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О Т Ч Е Т 
 ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА КНОБ 

за периода 18.10.2014 – 04.05.2015 год. 

1. Встъпителна част: 

1.1. Правни основания: 

Контролният съвет (КС) на Камара на независимите оценители в България 

(КНОБ) осъществява своята дейност на основание: 

 Закон за независимите оценители (ЗНО); 

 Устав КНОБ; 

 Правилник за работа на КС. 

1.2. Отчетен период: 

Настоящият отчет за дейността на КС на КНОБ обхваща периода от 18.10.2014 

год. до 04.05.2015 год. 

1.3. Констатации: 

За периода от 18.10.2014 год. до 04.05.2015 год. са проведени 8 заседания на КС 

– 2 редовни и 6 извънредни. 

 
Заседание на КС № 01 02 03 04 05 06 07 

Дата заседание 31.10.2014 02.12.2014 26.02.2015 06.03.2015 17.03.2015  04.05.2015 

Място В. Търново Skype Skype В. Търново Skype  Skype 

Статус заседание извънредно извънредно извънредно редовно извънредно необработен редовно 

Борис Гиздаков 1 1 1 1 1  1 

Виолета Шентова 1 1 1 1 1  0 

Иван Димов 1 1 1 1 1  0 

Кирил Михов 1 1 1 0 1  1 

Стефан Бянов 1 1 1 1 1  1 

Присъстращи членове:  5 5 5 5 5  3 

Общ брой на гласове: 5 5 5 4 5  3 

Кворум: 3 3 3 3 3  3 

Текущ статус на кворум: редовен редовен редовен редовен редовен  редовен 

Брой точки в дневен ред: 1 4 5 9 4  3 

Брой решения по дн. ред: 1 12 5 13 8  3 

 

Протоколите на КС са представяни своевременно на Изпълнителния секретар 

(ИС) на КНОБ за предоставяне на вниманието на Управителния съвет (УС) и Комисия-

та по професионална етика (КПЕ), както и за публикуване на интернет страницата на 

КНОБ. 

Основните теми, разглеждани на заседанията на КС, са: 

 законосъобразността на решенията на УС и тяхното изпълнение, както и 

за съответствието им с Устава и с решенията на ОС; 

 контрол върху изпълнението на решенията на ОС; 
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 жалби срещу решенията на УС; 

 законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата на Кама-

рата. 

2. Отчети на контрольорите на Регионалните колегии: 

На проведените редовни ОС на РК на КНОБ бяха представени и приети отчетите 

на контрольорите на РК. 

От докладите на контрольорите на РК се установява, че не са констатирали на-

рушения на нормативните документи и финансови нарушения в съответните колегии. 

Направени са препоръки за подобряване на дейността, основно за разширяване на дей-

ността по повишаване на квалификацията на независимите оценители. 

КС счита, че в дейността и отчетите на контрольорите се допускат следните сла-

бости: 

 в повечето отчети не се констатира законосъобразността на взетите ре-

шения от РС и тяхното изпълнение, както и не се контролира изпълнението на решени-

ята на ръководните органи на КНОБ, касаещи РК; 

 тежест се придава на счетоводни проверки и анализи, които са извън 

компетентността на контрольорите, съгласно Закона за независимите оценители и За-

кона за счетоводството; 

 в потвърждение на по-горното са отчетите на контрольорите на РК – 

СГСО и РК – Варна, в които се посочват резултати от извършена счетоводна проверка, 

съгласно решение на предходния УС и Заповед от 11.08.2014 год. на представляващия 

УС Иван Митев. КС обръща внимание, че мястото на резултатите от извършената от 

колегите проверка в качеството им на счетоводители е доклада им от ревизията, а не 

отчетите им в РК. 

  в менторските изяви на някои некомпетентни лица в КНОБ спрямо ръ-

ководните органи се включват и някои контрольори. 

КС изказва благодарност на контрольорите на РК за цялостната им работа отде-

леното за Камарата време. 

3. Контрол върху законосъобразността на решенията на УС и 

тяхното изпълнение, както и за съответствието им с устава и с реше-

нията на ОС: 

Правни основания: 

 ЗНО, чл. 31, ал. 1: КС следи за законосъобразността на решенията на 

УС и за тяхното изпълнение, както и за съответствието им с устава и с решенията на 

ОС; 

 Устав на КНОБ, чл.26, ал. 1: КС прави предложение пред ОС за отмяна 

на незаконосъобразни или противоуставни решения на УС и на КПЕ. 

Констатации, относно законосъобразността на решенията на УС: 

Решение на КС 2.1, взето с Протокол КС-02-02.12.2014 год.: Решението по т. 2 

от протокол №1/01.11.2014 год. на УС на КНОБ противоречи на решението на ДОС на 

КНОБ, проведено на 18.10.2014 и поради това е незаконосъобразно. В решението е ци-

тирано, че е в изпълнение на решение на ДОС от 18.10.2014. Незаконосъобразността е 
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следствие от включването в решението на невярно твърдение, че почива на решение на 

ОС. 

Решение на КС 3.2, взето с Протокол КС-04-06.03.2015 год.: На проведените 

заседания на УС от 18.10.2014 год. до 07.02.2015 има следните незаконносъобразно 

решение, а именно: 

 Решение по т. 2 от Протокол №1/01.11.2014 год. на УС на КНОБ. КС е 

констатирал тази незаконносъобразност в Решение № 2.1. от Протокол № 2/02.12.2014 

год.; 

 Решение по т. 4 от Протокол №3/19.12.2014 год. на УС на КНОБ. Взе-

тото решение не е законосъобразно. В първата си част е прието да се впишат в регистъ-

ра всички лица които са издържали положените изпити през месец ноември 2014 год., 

по различни правоспособности, без да са приложени поименни списъци, от които да е 

видно всяко лице придобило правоспособност.  

 Решение по т. 4 от Протокол №3/19.12.2014 год. на УС на КНОБ. Взе-

тото решение не е законосъобразно. Във втората си част е прието решение да се впис-

ват в регистъра и всички, издържали полаганите изпити до 31.12.2015 год.  

 Решение по т. 5 от Протокол №3/19.12.2014 год. на УС на КНОБ. Взе-

тото решение не е законосъобразно.  

 Решение по т. 11 от Протокол №3/19.12.2014 год. на УС на КНОБ. Взе-

тото решение не е законосъобразно. Взетото решение не е ясно колко членове на КНОБ 

са изключени, колко членове на КНОБ са със замразено членство, не са приложени 

списъци. 

Решение на КС по т. 1, взето с Протокол КС-07-04.05.2015 год.: КС на КНОБ 

констатира нарушения на чл. 11, ал. 2 от Правилника за работата на УС на КНОБ при 

свикването на Извънредното заседание на УС на КНОБ, проведено на 29.03.2015 год., 

поради което счита взетите на заседанието решения на УС на КНОБ за незаконосъоб-

разни. 

Констатации, относно изпълнението на решенията на ДОС: 

На делегатското ОС от 18.10.2014 бяха взети решения, които УС следваше да 

изпълни. В Отчетния доклад на КС на КНОБ са формулирани четири решения на ДОС, 

предложени от КС. С приемането на отчета на КС, ДОС приема за изпълнение тези ре-

шения: 

 ОС задължава УС до 30.12.2014 год. да проведе курс за членовете си 

по управление на публично-правни субекти; 

 до 30.12.2014 год. УС да вземе необходимите мерки по увеличаване на 

административния капацитет на КНОБ; 

 до 30.11.2014 год. УС да стартира процедура по утвърждаване от МС 

на РБългария на такса за поддържане на публичния регистър на КНОБ, която да се зап-

лаща ежегодно от всички независими оценители; 

 до следващото ОС УС да подготви система за повишаване на квалифи-

кацията, контрол и отчитане на резултатите от дейността на независимите оценители. 

В тези решения са фиксирани срокове и към 27.04.2015 год. нито едно от прие-

тите от ДОС решения по предложение на КС на КНОБ не са изпълнени. 

Друго решение на ДОС е изключването от КНОБ на неплатилите членски внос 

за 2014 год. със срок за изпълнение 31.12.2014 год. Към 27.04.2015 год. е съставен спи-

сък на действащите членове на КНОБ, като са свалени от списъка тези, които не са пла-

тили членски внос до 30.11.2014 год. и по данни на Председателя на УС това е отразено 
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в електронния регистър. Няма данни към 27.04.2015 год. този Списък да се актуализи-

ра. Към 27.04.2015 год. списъкът с изключените не е качен на сайта на КНОБ. 

Констатации, относно изпълнението на решенията на УС и тяхното изпъл-

нение, както и за съответствието им с устава и с решенията на ОС: 

За периода от избирането му на 18.10.2014 год. до 27.04.2015 год. УС на КНОБ е 

провел 10 заседания, от които заседания две са редовни, проведени на 7-8.02.2015 год. 

и 07.03.2015 год., а останалите 8 са извънредни.  

Съставяни са протоколи, които се съхраняват на електронен и хартиен носител. 

В папките на хартиен носител са приложени и материалите към заседанието. От заседа-

нията проведени по e-mail са направени разпечатки от писмата на хартиен носител, 

подредени са по хронологичен ред и са архивирани в отделен класьор. 

Всички заседания на УС са проведени при наличието на кворум и са взети реше-

ния по разглежданите въпроси, като УС е публикува протоколите от заседанията в сай-

та на Камарата в срок до един месец, с изключение на Протокол № 6, публикуван след 

изтичане на месец и пет дни. Към 27.04.2015 год. не е публикуван Протокол № 10 и КС 

не може да се произнесе по неговите решения. Протоколите са подписани от присъст-

валите на заседанието, с изключение на Протоколи №№ 3, 6, 7, 8 и 9, което е повече от 

половината от публикуваните протоколи. Някои от заседанията, протоколите за които 

не са подписани, а именно от 19.02.2014 год., 26.02.2015 год., 18.03.2015 год. и 

29.03.215 год. са били проведени чрез e-mail или Skype, а заседанието на 07.03.2015 

год. е било присъствено. 

От протоколите може да се констатира, че всички заседания са изпълнявали обя-

вения дневен ред, с изключение на редовното заседание от 07-08.02.2015 год., което е 

изпълнило 7 от обявените в дневния ред 14 точки и е прекъснато след приемането на 

Програма за дейността на ресор „Международно сътрудничество”. 

Предвид липсите в архива на КС на копия от протоколите от заседанията на УС 

и материалите към тях, съгласно чл. 29, ал. 5 от Правилника на работа на УС на КНОБ, 

не може да се направи независим анализ на изпълнението на всички взети от УС на 

КНОБ решения. Данни за изпълнението на отразените в протоколите решения бяха 

предоставени устно от Председателя на УС на КНОБ, като изпълнението беше прове-

рявано по представени документи или фактури.  

Взети са общо 106 решения на първите 9 заседания. По точки от дневния ред се 

е гласувало по отделни части, което увеличава неимоверно много броя на взетите ре-

шения. Няма приложени екстракти от дебатите, за да се установят съображенията на 

гласувалите, нужни например за анализите по целесъобразното разходване на средства-

та. 

По данни на Председателя на УС изпълнението по протоколи най-общо е, както 

следва: 

 

По Протокол № 1 на УС:  

Върнати са пълномощия от председатели на РК – пълномощия за опериране с 

банкови сметки и парични средства на пълномощия за други общи дейности. Всички 

лица са уведомени чрез качване на решението на сайта. 

Удължен е срокът за плащане на членски внос за членовете на КНОБ до 

30.11.2014 год. Това решение КС на КНОБ обяви за незаконосъобразно.  

При проведените изпити м. ноември 2014 год. от КНОБ са спазени и приложени 

изискванията на решения 3, 4 и 5 на УС. По тези изпити от ноември 2014 год. няма 

жалби по процедурата за провеждане на изпитите. 
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По Протокол № 2 на УС: 

Първо са определяни ресорите по дейности и техните отговорности. Има ОМ от 

Виолета Касърова, която не приема взетото решение на УС да отговаря за този ресор и 

гласува против, което е отразено в Протокола. 

Предвид липсата на резюме на изказванията и съображенията при гласуване не е 

ясно защо са приети такива формулировки на наименованията на някои от ресорите. 

По-специално по отношение на ресор „Организационна дейност, координиране и взаи-

модействие между структурните звена на КНОБ“ възниква объркване, защото съг-

ласно Глава пета на Устава в Структурата на КНОБ влизат и органите на управление 

УС, КС и КПЕ, което задължава ресорният отговорник да следи и отговаря за организа-

ционния живот на всеки от посочените органи, да координира тези структури и да сле-

ди взаимодействията между тях. По отношение на наименованието на ресор „Дейност 

и контакти с публични и частни институции, ведомства и други“ не е ясно защо не са 

изчерпателно изброени възможностите за контакт с цел ограничаване на възможни спе-

кулации. 

Приета е Процедура относно избор на нов изпълнителен секретар от УС на 

КНОБ и решението е изпълнено. Проведен е конкурс по приетата от УС процедура, с 

което решението е изпълнено. Констатира се, че от този конкурс не е избран ИС. 

 

По Протокол № 3 на УС: 

Определени са датите 25-26.04.2015 год. и дневен ред от 7 точки за ОС на КНОБ. 

Решението не е изпълнено. Взето е отделно решение само за промяна на дневния ред на 

ОС предвидено за 25-26.04.2015 год., при необходимост от допълване или друга про-

мяна. В заседанието на УС на КНОБ на 29.03.2015 год. е взето решение за промяна на 

датата на ОС и дневния ред. 

Необходимите такси за поддържане членството в International Valuation 

Standards Council са преведени, като се очаква фактурата за следващия период.  

Изпълнено е решението на ОС за изключване на неплатилите членски внос до 

30.11.2014, като е съставен списък към 31.12.2014 год. от 831 редовно платили и 4 зам-

разени членства. Останалите членове на КНОБ, неплатили членски внос до 30.11.2014 

год. са изключени и са свалени от сайта на членовете на КНОБ. Не е упомената датата, 

от която се счита неплащането. 

Физическите лица издържали изпитите през м. ноември 2014 год. по правоспо-

собности „Недвижими имоти”, „Машини и съоръжения”, „Търговски предприятия и 

вземания” и „Земеделски земи и трайни насаждения” са вписани в Регистъра. Решение-

то не е оформено според законовите изисквания, защото няма приложени поименни 

списъци, както и не е коригирано относно вписването в Регистъра на бъдещи явили се и 

издържали изпити кандидати за оценители. Същото се отнася и до вписване на дружес-

тва-оценители.  

 

По Протокол № 4 на УС: 

По отношение на РД № 14-1404814-092-01/05.12.2014 год. на ТД на НАП – Со-

фия – подадени са възражения в срок от адв. Хорозов, като в тази връзка са представени 

от РК списъци на членовете на КНБ и на други външни лица, участвали в организира-

ните форми на обучение и квалификация, съгласно чл.22 и 34 ЗНО. 

Взето е решение плащането на членския внос за 2015 год. да бъде до 31.03.2015 

год., като няма информация дали списъкът на членовете на КНОБ е актуализиран. 

 

По Протокол № 5 на УС: 

Подписано е Споразумение с АВ. Изпълнени са във връзка с него съобщенията 

за искана информация от оценителите, желаещи да работят с АВ. За създаване на защи-
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тен канал за обмен на информация срокът в оригинално подписаното споразумение е 

променен, като първоначално исканият от АВ срок от 7 дена е увеличен на 8 месеца. 

Докладвана е справка за паричните наличности, приет е определен формат и съ-

държание за извършване на текущи сверки и вътрешни разплащания между ЦО КНОБ 

и РК. Към 19.04.2015 год. не са подали Бургас, Плевен и София. 

Приета е методика – структура и формат за изготвяне на обвързан бюджет на РК 

и КНОБ по мероприятия, срокове и предвидени средства. 

Не е представен списък с проекто-предложения за изменения на ЗНО от Иван 

Митев. 

На това заседание е приета предварителната програмата по международно сът-

рудничество с докладчик Мариана Арабаджиева. 

Към 19.04.2015 год. не са приети предварителните програми с докладчици Иван 

Митев, Венета Коцева и Виолета Касърова. 

Заседанието е прекъснато, като е гласувано останалите точки от дневния ред да 

бъдат разгледани на следващото заседание на УС. Твърди се, че реално към 27.04.2015 

год. год. не е изпълнена т.13 от дневния ред за изготвяне от ИС на справка за взетите и 

изпълнени решения на УС до 31.12.2014 год.. 

 

По Протокол № 6 на УС: 

Заседанието е проведено чрез е-mail. 

КС е уведомен за двата доклада на ВРК. Не е прието окончателният доклад на 

ВРК да съдържа само задачите, възложени със заповед № Р-01-01 от 12.09.2014 год.. 

По участието на КНОБ в програма ЕРАЗЪМ+ са подадени необходимите доку-

менти и се чака отговор. 

Внесени са възражения по РА от адв. Хорозов. Не е гласъвано блокиране на 

средства в полза на НАП, тъй като УС не може да блокира средства по-големи от раз-

мера на членския внос. ДОП не иска частично, а цялата сума. В прерогативите на ОС е 

да се реши блокирането на тези средства. 

Поставен е въпрос за смяната на офиса. Към 27.04.2015 год. се твърди, че има 

получена само една официална оферта, направен е оглед от Дерменджиева и Касърова. 

Търсенето на нов офис продължава и съгласно т.4.1 изпълнението е на членовете на УС 

и Председателя на СРК София за представяне на оферти. 

Решението за изскване на нораиално заверени покани за ОС е отменено на след-

ващо заседание на УС. 

Платен е членският внос към TeGOVA. 

 

По Протокол № 7 на УС: 

Не е разглеждано проекто-предложение за изменение на ЗНО от Иван Митев, 

тъй като той не присъства на заседанието и не е внесъл материали. Във връзка с обяве-

ната от МИ Работна група за промени в ЗНО, присъстващите на заседанието членове на 

УС са направили и гласували предложения, които представителите на КОБ в тази група 

да внесат и поддържат. Юридическият съветник на КНОБ е дал становище и е обобщил 

становището на КНОБ. 

Приети са предварителните програми по ресори „Обучение и квалификация”, 

„Финанси и счетоводна отчетност”, „Организационна дейност, координиране и взаимо-

действо между структурните звена на КНОБ”. Отложено е разглеждането на предвари-

телните програми на Митев, Коцева и Касърова, защото лицата не присъстват на засе-

данието. 

Отложено е разглеждането на протоколи №№ 43 и 44 на КПЕ за следващо засе-

дание на УС, заедно с разглеждането на три по-стари протоколи на КПЕ, които не са 

обсъждани от стария УС, тъй като са взаимообвързани с тях.  
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Формирана е група на КНОБ за участие в Работната група на МИ за промени в 

ЗНО, като в заповедта са включени всички предложени от КНОБ лица. На 16.04.2015 

год. се проведе първата работна среща в МИ.  

 

По Протокол № 8 на УС: 

Разгледани са решенията на КПЕ от техни протоколи №№ 40, 41 и 42, което е 

било в прерогативите на стария УС. Разгедани са подробно и са приети решения едино-

душно за всички протоколи на КПЕ №№ от 40 до 45. 

Отменя нотариалните пълномощни за ОС. 

Определя представители за участие в TeGOVA на двама участници, като офици-

ален представител е Мариана Арабаджиева. Определен е бюджет до EUR 3000, като 

реално са изразходвани EUR 1900. 

 
По Протокол № 9 на УС: 

Обявеният дневен ред е допълнен с 9 нови точки, включени в т. 10. Други свър-

зани с посочения дневен ред или от неотложен характер.  

Приема да разглежда всички материали постъпили в деня на заседанието. 

За ОС – има обява в два ежедневници на 8 Април 2015 год.. 

Анализ на изпълнението на взетите решения може да се направи на по-късен 

етап. 

КС констатира, че решенията, които взема УС са много детайлно раздробе-

ни, което силно затруднява проследяването на изпълнението им. Наблюдава се и 

смяна на веднъж взети решения, което увеличава затрудненията. Не се спазват 

изискванията на чл. 11 от Правилника за работа на УС на КНОБ, относно сроко-

вете за обявяване на заседанията и предоставяне на материалите за тях, което съз-

дава впечатление за хаотичност. По този начин Камарата губи устойчивост и съз-

дава впечатление за разпокъсаност в приоритетите си и липса на ясни и единни 

цели. 

Приетите материали на заседанията на УС и на КПЕ на КНОБ не се прила-

гат на електронен носител към протоколите от същите заседания за архива на КС 

на КНОБ. 

Констатации, относно изпълнението на на законовото изискване за подава-

не на декларации по ЗПУКИ от членовете на ръководните органи на КНОБ: 

Декларации по ЗПУКИ се подават в изпълнение изискванията на чл. 12, ал. 1 и 

ал. 2 от ЗПУКИ. Съгласно чл. 17, ал. 2от ЗПУКИ, всички декларации по чл. 12 трябва 

да се публикуват на Интернет страницата на КНОБ. Декларациите, подадени от члено-

вете на ръководните органи на КНОБ във връзка с изпълнението на изискванията на 

ЗПУКИ, следва да се съхраняват в архива на КС на КНОБ.  

На 13.03.2015 год. комисия в състав Борис Гиздаков и Виолета Шентова провери 

в администрацията на КНОБ наличието на заведен регистър по ЗПУКИ и постъпилите 

оригинални декларации на управляващите органи на КНОБ, за което се състави прото-

кол. Установи се, че всички постъпили декларации са заведени с входящ номер, като 

при тази проверка се установи липса на две декларации Обр. 1 по ЗПУКИ, които бяха 

попълнени и набавени от колегите.  

Към датата 27.04.2015 год. всички членове на УС и КС, избрани на ОС от 

18.10.2014 год., са подали декларации по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 ЗПУКИ.  

Към датата 27.04.2015 год. Регистърът по ЗПУКИ се води само в електронен вид, 

като при ревизия се прави разпечатка, която се удостоверява с подписите на провери-

лите го. Регистърът е приведен в съответствие със ЗПУКИ по отношение на завеждане-
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то на декларациите, подадени от членовете на ръководните органи, действащи след 

18.11.2014 год.  

Предвид Решение 1.1 от Протокол КС-02–02.12.2014 год., инвентаризация и 

приемането на архива на КС от новоизбрания състав на КС следваше да се извърши до 

31.03.2015 год.. Комисията по проверката на декларациите по ЗПУКИ провери и съхра-

нението на протоколите на КС на КНОБ. Установи се, че протоколите се съхраняват на 

хартиен носител със свежи подписи на присъствалите. Обстойно беше проверено със-

тоянието на протоколите на КС от втория мандат. Констатира се наличие на папка с 

протоколи на предходния КС. 

Не се изпълнява изискването по чл. 25 от Правилника за работа на КС на КНОБ 

по съхранението в архива на КС на КНОБ на материалите, свързани с въпросите от за-

седанията на КС, както и входящата и изходяща кореспонденция.  

Установи се, че не се изпълняват изискванията на чл. 22, ал.,3 от Устава и чл. 28, 

ал. 4 от Устава за съхранение в архива на КС на КНОБ на протоколите на УС и КПЕ на 

КНОБ, както и входящата и изходящата кореспонденция. Съгласно чл. 29, ал. 5 от Пра-

вилника на работа на УС на КНОБ, към протоколите на УС следва да има приложени и 

материалите от заседанията на УС, което също не се изпълнява към настоящия момент. 

По общо съгласие, членовете на КС на заседанието си от 02.12.2014 год. приеха 

попълването с липсващите материали на архива на КС на КНОБ, вкл. копия от матери-

алите от заседанията на УС, да се извърши само на електронен носител.  

4. Контрол върху законосъобразността и целесъобразността на 

извършените разходи: 

4.1. Правни основания: 

Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗНО, Контролния съвет следи за законосъобразно-

то и целесъобразното разходване на средствата на камарата. 

4.2. Констатации: 

Към 30.04.2015 год. не са спазени всички искания на КС на КНОБ по финансова-

та и счетоводна отчетност, фиксирани в Протокол КС-02-02.12.2014 и Протокол КС-04-

06.03.2015, за да се установи законосъобразното и целесъобразното разходване на сред-

ствата на Камарата. 

Няма утвърден бюджет на КНОБ за 2013 и 2014 год., както и проекто-бюджет за 

2015 год., което прави невъзможно съпоставянето на извършените разходи с бюджети-

те. 

Няма разработена „Инструкция за документооборота в КНОБ”, разработена, 

съгласно чл. 28 на глава четвърта "Документооборот, отчетност, контрол при набиране-

то и разходването на финансовите средства на КНОБ” от Правилника за финансовата 

дейност в КНОБ, приет от ОС от 05.09.2009 год. и изменен от ОС от 01.07.2011 год. 

Няма разработен „Правилник за разработване на бюджета” по чл. 22 от Правил-

ника за финансовата дейност. 

5. Работа по жалби срещу решения на Управителния съвет: 

5.1. Правни основания: 

Изисквания по чл. 31, т. 2 от ЗНО и чл. 21 от „Правилника за работа на КС”. 
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5.2. Констатации:  

Постъпили са следните жалби: 

 

Жалба с вх. №2879/16.02.2015 год. от Ивайло Кънев Иванов. 

От направената справка в списъка на явилите се на 16.11.2014 год. лица за 

"Оценки на машини и съоръжения", се установи, че Ивайло Кънев Иванов се е явил на 

този изпит и е получил 37 (тридесет и седем) точки, подал е молба за преразглеждане 

на изпитната си работа, входирана с наш № 2724/05.12.2014 год., но не се е явил на 

преразглеждането на работата си. В своята жалба Ивайло Кънев Иванов иска от КС 

следното: "да задължите УС на КБОБ да се произнесе с изричен акт  (решение) 

по смисъла на АПК, с фактически и правни основания на акта по моя жалба от 

22.01.2015 год. и относно изпълнението на Решение 1525 от 09.12.2014  год. 

по преписка вх.  номер 904/2014 год. на Комисията за защита на конкуренция-

та". 

Решение по т. 1, взето с Протокол КС-03-26.02.2015 год.: КС на КНОБ няма 

правна възможност да ЗАДЪЛЖАВА УС да взима конкретни решения, както и да 

определя тяхното съдържание, поради което оставя жалбата на Ивайло Иванов 

без разглеждане. Доколкото в нея са посочени данни за оспорване на оценка и за 

нарушения на изпитната процедура от проведен изпит за придобиване на правос-

пособност като независим оценител, на основание чл. 33, ал. 2, т. 4 от ЗНО, чл. 28, 

ал. 1 от Устава на КНОБ и т. 5 от Указанията за подаване и разглеждане на жалби 

за оспорване на оценка и за нарушения на изпитната процедура от проведен изпит 

за придобиване на правоспособност като независим оценител, КС препраща жал-

бата на г-н Ивайло Иванов по компетентност на КПЕ на КНОБ. 

 

Молба с вх. № 2887/18.02.2015 год. от Татяна Виналиева. 

От направената справка в списъка на явилите се на 16.11.2014 год. лица за 

"Оценки на машини и съоръжения", се установи, че г-жа Татяна Виналиева се е явила на 

този изпит и е получила 73 (седемдесет и три) точки, които след преразглеждането на 

нейната работа са променени на 78 (седемдесет и осем). 

Съгласно чл. 33, ал. 2, т. 4 от ЗНО, чл. 28, ал. 1 от Устава на КНОБ и т. 5 от Ука-

занията за подаване и разглеждане на жалби за оспорване на оценка и за нарушения на 

изпитната процедура от проведен изпит за придобиване на правоспособност като неза-

висим оценител, единствения компетентен орган, който може да вземе отношение по 

тази молба е КПЕ на КНОБ.  

Решение по т. 2, взето с Протокол КС-03-26.02.2015 год.: Извън правомощи-

ята на КС на КНОБ е да се произнася по жалби за оспорване на оценки и наруше-

ния на изпитната процедура, поради което оставя молбата на г-жа Татяна Вина-

лиева без разглеждане. Доколкото в нея са посочени данни за оспорване на оценка 

и за нарушения на изпитната процедура от проведен изпит за придобиване на 

правоспособност като независим оценител, на основание чл. 33, ал. 2, т. 4 от ЗНО, 

чл. 28, ал. 1 от Устава на КНОБ и т. 5 от Указанията за подаване и разглеждане на 

жалби за оспорване на оценка и за нарушения на изпитната процедура от проведен 

изпит за придобиване на правоспособност като независим оценител, КС препраща 

молбата на г-жа Татяна Виналиева по компетентност на КПЕ на КНОБ. 

 

Жалба с вх. № 2888/18.02.2015 год. от Здравка Джумалиева. 

От направената справка в списъка на явилите се на 16.11.2014 год. лица за 

"Оценки на машини и съоръжения", се установи, че г-жа Здравка Джумалиева се е яви-
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ла на този изпит и е получил 68 (шестдесет и осем) точки, които след преразглеждането 

на нейната работа са променени на 78(седемдесет и осем).  

Съгласно чл. 33, ал. 2, т. 4 от ЗНО, чл. 28, ал. 1 от Устава на КНОБ и т. 5 от Ука-

занията за подаване и разглеждане на жалби за оспорване на оценка и за нарушения на 

изпитната процедура от проведен изпит за придобиване на правоспособност като неза-

висим оценител, единствения компетентен орган, който може да вземе отношение по 

тази жалба е КПЕ на КНОБ. 

Решение по т. 3, взето с Протокол КС-03-26.02.2015 год.: Извън правомощи-

ята на КС на КНОБ е да се произнася по жалби за оспорване на оценки и наруше-

ния на изпитната процедура, поради което оставя молбата на г-жа Здравка Джу-

малиева без разглеждане. Доколкото в нея са посочени данни за оспорване на 

оценка и за нарушения на изпитната процедура от проведен изпит за придобиване 

на правоспособност като независим оценител, на основание чл. 33, ал. 2, т. 4 от 

ЗНО, чл. 28, ал. 1 от Устава на КНОБ и т. 5 от Указанията за подаване и разглеж-

дане на жалби за оспорване на оценка и за нарушения на изпитната процедура от 

проведен изпит за придобиване на правоспособност като независим оценител, КС 

препраща жалбата на г-жа Здравка Джумалиева по компетентност на КПЕ на 

КНОБ. 

 

Молба с вх.№ 2911/24.02.2015 год. от Христина Людмилова Ангелова. 

От направената справка в списъка на явилите се на 16.11.2014 год. лица за 

"Оценки на машини и съоръжения" се установи, че г-жа Христина Ангелова се е явила 

на този изпит и е получила 68(шестдесет и осем) точки, които след преразглеждането 

на нейната работа са променени на 72 (седемдесет и две).  

Съгласно чл. 33, ал. 2, т. 4 от ЗНО, чл. 28, ал. 1 от Устава на КНОБ и т. 5 от Ука-

занията за подаване и разглеждане на жалби за оспорване на оценка и за нарушения на 

изпитната процедура от проведен изпит за придобиване на правоспособност като неза-

висим оценител, единствения компетентен орган, който може да вземе отношение по 

тази жалба е КПЕ на КНОБ. 

Решение по т. 4, взето с Протокол КС-03-26.02.2015 год.: Извън правомощи-

ята на КС на КНОБ е да се произнася по жалби за оспорване на оценки и наруше-

ния на изпитната процедура, поради което оставя молбата на г-жа Христина Ан-

гелова без разглеждане. Доколкото в нея са посочени данни за оспорване на оцен-

ка и за нарушения на изпитната процедура от проведен изпит за придобиване на 

правоспособност като независим оценител, на основание чл. 33, ал. 2, т. 4 от ЗНО, 

чл. 28, ал. 1 от Устава на КНОБ и т. 5 от Указанията за подаване и разглеждане на 

жалби за оспорване на оценка и за нарушения на изпитната процедура от проведен 

изпит за придобиване на правоспособност като независим оценител, КС препраща 

молбата на г-жа Христина Ангелова по компетентност на КПЕ на КНОБ. 

 

Жалба с вх. № 2902/20.02.2015 год. от Виолета Касърова, Венета Коцева и 

Иван Митев. 

В жалбата се съдържат данни за нарушение на чл. 11 на Правилника за работа на 

УС на КНОБ от Председателя на УС.  

Жалбоподателите искат от КС да разгледаме жалбата и да вземем решение с ко-

ето да обърнем внимание на Председателя на УС да спазва ЗНО и подзаконовите нор-

мативни актове, касаещи работата на КНОБ. 

Председателя на УС на Камарата не е " ОРГАН на КНОБ" по смисъла на чл. 25, 

ал. 1 от Устава на КНОБ, поради което КС на КНОБ няма законови правомощия да 

контролира неговото поведение. 
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Решение по т. 5, взето с Протокол КС-03-26.02.2015 год.: КС на КНОБ няма 

законови правомощия да контролира Председателя на УС на Камарата защото 

той не е " ОРГАН на КНОБ" по смисъла на чл. 25, ал. 1 от Устава на КНОБ, пора-

ди което оставя жалбата без разглеждане. Доколкото в нея са посочени данни 

за нарушения на Правилника за работа на УС на КНОБ, то КС обръща внимание 

на УС на Камарата, да спазва правилата за свикване на заседания на УС, устано-

вени в чл. 11 от Правилника за работа на УС на КНОБ.  

 

Жалба вх. № 3004/24.04.2015 год. от членовете на УС на КНОБ доц. Виолета 

Касърова и доц. Иван Митев. 

В жалбата са изложени мотиви, че при свикването на проведеното на 29.03.2015 

год. извънредно заседание (ИЗ) на УС са допуснати нарушения на чл. 10, ал. 3 и чл. 11, 

ал. 1 и ал. 2 от Правилника за работа на УС на КНОБ. Към жалбата са приложени пока-

ната и изпратените материали за ИЗ на УС. Иска се от КС на КНОБ да обяви за незако-

носъобразни, както проведеното на 29.03.2015 год. ИЗ на УС, така и взетите на него 

решения. От приложените към жалбата документи се вижда, че поканата за ИЗ е изпра-

тена на 28.03.2015 год. в 21 часа и 54 минути. ИЗ е насрочено за 29.03.2015 год. от 14,00 

часа. Материалите по дневния ред са изпращани през времето от поканата за ИЗ до на-

чалния час за провеждане на ИЗ и по време на ИЗ. 

Чл. 28, ал. 4 от ЗНО препраща определянето на реда за свикване на УС и прави-

лата му за работа и вземане на решения към Устава на КНОБ. Съгласно чл. 18, ал. 1, т. 

1 от Устава на КНОБ, ОС на КНОБ приема, допълва и изменя Правилника за работа на 

УС на КНОБ. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Правилника за работа на УС на КНОБ, дневният 

ред се предоставя най - малко пет дни, а материалите по дневния ред най - малко три 

дни преди датата на заседанието. Неспазването на тези срокове прави незаконно свик-

ването и провеждането на заседанието на УС, което води до незаконосъобразност на 

всички взети решения от него. 

КС на КНОБ констатира нарушения на чл. 11, ал. 2 от Правилника за рабо-

тата на УС на КНОБ при свикването на Извънредното заседание на УС на КНОБ, 

проведено на 29.03.2015 год., поради което обявява взетите на заседанието реше-

ния на УС на КНОБ за незаконосъобразни. 

 

Молба с вх. №3013/30.04.2015 год. до КС на КНОБ от Мариана Стефанова 

Станева от гр. Варна. 

Молбата е подадена от независим оценител, който не е член на КНОБ, и тя не 

представлява жалба срещу конкретно решение на орган на КНОБ. В нея се иска да бъде 

направена проверка и да бъде предоставена информация на молителката дали Предсе-

дателя на УС на КНОБ отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 2 от ЗНО, дали е подпи-

сала документ с невярно съдържание, който е бил обсъждан на 18.10.2014 год. на ОС на 

КНОБ. Иска се да й бъде дадена информация и кое лице е регистратор на лични данни 

за КНОБ по ЗЗЛД и от кога е неговата регистрация. След подробен анализ на подадена-

та жалба се установи, че е извън правомощията на КС на КНОБ да извършва подобни 

проверки и да отговаря на поставените в жалбата въпроси.  

КС на КНОБ оставя молбата на г-жа Мариана Стефанова Станева без разг-

леждане. 

КС отново отбелязва, че са налице противоречия и непълноти в норматив-

ната уредба на КНОБ. От друга страна съществува уклон към неоправдано увели-

чаване броя на подзаконовите нормативни документи, които в голямата си част 

повтарят текстове от по-висши такива, с което не допринасят за регулирането на 
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дейността на КНОБ. Тези обстоятелства затрудняват работата на ръководните 

органи и създават условия за неумишлени нарушения или бездействие. 

А. ОТНОСНО ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА РЕШЕНИЯТА НА УС И 

ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ, КАКТО И ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С УСТАВА 

И С РЕШЕНИЯТА НА ОС: 

 решенията на УС на КНОБ през отчетния период са законосъоб-

разни, с изключение на констатираните по-горе; 

 УС допусна неизпълнение на част от решенията на ОС, също от-

белязани по-горе; 

 основен недостатък в управлението на УС е забава по прилагането 

на императивни норми. 

Б. ОТНОСНО ЗАКОНОСЪОБРАЗНОТО И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОТО РАЗ-

ХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА КАМАРАТА: извършени са действия по опти-

мизиране воденето на счетоводната отчетност, но процесът не е приключен, пора-

ди което липсва възможност за произнасяне, относно наличие на финансови на-

рушения. 

В. ОТНОСНО ЖАЛБИ СРЕЩУ РЕШЕНИЯТА НА УС: КС се е произнесъл 

по всеки отделен случай в отчета по-горе. 

7. Предложение за решения на ОС: 

Въз основа на направените констатации и изводи, КС предлага на настоящото 

ОС на КНОБ да вземе следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

7.1. ОС на КНОБ отменя незаконосъобразните решение на УС на КНОБ, 

констатирани в т. 3 от настоящия отчет. 

7.2. Приема годишния финансов отчет на КНОБ (Отчет за проходите и раз-

ходите, Счетоводен баланс). 

7.3. ОС на КНОБ задължава Изпълнителния секретар на Камарата до 31 

юли 2015 год. заедно с шестмесечния отчет за текущото състояние по изпълнение 

на бюджета на Камарата и РК за 2015 год. да представи и годишен отчет за израз-

ходваните средства за 2014 год. по перата на бюджета за 2015 год. Приемането на 

годишния отчет за изразходваните средства за 2014 год. да се извърши на следва-

щото ОС на КНОБ. 

7.4. ОС на КНОБ не освобождава от отговорност членовете на Управител-

ните съвети. 

7.5. ОС на КНОБ задължава УС на КНОБ на следващото ОС да предложи за 

избор регистриран одитор за 2015 год. 

7.6. Във връзка с Ревизионния акт от НАП, УС да анализира и установи има 

ли виновни длъжностни лица за претендираните суми, в това число главница и 

лихви, във връзка с неизпълнени задължения по дължимо и своевременно внасяне 

на ДДС и корпоративен данък, съобразно изискванията на ЗДДС и ЗКПО. 

7.7. В разработените от УС „Вътрешни финансови правила” да се определят 

отговорници за изпълнение и санкции при неспазване на сроковете. 

7.8. ОС на КНОБ обръща внимание на УС на КНОБ и неговия председател 

стриктно да провеждат счетоводната политика в съответствие със законовите 

разпоредби на ЗС и НСС, ЗДДС, ЗКПО и да не допускат никакви отклонения от 

тях, както през предните отчетни периоди. 



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА КНОБ 

за периода 18.10.2014 – 04.05.2015 год. 

Стр. 13 от 13 

7.9. ОС на КНОБ обръща внимание на УС на КНОБ да следва препоръките, 

дадени от КС на КНОБ в този доклад по отношение на финансово - счетоводното 

отчитане на дейността на КНОБ. 

 

Настоящият отчет е съставен, въз основа на представена информация от УС на 

КНОБ, администрацията и счетоводното обслужване на КНОБ. 

Настоящият отчет е приет на заседание на КС на КНОБ с протокол КС-08-

07.05.2015 год. и е предаден за публикуване на същата дата. 

 

БОРИС ГИЗДАКОВ 

Председател на КС на КНОБ 

 

 

 

 


