател да даде 
отчет за изпълнението на решенията на Общото събрание от 
2.07.2011 г., а именно – отчета за работата на работните групи за 
2010 г., декларациите за конфликт на интереси – това са взети и 
публикувани решения на сайта на Камарата; доработването на 
бюджета за 2011 г.; докъде и как са стигнали работите по 
терминологичния речник, защото в настоящия отчет пише, че 
това се извършва от председателя, а ние от останалата комисия 
въобще не знаем докъде и как е стигнало; концепцията за 
стандартите, която е била приета 2011 г. – такава не съм видяла; 
методиката за определяне себестойността на оценителските 
услуги, взето е решение до октомври 2011 г. да бъде предложена, 
а още не съм видяла такава; и направени ли са постъпки до 
всички възможни институти за съобразяване с нашата ставка във 
връзка с приетото 30 лв. часова ставка оценителски труд? 

И по отношение на обучението и квалификацията искам да 
попитам дали Управителният съвет и изобщо Програмата за 
развитие по обучение и квалификация взима предвид 
напътствията, които са дадени за продължаващо професионално 
обучение в европейска директива 2005/6 и чл. 22, където са 
дадени общите препоръки по обучението?  

Моля, ако може, да ми бъде отговорено на тези въпроси. 
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Понеже г-жа Шентова зададе 

много въпроси, ще я помоля да ги представи писмено тези 
въпроси, да ги видим. Това е много бързо казано, трудно могат 
да се запишат, да се конкретизират и да се отговори с една дума. 
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ВИОЛЕТА ШЕНТОВА: Готова съм да ги представя в един 
неформален вид, ако искате, мога да го препиша на по-чисто и да 
го дам по-късно. 

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Заповядайте, г-н 
Дончев. 

БОЖИДАР ДОНЧЕВ (Софийската регионална колегия): 
Във връзка с отчета, в раздел ІІ – Регистър придобиване на 
правоспособност, признаване професионална квалификация, 
професионална застраховка и отчети на оценителите, е казано: 
„Във връзка със задълженията на независимите оценители по чл. 
10, ал. 2 от Закона за независимите оценители годишен отчет за 
2011 г. не са подали 881 независими оценители.  

Уважаеми колеги, смятам, че нещата, ако няма някаква 
техническа грешка в изписването, наистина будят тревога. 

По-долу е казано, че „Председателят на Управителния 
съвет г-н Людмил Симов е предложил на заседание на 
Управителния съвет на 6.10.2012 г. решение на Управителния 
съвет за отписване на тези независими оценители от регистъра. 
Решението не е прието.” 

Сега, първо, искам да попитам – Уставът ли е по-важен или 
законът? Въпросът ми е разбира се, риторичен. Законът си е 
закон, би трябвало да се спазва. Защо тези колеги…, сега, има 
възможността някои от тях да са били регистрирани преди да са 
получили реална правоспособност, тоест преди да са получили 
печата и сертификата, но тези хора примерно биха могли да 
бъдат извадени от общия брой 881 човека. Защо те не са 
санкционирани и смятате ли, че по този начин нашата Камара 
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наистина защитава интереса на оценителите и наистина спомага 
за издигане престижа на професията? 

Благодаря. 
ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: Или, по-простичко, в същия смисъл е 

единият от въпросите ми. За да не ги подавам в писмен вид, ще 
кажа само с няколко думи. По-просто – да разбираме ли, че от 
отчета на стр. 3, Управителният съвет на Камарата не изпълнява 
Закона за независимите оценители? Това е първият ми въпрос. 

Вторият ми въпрос е по отношение на методиката за 
определяне минималната себестойност на оценителските услуги. 
Тук, на стр. 6, е посочено, че решенията, които са взети, не са 
изпълнени. Въпросът ми е за отчетния период, за който е – месец 
9-и, има ли някакво виждане за придвижване на тази методика, за 
която всички тук оценители смятаме, че е един от важните 
въпроси, които трябва да се решават, и не се решава вече 2 
години или повече. 

По отношение на отписването – казахме. 
Тук има някакви изречения за дарения, които г-н Симов е 

дарил, неговите хонорари, на съответните регионални колегии. 
Моля г-н Симов да ни обясни с няколко изречения какви са тези 
размери на хонорари, какви са документите, с които са оформени 
тези дарения, въз основа на какво са взети тези решения, 
документация по оформяне на тези дарения. 

За отписването – то е ясно. 
Благодаря. 
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Колеги, понеже станаха 

много въпросите, бих искал да предложа г-н Симов да отговори 
на въпросите дотук. 
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: По отношение на въпроса на 
г-н Дончев – за изпълнението. Сега, тъй като отчетът е към 
30.09., след 30.09., на последното заседание на Управителния 
съвет, първо, изчистихме от този списък тези независими 
оценители, които не са подали своите отчети за 2011 г., тези 
независими оценители, които по причина, че са се вписали в 
регистъра в последния месец миналата година, тоест са заявили 
късно и са вписани в регистъра между 12 и 14 декември, те не са 
получили сертификати и печати през 2011 г. Тоест те не са имали 
възможност да упражняват оценителската професия, да имат 
съответната оценителска правоспособност, тъй като по закон 
независимият оценител подписва и подпечатва своята оценка с 
личния печат и също така съответния член – мисля, че беше 16 
или 17, също той добива оценителска правоспособност след като 
бъде вписан в регистъра и след като получи сертификат и печат. 

Затова така е написано в отчета към 30.09., ние от този списък 
извадихме, след като направихме консултация с юристите, тези 
независими оценители. За всички останали независими 
оценители на следващото заседание на Управителния съвет ще 
бъде взето решение за тяхното отписване от регистъра. 

Това е по отношение на независимите оценители. 
Същият този въпрос е по отношение на г-жа Тенева по 

изпълнението на закона. 
Вторият въпрос на г-жа Тенева беше за методиката. 

Методиката е публикувана на сайта на Камарата, заедно, която е 
основната методика, с една единична таблица, която беше с 
приложенията за по-масовите оценки, които се срещат в 
оценителската перспектива. Тук става въпрос, че не се доработи 
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и нямаше предложение, нямаше на самото събрание колеги, 
които да дадат предложения за обхващане в това приложение за 
нова организация и коефициент на сложност и други видове 
оценки, които се извършват. Такива предложения обаче не бяха 
дадени. 

По отношение на възнагражденията – аз може би не съм се 
изразил точно правилно в доклада, практически всички семинари 
и всички лекции, които аз съм изнесъл, не съм взимал хонорари 
за тях. Това не може да се разглежда като дарение, но просто аз 
безвъзмездно на всичките тези семинари съм изложил своите 
лекции. 

По отношение на това колко представлява това 
възнаграждение, което е трябвало да получа, предполагам на 
това могат да отговорят съответните големи колегии колко 
заплащат на един лектор на един семинар. Сумите достигат 
между 400 и 800 лв. Така че аз специално съм декларирал, че 
всичките семинари, които и до края на годината ще проведа, 
фактически ще ги водя безплатно. Мисля, че това беше въпросът 
на г-жа Тенева. Не можах да разбера нейното желание, че трябва 
да се заплащат ли всички тези семинари, които съм водил. 
Според мен който има желание да ги води безплатно тези 
семинари, би трябвало да има право. 

Въпросът – защо Управителният съвет забави това Общо 
събрание почти 5 месеца и беше необходима инициатива отдолу? 

Аз не знам, не искам да твърдя тук и да дискутираме чия е 
била инициативата за Общото събрание. Мисля, че това не е 
необходимо на извънредното Общо събрание. Само с две думи 
ще кажа. Поради летния период, заседанието на Управителния 
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съвет беше на 1 септември. Тогава беше включено в дневния ред 
и насрочване на извънредно Общо събрание. Едновременно с 
това постъпи и искане на 130 колеги за свикване на извънредно 
Общо събрание. Чий е приоритетът за свикване на това 
извънредно Общо събрание, мисля, че не е толкова важно. 
Просто това е причината. 

А от 1 септември защо се забави Общото събрание? 
Трябваше да се даде съответен отчет за 9-месечието, особено по 
отношение на отчета за изпълнение на бюджета, и трябваше да 
има време, за което да се обяви това Общо събрание и да се 
направи този отчет, независимо че имаме проблеми със 
счетоводното обслужване, но това си е наш проблем. Това беше 
причината. 

Защо приетият и изнесен отчет на заседанието на 
Управителния съвет…? – Нямаше време да бъде приет на 
заседание на Управителния съвет, но аз съм го публикувал. Не е 
имало предложение от името на Управителния съвет за някакви 
допълнения към него. 

Основният въпрос, който е – защо почти една година от 
разформироването на работната група по обучение и 
квалификация такава още не е сформирана, това ли е причината 
да не се провеждат курсове за обучение…? Бих предложила да се 
регламентират задължителни сесии за провеждане на изпити. 

Правилно, ние фактически по Закона за независимите 
оценители имаме задължение да провеждаме изпити. Не сме 
задължени да провеждаме курсове. Разбира се, за курсовете е 
целесъобразно да ги провеждаме, тъй като те ще се провеждат по 
съответната учебна програма, която е предложена от Камарата, 
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след което има някаква гаранция – и това е желанието на всички 
курсисти, да посещават такива курсове. 

Защо стана забавянето? Действително в края на миналата 
година ние разформировахме работната група, тя беше по 
стандарти, обучение и квалификация и фактически я разделихме 
и трябваше да дадем предложение да се сформира нова работна 
група по обучение и квалификация. На заседание на 
Управителния съвет беше предложено и прието координатор на 
тази работна група да бъде г-н Иван Митев. Г-н Митев съответно 
проведе разговори и взе становищата на всички колеги, които 
изразиха желание да работят в тази работна група и фактически 
на 1 септември – може би има някакво забавяне, но в края на 
краищата това е и от проявеното желание от страна на колегите, 
които са дали своите предложения. На 1 септември беше 
предложен вече съставът на тази работна група. Съответно в този 
състав, който беше предложен, в оперативен порядък, тъй като 
това вече беше след отчета за 9-месечието, фактически беше 
предложен този работен състав да направи съответните 
проспекти за провеждане на изпити, на базата на които 
проспекти след това вече да се изготвят учебни програми по 
съответните оценителски правоспособности. Това е направено, 
представени са тези конспекти от доц. Андонов по отношение на 
недвижими имоти, земеделски земи, заедно с г-жа Олга Петрова, 
също така по машини и съоръжения от г-н Митев и от мен, за 
търговски предприятия и вземания, за поземлени имоти 
вноските. В оперативен порядък са приети решения и срокове, да 
бъдат отново прегледани всички, да бъде определен един общ 
принципен модел на тези конспекти и общо съдържание, то да 
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бъде детайлизирано и в началото на следващата година да бъдат 
проведени съответните изпити. 

С това действително закъсняхме. Записано е в процедурата 
за провеждане на изпити, което не беше изпълнено, но 
следващата година ще бъде изпълнено, още през януари, тогава 
вече ще имаме тази възможност, тъй като тези конспекти ще 
бъдат разработени, през януари да бъдат определени датите на 
двете сесии, които да бъдат проведени изпити – пролетна и 
есенна. Поради това че не проведохме тези изпити сега поради 
тези обективни причини, че по-късно бяха създадени като 
работна група, предвиждаме освен тези две редовни сесии за 
изпити, да бъде проведена още една сесия. 

Естествено че провеждането на курсове рефлектира върху 
финансовото състояние на Камарата. Ще го видите. Миналата 
година, когато проведохме курсове, имаше сравнително големи 
приходи от самите курсове и съответните изпити. Разбира се, 
това не трябва да бъде самоцел понеже веднага може да се 
постави въпроса на Камарата да провежда курсове, да може и на 
централния офис, и на отделните регионални колегии да се 
подобри финансовото състояние. 

Според мен трябва да се върви по две линии. Естествено, 
че ние трябва да провеждаме курсове по одобрени от Камарата 
учебни програми, но заедно с това да се обърне особено 
внимание на семинарите и на краткосрочните квалификационни 
курсове, които са за оценители. 

Във връзка с това искам да подчертая обаче каква е 
фактически рентабилността на тези курсове и на тези семинари. 
Тъй като вие знаете, че например един от семинарите, който аз 
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ще проведа в град Варна по отношение на международните 
стандарти за оценяване, е докладът за оценка. Доколкото знам от 
г-жа Бобева, фактически таксата за участието в този семинар е 60 
лв. Може да се постави въпросът – защо? Предполагам, че 
финансовите възможности на оценителите в определен регион, 
не говоря само за Варна, а и другите, са такива, че те могат да си 
позволят това. 

Веднага ви давам пример. В небезизвестната фирма 
„Партньорство и оценки” семинарът, който е еднодневен, който 
за доклад за оценяване само по …..…(не се разбира) 
правоспособност таксата е 285 лв.  

Така че направете си извода дали ние трябва да увеличим 
действително таксите. Тогава финансовото състояние ще се 
подобри, или ние трябва да водим тази дейност. Но когато се 
говори за финансовото състояние на Камарата, трябва да се има 
предвид, че ние извършваме множество дейности, които ползват 
не само членовете на Камарата, а които ползват всички 
независими оценители, включително и ползвателите на 
оценителския труд. 

Давам ви пример, че лицензионната такса и превода на 
международния семинар за оценяване е около 5000 лв. Сега в 
момента, международните стандарти за оценяване се подават за 
48 долара. В момента, когато сега сме поискали съответно 
лицензионно споразумение и фактически разрешение за превод и 
за публикуване на сайта на Камарата, на типовете, тоест 
техническите информационни документи, които са 3 в момента, 
има още 1 документ, който е за рамката на компетентност на 
професионалния оценител, всеки от тези типове поне, които са 
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излезли в момента, струва по 15 долара, тоест някъде около 60 
долара, предполагам, че лицензионната такса за тези документи 
пак ще бъде около 5000. И фактически това се ползва от всички 
оценители. 

Така че ние трябва да вървим по двата пътя и не трябва да 
бъде самоцел провеждането на курсовете. 

Другите въпроси, които бяха, за доработването на бюджета 
за 2011 г. Решението беше пето. За съжаление, действително 
поради организационни причини, това нещо не можа да стане, 
тоест да се актуализира този бюджет, за да стане като база за 
2012 г.  

Тук има едни въпроси, които г-жа Шентова, не ми ги е 
задала, но ги е записала. Това е за методиката за определяне на 
себестойността. Аз казах, че фактически по отношение на 
основната част е качена на сайта на Камарата. По отношение на 
терминологичния речник, аз й казах на г-жа Шентова, че аз съм 
направил, почти е готов работният вариант, който ще изпратя на 
всички членове на работната група по стандарти, а също така и 
на всички желаещи да си кажат мнението за него по отношение 
на използваната терминология, за да може следващата година да 
имаме вече един терминологичен речник, който да ни послужи 
като база и при преводите на типовете, а евентуално на новото 
издание на международните стандарти за оценяване. 

На сайта на Камарата, в специалния раздел, са 
публикувани протоколите, има известно забавяне на последните 
протоколи на Управителния съвет, но също така и на другите 
ръководни органи имаше определено забавяне, но те са 
публикувани на сайта на Камарата. 
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Също така декларациите са публикувани, тъй като тези 
декларации са публикувани, които се подписаха при избирането 
на всички членове на ръководни органи.  

Не знам дали има някои други въпроси, дали съм 
отговорил на всичките въпроси. 

ВИОЛЕТА ШЕНТОВА: Само искам да обърна внимание, 
че въпросите по четвъртата точка не са мои въпроси, а това са 
решения на Общото събрание от 2011 г. и аз исках да се отговори 
на тях. Тук, както се отговори, някои са изпълнени, някои не са 
изпълнени, посочиха се някакви съображения. Основното, което 
искам да кажа, е, че поднесеният ни отчет е озаглавен като Отчет 
на Управителния съвет. Тук не чух да се каже, че Управителният 
съвет е гласувал този отчет. Тоест ние нямаме изпълнение на 
точка 5 от дневния ред, ние нямаме отчет. 

По финансовия отчет колегите, които са компетентни, 
могат да вземат отношение. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Има думата госпожа Петрова. 
ОЛГА ПЕТРОВА: За мен този отчет, който е публикуван и 

който днес ни беше раздаден, е един лош преразказ на 
извършената дейност за целите 3 години от съществуването на 
нашата Камара. Трябваше да касае изпълненото за 2012 г. от 
ръководните органи на Камарата, по-скоро на Управителния 
съвет. 

От прегледа, който направих, установих, че по голяма част 
от разделите имаме неизпълнение на никакви дейности. Няма да 
казвам какво съм констатирала за изпълнено, всеки може да си го 
види, но за мен това е абсолютно нищожно за цяла година. 
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Имам конкретни въпроси, които искам да поставя, а 
именно – в отчета е показано, че е имало събитие в Краков и се 
интересувам в какво се изразява участието на КНОБ в 
Асамблеята на TEGoVА? Малко повече подробности, защото 
просто е маркирано в отчета, без да се дадат детайли. 

Също така искам да задам въпроса защо след като нямаме 
изработен терминологичен речник, председателят на Камарата г-
н Людмил Симов, изнася семинари, касаещи тези стандарти, 
които приехме през юни тази година? 

Също така в този отчет се отчита, че г-н Симов е дарил 
хонорарите си, както констатираха и други колеги тук, преди 
малко. Защо е получил възнаграждение, при условие, че на 
Общото събрание през юни месец, тази година, Общото събрание 
взе решение тези курсове и семинари за обучение по 
международните оценителски стандарти да бъдат абсолютно 
безплатни? Той казва, че е дарил. Какво е дарил? Нека да 
уточним какво се дарява – сума, пари. 

Също така в отчета ви не беше посочено, че има и други 
дарители, които са дарили реално своя хонорар. Това са колегите 
Виолета Шентова, проф. Иван Душанов и колегата Божидар 
Кънев, които са дарили хонорарите си за организираните от 
Софийската регионална колегия семинари в полза на 
регионалната колегия. 

Искам да отбележа като отговорник в регионалната 
колегия по обучението и повишаването на квалификацията, че са 
издадени съответните документи, оформящи това дарение, и 
също така са оформени счетоводно тези дарения. Не знам на г-н 
Симов по какъв начин са оформени. 
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Също така, както и останалите колеги се изразиха, 
Управителният съвет е извършил, за мен лично, ще го 
квалифицирам с думите нарушение на Закона за независимите 
оценители, като е взел решение да не изключи онези колеги, 
които не са си подали надлежно годишните отчети. Това е 
нарушение на закона.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Не е взето такова решение. 
ОЛГА ПЕТРОВА: Цитирате го в отчета си по кой член 

трябва да се случва всяка година това нещо. Неорганизирането 
на изпити също е, както казахте преди малко лично Вие, г-н 
Симов, нарушение на закона. Въобще какво правим и как 
работим, оставям на всички нас да си направим изводите. Но 
държа да получа отговор и на поставените въпроси. 

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Г-жа Дерменджиева има 
думата. 

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Чета представените 
материали за междинен отчет на 9-месечието за 2012 г., в абзац 
2, т. 3 и последващото там „на трето място,” отчет за 
финансовите приходи и разходи на Камарата за 2011 г.  

Колеги, припомням ви, че ние през лятото не приехме 
отчета на Управителния съвет по отношение на финансите за 
2011 г. Сега тук това нещо е включено, чудесно е, но няма 
материал, който да показва, да кажем, един актуализиран отчет, 
обвързан в програмата за 2011 г. Какво се е имало предвид това 
тук – „отчет на приходите и разходите за 2011 г.”? Ние не 
приехме това през лятото. Кои материали ще гледаме сега? 

Благодаря. 
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Госпожа Бонева има думата. 



 57 

БИСТРА БОНЕВА: По повод на няколкото изказвания, 
които бяха направени във връзка с решението на Управителния 
съвет за колегите, неподали отчет за 2011 г., бих желала да 
оповестя, че на свое заседание от 12.11.2012 г. Контролният  
съвет е  констатирал това неизпълнение на закона, като е взел 
решение да внесе в Общото събрание това, тъй като 
единственият орган, който се занимава с неизпълнението на 
закона, е Общото събрание, като предложението за решение пред 
Общото събрание на Контролния съвет е следното: „Контролният 
съвет предлага на извънредното Общо събрание да задължи 
Управителния съвет да разгледа отново въпроса на първото си 
заседание след Общото събрание, но не по-късно от 20.12.2012 г. 
и да вземе решение в съответствие с чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона 
за независимите оценители.” 

На 13.11.2012 г. има заседание на Дисциплинарния състав 
на Комисията за професионална етика, което надявам се г-жа 
Бачовска също би оповестила, във връзка с което Контролният 
съвет вчера на свое заседание промени това свое предложение и 
предлага датата 20.12.2012 г. да се промени на „до 13.12.2012 г.” 
Това е предложението на Контролния съвет и предлагаме 
Общото събрание да гласува това предложение. 

Ако желаете, отново ще го прочета. Това е извънредно 
предложение, тъй като се поставиха няколко пъти въпросите във 
връзка с тези 811 човека, и, както правилно г-н Симов оповести, 
в резултат на реакцията на Контролния съвет, те имат промяна в 
своето решение, което е взето на вчерашното заседание на 
Управителния съвет. Така че тази бройка е редуцирана до друга 
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бройка и молим те да вземат съответното решение в рамките на 
тази година. Това е предложението на Контролния съвет. 

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Г-н Дончев, заповядайте. 
БОЖИДАР ДОНЧЕВ: По повод изнесеното от уважаемата 

г-жа Бонева, все пак смятам, че Камарата на независимите 
оценители е един колективен орган с нейните вътре управителни 
органи – Управителен съвет, Контролен съвет и Комисията за 
професионална етика, и всичките документи всъщност за едно 
такова, макар и извънредно Общо събрание би трябвало да се 
подготвят в синхрон с отделните органи. 

Току-що чухме, че по повод – мисля, че аз го зададох този 
въпрос – неотписаните от регистъра колеги, тя казва, че имат 
решение на Контролния съвет, но всичко това защо малко по-
късно го научаваме? Защо го нямаше в материалите?  

И другото нещо – ние гласувахме един дневен ред, за 
който стана дебат тук, в залата, и за да не губим време, мисля, че 
трябва да си спазваме дневния ред. 

Благодаря. 
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Г-н Людмил Велинов има 

думата. 
ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Уважаеми господа, искам да ви 

кажа, че Контролният съвет е създаден като организация, за да 
следи за вас решенията на Управителния съвет доколко те 
законосъобразно се взимат. Представете си, ако Управителният 
съвет никога не ни даде думата в дневния ред, това означава вие 
никога да не бъдете информирани. Така че моето лично мнение е, 
че ние винаги можем да информираме събранието когато 
пожелаем. Ако господинът беше слушал внимателно, щеше да 
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разбере, че ние сме взели решението си на 12.11.2012 г., това е 
преди няколко дена, а срокът за внасяне на материалите в 
Общото събрание беше изтекъл. Нещата вървят по-бързо, 
отколкото на нас ни се иска. Срокът, в който Управителният 
съвет трябва да вземе решение, е 30-дневен, заради това сме 
променили и нашето решение до 13-и на следващия месец да 
вземат те съответно решение по този въпрос. 

Освен това аз мисля, че ако някой се изказва по този 
въпрос, хубаво е да декларира дали не е от тези хора, които не са 
си подали отчети. Аз не съм от тях. 

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Заповядайте. 
ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Това, което в момента чуваме от 

Контролния съвет, е просто едно оправдание на тяхното 
бездействие по решенията на Управителния съвет. Къде са 
дремали толкова време? Контролният съвет къде е спал? 

Аз приемам тази информация на Контролния съвет и 
благодаря за нея, но го приемам като информация.  

Освен това отправям критика и към тях за това, че те не са 
си свършили своевременно работата и не са проконтролирали 
действията на Управителния съвет. 

По повод на самия отчет, който ни беше поднесен навън, 
при самата регистрация. Първо, това е недопустима форма на 
информиране на едно Общо събрание и ние като самоуважаващи 
се етични хора, не би трябвало изобщо да приемаме насериозно 
това, което ни се поднася. При това формата, в която се поднася, 
не дава съпоставимост. Това е отчет, а с какво го сравняваме? 
Къде е сравнителната таблица за решенията на Общото събрание 
и какво те са изпълнили от нея? 
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При това, доколкото си спомням, по отношение на 
представения ни бюджет – това, което са ни представили като 
отчет, извинявайте, колеги, но това, което на пръв поглед се 
вижда, е просто, че се ядат парите от регистъра. И аз питам – 
какво правим с изядените от регистъра пари и за какво са 
изразходвани? Тук няма пълна разбивка на всеки лев, а ние това 
искахме, да чуем за какво се харчат парите от Управителния 
съвет, нашите си пари, на Общото събрание, парите на всички 
членове на Камарата.  

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Г-жа Шентова. 
ВИОЛЕТА ШЕНТОВА: Искам да взема отношение и по 

раздел ІІ, т. 5. 1. по отношение на предложенията за промени на 
Закона за независимите оценители. Мисля, че това е една много 
важна точка и изпълнението й засяга всички оценители. 

Предложенията са обобщени, оформени в протокол през 
октомври 2011 г., като в отчета тук се отчита, че Управителният 
съвет през април 2012 г. прехвърля тази работа на работна група. 
Оттам нататък входирано ли е, какви са точно тези предложения, 
които трябва да се внесат в Народното събрание и дали са 
внесени те в Народното събрание и защо не са публикувани на 
сайта на КНОБ за сведение на всички оценители, мисля, че ги 
засяга. 

БИСТРА БОНЕВА: Бих желала да внеса яснота относно 
работата на Контролния съвет по този казус, който се дискутира. 
Решението на Управителния съвет относно тези колеги, които не 
са подали отчет за 2011 г., е взето на тяхно заседание на 6.10. 
Моля Управителният съвет да оповести датата, на която 
списъкът е изнесен на сайта на Камарата. 
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: 4.11. 
БИСТРА БОНЕВА: 4.11. Така че Контролният съвет най-

добросъвестно е разгледал изнесените факти и в съвсем 
нормален срок е взел своите решения. 

Също така бих желала да обърна внимание на колегата, че 
в съответствие с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Устава на Камарата в 
правомощието на Общото събрание е да разглежда жалби против 
решенията на Управителния съвет, Контролния съвет и 
Комисията за професионална етика. Поради това ние го внасяме 
в това заседание в контекста на отчета на дейността на 
Управителния съвет. 

Благодаря ви за вниманието. 
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Заповядайте. 
ИРИНА СТОИЛОВА (Софийската регионална колегия): В 

изказването си в началото г-н Симов каза, че т. 5 от дневния ред 
е разделена на две части. Колегите коментираха първата част, 
частично имаше коментари по втората част, аз ще се спра само 
на втората част. 

При регистрацията си тази сутрин аз погледнах един 
документ, който ми беше предоставен от регистраторите – 
изпълнение на бюджета към 30.09.2012 г. Имам няколко 
принципни въпроса. 

Това официален документ ли е? Той приеман ли е на 
заседание на Управителния съвет? Тъй като в този документ, 
който е предоставен, няма необходимите реквизити за 
официализиран бюджет. И респективно, ако той е 
официализиран, защо това нещо не е направено? Ако не е 
официализиран, тогава имам един такъв въпрос към юристите да 
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ми тълкуват правомощията на това Общо събрание, могат ли да 
се приемат документи, които не са приети от Управителния 
съвет? 

По отношение на съдържанието на цифрите. Колегите 
коментираха, мен също ме тревожи това, че към 9-месечието, 
преди да е приключила една цяла календарна година, ние имаме 
превишение на разходите спрямо приходите. Тоест членският 
внос, който ние всички даваме, вече реално е изчерпан. По какъв 
начин ще се финансира дейността на Камарата за последното 
тримесечие на годината?  

Благодаря ви. 
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Кирил Михов има думата. 
КИРИЛ МИХОВ: Възмутен съм от опита да се оправдае 

поведението на членовете на Контролния съвет. Некоректно е да 
се представят фактите по този начин. Член на Контролния съвет, 
ако не председателят, има право да присъства на събранията на 
Управителния съвет. Така че не е важно кога е обнародван, кога 
е обявен протоколът. Ако Контролният съвет искаше, вместо да 
участват в общи корпоративни интереси някои от нейните 
членове с председателя на Управителния съвет и да участват във 
фирми за оценки, можеха да защитават интересите на членовете 
на Камарата. Те доказаха по безспорен начин, във връзка с 
искането на извънредно Общо събрание, че не защитават 
интересите на Камарата, а защитават, стават адвокати на 
председатели на Управителния съвет.  

Така че аз предлагам вместо да се занимаваме с въпроса 
дали Контролният съвет правилно направи това предложение, да 
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прекратим дебатите и както е по дневен ред, да се гласуват 
отчетите. 

Благодаря ви. 
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Г-жа Бачовска има думата. 
ТАНЯ БАЧОВСКА: Колеги, от името на Комисията за 

професионална етика искам да ви кажа, че съм присъствала на 
заседание на Управителния съвет на 5.10. в град Бургас, където 
Управителният съвет гласува по този казус за отчетите, какво да 
стане с хората – 800 човека, които не са подали отчети? 

Искам да ви кажа, че двама от Управителния съвет 
гласуваха "за" това да бъдат свалени от регистъра. Всички 
останали бяха "въздържали се". 

 С една дума, нямаше решение на Управителния съвет. 
Това ни наведе на мисълта, че ние трябва да се 

самосезираме, което и направихме. Образувахме дисциплинарен 
състав и имаме решение от 13.11., което е представено на 
Управителния съвет вчера. Така че това исках да отговоря на г-
жа Бистра Бонева и за работата, която е свършила нашата 
комисия по този казус. 

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Виолета Тенева има думата. 
ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: Не знам към кого да си задам 

въпроса, защото искам да питам по отношение на изпълнение на 
бюджета – така е в раздадените материали, пише „Управителен 
съвет”, няма подпис кой го е изготвил. Въпросите ми са няколко 
и конкретни по отношение на цифри, които са посочени тук като 
изпълнение на бюджета. Не е подписано от никой, смятам, че би 
трябвало да бъде подписано от някой. 
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Първият ми въпрос – по отношение на приходи от членски 
внос, в графа „Изпълнение” са посочени 3836 лв. като надвнесен 
членски внос. Моля за обяснение какво значи това. 

Семинари, приходи, основни приходи от стопанска дейност 
– по т. 3, в бюджета са заложени 78 750 лв. В „изпълнение” стои 
нула. Въпросът е ясен. 

За сметка на това обаче, в разходната част нещата стоят 
точно обратно.  

Първи въпрос по отношение на разходната част. Разходи за 
заплати, материално стимулиране, което се разбира над заплата 
нещо – 111 647 лв., като за централен офис 86 782 лв. 

Още два въпроса имам по отношение на разходите, защото 
доста сериозни цифри са написани, като в приходната част 
уточнихме, че няма нищо. Разходи за външни услуги – моля да 
ми се обясни какво се включва тук освен наема може би – 61 672 
лв. и други разходи – в размер на 18 627 лв.  

Това е, благодаря. 
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Г-жа Ангелова. 
ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА: Колеги, аз искам да не 

продължаваме в този тон, така да четем това изпълнение на 
бюджета, като дявола Евангелието. Това са уточнени показатели. 
Аз определено смятам, че тук 2/3 от хората имат някаква 
счетоводна грамотност. Тази справка не дава тази информация. 
Така че искам да прекратим това обсъждане по точката 
специално за изпълнение на бюджета. Това, което се чете в 
момента и което имаме всички в ръцете си, са обобщени цифри. 
Това не са нито по сметки, това не са нито по външни услуги, 
абсолютно по нищо. Така че който иска да има по-широк обхват 
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тази информация, може да направи справка с централния офис в 
София. Защото това, което в момента колежката току-що каза, 
разходи за заплати, материално стимулиране, осигуровки и 
надбавки – това са разходите на централния офис. Така че тези 
разходи по някакъв начин са формирани. Имаме разпечатка по 
сметки, разходи за заплати… 

Искам да кажа, че трябва да прекратим обсъждането на 
тази справка, която всички имаме в ръцете си. 

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Колеги, предлагам г-н Симов 
да отговори на зададените въпроси и след това ще преминем към 
гласуване. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, искам първо да кажа 
по отношение на бюджета. Съжалявам, г-н Ненов трябваше да го 
докладва, но той е възпрепятстван по семейни причини и аз го 
представям. 

Имайте предвид, че зад всяка цифра от този бюджет и от 
изпълнение на бюджета, който е приет за 2011 г. и който 
практически е отчетът към този момент, стоят някакви 
действителни приходи и разходи. И много от тези въпроси са 
докладвани, понеже миналата година той се докладваше от г-жа 
Монева, тя обърна внимание много от тези въпроси докъде могат 
да стигнат. Вие ми задавате въпроса „други разходи” какво 
представлява. Знаете ли какво представляват „другите разходи”? 
– 18 000 лв. за командировки. А защо са? Понеже на Общото 
събрание се прие тогава, че на всички заседания на 
Управителния съвет, на Контролния съвет ще присъстват всички 
председатели на регионалните колегии, а контрольорите ще 
присъстват на заседанията на Контролния съвет. И затова 
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виждате тук, че 18 000 лв. – това е записано, са разходи за това. 
И г-жа Монева тогава обърна внимание тези разходи за 
командировки откъде ще дойдат.  

Мога да Ви кажа, че ние, които бяхме заложили в този 
бюджет общо за цялата година 15 000 лв. за командировки, тоест 
за 9-месечието 11 000 лв., сега виждате, че за 9 месеца са 18 600 
лв. Освен това има още 2000 лв., които не са отчетени, понеже са 
плащани авансово и т. н., ще бъдат отчетени за последното 
тримесечие. Последното тримесечие още тече. Но това беше 
решението на Общото събрание. 

Започваме по приходната част. 
Вие ми говорите за приходната част. Ще ви обясня всяка 

позиция, за която ми зададохте въпрос. 
Приходи от членски внос – ясно. 
Приходи от регистъра. Ние бяхме предвидили 

действително, тук вече отново може да поставите въпроса, че 
нямаше изпити, нямаше курсове и затова те са намалени. 

От стопанската дейност. От стопанската дейност имайте 
предвид, понеже всичките упреци се отправят към Управителния 
съвет, преди това беше към г-жа Монева, сега към мен, 
следващия път ще бъде към следващия член от Управителния 
съвет. Направете анализа, отчетът за 2012 г. е приет от Общото 
събрание, знаете го това, когато беше през юли.  

Така че по този бюджет за 2012 г. ние не може да 
дискутираме дали е верен или не е верен. Той е приет от Общото 
събрание. 

По отношение на отчета. Приходи от стопанската дейност 
– 78 750 лв., това са били от предвидени курсове за независими 
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оценители. Добре, Управителният съвет не ги е правил, това е 
вина на Управителния съвет. 

Погледнете обаче следния текст – „регионални колегии”. 
Колко са приходите от регионалните колегии, които са били 
предвидени за тази година? – 145 650 лв. Колко са изпълнени? – 
17 900 лв. Да ви питам – това вина на Управителния съвет ли е? 

Сега, как са били планирани – това е отделен въпрос. Но 
ето, 145 550 лв. – срещу тях изпълнение – 17 966 лв. Тоест 
изпълнението по тази позиция от стопанска дейност, 
действително за централния офис е нула, а за регионалните 
колегии е 12% за 9-месечието. 

Следващите. По отношение на заплати, материално 
стимулиране, осигуровки, надбавки. Понеже така е формулирано 
в самия бюджет за 2012 г. Виждате, че по отношение на 
разходната част това са условно постоянни разходи. 
Променливите разходи в разходната част са само по отношение 
на разходите за стопанска дейност. И там може да говорим за 
съотношение между разходи и приходи. 

Разходите за заплати. Виждате, че 71% фактически досега 
са изразходвани от предвидените по бюджета за 2012 г. Тоест 
ние имаме икономия както за централното ръководство, така по 
регионалните колегии по отношение на разходите за заплати, тъй 
като би трябвало вече да бъдат 75%. 

Административни разходи – 74%. И когато тук задавате 
въпрос за 74%, действително 75, 1% е за централния офис, казах 
ви откъде идва – от завишението на разходите за командировки, 
които са поради това, че беше гласувано едно определено 
решение на Общото събрание през юли. 
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Специфичните разходи – за регистъра, мисля, че няма 
какво да говорим. 

Разходите за стопанска дейност са ясни, тъй като те са 
функция от приходите за стопанска дейност. 

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: То няма стопанска дейност. 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Искам да ви кажа и нещо 

друго. По отношение на анализа, който ако се направи, на 
приходите и разходите от стопанска дейност, ще покаже, че 
рентабилността през тази година на стопанската дейност 
намалява, което означава, че ако приемем, че имаме едни 
условно постоянни разходи, тогава приходите намаляват от тази 
стопанска дейност, тоест от тези семинари, курсове, кръгли маси. 
Тоест ние вече провеждаме курсове и семинари при занижени 
цени. Но това мисля, че пак не е вина и не трябва да се обвинява 
Управителният съвет. Но пак ви казвам, че фактически бюджетът 
е приет. Беше ми зададен въпросът за 2011 г., аз не можах да 
разбера, ние сравняваме изпълнението за 9-месечието на 2012 г. 
спрямо 2011 г.  

Сега, искам още няколко въпроса, след това да отговори г-
жа Монева по отношение на асамблеята и по отношение на много 
неща, които са направени, тъй като това е поредният опит отново 
да се омаловажи работата и на Камарата, и на Управителния 
съвет. Много работа е направена действително по 
международното сътрудничество по отношение на нашето 
участие в TEGoVA, нашето участие в Международния съвет за 
стандарти за оценяване, и които много дейности бяха извършени 
след 9-месечието. И не всичко може да се отчете в един такъв 
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междинен период. Но тогава искам отново да отговоря на г-жа 
Петрова. 

За безплатни курсове, които се говореха за стандарти, това 
беше. А за разясняването на тези стандарти - преди тяхното 
приемане от Общото събрание, не сега за тези семинари. 

Второ, мисля, че семинарите, които са за международните 
стандарти за оценяване, нямат нищо общо с това дали има или 
няма утвърден терминологичен речник. Ако няма изобщо 
терминологичен речник, мога да ви кажа, че в много страни 
нямат терминологичен речник, използва се терминологичният 
речник, заложен в дефинициите в международните стандарти и 
който е качен на сайта на Международния съвет по стандарти за 
оценяване. Те нямат собствени стандарти. Това, че аз съм поел 
ангажимент да направя такъв, работен вариант, който съм 
направил и който ще съгласувам с тази работна група и ще го 
съгласувам с всеки, който има желание, това мисля, че е добре 
дошло. Ако има колеги, които не желаят този терминологичен 
речник, нека го заявят. Още по-лесно, аз ще бъда освободен от 
това задължение, което съм поел.  

За TEGoVA г-жа Монева ще отговори. 
Отново искам да се върна на този въпрос за тези 

оценители, които не са си подали отчетите. Аз не мога да разбера 
за какво решение на Управителния съвет се говори, което ще 
обжалват. Може да се поставя в Общото събрание въпрос за 
незаконосъобразност на решение на Управителния съвет. 
Управителният съвет никога не е взимал решение тези оценители 
да не се отписват от регистъра. Прочетете всички протоколи на 
Управителния съвет, такова решение няма. Така че такова 
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решение да се атакува, което не е взето от Управителния съвет, 
аз не виждам какъв е смисълът. 

Управителният съвет не е взел едно решение за тяхното 
отписване през септември, поради това ви обясних, че трябва да 
се направят консултации и съответно за тези колеги, които в края 
на миналата година, през декември, са получили и фактически са 
вписани в регистъра, но не са получили своите сертификати и 
печат. И фактически основното, последно решение – това е, че на 
следващо заседание на Управителния съвет ще се внесе решение 
по отношение на всички останали колеги, които не са си подали 
съответно в съответния срок своите отчети за дейността за 2011 
г. Така че мисля, че този въпрос трябва да се приключи. На 
Управителния съвет да се вземе решение. Ако Управителният 
съвет вземе решение за тяхното отписване, тогава вече това 
решение може фактически да бъде оспорено от Контролния 
съвет, да се внесе в Комисията за професионална етика и да бъде 
поставено тогава на Общото събрание.  

Това мога да отговоря. 
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Благодаря, г-н Симов. 
Има думата г-жа Илева. 
ТАТЯНА ИЛЕВА: Колеги, нямах намерение да се изказвам 

по отчетния доклад на г-н Симов, но в момента съм провокирана 
от следното. Той отчете приходите на регионалните колегии от 
обучение или както той я нарича, т.нар. стопанска дейност, която 
аз съм категорично против да се нарича стопанска дейност, тъй 
като Камарата няма стопанска дейност, това е дейност, 
съпътстваща дейността на Камарата. Обучението не може да 
бъде стопанска дейност. Но това е друг въпрос. 
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По отношение на тези 12%, които се отчитат за 
Софийската регионална колегия, предполагам, че и колегите от 
другите регионални колегии могат да вземат отношение. Ние сме 
преизпълнили по бюджет приходите си от семинари и кръгли 
маси, и то не при занижени цени, а при едни съвсем нормални 
цени, за които нашите членове дори ни се сърдят. 
Неизпълнението се дължи на това, че ние нямаме проведени 
курсове, каквито беше обещано на Софийската регионална 
колегия. Наистина не сме направили нито един обучителен курс 
и поради тази причина аз догодина трябва пред нашите членове, 
на Софийската регионална колегия да отчитам изпълнение на 
бюджета си не по вина на Софийската регионална колегия. 

Така че, пак казвам, нямах намерение, но аз искам да си 
защитя колегията и казвам каква е причината, за да имаме 12% 
изпълнение. Семинари и кръгли маси, повтарям, са изпълнени за 
9-месечието 100%. 

Благодаря ви. 
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Дарина Бобева има думата. 
ДАРИНА БОБЕВА: В продължение на думите на 

колежката искам да кажа едно. Нашата регионална колегия също 
няма да може да изпълни планираните поради факта, че нямаме 
възможност да организираме курсове.  

Съветът на регионална колегия – Варна в първата половина 
на февруари изпрати писмо до Управителния съвет на КНОБ във 
връзка с одобрената програма, по която беше проведен курс за 
недвижими имоти в края на 2011 г., нямаме отговор за момента. 
Имахме готовност и за курс по машини и съоръжения. Имаме и 
записани желаещи. 
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Освен това Управителният съвет взе решение, че и 
тематиката на семинарите трябва да бъде приемана от тази 
комисия, която в резултат на проблемите със сформирането й 
след проведеното Общо събрание през лятото, беше даден 
картбланш на регионалните колегии да провеждат семинари без 
да минават през по-специална процедура. Затова моля да не 
бъдат обвинявани регионалните колегии, не са отделни 
структури. Регионалните колегии изпълняват решенията на 
Управителния съвет на КНОБ и сме едни от проводниците и 
просто помощниците на Управителния съвет. Ако искате да 
имаме приходи, без да се съобразяваме с решенията на 
Управителния съвет, можем да ги правим, дайте ни картбланш. 

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Г-жа Монева има думата. 
ЕЛИ МОНЕВА: Искам да отговоря на въпросите, зададени 

във връзка с международното участие, и по-специално участието 
на Камарата в TEGoVA. Неправилно е записано „Генералната 
асамблея”. Това е превод на Общо събрание. Генерална асамблея 
звучи на български доста помпозно. Става въпрос за Общото 
събрание на TEGoVA. 

Камарата е пълноправен член в две международни 
организации. Това са TEGoVA, европейската организация на 
оценителите на недвижими имоти, и Международния съвет на 
оценителските стандарти. Това е световна организация. И в двете 
организации сме пълноправен член. Разходите, които са указани 
тук, са единствено за членски внос. 

В резултат на нашето пълноправно членство сме направили 
следните действия. Получено е разрешение и са преведени 
европейските стандарти за оценяване и са публикувани на сайта 
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на Камарата, които са помощен документ за оценителската 
практика, особено на колегите, които работят в областта на 
недвижимите имоти. Преведени са и са публикувани на сайта на 
Камарата и международните оценителски стандарти, които са 
стандартите на Международния комитет по оценителския 
стандарт. 

На предишното заседание беше взето решение 
международните оценителски стандарти да бъдат 
препоръчителни стандарти до момента, до който Камарата е 
готова и създаде програмата за обучение и ги приеме като 
задължителни в страната. 

В резултат на нашето членство ние сме задължени да 
участваме като пълноправни членове в общите събрания на тези 
организации. През 2012 г. TEGoVA има ежегодно две заседания 
и това е майско заседание и есенно заседание - през октомври 
месец. Международният съвет по оценителски стандарти има 
едно годишно събрание, което се провежда есента. 

В резултат на участието ни в тези заседания Камарата и по 
инициатива на Камарата международна конференция по 
оценителски стандарти ще бъде проведена през есента на 2015 г. 
в България. Това е една оценка на работата на Камарата и 
нейното членство в тази организация. Заедно с това Общото 
събрание на TEGoVA ще има своето заседание в София през 
есента на 2015 г. Това никъде не е отбелязано, макар че е 
докладвано на заседание на Управителния съвет, изпратена е 
информация дори до регионалните структури и за всяко участие 
в заседанията на международните организации се изпраща 
подробен доклад, включително и финансов доклад за участие. 
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В резултат също така на работата и активното участие на 
Камарата през ноември получихме покана за участие в 
международен проект по линия на Програмата Леонардо, по 
силата на който Камарата ще получи около 25 000 евро, в случай 
че той бъде одобрен от Европейската комисия, като партньор по 
проект за обучител за разработване на национална рамка и 
обучителни програми за въвеждането на европейските стандарти 
в България. 

Представено е писмото за участие, очакваме, началото се 
поставя сега, разработват се бюджетите по този проект, водеща 
организация е латвийската организация, заедно с Института по 
приходи и оценки във Великобритания. Това е продължение на 
един проект, който е стартирал през 2008 г. към TEGoVA и който 
е завършил миналата година, а сега ще стартира през 2012 г. с 
нови партньори. И ние сме включени през една от петте 
организации, които имат право да участват в този проект и това 
ще бъде, така да се каже, помощ, спонсорство от страна на 
TEGoVA към Камарата с оглед разработването на процедурите, 
обучителните материали, обучение на първите лектори по 
европейските стандарти за оценяване. 

Същевременно са проведени и разговори за международна 
конференция през май заедно със сръбските ни колеги и с 
участието на Министерството на икономиката на Руската 
федерация по повод на оценителските стандарти, тяхната 
законодателна рамка и вероятните тези по различните 
професионални компетенции.  

Това е една част от работата, която е извършена по 
международната дейност. 
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Същевременно е подадено искане също така с права за 
превод на допълнителните документи, съпътстващи и 
международните оценителски стандарти. Очакваме такова 
разрешение да ни бъде дадено от Международния съвет, така че 
и тези допълнителни технически документи ще бъдат 
публикувани на сайта на Камарата. 

Искам да се изкажа по отношение на разходите във връзка 
с международната дейност, за да бъда правилно разбрана. 
Единствените разходи, които Камарата прави във връзка с 
международната си дейност, са за членски внос, който тя не 
може да не плати, и таксата участие. Всички разходи на хората, 
които са участвали в заседанията, са техни лични разходи, макар 
че има решение на Управителния съвет те да бъдат за сметка на 
Камарата. Тоест разходите за пътуване, хотел, вътрешен 
транспорт и каквито и да било други, са били за моя лична 
сметка. 

Благодаря ви. 
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Колеги, има предложение да 

приключим с изказванията.  
ВИОЛЕТА ШЕНТОВА: Бях задала въпрос по отношение на 

измененията на Закона за независимите оценители, никой не ми 
отговори.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: На въпроса на Светла 
Дерменджиева. Аз съм писал, че отчет за 2011 г. е направен. 
Къде се намира? Намира се на сайта на Камарата в архива за  
Общото събрание през юли. Това, че не е приет от Общото 
събрание – аз никъде не съм писал в този отчет, че е приет от 
Общото събрание. 
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По отношение на Закона за независимите оценители. 
Знаете, че това предложение е направено от една работна група, 
която заседаваше продължително и която взе абсолютно всички 
препоръки по отношение на закона и той беше внесен в 
Народното събрание. 

ВИОЛЕТА ШЕНТОВА: Въпросът беше дали е публикувано 
на сайта и кога ще се качат тези предложения на сайта и всички 
заинтересувани да го прочетат. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: На сайта не е публикувано, аз 
мисля, че не е целесъобразно да се публикува на сайта, тъй като 
ние като Камара нямаме право на законодателна инициатива. Да 
даваме предложение, което не се знае дори как ще се приеме и 
как ще се погледне на това афиширане, не виждам много да е 
целесъобразно. Ако Общото събрание приеме, че трябва да се 
публикува на сайта на Камарата, ще го публикуваме. 

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Заповядайте, г-н Савов. 
ПЕТЪР САВОВ: Аз не искам да критикувам управителните 

органи на Камарата. Всички знаем, че това е една неблагодарна 
работа. В края на краищата, каквото и да се направи, винаги ще 
има забележки към това, което е направено – много, малко, за 
съжаление виждаме, че много още може да се желае по 
отношение на работата. 

Проблемът, който виждам в отчета за приходите и 
разходите, е, че ние ядем повече, отколкото получаваме. 
Сериозно трябва да се замислим по този въпрос. Единият 
вариант, най-простият и който е най-лош, според мен е да 
вдигнем членския внос, за да може да си изравняваме приходите 
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и разходите, след като  нямаме други приходи. Другият вариант е 
да наблегнем в частта приходи от т.нар. стопанска дейност. 

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Няма стопанска дейност. 
ПЕТЪР САВОВ: Тъй наречената казах. 
Ние явно тези 30 000 лв. или 20 000 лв., които са разлика, 

горе-долу са км 30 000 лв., ще ги вземем от регистъра явно. 
Твърдим, че от регистъра тези пари стоят замразени, не трябвало 
да ги харчим и в един момент аз стигам до извода, че 
предложението на г-н Иван Митев е много приемливо – да се 
купи офис, поне да не ги изядем ей тъй, нещо да има, което 
Камарата да има като актив.  

Затова призовавам още веднъж, виждам тук едни борби 
между регионални колегии, управителни органи, Управителен 
съвет и т. н., Контролен съвет. Тези борби ни изяждат силите, 
така си мисля аз, и моля всички да погледнем в една посока, така 
че поне приходите да изравним с разходите. Явно бюджетът е 
нов, оптимистичен, нереално оптимистичен като бюджет, обаче и 
дейността никак добре не говори съгласно тези отчети. 

Искам само да направя една забележка  на г-жа Монева – 
видите ли, ще получим 25 000 евро помощ. Това не е помощ. Ние 
ще ги изхарчим. Ще ги изхарчим за комисии, ще ги изхарчим за 
експерти тези пари, те няма да останат в Камарата. Те просто ще 
бъдат изхарчени, те са за това, тази помощ не е да останат тези 
пари вътре в Камарата, а са пари, предназначени за експерти - 
дали ще бъдат чужди, дали ще бъдат наши. 

Отново се обръщам към всички, виждам една война между 
някои от камерите тук. Няма да казвам кои, но виждам между две 
от камерите непрекъснато атака – между Варненската и 
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Софийската камара. Казвам ви го в прав текст, седя там отзад и 
виждам за какво става дума. Един стане от управлението на 
Софийската камара, каже нещо, от Варненската стане и каже 
друго нещо. 

Моля ви да спрем с тези болни амбиции и наистина, ако 
има някой борба за власт, ето тук, да стане, да се кандидатира в 
управителните органи. Ако го приемем, да го приемем и след 
това да покаже какво може. (Ръкопляскания.)  

ОЛГА ПЕТРОВА: Само едно съобщение. Значи, в 
Управителния съвет не всички работят безвъзмездно. На 
председателя му гласувахме миналата година на Общото 
събрание всички ние да получава заплата всеки месец. Така че 
той от година и 3-4 месеца получава заплата, която е равна на 8 
минимални работни заплати.  

ДАРИНА БОБЕВА: Моля, искам да кажа, че нямаме 
никакви противоречия със Софийската регионална колегия, нито 
с нито една от другите регионални колегии. Доказателство за 
това е, че подготвихме и направихме проекта и правилника, 
който приехме, и работим в една посока. Нито пък с 
Управителния съвет имаме пререкания. Аз казах – ние сме от 
една страна, ние не сме от две страни на Камарата. 

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Колеги, предлагам да 
гласуваме за прекратяване на изказванията. Моля който е 
съгласен, да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: 13 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: 22 х 4. НАСКО 
ИЛИЕВ: 21 х 4. ЦВЕТАНКА КОВАЧЕВА: 8 х 3, 5 х 2, 1 х 1. 
ПЕТЪР ЦОНЕВ: 16 х 1. МАРИО НИКОЛОВ: 21 х 1. 
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ПРЕДС. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ: С 271 гласа "за", което е 
повече от половината от регистрирания кворум, прекратяваме 
разискванията по този проблем. 

Давам думата на председателя на Комисията по 
предложенията за избор г-н Иван Димов да направи някои 
съобщения. 

ИВАН ДИМОВ: Здравейте, дами и господа, уважаеми 
колеги. В комисия в състав Иван Димов, Божидар Кънев, 
Димитрина Кирчева, Евгени Чанев, Тихомира Шевкенова, 
Йорданка Ангелова и Стефан Данговски постъпиха 5 писмени 
предложения, ще ви ги чета поред. 

Първото предложение е постъпило в 11,50 часа и е от Таня 
Асенова Манолова и други колеги за г-н Пламен Георгиев 
Чернев. Краткото изложение е, че г-н Чернев е дългогодишен 
наш колега, с над 20-годишен професионален опит, завършил е 
ВИАС, сега УАСГ. 

Второто предложение е постъпило от Таня Илева в 11,56 
часа и е за господин Пламен Георгиев Чернев. 

Третото предложение е от г-жа Таня Бачовска и е 
постъпило в 12,04 минути и е за г-н Пламен Георгиев Чернев и г-
н Румен Михайлов. Мотивите са, че активно се занимават с 
оценителската дейност колегите, с дългогодишен опит. 

Четвъртото предложение е постъпило от г-н Иван Митев и 
колеги в 12,06 минути и е за г-жа Виолета Върбанова Шентова. 
Г-жа Шентова е дългогодишен специалист, с над 18 години стаж 
като оценител, от 1993 г. е оценител на интелектуална 
собственост. 
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И пето, последно, предложение е постъпило в 12,08 часа от 
Таня Кръстева Тошева и други колеги и е за г-н Румен Димитров 
Михайлов. 

Към настоящия момент имаме трима кандидати за членове 
на Комисията за професионална етика. Моля по реда на 
предложенията да станат колегите да се представят, както иска 
Общото събрание. Първи е г-н Пламен Чернев. 

ПЛАМЕН ЧЕРНЕВ: Аз съм Пламен Чернев, ще кажа 
няколко думи за мен. Оценител съм от 20 години, строителен 
инженер съм. Досега съм бил член на Комисията за 
професионална етика. Това е накратко. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Г-н Пламен Чернев е много скромен, но 
тъй като това е предложението на едно заседание, което 
направихме на Софийската регионална колегия, аз искам да 
добавя малко повече. Той е активен член в Софийската 
регионална колегия, досега е направил 3 семинара, които са 
оценени на високо професионално ниво. Всички ние имаме 
оценка в анкетните карти по шестобалната система – над 5,50. 
Освен това е всеотдаен. Единственият лектор, който аз съм 
срещала в моята професионална кариера, който се раздава. 

Така че той е много добър оценител, а знаем, че там трябва 
да бъдат хора, които са професионалисти. Затова аз 
потвърждавам наново, тъй като е мое предложение, че залата тук 
трябва да гласува за един етичен човек и един професионалист.  

Благодаря. (Ръкопляскания.)  
ИВАН ДИМОВ: Второто предложение по реда на 

предложенията е за г-н Румен Димитров Михайлов. Моля да 
заповяда да се представи. 
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РУМЕН МИХАЙЛОВ: Здравейте, колеги, аз съм Румен 
Димитров Михайлов, строителен инженер, завършил ВИАС, 
също с опит в оценката на недвижимите имоти и от 1993 г., вече 
18-19 г., досегашен член на Комисията за професионална етика. 
(Ръкопляскания.)  

ТАНЯ МАНОЛОВА: Аз съм един от вносителите на  
кандидатурата на г-н Михайлов, същевременно и госпожа 
Бачовска. Искам да кажа само 2-3 думи. Съвместната работа с 
него е свързана винаги с много високо професионално качество. 
Според мен той много добре работи в екип и едно от най-
важните му качества, които аз ценя, е, че той отстоява 
собственото си мнение. (Ръкопляскания.)  

ИВАН ДИМОВ: И петото предложение е за г-жа Виолета 
Върбанова Шентова, моля да заповяда да се представи. 

 ВИОЛЕТА ШЕНТОВА: Аз съм Виолета Върбанова 
Шентова, оценител на нематериални активи от 1993 г. Съгласила 
съм се да бъда предложена за гласуване в тази комисия именно 
поради спецификата на моя оценителски лиценз. Смятам, че ние 
всички като бизнес оценители разглеждаме оценки, които биха 
могли да постъпват в комисията, има голямо място, скрити или 
надценени, или подценено участие на нематериални активи, 
които са част от бизнеса на предприятието. Благодаря. 
(Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: По решение на Софийската 
регионална колегия г-жа Шентова е един от хората, който се 
подкрепя от колегията. От името на колегията аз съм внесъл 
предложението за издигане на нейната кандидатура. Тя е 
поставена в най-неблагоприятно положение сред тези предходни 
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две много стабилни кандидатури. Каква е разликата в сравнение 
с тях? Тя е единственият нов човек, който се предлага за участие 
в тази комисия. Всички други са досегашни членове на 
комисията. Нейните положителни качества са, че тя много 
активно работи в колегията, член е на много външни 
организации, както и на Българското патентно ведомство, много 
е работлива, много е етична и смятам, че ще допринесе поне 
малко за подобряване на работата на тази комисия. Благодаря. 
(Ръкопляскания.)  

ИВАН ДИМОВ: Моля, колеги, ако има някои други 
предложения или предложения за отводи, да ги направят. Няма 
такива предложения. 

Обявявам, че по ваша воля тези трима кандидати ще бъдат 
вписани в изборните листи и при обявяване на избора от 
председателя на Комисията по провеждане на избора той ще ви 
обясни реда за гласуване.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Тъй като материалите трябва да се 
подготвят и да се разпечатат от  Комисията по изборите, 
обявявам почивка от 1 час. 

 
(Обедна почивка от 13,40 до 14,40 часа) 

 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Давам думата на г-н Красимир 

Братанов, председател на  Комисията по гласуване за разяснение 
във връзка с провеждане процеса на гласуване. 

КРАСИМИР БРАТАНОВ: Колеги, първо искам да прочета 
състава на комисията, която ще проведе гласуването и да видим 
дали всички са налице – Дарина Бобева, Костадин Гелев, Мара 
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Иванова, Татяна Илева, Нели Бойчева, Петър Влаев, Олга 
Петрова, Димитър Димитров, всички са тук. 

Първото гласуване ще бъде за попълване на Комисията за 
професионална етика. Има 3 предложения, написани са в 
бюлетината за избор. Ето това е бюлетината. Първи е Пламен 
Григоров Чернев, втори е Румен Димитров Михайлов и трети – 
Виолета Върбанова Шентова. 

Тези, които ще имат положителен вот, тоест хората, които 
искате да бъдат избрани, ще отбележите в квадратчето с кръстче, 
в рамките на квадратчето. Ако бъде много извън квадратчето или 
засяга две квадратчета, ще обявим бюлетината за невалидна. 
Имате право да гласувате за не повече от двама, за да бъде 
валидна бюлетината, тъй като кандидатите са трима, а местата са 
само две. 

Урните на гласуване са в дъното на залата, разпределени са 
за гласуващите с 1, 2, 3 и 4 гласа,  в зависимост от това какви 
карти имате за гласуване и колко са упълномощени. Времето за 
гласуване – 30 минути. За обработката сигурно ще имаме още 10 
минути. 

Имате ли още въпроси? Не виждам. 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля колегите след като 

гласувате, да останете в залата, за да изчерпим и да работим по 
другите точки от дневния ред, за да не остават след гласуванията 
други въпроси за дискутиране, обсъждане и вземане на решение 
по тях. 

КРАСИМИР БРАТАНОВ: Бюлетините се получават на 
масата за гласуване. Всеки ще бъде отметнат в списъка - 
получава бюлетината, отметва се и гласува. 
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ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Даваме старт на гласуването. 
Моля  комисията по преброяванията да напусне залата и да 

пристъпи към преброяване на бюлетините. Останалите колеги 
призовавам да седнат на местата си и да продължим по 
следващите точки – 6 и 7, от дневния ред. 

Давам думата на г-н Симов да докладва по т. 6 за промени 
в Устава. Това са две, макар и козметични промени, но трябва да 
ги направим, за да ни се облекчат някои административни и 
процесуални въпроси за в бъдеще. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, преминаваме към т. 6 
от дневния ред – Промяна на чл. 2, ал. 3, и чл. 15, ал. 2 от Устава 
на КНОБ. То се налага за промяната на чл. 100 и ал. 3 от Устава, 
тъй като на Общото събрание през 2011 г. ние махнахме от 
седалището и адреса на управление на КНОБ адреса на 
управление „Балша”, тъй като ние сме вече на „Раковски” 122, 
обаче не вписахме новия адрес, а това е необходимо за вписване 
в Агенцията по вписванията.  

Предлагаме следното – в чл. 2, ал. 3: „Седалището на 
Камарата е в град София, с адрес на управление ул. „Г. С. 
Раковски” №122, вх. Б, І надпартерен етаж”. Това е 
предложението за изменение на чл. 100 и ал. 3 от закона. 

Някакви предложения предполагам, че няма, тъй като там е 
седалището на Камарата. Моля който е съгласен, да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: 17 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: 25 х 4. НАСКО 
ИЛИЕВ: 24 х 4. МАРИЯ МИХАЙЛОВА: 7 х 3, 5 х 2 и 1 х 1. 
ЦОНЬО ЦОНЕВ: 17 х 1. МАРИО НИКОЛОВ: 18 х 1. 
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ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: За да се приемат тези две 
изменения от Устава, е необходимо сега да гласуват 2/3 от 
присъстващия кворум. 

Колеги, който е "против", моля да гласува. 
КИРИЛ МИХОВ: Нула. ДИНКО ДИНЕВ: Нула. НАСКО 

ИЛИЕВ: Нула. ЦОНЬО ЦОНЕВ: Нула. МАРИЯ МИХАЙЛОВА: 
Нула. МАРИО НИКОЛОВ: Нула. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: "Въздържали се" има ли? – 
Няма "въздържали се". 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: За да се приемат промени в 
Устава, са необходими 2/3 от регистрирания кворум. При 2/3 от 
регистрирания кворум 395, това са 263 гласа. Гласували са за 
тази промяна 311 гласа, което означава, че тази промяна се 
приема. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Второто изменение – на чл. 
15, ал. 2 от Устава на КНОБ. То касае по предложение на 
регионалните колегии по отношение на право на участие в 
органите на управление на Камарата. В чл. 15, ал. 2 са описани 
всички изисквания, които са по отношение на участието в 
органите на управление. Предложението за изменение на чл. 15, 
ал. 2 от Устава на КНОБ е да се допълни с нова точка – 5, която 
гласи – „да са били най-малко 2 години членове на КНОБ. За 
оценители само на земя, земеделски земи и трайни насаждения 
изискването е най-малко 1 година и половина, а за оценителите 
на поземлени имоти, горски територии – най-малко 1 година”. 

Предложението беше свързано с това, че все пак в 
ръководните органи на Камарата участие да имат оценители, 
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които все пак са били по-продължително време членове на 
Камарата. 

Моля, ако имате някакви допълнения или предложения по 
така направеното изменение на чл. 15, ал. 2 от Устава. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Госпожа Колева има думата. 
АЛБЕНА КОЛЕВА: Аз само искам да попитам, понеже 

това ще остане в Устава, разбирам, че лицензите на част от 
колегите по земи и гори са за по-кратко време, в крайна сметка 
то ще остане за дълги години в Устава. Защо срокът за едните е 
една година, за други – 2? Да бъде еднакъв, аз предлагам да бъде 
еднакъв за всички – 2 години. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Савов, заповядайте. 
ПЕТЪР САВОВ: Приемам, че за земеделски земи колегите 

по-отскоро получиха сертификати. По тази причина предлагам в 
Устава, за да не го променяме за следващото Общо събрание 
отново или след 2 години отново, да напишем примерно някакъв 
срок – след 2014 г. Този срок, който е 2 години за всички, да 
важи и за тях. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Димитров има думата. 
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, не знам точно кой е 

вносител на това предложение, но явно не е прочел някои други 
точки от Устава, които в момента се нарушават. Да ги чета ли? 
Нарушава и точка от Кодекса за професионална етика. Като 
редови член на Камарата бих си замълчал, но като член на 
Комисията за професионална етика, не мога да мълча. Това 
значи, че ще има оттук нататък жалби срещу това решение на 
Общото събрание. И аз моля юрисконсултът, който е тук, да каже 
нарушават ли се конституционни права, тъй като в нито една 
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организация освен ограничението за ценз и професионален стаж, 
няма ограничение за членски стаж. Става така, че ние наказваме 
новите членове на Камарата. Дават 120 лв. членски внос, а в 
същото време 2 години ги режем – нямаш право и край! В това 
време в чл. 6, ал. 3 пише изрично кой не може да бъде член на 
ръководните органи. Значи трябва да го допълним. И тези, които 
са с 2 години, 1 година и половина или 1 година и т. н.  

Чл. 9, ал. 1 – Изконните права на всеки член са описани. 
„Да избират, да бъдат избирани…” и т. н., и т. н. Значи трябва да 
го допълним. Две години нямат право да бъдат избирани и 1 
година и половина нямат право да бъдат избирани и т. н.  

В Кодекса за професионална етика, ще ви цитирам пак – 
чл. 7, да го чета ли целия? „Всички независими оценители имат 
равни права и възможности.” Трябва ли да добавяме в този член 
на Кодекса и че „нямат равни права” всички членове. Помислете 
съвсем сериозно. Аз лично знам защо се прави тази поправка. 
Колеги, от Софийската регионална колегия може би ще ме 
намразите още повече, знам, че ме мразите, ама стига с тези 
междуличностни отношения, особено при вас. (Неодобрение в 
залата.) Е как, ваше е предложението. 

Конкретно ще ви кажа. За новите членове, които влязоха 
сега, през месец януари – февруари. Знаете ги много добре. 
Никого другиго не засяга.  

АНТОНИО ШОПОВ: Колеги, аз не мога да се съглася с 
обстоятелството, че следва 2 години да сме членове на Камарата 
на независимите оценители, за да имаме право да бъдем 
избирани на ръководни длъжности. Мога да приема една 
забележка от типа, че следва да има примерно, да кажем, 5 или 6 
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години трудов стаж като оценител, което много лесно се доказва, 
както знаете, тъй като доста от нас имат лицензи от Агенцията 
по приватизация, след това са постъпили в Камарата на 
независимите оценители, но не мога да приема тезата, че той 
след като стане наш член, ние трябва да седим и да чакаме 2 
години, за да има право той да се кандидатира. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Други виждания и съображения? 
Виждам, че няма други желаещи да се изкажат по въпроса. 
Преминаваме към гласуване. 

Едното предложение е да бъде диференцирано – 2, 1 
година и половина и 1 година, а второто предложение – за 
всички да бъде по 2 години да имат стаж. Третото – за отпадане. 

Отзад-напред поставям на гласуване. Който е "за" 
отпадане, моля да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: 12 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: 25 х 4. НАСКО 
ИЛИЕВ: 13 х 4. МАРИЯ МИХАЙЛОВА: 7 х 3, 1 х 2 и 1 х 1. 
ЦОНЬО ЦОНЕВ: 16 х 1. МАРИО НИКОЛОВ: 13 х 1, плюс 1 х 2. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Тъй като "за" направеното 
предложение са гласували 265 гласа, тоест квалифицирано 
мнозинство, предложението отпада. 

Г-н Симов, докладвайте следващата точка. 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, следващата точка – 7 

от дневния ред, е Решение за определяне на ден за 
Професионален празник на независимия оценител.  

Предложенията са 2. Предложението на Управителния 
съвет е – определя 6 декември за Професионален празник на 
независимия оценител. Има предложение от г-жа Бобева от 
регионална колегия – Варна, Професионален празник на 



 89 

независимия оценител да бъде 21 март, като мотивите са 
следните: „На 6 декември нашият празник ще бъде един от 
многото не само лични, но и професионални празници. На 21 
март е учредена КНОБ, този ден не съвпада с друг 
професионален празник, а в навечерието на настъпващата пролет 
– символ на растежа и помъдряването, считаме за най-подходящо 
време за професионален празник на КНОБ. Съвременна, 
иновативна професионална организация.” 

Аз мога да допълня, че може би е правилно, тъй като 
тогава наближава и един от най-светлите празници – 
Възкресение Христово, и предполагам, че тогава ще бъдем по-
добри. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Съображения относно избора на 
дата за Професионален празник. Имате думата. 

КРЕМЕНА ВИЧЕВА: Бих искала да направя едно 
предложение, съжалявам, че в нормативния срок нямах 
възможност да направя такова, предлагам за професионален 
празник да бъде избран ден – последен петък или последна 
събота от даден месец. Примерно март месец. Мотивът ми е, че 
21 март е чудесен ден, обаче ако се падне през седмицата, а и, 
дай Боже, нашите срещи да прерастват и в едни градивни 
празници, завършващи с един хубав банкет, каквито празници си 
правят други, редица браншови организации. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Господин Румен Михайлов. 
РУМЕН МИХАЙЛОВ: Една небрежна алтернатива да 

предложа – 29 февруари, петък, (весело оживление), само когато 
29 февруари е петък. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, три са датите, свързани с 
историята на нашата Камара – 30 октомври, когато Народното 
събрание взема решението, 14 декември, когато излиза законът, и 
21 март, когато Камарата става действителност. Защо трябва да 
се бутаме в други празници, професионални и т. н.? Нека да си е 
наш празникът. Предложението ми е за 21 март. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Започваме гласуването отзад-
напред. Последното предложение е на г-н Димитров, което 
съвпада с предложението на г-жа Бобева – 21 март. Моля който е 
"за", да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: 16 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: 24 х 4. НАСКО 
ИЛИЕВ: 19 х 4. МИХО МИХОВ: 5 х 3, 2 х 2. ЦОНЬО ЦОНЕВ: 17 
х 1.  МАРИО НИКОЛОВ: 17 х 1, 1 х 2. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Уважаеми колеги, няма да 
гласуваме "против"  и "въздържали се". С 305 гласа, много над 
изискването за квалифицирано мнозинство, е прието това 
предложение – 21 март – Професионален празник на независимия 
оценител! (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, много ви моля да не 
напускаме Общото събрание, тъй като трябва да изчакаме 
резултата от гласуването за членове на Комисията за 
професионална етика и след това да гласуваме за председател на 
Комисията за професионална етика и председател на Контролния 
съвет. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Обявявам пауза. 
 

(Пауза от 15,45 до 16,00 часа) 
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КРАСИМИР БРАТАНОВ: Колеги,  Комисията по избора за 
допълнение на Комисията за професионална етика отчете 
резултатите. 

Общият брой на бюлетините е 131. 
За Пламен Григоров Чернев са гласували "за"  -  314 

(ръкопляскания). 
За Румен Димитров Михайлов са гласували "за"  -   227 

(ръкопляскания).  
За Виолета Върбанова Шентова са гласували "за" -  168 

(ръкопляскания). 
Кворумът е 395 гласа, така че на практика първите двама 

колеги – Пламен Григоров Чернев и Румен Димитров Михайлов 
са избрани. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, за да няма 
противоречия както предишния път на Общото събрание, 
Общото събрание избра за членове на Комисията за 
професионална етика Пламен Чернев и Румен Михайлов. 

ВИОЛЕТА ШЕНТОВА: Искам да благодаря на тези, които 
ме предложиха, искам да благодаря и на тези, които гласуваха за 
мен и най-вече да благодаря на тези, които ме освободиха от това 
бреме. Избраната комисия може да разчита на моите 
професионални знания, ако има нужда от консултация. 
(Ръкопляскания.)  

КРАСИМИР БРАТАНОВ: Колеги, трябва да пристъпим 
към гласуване на двамата председатели – на Комисията за 
професионална етика и на Контролния съвет. Затова ви 
предлагам да чуем вашите предложения кой желаете да оглави 
Комисията за професионална етика и Контролния съвет. 
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ИВАН ДИМОВ: Здравейте, колеги. Имаме да проведем два 
избора - за председател на Комисията за професионална етика и 
председател на Контролния съвет. Тъй като Контролният съвет 
няма председател, трябва да изберем такъв. Колегите, които са 
членове в Контролния съвет, са г-жа Бистра Бонева, г-н Борис 
Гиздаков, г-н Людмил Велинов, г-жа Елена Обрейкова и г-жа 
Тихомира Шевкенова. 

Моля ако има някой предложение за председател, да 
заповяда, или пък за отводи на някои от колегите. 

ЕЛЕНА ОБРЕЙКОВА: Колеги, аз си правя отвод да 
участвам в избора за председател на Контролния съвет. Била съм 
редови член, изпълнявала съм си задълженията и ще продължа да 
ги изпълнявам като член на Контролния съвет. Не желая да 
участвам в избор за председател. 

ИВАН ДИМОВ: Госпожа Ели Монева. 
ЕЛИ МОНЕВА: Аз имам процедурно предложение. Преди 

да съобщите кандидатите, моля да съобщите пълния състав на 
Контролния съвет, както и пълния състав на новоизбраната 
Комисията за професионална етика и след това да се съобщават 
кандидатите, защото между тях избираме председател. 

ИВАН ДИМОВ: Ще започна с Контролния съвет, а след 
това ще продължим с Комисията за професионална етика. 

Г-жа Елена Обрейкова си направи самоотвод. 
Заповядайте. 
ТИХОМИРА ШЕВКЕНОВА: Колеги, от самото начало сте 

ми гласували доверие да бъда член на Контролния съвет, за което 
много благодаря, и бих искала да си направя отвод от списъка с 
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лицата, от които ще избирате председател на Контролния съвет. 
Благодаря ви. 

ИВАН ДИМОВ: Бистра Бонева има думата. 
БИСТРА БОНЕВА: Уважаеми колеги, член съм на 

Контролния съвет, благодаря ви за доверието, което сте изразили 
два пъти към мен. Правя си самоотвод и ще продължа най-
активно да работя като редови член на Контролния съвет. 
Благодаря ви. 

ИВАН ДИМОВ: Благодаря на г-жа Бистра Бонева. Колеги, 
има ли други предложения? 

Към настоящия момент останаха две кандидатури – на г-н 
Борис Гиздаков и на г-н Людмил Велинов. Ще трябва да се 
изготвят бюлетини за този избор.  

Избраните нови членове на Комисията за професионална 
етика от предишния вот са г-жа Таня Бачовска, г-н Динко Динев, 
г-н Димитър Димитров и новоизбраните г-н Пламен Чернев и г-н 
Румен Михайлов. 

От тези 5 членове на тази комисия трябва да се излъчи 
председател. 

РУМЕН МИХАЙЛОВ: Да облекча избора, задоволявам се с 
това да бъда обикновен член. 

ИВАН ДИМОВ: Благодаря, г-н Михайлов. 
ДИНКО ДИНЕВ: Колеги, благодаря ви за вниманието, член 

съм на Комисията за професионална етика. Не желая да бъда 
избиран за председател. Благодаря ви. 

ИВАН ДИМОВ: Благодаря на г-н Динев. 
Г-н Пламен Чернев има думата. 
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ПЛАМЕН ЧЕРНЕВ: Първо, искам да благодаря на всички 
колеги, които ме преизбраха в Комисията за професионална 
етика. Поради професионални ангажименти не мога да участвам 
като председател и поради тази причина, ако позволите, 
предлагам Таня Бачовска, досегашен председател, поради това, 
че работеше всеотдайно, изпълняваше всички неща, обединяваше 
мъжкото съсловие. От тази гледна точка отново я предлагам за 
председател на Комисията за професионална етика. 

ИВАН ДИМОВ: Благодаря Ви, г-н Чернев. 
Уважаеми колеги, има ли други предложения? 
Останаха двама души като кандидати за председател на 

Комисията за професионална етика – г-жа Таня Бачовска и г-н 
Димитър Димитров. 

След изготвяне на бюлетините, които ще станат след 
десетина минути, ще може да се пристъпи към гласуване. 

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Да гласуваме явно. 
ИВАН ДИМОВ: Изборът на тези органи се извършва 

тайно, не може да гласуваме явно. Трябва да стане с мнозинство. 
Поради тази причина до десетина минути ще бъдат изготвени 
бюлетините и ще имаме право да упражним вота си. 

Едновременно ще се гласува – ще взимате две бюлетини и 
ще се подписвате на два листа за различен избор – за 
председател на Контролния съвет и за председател на Комисията 
за професионална етика. 

Благодаря ви. 
ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Обявявам почивка, в която ще 

протече изборът. 
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(Почивка за гласуване от 16,10 до 17,15 часа) 
  
КРАСИМИР БРАТАНОВ: Изборът за председател на 

Контролния съвет. 
С   254 гласа "за" е избран Борис Кирил Гиздаков за 

председател. (Ръкопляскания.)  
За Людмил Велинов има 109 гласа. (Ръкопляскания.)  
Има 10 бюлетини, които са недействителни, те са с 30 

гласа. 
Изборът за председател на Комисията за професионална 

етика. 
За Таня Бачовска са гласували 143 гласа. (Ръкопляскания.)  
За Димитър Димитров са гласували 128 гласа. 

(Ръкопляскания.)  
Недействителни са 11 бюлетини с по 4 гласа. 
Комисията за професионална етика на практика не е 

избрала председател, защото няма 50% плюс 1 гласа. Кворумът е 
395, за Таня Бачовска са гласували 143, което е под 50%. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, тук ли са 
преброителите по всички блокове? Моля всички да вдигнат 
делегатската си карта, за да направим проверка на кворума. 

КИРИЛ МИХОВ: 19 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: 16 х 4. НАСКО 
ИЛИЕВ: 14 х 4. ПЕТЪР ЦОНЕВ: 6 х 3, 3 х 2, 9 х 1. МАРИО 
НИКОЛОВ: 17 х 1. 

МАРА ИВАНОВА: В залата присъстват 260 човека. 
КРАСИМИР БРАТАНОВ: Колеги, когато сме смятали 

бюлетините с 4 гласа, за Контролния съвет е допусната грешка, и 
на практика за г-н Гиздаков са гласували 166 гласа, а за Людмил 
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Велинов 109 гласа. В този случай не можем да кажем, че имаме 
избран председател на Контролния съвет. Просто от тези 
бюлетини, които са по 4 гласа, в крайния протокол, където сме го 
записали, при смятането е допусната техническа грешка. 

Регистрираният кворум сутринта е бил 395 гласа. Сега, при 
новия кворум…  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, трябва задължително 
да установим кворума в залата. Моля преброителите да проверят 
кворума в залата. 

КИРИЛ МИХОВ: 16 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: 17 х 4. НАСКО 
ИЛИЕВ: 10 х 4. ПЕТЪР ЦОНЕВ: 9 х 1, 1 х 2, 4 х 3, 1 х 2 и 2 х 3. 
МИТКО НИКОЛОВ: 17 х 1. 

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА: Колеги, тъй като ситуацията е 
патова, много хора си тръгнаха, правя едно такова предложение 
и може би трябва да го гласуваме. Сега приключваме с това 
извънредно Общо събрание. Тези хора, които са били 
председатели на Комисията за професионална етика и на 
Контролния съвет, продължават да изпълняват задълженията си 
до следващото Общо събрание, което ще бъде през март месец, 
когато ще се променя съставът на управителното тяло.  

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Колеги, още едно 
предложение, ако, разбира се, има как то да бъде подкрепено. 
Ако си спомняте, на 21 март, когато се учреди Камарата, при 
избора в трите управителни органа не на всички колеги 
достигаха 50% плюс 1. Тогава Общото събрание взе решение 
тези, които са минали 50% плюс 1 глас, влизат, и съответно 
първите след тях по поредност на получените гласове. Така или 
иначе, влязоха хора, които нямаха 50% плюс 1. Защо не вземем 
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сега едно такова решение? Тези хора са избрани, остават само 
тяхното ниво на председател на Контролния съвет и на 
Комисията за професионална етика. 

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Вижте, има един кворум и той е ясен, 
няма спадащ кворум от спадащ кворум. Не може такива 
предложения да се приемат. Това, че е имало някакъв прецедент, 
не значи, че той е законосъобразен. Тъй като не можем да 
съберем кворум, моето предложение е, макар да не съм член, вие 
да го гласувате – да отложим този въпрос за следващото Общо 
събрание и тогава да се изберат председателите, защото ясно е, 
че сега няма как при липса на кворум да се изберат. 

ДАРИНА БОБЕВА: Колеги, само искам да ви припомня, че 
на следващото Общо събрание ще избираме Контролен съвет 
наново, Комисията за професионална етика ще изберем на 
същата дата. Те се правят на ротационен принцип, председател 
до следващия, както беше Контролният съвет, почти 4 години.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, постъпило е искане 
от всички по предложението на Дарина Бобева да се отложи, да 
не се гласува повече за председател на Контролния съвет и на 
Комисията за професионална етика, тъй като вече кворумът 
почти го няма. Да остане на Общото събрание догодина  да бъде 
изборът на председатели, съответно на Контролния съвет и на 
Комисията за професионална етика. 

Който е съгласен, моля да гласува. 
КИРИЛ МИХОВ: 9 х 4. ДИНКО ДИНЕВ: 16 х 4.  
(Няма преброители.) 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, тъй като се разпадна 

вече кворумът, обявявам, че извънредно Общо събрание не избра 




