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

за периода 21/03/2009 – 25/05/2013 
 

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 21/03/2009 г. 

до 25/05/2013 г. 

1.3. Констатации: 

Заседанията на КС за периода от 21/03/2009 г. до 30/04/2012 г. са 17 на брой и 

информация за тях е представяна в предходните отчети на КС. 

За периода от 01/05/2012 г. до 30/04/2013 г. КС е провел 18 заседания, както 

следва: 

 

Заседание на Контролен 

съвет № 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Дата заседание: 03.6.2012 30.6.2012 03.9.2012 11.9.2012 29.9.2012 08.10.2012 16.10.2012 29.10.2012 12.11.2012 

Място Скайп гр. Бургас Скайп Скайп гр. Варна, Скайп гр. София, Скайп Скайп 

Статус заседание редовно редовно 
извън-
редно 

извънред-
но 

редовно извънредно редовно извънредно извънредно 

Бистра Бонева 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

Елена Обрейкова 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Тихомира Шевкенова 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Борис Гиздаков 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Людмил Велинов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общ брой на присъстващи 

членове:  5 5 4 4 5 5 5 5 5 

Общ брой на гласове: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Кворум по чл. 15 от правил-

ник на КС: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Текущ статус на кворум: редовен редовен редовен редовен редовен редовен редовен редовен редовен 

Брой точки в дневен ред: 1 5 1 4 5 14 4 5 3 

Брой решения по дневен 
ред: 2 9 1 5 12 7 10 13 6 
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Заседание на Контролен 

съвет № 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Дата заседание: 

16.11.201

2 

05.12.201

2 

17.12.201

2 18.1.2012 04.2.2013 02.4.2013 27.4.2013 09.5.2013 17.5.2013 

25-

26.5.2013 

Място 
гр. Со-

фия, 
Скайп Скайп Скайп Скайп Скайп 

гр. Со-
фия, 

Скайп Скайп 
гр. Плов-

див, 

Статус заседание 
извън-
редно 

извънред-
но 

извън-
редно 

извънред-
но 

извън-
редно 

извънред-
но 

редовно 
извън-
редно 

извънред-
но 

редовно 

Бистра Бонева 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Елена Обрейкова 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Тихомира Шевкенова 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

Борис Гиздаков 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Людмил Велинов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общ брой на присъстращи 

членове:  4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 

Общ брой на гласове: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Кворум по чл. 15 от правил-

ник на КС: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Текущ статус на кворум: редовен редовен редовен редовен редовен редовен редовен редовен редовен редовен 

Брой точки в дневен ред: 2 1 3 3 4 4 3 1 3 1 

Брой решения по дневен 

ред: 4 4 5 3 5 7 4 2 4 2 

 

По-големият брой заседания на КС се дължи на това, че през последната отчетна 

година се проведе Извънредно Общо Събрание (ОС) на КНОБ, както и се извърши Фи-

нансово Счетоводна Ревизия (ФСР) на КНОБ по решение на ОС. 

 

На проведеното на 29.09.2012 г. редовното заседание на КС във връзка с подго-

товката за извършване на ФСР и с цел максимална прозрачност, публичност и прециз-

ност при извършване на ФСР, присъстваха и контрольори на РК. 

 

Всички протоколи на КС са представяни своевременно на Изпълнителния секре-

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

сията 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; 

 законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата на Кама-

рата; 

 жалби срещу решенията на УС; 

 подготовка и възлагане извършването на ФСР на КНОБ; 

 писма до КС на КНОБ. 

От информацията по-долу относно членовете на Камарата към 26/05/2013 г. е 

видно, че броят им намалява през целия отчетен период.  

Въпреки заявените на предходното ОС очаквания на УС за увеличаване на чле-

новете на КНОБ, към настоящия момент, продължава да се наблюдава обратната тен-

денция за намаляване. Този факт следва да се анализира от Уравителния съвет на 

КНОБ, да се установят причините водещи до тази негативна тенденция и да се набеле-

жат мерки за нейното преодоляване. 
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До ОС през: 2010 2011 2012  2013  

Членове на КНОБ: 1 127 985 911 858 

2. Отчети на контрольорите на Регионалните колегии: 

През последната отчетна година няма промяна в броя на регионалните колегии 

(РК). Всички РК - Варна, София–град - София-област, Пловдив, Шумен-Търговище-

Разград, Русе, Стара Загора, Бургас-Сливен-Ямбол, Плевен-Ловеч проведоха ОС за 

2013 г., на които бяха приети отчетите на техните контрольори. Отчетите своевременно 

бяха представени в КНОБ и са разгледани от КС във връзка с настоящия отчет. 

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, констатация 

направена и в отчетите им за 2011 г. КС приема част от направените предложеня за це-

лесъобразни и ги включва в настоящия отчет. 

КС изказва благодарността си на контрольорите на РК за цялостната им 

работа през отчетния период, за съдействието, което оказваха на КС по време на 

мандата, както и за активното им участие и професионалната им помощ при под-

готовката и възлагането на ФСР, в което активно участва и г-жа Светла Дермен-

джиева. 

3. Контрол върху законосъобразността на решенията на УС и 

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

нията на ОС: 

2.1. 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. 

2.2. Констатации: 

Констатациите за първите 3 години от мандата на УС са представени в предход-

ните отчети на КС. 

За периода от 01/05/2012 г. – 25/05/2013 г. на сайта на КНОБ са публикувани 6 

протокола (от N28/01.09.2012 г. до N33/23.02.2013 г. вкл.) от заседанияна УС. Няма 

официална информация за взетите решения на УС след 23.02.2013 г. През целия мандат 

УС публикува протоколи от своите заседания със закъснение от няколко месеца, което 

прави невъзможно системното и своевременно контролиране на законосъобразността 

на взетите от него решения.  

УС в дейността си се е ръководил от нормативните актове, регламентиращи не-

говата дейност – ЗНО, Устав на КНОБ, правилници и др. 

Въпреки това, за целия мандат, УС не е утвърдил стандарти за несъвместимост 

на професията независим оценител с други професии; не са предприети действия по 

осъществяване на методическо ръководство на независимите оценители; не са разрабо-
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тени правила и указания за унифициране на документите, които се изготвят при извър-

шване на оценките. Бездействието на УС по отношение на вменените му със закона 

задължения по организиране на дейността по гореизброеното е също незаконосъобраз-

но.  

УС прехвърли на ОС на КНОБ отговорността за разработване и утвърждаване на 

система за контрол и отчитане на резултатите от дейността на независимите оценители.  

За решенията на УС, свързани с вписване/отписване на независими оценители от 

Публичния регистър, както и за приемане/изключване на членове от КНОБ не се съста-

вят протоколи, поради което не може да се провери тяхната законосъобразност.  

Общите констатации по отношение на работата на УС са, че продължава прак-

тиката, взетите решения да не са обвързани със срокове и отговорници, тяхното изпъл-

нение неколкократно да се отлага и преразглежда, например: 

 след многократни обсъждания на ОС, кръгли маси и заседания на УС 

липсва правомерно иницииране на промени в ЗНО; 

 в рамките на периода от ноември 2011 г. до настоящия момент няма 

проведен изпит по нито една оценителска правоспособност; 

 отлага се решението по въпроса за независимите оценители, непредста-

вили отчет за 2011 г. 

Във връзка с взетото решение за налагане на дисциплинарно наказание „Забе-

лежка” на Изпълнителния секретар на КНОБ г-н Илия Хрисчев, КС счита, че това ре-

шение е незаконно. Наказанието на г-н Хрисчев е по Кодекса на труда (КТ). Съгласно 

чл. 194, ал. 1 от КТ, дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от 

откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му. Ако прие-

мем, че УС е открил нарушението считано от 07.06.2012 г. – датата на протокола на 

комисия към КПЕ, проверяваща нарушения в изпитна процедура на изпита за недви-

жими имоти проведен в гр. Варна на 19.11.2011 г., то двата месеца са изтекли на 

08.08.2012 г. Следователно, решението за наказание взето на 01.09.2012 г., е в наруше-

ние на КТ. Не е спазена и процедурата за налагане на дисциплинарни наказания регла-

ментирана в КТ. 

Като цяло становището на КС е, че УС не успя да създаде условия за регу-

лация на професията независим оценител, какъвто е смисълът на ЗНО. За целия 

мандат липсват ясно дефинирани цели на управлението на КНОБ, съобразени със 

нормите и смисъла на ЗНО. Голяма част от процесите се случаваха стихийно и 

хаотично, което е следствие от липсата на достатъчно управленски умения. Осно-

вание за тези изводи ни дава убеждението за недостатъчен капацитет на админис-

трацията на КНОБ. Това доведе до поемането на оперативни функции от УС, кое-

то не е неговата присъща роля. Поради това и поради погрешната концепция на 

формиране на работни групи от състава на ръководните органи на КНОБ се стиг-

на до ниска ефективност на управленските процеси в Камарата. 

4. Контрол върху законосъобразноста и целесъобразността на из-

вършените 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. 
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4.2. Констатации: 

С протокол № 4/23.10.2009 г. са взети следните решения: 

 по т. 1, решение № 2: КС препоръчва на УС да ускори избора и назначава-

нето на персонал, както и счетоводно и правно обслужване и връзки с обществеността, 

липсата на които затруднява работата на УС, както и на КС и КПЕ; 

 по т. 5, решение № 1: По молба на г-н Симов, Председател на УС, се отлага 

проверката по разходите на КНОБ, докато бъде назначен счетоводител или бъде склю-

чен договор със счетоводна фирма и не бъде заведено счетоводство на КНОБ. КС пре-

поръчва на УС в края на всяко тримесечие да се изготвя справка за изпълнение на бю-

джета по детайлно разшифровани пера, която да се разглежда на заседание на УС и 

внася в КС за текущ контрол. 

С протокол № 7/04.06.2010 г. са взети следните решения: 

 по т. 1, решение № 3: Във връзка с проведено на 27/03/2010 г. ОС на КНОБ 

и протокол от заседание на УС от 17/04/2010, КС констатира забава при изпълнение на 

взетите решения и предлага на УС да предприеме процедура по набиране и подбор на 

предложения за независим финансов одит. 

С протокол № 8/29.07.2010 г.: 

 по т. 2 е констатирано: 

o няма инструкция за документооборота на финансовата дейност; 

o няма утвърдена финансово – счетоводна политика за 2010 г.; 

o няма ясно разграничение в индивидуалния сметкоплан на стопанската 

и нестопанската дейност; 

o не се констатираха незаконосъобразни и нецелесъобрано извършени 

разходи за проверения период 

и са взети следните решения: 

o да се изготви от администрацията на КНОБ и счетоводителя инструк-

ция за документооборота. Така приетата инструкция да се разгледа и утвърди от Пред-

седателя на управителния съвет на КНОБ; 

o да се представи от счетоводителя на Председателя на Управителния 

съвет за утвърждаване Финансово – счетоводна политика за 2010 г.; 

o да се направи ясно разграничение на дейностите, които се извършват 

като стопански и дейностите, които се извършват като нестопански и да има разграни-

чение не само на приходите, а и на разходите за стопанска и за нестопанска дейност; 

o да се обсъди възможността за закупуване на подходящ счетоводен 

продукт и обособяване на работно място с компютър за водене на счетоводството; 

o да се възложат отговорностите и на касиер на лице от администрацията 

на КНОБ, като се помисли и за закупуването на каса. 

С протокол № 11/14.02.2011 г.: 

 по т. 4, решение № 1: КС обръща внимание на УС на КНОБ за избор на 

одитор на КНОБ. 

С протокол № 14/15.08.2011 г.: 

 по т. 1 е констатирано: Във връзка с полученото писмо - жалба изпратено 

от служба „Регистър”, КС констатира наличието на проблеми в създадената организа-

ция на счетоводно обслужване, което поражда наличието на конфликти и проблеми в 

работата на офиса, включително с външни лица. Независимо от подадените сигнали, 

УС на КНОБ не е предприел мерки по получените сигнали/жалби. КС обръща внима-

ние, че представеният казус не е от компетенцията му, но в същото време е свързан с 

дейността на КНОБ и служба „Регистър” и препоръчва на УС в рамките на своите пра-
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вомощия и задължения да предприеме всички необходими действия за отстраняването 

му. 

и са взети следните решения: 

o решение № 1: КС Препоръчва на УС в дневния ред на първото следва-

що заседание на УС да се разгледа счетоводното обслужване на КНОБ, да се вземат 

мерки за отстраняване на проблемите и да се приведе счетоводното обслужване, съг-

ласно действащите нормативни документи; 

o решение № 2: На същото заседание да бъдат разгледани писмата – 

жалби и допълнението към тях от служба „Регистър” и да бъдат взети адекватни мерки 

за отстраняване на нарушенията и допуснатите пропуски. 

С протокол № 17/17.03.2012 г.: 

 по т. 4 е констатирано: примерна процедура за избор на одитор е предоста-

вена на УС през 2010 г. КС счита за целесъобразно да се извърши финансов одит на 

КНОБ за 2012 г., като препоръчва на УС да извърши необходимите действия и да внесе 

предложение за избор на одитор на предстоящото ОС на КНОБ. 

и е взето следното решение: КС предлага на УС да извърши необходимите действия и 

да внесе предложение за избор на одитор на предстоящото ОС на КНОБ за 2012 г 

 по т.5 е констатирано: КС намира за мотивиращо и с оглед осигуряване 

нормалната дейност на регионалните колегии счита, че разплащането между КНОБ и 

регионалните колегии следва да с извършва в разумни срокове. В същото време подк-

репя виждането, че не е оправдано да се правят излишни разходи за заплащане на бан-

кови такси, особено при необходимост от трансфериране на малки суми 

и е взето следното решение: КС препоръчва на УС всички разплащания между КНОБ и 

Регионалните колегии да се извършват поне веднъж на тримесечие до 15то число на 

следващия месец. 

 

В Отчета за дейността на КС на КНОБ за периода 01.01.2010 г. – 31.05.2011 г.са 

направени следните констатации: 

 няма инструкция за документооборота на финансовата дейност; 

 няма утвърдена финансово – счетоводна политика за 2010 г.; 

 до 31 март 2011 г. от ОС не е утвърден бюджета на КНОБ; 

 няма ясно разграничение в индивидуалния сметкоплан на стопанската и 

нестопанската дейност. 

Въз основа на това са направени следните предложения: 

 да се изготви от администрацията на КНОБ и счетоводителя инструкция за 

документооборота, инструкцията да се утвърди от Председателя на УС на КНОБ; 

 да се представи проект „Финансово – счетоводна политика за 2010 г.” от 

счетоводителя на Председателя на УС за утвърждаване;  

 да се направи ясно разграничение на дейностите, които се извършват като 

стопански и дейностите, които се извършват като нестопански и да има разграничение 

не само на приходите, а и на разходите за стопанска и за нестопанска дейност; 

 да се обсъди възможността за закупуване на подходящ счетоводен продукт 

и обособяване на работно място с компютър за водене на счетоводството; 

 да се възложат отговорностите и на касиер на лице от администрацията на 

КНОБ, като се помисли и за закупуването на каса. 

 

В Отчета за дейността на КС на КНОБ за периода 01.06.2011 г. – 30.04.2012 г.са 

направени следните констатации: 
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 през 2011 г. е съставена Инструкция за документооборота на финансовата 

дейност; 

 няма утвърдена финансово – счетоводна политика за 2011 г.; 

 не са констатирани незаконосъобразни и нецелесъобразно извършени раз-

ходи за проверения период; 

 възложени са отговорностите на касиер на г-н Хрисчев, но документално 

не е оформено със заповед. 

В резултат на направените предложения от КС на ОС на 09.06.2012 г. бяха 

взети следните решения от ОС: да се извърши финансово-счетоводна ревизия на 

КНОБ за целия мандат от външно за Камарата лице, като делегира право на КС 

да организира избора на проверител. 

С протокол № 22/29.09.2012 г.: 

 по т. 2 са взети следните решения: 

o КС създава експертна група за подпомагане подготовката по избор на 

лице/лица за извършване на финансова инспекция на КНОБ, съгласно решения на ОС 

на КНОБ от юни 2012; 

o съставът на експертната група да бъде 5 членен, включително един ко-

ординатор от КС. 

o определя срок до 10.10.2012 г., в който експертната група да представи 

на КС материалите, свързани с възлагането на финансова инспекция. 

o определя следните лица за членове на експертната група: Светла Дер-

менджиева, Янка Демирева, Катя Кънчева, Стефан Данговски и Бистра Бонева – коор-

динатор от страна на КС. 

o КС се задължава в 7 дневен срок след представяне на материалите от 

експертната група да представи на Изпълнителния секретар на КНОБ окончателната 

обява за публикуване. 

o в срок от 7 дни след изтичане на срока за подаване на докумен-

ти/предложения по обявата експертната група да представи на КС протокол с класира-

нето на подадените предложения. 

С протокол № 24/16.10.2012 г.: 

 по т. 2 са взети следните решения: 

o в изпълнение решение на Общото събрание от 09.06.2012 г. по т. 5 от 

дневния ред, КС на КНОБ приема предложената документация за участие в процедура 

за възлагане на поръчка с предмет: „Извършване на финансово-счетоводна ревизия на 

КНОБ за периода 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. включително”. 

o възлага на експертната група да представи в окончателен вид докумен-

тацията с направените изменения и допълнения. 

o определя цена на конкурсната документация в размер на 30 (тридесет) 

лева с ДДС. 

o определя гаранция за участие 500 (петстотин) лева, внесени по сметка 

на КНОБ. 

o определя гаранция за изпълнение 5% (пет процента) от договорената 

цена, която се внася по сметка на КНОБ преди подписването на договора за извършва-

не на финансово-счетоводна ревизия. 

o възлага на Бистра Бонева да внесе до 19.10.2012 г. за съгласуване с адв. 

Хорозов, юридически консултант на КНОБ, окончателната документация за участие в 

процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Извършване на финансово-счетоводна 

ревизия на КНОБ за периода 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. включително”. 
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o да се изплати възнаграждение в размер на 100 (сто) лева на всеки член 

на експертната група, подготвила документацията за участие в процедура за възлагане 

на поръчка с предмет: „Извършване на финансово-счетоводна ревизия на КНОБ за пе-

риода 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. включително” и командировъчни разходи на 

лицата, които не са с постоянен адрес в гр. София. 

o да се изплати възнаграждение в размер на 100 (сто) лева на всеки член 

на комисията за подбор и избор на лицата, които ще изпълнят поръчката с предмет: 

„Извършване на финансово-счетоводна ревизия на КНОБ за периода 2009 г., 2010 г., 

2011 г. и 2012 г. включително” и командировъчни разходи на лицата, които не са с пос-

тоянен адрес в гр. София. 

С протокол № 25/29.10.2012 г.: 

 по т. 2 са взети следните решения: 

o в срок до 31.10.2012 г. адв. Хорозов да представи становище по внесе-

ната документация, като в документацията и договора към нея се отразят решенията по 

следващите точки от настоящото решение. 

o приема предложението на Людмил Велинов договорът да е за изработ-

ка на основание чл. 258-269 от ЗЗД.  

o изискванията към участниците в конкурса за извършване на финансово 

- счетоводна ревизия на КНОБ за 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г., се допълват с „Учас-

тникът да докаже чрез представяне на финансови отчети общ оборот / приходи от дей-

ността за последните три календарни години минимум 300 хил.лв. (триста хиляди ле-

ва)”. 

o обявата за конкурса да се публикува във всички изброени по-долу 

електронни и печатни средства за реклама и комуникация:  

- минимум един национален ежедневник в 3 последователни работ-

ни дни в отделно рекламно каре (напр. в. Стандарт); 

- сайт на КНОБ и регионалните колегии; 

- специализирани интернет сайтове; 

o възлага се на Изпълнителния секретар цялостната организация и адми-

нистративно обезпечаване на процедурата по конкурса и провеждането на финансово 

счетоводната ревизия, като се задължават отговорните лица да се запознаят изцяло с 

документацията и подготвят финансово счетоводните архиви на КНОБ с описи. 

С протокол № 26/12.11.2012 г.: 

 по т. 1 са взети следните решения: 

o КС определя краен срок за подаване на офертите за извършване на 

ФСР 05.12.2012 г. вкл.; 

o КС определя брой членове на Комисията по разглеждане, оценка и 

класиране на офертите за извършване на ФСР – 5 члена; 

o съставът на Комисията по разглеждане, оценка и класиране на оферти-

те за извършване на ФСР да бъде определен на следващо заседание на КС; 

o КС приема окончателния вариант на документацията по извършване на 

ФСО, без проекта на договор с изпълнителя. 

С протокол № 27/16.11.2012 г.: 

 по т. 1 са взети следните решения: 

o КС приема окончателен вариант, съгласуван с адв. Хорозов, на договор 

за извършване на финансово-счетоводна ревизия (ФСР), който е неразделна част от 

цялостната документация за ФСР.  

o КС одобрява обявата за набиране на оферти за извършване на ФСР да 

бъде публикувана в сп. „Законник” и два централни ежедневника по преценка на из-
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пълнителния секретар на КНОБ на база предоставените оферти от редакциите на ежед-

невниците.  

o в срок до 19. 11. 2012 г., техническият секретар на КНОБ да изпрати 

писмо по електронната поща до всички контрольори на РК да заявят възможността си 

да участват на 07 и 08 декември 2012 г. в Комисия за оценка и класиране на офертите за 

извършване на ФСР.  

С протокол № 28/05.12.2012 г.: 

 по т. 1 са взети следните решения: 

o КС определя следния състав на Комисията по разглеждане, оценка и 

класиране на офертите за извършване на ФСР: 

- Божидар Кънев; 

- Мария Михайлова; 

- Павлинка Йорданова; 

- Светла Дерменджиева; 

- Стефан Данговски. 

o КС определя Комисията по разглеждане, оценка и класиране на офер-

тите за извършване на ФСР да се ръководи от Светла Дерменджиева. 

o КС насрочва работата на Комисията по разглеждане, оценка и класи-

ране на офертите за извършване на ФСР на 07.12.2012 г. от 10,30 часа в офиса на 

КНОБ. 

o КС възлага на Изпълнителния секретар да извърши всички необходими 

действия по организацията и провеждането на конкурса, в т. ч. да осигури участието на 

адв. Георги Хорозов като консултант, както и лично да присъства на заседанието на 

Комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите за извършване на ФСР. 

С протокол № 29/17.12.2012 г.: 

 по т. 1 са взети следните решения: 

o КС на КНОБ приема протокола от заседание на 07.12.2012 г. на Коми-

сията по разглеждане, оценка и класиране на офертите за извършване на ФСР на КНОБ. 

o в изпълнение на решенията на ОС на КНОБ от 09.06.2012 г. и въз ос-

нова на протокол от заседание на 07.12.2012 г. на комисията по разглеждане, оценка и 

класиране на офертите за извършване на ФСР на КНОБ, КС на КНОБ определя за из-

пълнител на ФСР на КНОБ СОП „Ивас Консулт” ООД. 

o КС възлага на Изпълнителният секретар на КНОБ да извърши всички 

последващи действия съгласно приетата документация за избор на фирма за извършва-

не на ФСР. 

С протокол № 31/04.02.2013 г.: 

 по т. 1 са взети следните решения: 

o да продължи изпълнението на процедурата за извършване на ФСР на 

КНОБ със сключване на договора, приложен към одобрената документация; 

o КС приема тълкуване на т. 10.1.2 буква „Б”, както следва: „Изпълнена 

ли е задачата в пълен обем – проверени ли са всички точки, по които е трябвало да се 

направи проверка за 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. и отразени ли са резултатите в 

констатации на Изпълнителя.” 

С протокол № 32/02.04.2013 г.: 

 по т. 2 са взети следните решения: 

o на 15.04.2013 г. от 10,00 ч. в офиса на КНОБ в гр. София да се проведе 

среща с изпълнителят на ФСР - СОП „Ивас Консулт” ООД. 

o администрацията на КНОБ да предостави на СОП „Ивас Консулт” 

ООД копия от годишните отчети на контрольорите на регионални структури.  
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С протокол № 33/27.04.2013 г.: 

 по т. 1са взети следните решения: 

o след запознаване с предадените документи всеки от членовете на КС 

да се произнесе за пълнотата по обхвата на ревизията до 09/05/2013 г. 

o дава мандат на Борис Гиздаков за подписване на протокола за получа-

ване на доклада от ФСР.  

С протокол № 34/09.05.2013 г.: 

 по т. 1са взети следните решения: 

o докладът, представен от Емил Евлогиев в качеството му на представ-

ляващ Специализирано одиторско предприятие „Ивас Консулт” ООД, Регистриран 

одитор 0043 от Регистъра на ИДЕС, съответства по съдържание и обем на обхвата на 

ревизията, съгласно условията на договора за извършване на ФСР. 

o дава мандат на Борис Гиздаков за подписване на протокола за приема-

не на доклада и приложенията към него.  

С протокол № 35/17.05.2013 г.: 

 по т. 1са взети следните решения: 

o докладът от ФСР да се качи на сайта на КНОБ в PDF формат в срок до 

20.05.2013 г. в раздела за ограничен достъп само за членове на КНОБ.  

o КС очаква до 23.05.2013 г. писмено становище от Управителния съвет 

на КНОБ по констатациите, изводите и препоръките в доклада от извършената Финан-

сово-счетоводна ревизия. 

o в отговор на писмото до КС от 17.05.2013 г., подадено от г-н Емил Ев-

логиев, Управител на Специализирано одиторско предприятие „Ивас консулт” ООД - 

гр. София, Контролният съвет, като единствен оторизиран орган от Общото събрание 

(ОС), проведено на 09.06.2012 г., е приел доклада от ФСР, съгласно процедурата за 

нейното извършване, от което следва, че Председателят на Управителния съвет е длъ-

жен да изпълни условията на чл. 3.4 и на чл. 10 до чл. 10.3 включително в Договор от 

08.02.2013 г., сключен между КНОБ и СОП „Ивас Консулт” ООД за извършване на 

ФСР.  

 

Изнесеното до тук представлява хронология на извършената дейност от КС, по 

отношение на контрола на законосъобразността и целесъобразността на извършените 

разходи. 

 

ФСР прави следните изводи: 

Може да формулираме извода, че счетоводството в КНОБ като цяло не отговаря 

на : 

 изискванията за спазването на принципите, залегнали в Закона за счето-

водството (ЗСч); 

 изискванията за последователност на прилагането на оповестената счето-

водна политика, защото няма такава; 

 изискванията за методологическа обоснованост на годишното приключва-

не; 

 изискванията за достоверност и всеобхватност на включената във финан-

совите отчети информация; 

Не са изготвяни годишни финансови отчети по реда на ЗСч и НСФОМСП. 

Не са спазвани изискванията на ЗДДС и ЗКПО. 

 

 



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА КНОБ 

за периода 21/03/2009 г. – 25/05/2013 г. 

Стр. 11 от 15 

ФСР дава следните препоръки: 

 да се създаде, одобри и прилага вътрешна нормативна база – индивидуален 

сметкоплан, счетоводна политика и наредба за документооборота; 

 да се спазват изискванията на националното счетоводно законодателство -

чл.4; чл.7 и чл.9 от ЗСч; 

 да се съставят изискуемите се годишни финансови отчети по реда на 

чл.22б от ЗСч.; СС1 и СС9; 

 да се спазват изискванията на ЗКПО и ЗДДС; 

 върховния орган на КНОБ (ОС) да избира ежегодно одитор на годишния 

финансов отчет, независимо, че това не се изисква по закон; 

 упражняване на перманентен управленски и вътрешен контрол от овласте-

ните за това органи.  

 

Независимо от дадената възможност, УС не представи писмено становище по 

констатациите, изводите и препоръките в доклада от извършената ФСР. Поради тази 

причина КС не е в състояние в своя отчет да се съобрази с мнението на УС по резулта-

тите от ФСР. 

 

Направената ФСР не е констатирала финансови злоупотреби при извърш-

ване на разходите за сметка на КНОБ. Допуснатите грешки по същество предс-

тавляват некомпетентно, неправилно водене на счетоводството от счетоводителя 

Евгения Коева, съгласно изискванията на ЗСч. 

 

КС счита, че дори някои от констатациите да отпаднат при допълнително 

представяне на документи, от несъществена разлика при преосчетоводяване или 

по други причини, достатъчно тревожен е фактът, че през целия мандат УС е пре-

небрегвал обстоятелството, че счетоводството не се води, съгласно изискванията 

на ЗСч, независимо от многократните сигнали, които е получавал от КС. 

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”. 

5.2. Констатации:  

Постъпилите жалби през първите 3 години от мандата на КС, са представени в 

предходните отчети на КС. 

До Контролния съвет на КНОБ през периода 01/05/2012 г. – 25/05/2013 г са пос-

тъпили искане и две жалби: 

 КС, след като разгледа искането от 31.08.2012 г. на 130 членове за свикване 

на извънредно ОС и на писма № № КС-1723/01.10.2012 г. и КС-1739/15.10.2012 г., под-

писани „за подписалите искането от г-жа Виолета Тенева”, както и представеното от 

Людмил Велинов становище, съгласувано с адв. Хорозов, и след обсъждане прие пред-

ложението за решение от Людмил Велинов в пълният му текст с мотиви: 

С писмено искане от 31.08.2012 г. 130 членове на КНОБ (над 1/10) поискаха от 

УС на КНОБ свикване на извънредно Общо събрание, като посочиха дата, място на 

провеждане и дневен ред от пет точки. От 31.08.2012 г. започна да тече едномесечен 

срок, в който УС да свика извънредно Общо събрание, като публикува обява, съдър-

жаща: дата, място на провеждане, час на провеждане и дневен ред. В този срок УС не 
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свика Общо събрание по направеното писмено искане, поради което компетентен да 

свика извънредно Общо събрание по писменото искане стана КС на КНОБ. 

На заседание на УС, проведено на 01.09.2012 г., се взе решение за свикване на 

извънредно Общо събрание на 17.11.2012 г. по инициатива на УС. За следващото засе-

дание на 06.10.2012 г. са оставени за решаване въпросите, свързани с определяне на 

мястото, часа и дневния ред.  

С решение на УС от 06.10.2012 г. са определени дата, място на провеждане, час 

на провеждане и дневен ред на извънредното Общо събрание на 17.11.2012 г. В днев-

ния ред са включени всички поискани от 130 членове на КНОБ точки в същия вид, в 

който са поискани, с изключение на т. 1. Точка 1 е видоизменена и се различава от тек-

ста на писменото искане за извънредно Общо събрание. В писменото искане на 130 

членове на КНОБ точка 1 е: „Избор на КПЕ”. В текста на обявата на УС точка 1 има 

следната редакция: „Избор на двама членове за попълване на състава на КПЕ”.  

КС счита, че законосъобразна и съобразена с устава е точката от поканата на УС. 

Съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗНО, Общото събрание на КНОБ „избира и освобождава пред-

седателите и членове на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по 

професионална етика”. Същата е редакцията и на чл. 19, ал. 1, т. 3 от Устава на КНОБ. 

Следователно по волята на законодателя и на учредителното събрание, приело устава, 

Общото събрание избира членове на органа един по един, а не самият орган анблок. 

Това означава, че всеки член на съответния ръководен орган се гласува и избира самос-

тоятелно, а не заедно с останалите членове, независимо от текста в дневния ред на ОС 

на 09.06.2012 г. „Избор на КПЕ”. 

В протокола от ОС, проведено на 09.06.2012 г., е отразен резултатът от проведен 

избор за членове на КПЕ. На първи тур са избрани трима членове на КПЕ, които са по-

лучили повече от половината от гласовете на присъствалите на събранието. Избирането 

им е обявено от Председателя на комисията по гласуването, в съответствие със задъл-

жението му по чл. 1, т. 6 от „Процедурата за провеждане на изборни органи на КНОБ”. 

Преди да се пристъпи към втори тур, на който да се изберат останалите двама членове 

на КПЕ, е проверен кворумът, който се оказва достатъчен. Провежда се втори тур, на 

който никой от петимата колеги, за които е гласувано, няма 50% плюс един гласа. На-

лага се провеждането на трети тур. Отново се проверява кворума, който се оказва не-

достатъчен. Поради тази причина Общото събрание е закрито. 

КС счита, че на предходното ОС на 09.06.2012 г. са спазени всички процедури и 

трима от членовете на КПЕ са избрани. Решението за избор на трима членове е влязло в 

сила, не е отменяно или изменяно и като такова е задължително за всички членове на 

КНОБ. На извънредното Общо събрание, което ще се проведе на 17.11.2012 г., следва 

да се допълни състава на КПЕ като се изберат още двама членове на КПЕ, а след това 

да се избере и председател на КПЕ. От този момент новата КПЕ ще бъде конструирана 

и ще може да започне мандата си. 

Освен поставените в искането за извънредно Общо събрание на 130 членове на 

КНОБ въпроси, УС е допълнил дневния ред с още точки. КС счита това за негово пра-

во, поради това, че извънредното Общо събрание на 17.11.2012 г. се организира по 

инициатива на УС, а не по искане на 130 членове, което ясно личи от публикуваната 

покана за свикване на ОС. 

С включването на всички законосъобразни точки от искането на 130 членове на 

КНОБ в дневния ред на извънредното Общо събрание, насрочено за 17.11.2012 г., КС 

счита, че няма основание да свиква извънредно Общо събрание, което да се произнася 

по въпроси, идентични с включените в дневния ред на събранието, свикано по инициа-

тива на УС. 
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КС взе следните решения: 

o не свиква извънредно общо събрание по искане на 130 членове на 

КНОБ. 

o Изпълнителният секретар да подготви извлечение от настоящото ре-

шение с мотивите за него, с което да уведоми подписалите искането чрез г-жа Виолета 

Тенева. 

 жалба от Пламен Йорданов Филев против „Бачовска и Синове” ЕООД и 

Таня Стоянова Бачовска. След разглеждане на жалбата, КС е взел следните решения по 

т. 4 с Протокол 25/29.10.2012 г.: 

o жалбата не е от компетентността на КС, поради което КС я оставя без 

разглеждане и я препраща по компетентност на КПЕ; 

o администрацията на КНОБ да изпрати писмо до жалбоподателя с 

текст: „Контролният съвет на Камарата на независимите оценители в България на свое 

извънредно заседание, проведено на 29.10.2012 г., разгледа подадената от Вас жалба с 

вх. № УС-1735/11.10.2012 г., в която Вие оспорвате изготвена оценка от независим 

оценител „Бачовска и синове” ЕООД с управител Таня Стоянова Бачовска и срещу не-

зависим оценител Таня Стоянова Бачовска; 

o правомощията на КС на КНОБ са определени в чл. 31 от Закона за не-

зависимите оценители, в сила от 15.12.2008 г., обн. ДВ, бр.98/14.12.2008 г. КС счита, че 

жалбата не е в неговата компетентност, поради което я препраща по компетентност на 

КПЕ. 

 жалба от Радостина Иванова Цветанова с вх. № 1871/25.01.2013 г., адреси-

рано до УС на КНОБ и до КС на КНОБ. Радостина Цветанова не е член на КНОБ и въз-

разява срещу резултата, присъден й на изпита за придобиване на правоспособност на неза-

висим оценител за оценка на недвижими имоти. С решение по т. 3 с Протокол 

31/04.02.2013 г. КС е разгледа жалбата на Радостина Цветанова и констатира, че същата 

не представлява жалба по смисъла на чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗНО, поради което е същата е 

недопустима, приема я за сведение и ще вземе отношение в КНОБ по поставените въп-

роси. 

6. Констатации и изводи: 

КС счита, че са налице противоречия и непълноти в нормативната уредба 

на КНОБ. От друга страна съществува уклон към неоправдано увеличаване броя 

на подзаконовите нормативни документи, които в голямата си част повтарят тек-

стове от по-висши такива, с което не допринасят за регулирането на дейността на 

КНОБ. Тези обстоятелства затрудняват работата на управителните органи и съз-

дават 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: 

 като цяло решенията на УС, с изключение на посоченото по-долу 

решение за дисциплинрно наказание на Изпълнителният секретар на КНОБ, г-н 

Илия Хрисчев, са законосъобразни - съответстват на ЗНО, Устава на КНОБ и ре-

шенията на ОС - решенията на УС са в рамките на неговите правомощия и ком-

петентност; 

 в някои случаи УС и неговият Председател не ползват цялата 

власт, която им предоставя Закона, а прехвърлят отговорности на други органи и 

лица; 



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА КНОБ 

за периода 21/03/2009 г. – 25/05/2013 г. 

Стр. 14 от 15 

 неизпълнена е съществена част от взетите решения чрез системно 

отлагане във времето; 

 липсва воля и отговорност за спазване на приетите срокове и за из-

пълнение на решенията в необходимата цялост, дълбочина и пълнота, понякога е 

налице откровеното бездействие от страна на УС; 

 за поредна година се отлага решаването на основни задачи в прио-

ритетни за КНОБ направления; 

 липсва контрол от УС върху изпълнението на задълженията на не-

зависимите оценители по чл. 18 от ЗНО – напр. наличието на застраховка „профе-

сионална отговорност”. 

Б. ОТНОСНО ЗАКОНОСЪОБРАЗНОТО И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОТО РАЗ-

ХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА КАМАРАТА: не са констатирани финансови 

злоупотреби. 

В. ОТНОСНО ЖАЛБИ СРЕЩУ РЕШЕНИЯТА НА УС: КС счита, че дейст-

вията на УС в обжалваните казуси са законосъобразни. 

7. Предложение за решения на ОС: 

Въз основа на направените констатации и изводи КС предлага на ОС на КНОБ 

да вземе следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

1. Да се приведе счетоводната отчетност на КНОБ за предходните 2009, 

2010, 2011 и 2012 г., съгласно разпоредбите на ЗСч и препоръките, дадени от нап-

равената ФСР. При необходимост, да се изготвят нови ГФО за тези години и да се 

декларират пред съответните органи. Срок: 30/11/2013 г. 

2. След изпълнението на решение № 1, счетоводството на КНОБ да изготви 

доклад, в който да се отразят резултатите, допълнителните разходи за КНОБ, въз-

никнали от начислени лихви, неправилно изплатени суми, изплатени суми без 

налични документи, от неправилно преведени на бюджета суми, които не са възс-

тановими, възникнали задължения за КНОБ и др., поради неправилно осчетово-

дени приходи или разходи, ако има такива. Докладът да се предостави на КС. 

Срок: 30/12/2013 г. 

3. След получаване на доклада, КС да излезе с предложение пред следващо-

то ОС за това, следва ли да се търси персонална отговорност за ненужните допъл-

нителни разходи, които се следвало да се изплатят от КНОБ. 

4. Освобождаването от отговорност на членовете на УС за 2009, 2010, 2011 и 

2012 г. да стане, след като се изслуша становището на КС на следващото ОС. 

5. Всяка година ГФО на КНОБ да се заверяват от регистриран одитор. 

6. УС на КНОБ да извърши необходимите действия по систематизиране и 

унифициране на документооборота и да въведе единен софтуер в централния офис 

и в РК, вкл. по финансово-счетоводната отчетност в КНОБ. 

7. ОС отменя решението на УС за налагане на дисциплинарно наказание 

„Забележка” на г-н Илия Хрисчев – изпълнителен секретар на КНОБ, взето с ре-

шение по т. 5 в Протокол № 29/01.09.2012 г., като незаконосъобразно. 
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8. УС да предприеме необходимите действия по повишаване квалификаци-

ята на независимите оценители. 

9. С оглед необходимостта от промяна в начина на ръководене на КНОБ, 

прехвърляне на оперативната работа върху Изпълнителния секретар и админист-

рацията, както и в съответствие с принципа на равнопоставеност на членовете на 

УС, ОС отменя решението, взето на ОС на 02.06.2011 г., за заплащане на възнаг-

раждение на Председателя на УС на КНОБ. 

10. УС незабавно да извърши необходимите действия по вписване на насто-

ящия адрес на управление на КНОБ, съобразно взетото решение на ИОС от 

17/11/2012 г. 

 

Настоящият отчет е съставен, въз основа на представена информация от адми-

нистрацията и счетоводното обслужване на КНОБ. 

Настоящият отчет е приет на заседание на КС на КНОБ с протокол № 36 от 25-

26.05.2013 г. и е предаден за публикуване на 28.05.2013 г. 

 

 

 

 

Борис Гиздаков 

представляващ КС на КНОБ 


