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Събота, 8 юни 2013 г.  
(10,00 часа) 

 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, преди да започнем 

заседанието, нека да уточним преброителите по сектори. 
Кирил Михов – първите 6 реда по 4 пълномощни. 
Красимира Башева – по 4 пълномощни.  
Отдясно – Атанас Атанасов.  
По един глас отляво, последните редове от 13-и нататък, 

преброител – Снежана Денкова, и по един глас вдясно – след 
първите шест реда – Венета Сотирова (вляво от моя гледна 
точка).  Аз съм се уговорил с преброителите, сега ги приканвам 
да си преброят колко човека имат и да си знаят бройката. 

52-ма – първите 6 реда (първите 6 реда по 4).  
Колеги преброители, като казвате, казвайте броя на 

гласувалите, примерно 16 по 2. Защото като има гласуване, 
трябва да кажете „за” примерно 13 по 2, после 2 по 2 – „против” и 
т. н. Ние тук ще смятаме, няма проблем.  

Колеги, всички са регистрирани, до 2-3 минути трябва да 
обявим кворума.  

Има едно предложение. За да не става „Мултипринтгейт”, 
излишните бюлетини, след като се направи регистрацията, да се 
донесат тук, отпред в една чанта и всички да ги гледате. Който е 
съгласен, нега вдигне картата. Като гледам, е мнозинство, значи 
ще го направим – благодаря.  

Чакаме домакинът Кирил Георгиев да сумира хората и да 
дойде тук, на трибуната, и да започнем. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, към 9,30  часа има 
регистрирани 611 души от 871. Има кворум, можем да започнем. 
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БОНЧЕВА: От колко часа трябваше да се регистрираме 
всички и да започне, да се обяви има ли кворум или не, а сега, в 
10,00 часа вие ще кажете, че няма кворум. Това за мен не е 
уважение към членовете на Камарата. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колежке Бончева, проблемът 
беше точно и за Софийската регионална колегия, че трябваше 
хора, имаше проблеми по тяхната регистрация, на двама колеги. 
Сега, ние не сме го направили това за себе си и можехме още в 
10,00 часа да прекратим всякаква регистрация и изобщо да ги 
затворим. Сега, недейте… 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Господин Симов, споменете, че не е само 
Софийската колегия. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Да, не е само Софийската, след 
това се появи и Пловдивската… 

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Колеги, здравейте. В момента 
има регистрирани от общия брой 871 членове на Камарата 611, 
което означава, че имаме кворум и може да започнем събранието. 
Съжалявам за закъснението. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Уважаеми колеги, добър ден. 
Искам да ви благодаря за присъствието в залата, за второто, след 
учредителното събрание, отчетно-изборно събрание  на Камарата 
на независимите оценители, да ви поздравя от името на 
Управителния съвет, Контролния съвет, Комисията за 
професионална етика и лично от мое!  

Надявам се и пожелавам това отчетно-изборно събрание да 
завърши действително с успех, с изпълнението на целия дневен 
ред, и най-важното – с избор на членове на Управителния съвет, 
на Контролния съвет и председатели на Комисията за 
професионална етика - започвам отзад-напред, на Контролния 
съвет и на Управителния съвет. Преди това започнах от 
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Комисията по професионална етика, тъй като те не са избрани, 
вече по предложение от миналата година, също така на 
Контролния съвет. И също така приемането на останалите точки 
от дневния ред. 

Искам само нещо лично да кажа. Напоследък, което много 
ме изненада, а предполагам, поне се надявам да не се случи на 
събранието, не знам по какъв повод се развихря една 
изключително грозна дискусия и в интернет, по имейли и т. н., 
което стигна даже до използването на един уличен език, което не 
е допустимо за членове на Камарата. Във връзка с това и 
предполагам, че все пак това беше и от един повод преди това, 
когато ви поздравих всичките колеги от мое име за Възкресение 
Христово – най-светлият християнски празник, аз пожелах на 
всички колеги, включително и на себе си, повече доброта, повече 
внимание, по-малко тщеславие и повече отзивчивост към всички 
останали колеги. 

Надявам се, че на това събрание действително ще 
преобладава добрият тон, колегиалните отношения, всякакви 
такива други сблъсъци ще се избегнат в максимална степен, за да 
може ние успешно да завършим нашата работа. 

Благодаря ви. Това е мое лично мнение. (Ръкопляскания.)  
Колеги, сега, както казах, отчетно-изборното събрание, има 

основна цел – това е, първо, отчетът на четиригодишния мандат 
на това ръководство от страна на Управителния съвет и 
Контролния съвет. За Комисията за професионална етика не 
говоря, тъй като техният мандат е 3 години. И изборът на новите 
ръководни органи – Управителен съвет, Контролен съвет и 
председателите на трите ръководни органа на Камарата. 

Съгласно устава на Камарата председател на събранието е 
председателя на Управителния съвет. С решение на Управителния 
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съвет за заместник-председателстващ на събранието беше 
упълномощен господин Кирил Георгиев, който е член на 
Управителния съвет. 

В момента са регистрирани, както господин Георгиев каза, 
611 души от общо 871 членове на Камарата, което е 
изключително високо участие на гилдията в Общото събрание.  

В интернет, както за всяко Общо събрание, така и за 
отчетно-изборното събрание, са публикувани основните 
документи, които са по отношение на провеждането на Общото 
събрание. Това са правилата за провеждане на общото събрание. 
Второ, това са правилата за провеждането на избор на ръководни 
органи на Камарата. И третото – правилата за работа на Общото 
събрание, които бяха приети през 2009 г. – на първото Общо 
събрание на Камарата. 

Преди да пристъпим към обсъждането на тези документи и 
след това конструирането на отделните комисии, трябва да 
изберем фактически и преброители по отделните сектори на 
събранието.  

Давам думата на председателя, поне в момента, на 
Комисията по гласуванията в залата – господин Венцислав Ненов, 
за предложение за преброители по отделните сектори.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Господин Председател, аз го 
направих преди малко пред всички и смятам да не го повтарям. 
Само ще искам в момента да направим последно фиксиране на 
броя по секции.  

КИРИЛ МИХОВ: 56 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 54 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 15 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 16 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 14 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 31 
по 1. 
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ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, тук, на президиума, сме 
четирима по 4 и Ели Монева – 1, 17 гласа са при нас.  

Готови сме, господин Председателю. 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Следващото, което трябва да 

направим, то е по отношение на правилата за провеждане на 
Общото събрание, които са публикувани на интернет страницата 
на Камарата, в която предварително ние сме дали предложение за 
комисии за провеждане на Общото събрание. Ние сме си 
позволили и то е необходимо предварително да дадем такова 
предложение, тъй като иначе няма да започне самата дейност на 
събранието, но те подлежат на гласуване от Общото събрание.  

И сега ще ви прочета комисиите, които са предложени за 
провеждане на Общото събрание. 

Първо, Комисия по регистрация и техническо обезпечаване. 
Председател – Кирил Георгиев, който е член на Управителния 
съвет. Членове: госпожа Ели Монева, госпожа Кичка Станева, 
госпожа Петка Христова, госпожа Бойка Могиларова и съответно 
служителите в офисите, които присъстват в офисите на КНОБ – 
София, и Регионална колегия – Варна.  

Сега, може би за да стане по-скоро, ако искате, да ви съобщя 
всичките комисии, ако има някакви възражения по някои членове 
от комисиите, тогава евентуално да гласуваме. Ако няма 
възражения по комисиите, да ги гласуваме „ан блок”.  

Комисия по гласуванията в зала – това са гласуванията, 
които се провеждат с явно гласуване.  

Председател Венцислав Ненов. Членове: Мара Иванова,… 
Тази комисия е чута от колегата.  

Другите комисии.  
Комисия по документите и проекторешенията, които 

евентуално ще обобщават предложенията, които вие в процеса на 
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събранието ще дадете. Председател – Людмил Симов, 
председател на Управителния съвет, и членове – членовете на 
Управителния съвет – Венцислав Ненов, Иван Митев, Кирил 
Георгиев, Ели Монева, Мара Иванова, Георги Андонов, Димитър 
Димитров – член на Комисията по професионална етика, и Елена 
Обрейкова – член на Контролния съвет. 

Комисия по провеждането на избора – това е комисията по 
провеждането на тайния избор на ръководните органи на 
Камарата. 

Председател – Динко Динев, член на Комисията по 
професионална етика. 

Зам.-председател – Красимир Братанов, председател на 
съвета на регионална колегия – Плевен.  

Членове: 
Димитър Христов – Регионална колегия Варна 
Йорданка Велинова – Регионална колегия  София 
Кремена Желева – Регионална колегия Шумен 
Маринка Веселинова – Регионална колегия Пловдив 
Димитрина Кирчева – Регионална колегия Стара Загора. 
Това са предложените комисии за протичането на Общото 

събрание.  
Има ли някакви други предложения по отношение на 

комисиите?  
Ако няма предложения, моля да гласуваме комисиите. Моля 

който е „за”, да гласува, по сектори. 
КИРИЛ МИХОВ: 56 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 53 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 15 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 16 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 14 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 27 
по 1. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Тук са 17 „за” президиума. 
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МАРА ИВАНОВА: 544 гласа „за”. Не знам дали има нужда 
да гласуваме „против” и „въздържали се”, вече вие преценете. 

ДЕЛЕГАТКА: Колко са присъстващите? 
МАРА ИВАНОВА: 611. 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колега, това и ние го забелязахме, 

но имаме кворум, затова и не го съобщихме. Явно не са влезли в 
залата. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Има разлика, ние го 
установихме току-що. 

СЪЩАТА ДЕЛЕГАТКА: 63 гласа не стигат.  
МАРА ИВАНОВА: Не означава, че са в залата. Възможно е 

да са се регистрирали и да не са в залата.  
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колежке, това и ние го забелязахме, 

но имаме кворум и затова не го съобщихме. Явно не са влезли 
хората. Не са влезли в залата, какво да правим сега?  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Да приключим с предишното 
гласуване и след това, ние сме в процедура на гласуване.  

Моля който е „против” предложените комисии, да гласува 
по сектори. 

КИРИЛ МИХОВ: Нула. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „Против” – 
няма. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля който е „въздържал се” 
по отношение на гласуването на комисиите, да гласува по 
сектори. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Един по 4. 
Колеги, това гласуване… 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Много ви моля, който взима 

думата, да идва при микрофоните... 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нека тези, които вземат думата, да 

се представят за протокола. 
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ПЕТЪР САВОВ: Не знам каква е тази организация в случая, 
някой от средните редове ако трябва да стане да говори по 
микрофона, не знам как сте го организирали?  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Има подвижни микрофони. 
ПЕТЪР САВОВ (Софийска регионална колегия): Въпросът 

ми е следният. Бях помолил, тъй като бях прочел предварително 
тези правила, които са за Общото събрание, прави ми 
впечатление – според мен те противоречат на правилника за 
организиране на Общо събрание. Бях казал на Татяна Илева да ви 
предупреди, в правилника пише, че Общото събрание избира три 
комисии. В случая ние избрахме четири. Притеснява ме това, ако 
някой не е доволен от избора, който ще се проведе по време на 
Общото събрание, да не му е мотив да събори решенията на 
Общото събрание. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, действително 
обсъждахме този въпрос. Според мен не е съществен. Но за да 
няма действително някакви опасения, аз предлагам следното 
решение : 

„Комисията по гласувания в зала и Комисията по избора да 
се обединят в една комисия, като има две подкомисии. Комисията 
да стане: Комисия по гласуването в зала и за провеждане на избор 
на ръководни органи, като има две подкомисии към нея – 
подкомисия по гласувания в зала и подкомисия по провеждане на 
избора.” 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Тоест нашата комисия е 
организационна, за залата, подкомисия, а другата е за тайния 
избор. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля който е съгласен с това 
предложение, да гласува „за”. 
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КИРИЛ МИХОВ: 53 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 53 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 14 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 16 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 14 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 28 
по 1. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: И тук 17 – от президиума. 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля който е „против” това 

предложение, да гласува по сектори. 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: "Против"  няма. 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля гласувайте "въздържали 

се".  
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 1 "въздържал се". 
„За” – 559 , „против” – няма, „въздържали се” – 4.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, знаете по Закона за 

независимите оценители и по устав, че всички гласувания са 
явни, с обикновено мнозинство, с изключение на квалифицирано 
мнозинство само при промяна на устава, а такъв случай нямаме в 
момента в дневния ред. Гласуванията за ръководни органи на 
Камарата, т. е. за членове на ръководните органи, за председатели 
на ръководните органи, е с тайно гласуване. Затова другият 
документ, който е по отношение на гласуванията, това е 
документът за провеждане на избор на членове на ръководните 
органи и на председатели на ръководните органи на Камарата.  

По отношение на този документ има няколко предложения, 
дадени от Софийската регионална колегия. Ние сме ги 
публикували на сайта на Камарата, аз ще ви ги прочета по 
отношение на промени в основните членове в документа.  

 По отношение, първо, на чл. 2, т. 2 и т. 3.  
Член 2 гласи, че задълженията на комисията по 

предложенията е да предоставя постъпилите писмени 
предложения до обявения час.  
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Т. 2 – Приема новопостъпилите предложения за управителни 
органи на Камарата на независимите оценители в България. 
Предложението на Софийската регионална колегия е т. 2 да стане 
т. 1, т. е. „представя постъпилите писмени предложения” да отиде 
назад, на първо място да отиде „приема новопостъпилите 
предложения”. Т. 2 да стане „Проверява дали кандидатите 
отговарят на съответните изисквания за участие в управителните 
органи” и вече след това да дойде т. 3 (т. 1 да стане т. 3) и ще се 
обединят т. 1 и т. 4 и да стане „Съобщава постъпилите писмени 
предложения до обявения час и докладва доводите за недопускане 
на някои кандидати за участие в управителните органи”.  

Нови две точки.  
Т. 4 – Даване думата на лицата, предложили всяка от 

кандидатурите, да представят мотивите за тяхното избиране.  
Т. 5 – даване думата на всеки от кандидатите да изрази 

своето виждане за успешната работа на съответния управителен 
орган.  

И т. 6 да стане досегашната т. 5.  
Лично моето мнение е, че по отношение на разместването на 

т. 1, т. 2 и т. 3 това е само текстово изменение, фактически 
изменение на номерацията, което не влияе върху самите правила 
за провеждане на избора.  

По отношение на точките, които засягат даване думата на 
лицата, предложили всяка от кандидатурите да представят 
мотивите за тяхното избиране, даване думата на всеки от 
издигнатите кандидати да изрази своето виждане за успешната 
работа на съответния управителен орган. Не знам колко 
кандидати ще има и колко ще бъдат издигнати, но ако всеки, 
който издига определен кандидат или ако няколко души го 
издигат, изразяват своите мотиви и становища за неговото 
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издигане и кандидатът също се изказва, не знам докога ще 
продължат тези изказвания. Но думата има Общото събрание.  

Мотивите на вносителя, госпожо Илева.  
ТАТЯНА ИЛЕВА: Мотивите на вносителя са записани там, 

г-н Симов, можете да ги прочетете. Голяма част от хората, които 
ще бъдат номинирани, не се познават. Ние сме оценители от цяла 
България. Може би трябва да се приеме един регламент в рамките 
на съвсем кратко време, но все пак тези кандидати трябва да 
бъдат представени. Ние знаем на предишното събрание, когато се 
избираха кандидати, какво се получи. Всеки гледаше да пусне 
своите кандидати, за да бъдат избрани. Нека тези, които изберем 
днес, бъдат най-достойните, хората, които ще работят, хората, 
които имат виждане за визията на нашата Камара оттук нататък. 
Не е въпросът само да се избере нов Управителен и Контролен 
съвет и председатели на тези органи. Това беше мотивът, за което 
ви благодаря, ако приемете това решение. Това важи за всички 
кандидати, които ще бъдат, просто в рамките на съвсем кратко 
време да има все пак представяне и визията за това. Чак 
концепция не може да се каже, но виждането на тези хора какво 
ще направят за тази Камара. Към момента ако те нямат виждане, 
просто за какво става дума?  

Благодаря ви.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, тъй като това са 

мотивите на вносителя, аз си казах моите мотиви, моля да 
пристъпим към гласуване. Мисля, че по отношение на 
разместването на трите точки няма проблеми, тъй като това е 
само редакция на чл. 2.  

Нека първо гласуваме за това дали тези колеги, които 
представят определена кандидатура, да се мотивират в едно 
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кратко изказване и да докладват доводите за издигане на тази 
кандидатура.  

Второ, лицата, които са издигнати за кандидати за членове 
на ръководните органи, също да представят своите мотиви и 
своето виждане за работата на Камарата.  

Колеги, който е съгласен с предложението тези две точки да 
се включат в чл. 2, моля да гласуват "за".  

КИРИЛ МИХОВ: 49 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 52 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 6 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 17 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 12 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 29 
по 1. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Против?  
КИРИЛ МИХОВ: 6 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: Нула; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула; АТАНАС АТАНАСОВ: Нула; 
СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 2 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: Нула. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Въздържали се? 
КИРИЛ МИХОВ: Нула; КРАСИМИРА БАШЕВА: 2 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 7 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 
Нула; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 1 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 
Нула. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „За” – 497, „против” – 26, 
„въздържали се” – 34.  

ПРЕДС ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, следващото 
предложение е за изменение на чл. 3 от правилата за 
провеждането на избора и то в ал. 1 и ал. 2. Чета ви редакцията на 
чл. 3.  

„Ал. 1. Кандидатите за членове на управителните органи се 
предлагат от участници в Общото събрание задължително  
писмено, аргументирано и неанонимно чрез оповестяване на 
кандидатурите предварително или до 13,00 часа след 
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предоставяне за внасяне на предложения за членове на 
Управителния съвет на Камарата на независимите оценители в 
България.” 

„Ал. 2. За кандидати могат да се предлагат членове на 
Камарата на независимите оценители в България”. 

Предложението за изменение на ал. 1 и ал. 2 на чл. 3 е 
следното.  

„Ал. 1. Кандидатите за членове на управителните органи се 
предлагат от участници в Общото събрание на Камарата 
задължително  писмено, аргументирано и неанонимно. За 
кандидати могат да се предлагат само членове на КНОБ”. 

Тоест към ал. 1 се вмъква текстът на ал. 2, а се изважда част 
от ал. 1, предварително или до 13,00 часа, след оповестяване и 
предоставяне на внасяне на предложения и т. н. Затова се създава 
ал. 2, която гласи: „Ал. 2. Кандидатурите се оповестяват 
предварително или до 13,00 часа след внасяне на предложения за 
членове на управителните органи на КНОБ”. 

Моето лично мнение е, че текстът е абсолютно едни и същ, 
показва и двете редакции, но има такова предложение от 
Софийската регионална колегия. Моля, ако колегите от 
Софийската регионална колегия искат да си кажат мотивите, да 
заповядат.   

ТАТЯНА ИЛЕВА: Мотивите са написани, г-н Симов. Но 
като държите да го кажа – така просто има по-голяма яснота. Има 
неяснота в текста, така написан. Това, между другото, можеше да 
сме го избегнали, защото ние го предложихме още на 
извънредното Общо събрание и ако Управителният съвет го беше 
взел под внимание, още тогава всичките тези предложения ги 
бяхме дали. Нека да има яснота във всичко и да няма двусмислие, 
това е единственото. И аз съм го пуснала там в предложението.  
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: За мен текстът е абсолютно 
един и същ, даже според мен може да отпадне текстът, който е в 
тези правила, които са публикувани, ал. 2, че за членове могат да 
се предлагат само членове на КНОБ. То е много ясно, че Камарата 
не може да предложи нечленове на КНОБ за кандидати за 
управителните органи. Но, така или иначе, след като е поставено 
от Софийската регионална колегия това предложение за 
гласуване, моля, колеги, който е съгласен, да се прередактира на 
ал. 1 и л 2 от чл. 3 на правилата за провежданите избори. Който е 
съгласен, моля да гласува "за". 

КИРИЛ МИХОВ: 5 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 48 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 3 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 1 по 
2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 9 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 15 по 15. 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Президиум – 13.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колегите, които са „против”, 
моля да гласуват.  

КИРИЛ МИХОВ: 44 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 4 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 9 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 11 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 1 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 7 по 
1. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: От президиума няма против.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, въздържали се? 
КИРИЛ МИХОВ: 2 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 2 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 1 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 4 по 
2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 5 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 6 по 1; 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: И 1 по 4 при нас.  

„За” – 247 , „против” – 249, „въздържали се” – 48.  
Предложението не се приема. Остават старите правила.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, последното 

предложение на Софийската регионална колегия е чл. 4, ал. 8, т. 
1. Преди да я прочета, искам едно уточнение от вносителите.  
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Госпожо Илева, изменението на чл. 4, ал. 8, т. 1 за какво се 
отнася? Когато се провежда избор само за попълване на състава 
на един ръководен орган, какъвто случай ние нямаме сега, или 
вашето предложение се отнася за всички случаи, когато при 
първия избор няма попълнени всички брой места в листата?  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Става въпрос когато няма попълнени 
всички брой места, но това може да се случи.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: При всякакво гласуване.  
ТАТЯНА ИЛЕВА: При гласуването, да, каквото ще имаме по 

всяка вероятност днес. Ако на първо гласуване не се изберат 
всичките членове, просто при повторно гласуване за определения 
Управителен и Контролен съвет, да бъде приложено това 
изменение. И най-важното, избягва се противоречието с чл. 18, 
ал. 2 от Устава на КНОБ, нямам го пред мен, но това е 
противоречие с устава.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Добре. Аз мога да го намеря, 
няма противоречие по мое мнение.  

Моето лично мнение. Защо лично аз не приемам това 
предложение?  

Предложението на Софийската регионална колегия се 
свежда до следното. Имаме избор на един управителен орган. И 
при първия избор, при първото гласуване примерно се попълват 3 
места от този ръководен орган, остават 2 места. Останалите хора, 
кандидати от листата, не са получили съответния брой гласове.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Които са получили 50+1.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Ами те защо не са попълнили 

местата? 
ТАТЯНА ИЛЕВА: При повторно гласуване кворумът може 

да бъде друг.  
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Ама защо да има второ 
гласуване? Те ако са получили 50+1, още при първото гласуване 
ще бъдат заети всички места. Аз не виждам за какво.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: А ако не са заети и кворумът е друг? 
Моля ви.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Какво значи кворумът е друг?  
ТАТЯНА ИЛЕВА: Следващото гласуване. Ето, „свободните 

места се попълват по низходящ ред в зависимост от броя на 
гласовете за тези кандидати, които са получили 50+1 гласа от 
регистрираните участници в Общото събрание”, регистрираните 
участници в Общото събрание. Не присъстващите в залата, от 
регистрираните участници.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Аз искам пак да Ви питам. Аз 
Ви зададох съвсем ясно въпроса. Когато се провежда гласуване, 
каква е Вашата идея? 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Моля Ви да прочетете устава, чл. 17, ал. 
2. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Г-жо Илева, давам Ви казуса. 
Имаме избор на някакъв управителен орган. Първото гласуване 
има непопълнени места. В листата при второто гласуване, кои ще 
участват в листата? Само тези, които не са избрани, или ще се 
съставя нова листа? Понеже аз подозирам тук идеята да не се 
съставя нова листа, което смятам, че е абсолютно демократично 
при повторното гласуване, а отново да се гласува от 
предварителната листа, които са останали неизбрани при първото 
гласуване. Съвсем точно и ясно тук прозира тази идея.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Това е точно идеята. Номинирани са 
определени хора и за тези хора е гласувано един път. Те в 
момента не са били с 50+1 гласа. На следващото имат вече 50+1. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ:  За тези се гласува. 
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ТАТЯНА ИЛЕВА: За тези се гласува. Ние можем да 
продължим така 5 дни гласуването, г-н Симов, което не е целта. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моите мотиви, когато 
предложих това нещо, да се променят тези правила от 
Управителния съвет, действително има от някои регионални 
колегии и от някои членове на управителните органи 
изключително големи обструкции.  

Защо смятам, че трябва да бъде запазен текстът? Тъй като 
при първото гласуване са избрани тези кандидати за членове на 
ръководните органи, които имат доверието на цялата гилдия, тъй 
като са получили съответно най-голям брой гласове. 

Вторият случай, когато се предлага второ гласуване, ние 
принуждаваме, ограничаваме членовете на Общото събрание 
отново да гласуват за тези хора, които първия път не са получили 
съответното доверие. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Господин Симов, Вие представяте ли си 
колко време ще гласуваме, ако продължим така? Ако това е целта, 
да не изберем, това е друго. Аз съм казала мотивите си.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Добре. Не можем да се 
обединим. Има две предложения, започваме отзад-напред. 

Формулирам двете предложения.  
Предложението на Софийската регионална колегия.  
„Когато се провежда повторен избор за попълване на 

свободни места, които са незаети от първия избор, изборната 
листа да се състои само от тези кандидати, които са били 
включени в първата листа”.  

Моля, който е съгласен с така направеното предложение, да 
гласува.  

ГЕОРГИ АНДОНОВ: Това се нарича балотаж между 
останалите в листата.  
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля ви, в режим на гласуване 
сме.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Господин Андонов понеже не му дадохте 
думата, моля за извинение, не е редно по време на процедура на 
гласуване, и моля Общото събрание да ме извини за това, но в 
момента, тъй като не дадохте думата на доц. Андонов, искам да 
поясня, аз го внесох като предложение. Той зададе въпроса и тук 
пред мен – господин Братанов. При каквито и да било избори, при 
балотаж нови кандидати ли се вкарват? Това е същото.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Прави се нова листа.  
ТАТЯНА ИЛЕВА: Продължаваме и винаги сме го правили. 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Не сме го правили.  
ТАТЯНА ИЛЕВА: Не сме го правили, когато почваме ново 

събрание. Това е при продължаване на събранието, не при ново 
събрание, г-н Симов. Моля да сме ясни.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Г-жо Илева, ние сме в 
процедура по гласуване, моля ви се.  

Колеги, който е съгласен с предложението, да гласува.  
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Господин Председател, 

формулирайте предложението, за което в момента ще се гласува.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Предложението е следното.  
„Свободните места се попълват по низходящ ред в 

зависимост от броя на гласовете за тези кандидати, които са 
получили 50+1 гласа от регистрираните участници в общото 
събрание на Камарата на независимите оценители в България”.  

ДЕЛЕГАТ: Извинявайте, че се намесвам. Преди малко 
гласувахме, че до 13,00 часа кандидатури се дават писмено, 
неанонимно, сега Вие казвате – при второ гласуване. Тоест нови 
кандидати. Ще ни дадете ли право на нови кандидати? Преди 
малко казахме, че до 13,00 часа са кандидатурите.  
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Защо да няма възможност, ако 
искат.  

ДЕЛЕГАТ: Е нали гласувахме до 13,00 часа преди малко? 
Ще си противоречим с предишното решение.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Ами ето... Добре, колеги, нека 
Общото събрание реши – защо сега някой не дава право на 
Общото събрание да си каже мнението.  

Моля, който е съгласен с така направеното предложение от 
Софийската регионална колегия, да гласува.  

КИРИЛ МИХОВ: 8 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 48 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула; АТАНАС АТАНАСОВ: Нула; 
СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 7 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 9 по 1. 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: От президиума – 1.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, който е против това 
предложение, да гласува.  

КИРИЛ МИХОВ: 37 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 3 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 10 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 15 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 1 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 17 по 
1. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: От президиума са 3 по 4.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, който е  „въздържал 
се”, моля да гласува.  

КИРИЛ МИХОВ: 10 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 3 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 2 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 2 по 
2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 4 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 2 по 1; 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: От президиума – 1 по 4.  

„За” – 241, „против” – 286, „въздържали се” – 72.  
Предложението не се приема.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Господин Митев има 

процедурно предложение и питане.  
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ИВАН МИТЕВ: Понеже се произвеждат избори, не сме 
избрали протоколчик, как се отразяват, кой води протокола?  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Дневният ред ще се гласува, 
ние в момента приемаме само предложенията за провеждане на 
събранието.  

ИВАН МИТЕВ: Това също се записва, защото има 
гласувания.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ние гласувахме комисия.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, дневния ред веднага 

ще го предложим на гласуване, след правилата за провеждане на 
събранието. Те трябва да бъдат ясни.  

За протоколчика сте прави, това сме го изпуснали. 
Протоколчици са стенографът г-жа Елисавета Бончевска, и 
протоколчици Илия Хрисчев и Теменужка Митева.  

Който е съгласен с предложението за протоколчици, моля да 
гласува.  

КИРИЛ МИХОВ: 56 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 54 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 11 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 17 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 13 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 29 
по 1. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: От президиума – 17.  

„За” – 566, „против” – няма, „въздържали се” – няма.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Приема се.  
Последната точка, колеги, да приемем и след това да 

гласуваме „ан блок” правилата. След това ще обявим дневния ред.  
ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Може ли процедура? Моля 

ръководството на събранието да предприеме мерки, когато сме в 
режим на гласуване, да няма изказвания. Тези, които носят 
микрофоните, ако ги дават на хора да говорят тогава, когато сме в 
режим на гласуване, да им се отнемат и да се дадат на други хора.  

Благодаря.  
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Предложението е абсолютно 
правилно. В процедура на гласуване не се правят изказвания.  

Колеги, последната точка – още едно предложение на 
Софийската регионална колегия. Това е по отношение пак на ал. 9 
и ал. 10.  

Ал. 9 ви я прочетох, тя остана.  
Ще ви прочета ал. 10 – когато повторният избор съгласно 

ал. 8 е неуспешен, се съставя нова изборна листа и се провежда 
нов избор. Да се разменят местата на тези две алинеи в правилата.  

КИРИЛ МИХОВ: Има и 9, не казахте правилно 
предложението.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Да, да отпадне т. 9, понеже не 
може да има повторен избор за председател.  

КИРИЛ МИХОВ: Има проблем с тези правила. Направени са 
с много грешки, много логически нарушения, това е смисълът на 
това предложение, да се избегнат тези логически нарушения, 
правилата да станат работещи.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Да, ясно е. Благодаря, г-н 
Михов. 

Моля който е съгласен с така направеното предложение, да 
гласува.  

КИРИЛ МИХОВ: 54 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 54 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 11 по 33; АТАНАС АТАНАСОВ: 17 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 9 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 27 по 
1. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: В президиума – 17. 

„За” – 552.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, няма смисъл да се 

гласува "против"  и "въздържали се".  
Предложението се приема.   
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Обсъдихме всички предложения за изменения в правилата 
на Общото събрание. Моля правилата както са с тези допълнения, 
да ги гласуваме „ан блок”, правила за провеждане на Общото 
събрание и правила за провеждане на избор.  

Моля, който е съгласен с така направените предложения и 
редакции на правилата за провеждане на избора и за таен избор, 
да гласува.  

КИРИЛ МИХОВ: 54 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 54 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 12 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 17 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 10 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 30 
по 1. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: В президиума – 17.  

„За” – 559. Правилата са приети.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Благодаря, колеги.  
Ще ви прочета дневния ред на общото събрание, който е 

публикуван на сайта на Камарата и в два ежедневника на 26 март 
2013 г. – в. „Труд” и в. „24 часа”.  

 
Дневен ред 

на Общото събрание на КНОБ на 8 и 9 юни 2013 г. 
 
1. Отчет на Управителния съвет, Контролния съвет и 

Комисията по професионална етика за дейността на Камарата на 
независимите оценители в България за периода на техния мандат. 

2. Отчет за финансовите приходи и разходи на Камарата за 
2012 г. 

3. Доклад за резултатите от приключилата финансово- 
счетоводна ревизия на Камарата за периода 2009 – 2012 г. 

4. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 
периода на неговия мандат. 

5. Програма за дейността на Камарата за 2013 г.  
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6. Бюджет и административен щат на Камарата за 2013 г. 
7. Избор на членове на Управителния съвет. 
8. Избор на членове на Контролния съвет. 
9. Избор на председател на Управителния съвет, 
10. Избор на председател на Контролния съвет. 
11. Избор на председател на Комисията по професионална 

етика. 
Това е предложеният дневен ред, който е публикуван на 

сайта на Камарата, в ежедневниците...  
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Има предложение. 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля, който има предложения, 

да заповяда.  
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, моето предложение е 

изборът на тримата председатели да бъде едновременно с 
различни бюлетини за съкращаване на времето. Да съвместим 
там, където е възможно.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, аз мога да дам едно 
предложение, с което да преформулирам предложението на г-н 
Ненов. Неговото предложение е всички председатели на 
управителните органи да се гласуват с една бюлетина в едно 
гласуване. Това означава, че ние можем да пристъпим към 
гласуване на председателите на ръководните органи едва когато 
са избрани всички ръководни органи. Тоест при напълно избран 
Управителен съвет, напълно избран Контролен съвет, което 
създава реалната хипотеза, че може да се стигне до неизбиране на 
нито едни председател на ръководен орган.  

Според мен е по-добре да се перифразира, тъй като трябва 
да се изчаква изборът на всички членове на останалите ръководни 
органи. По-добре е според мен да се формулира така това 
предложение, когато вече има избрани членове на напълно 
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съставен, определен ръководен орган, тогава да се съчетае 
изборът на председател на този ръководен орган с председателя 
на Комисията за професионална етика, и евентуално на третия 
ръководен орган, ако е избран. В такъв смисъл. Ако кажем в 
самото начало, че ще избираме тримата председатели, ние трябва 
да изчакаме избора на всички членове на двата ръководни органа 
и има опасност да нямаме председатели на тези органи.  

Според мен е по-добре така. Като видим как протича 
гласуването, винаги можем да променим и да се нагласим според 
това как протича гласуването.  

КРАСИМИР БРАТАНОВ: Предлагам да сложите някакъв 
часови график, да знаем горе-долу с какъв времеви хоризонт 
разпоплагаме. Днес до 20,00, до 21,00 часа, утре от колко ще 
започнем. И да се позиционира примерно днес каква част от 
дневния ред ще обсъдим. Два дена имаме и утре до обяд да 
приключим.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Аз предлагам днес да приключим. 
КРАСИМИР БРАТОНОВ: Ако може днес, още по-добре. 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, оттеглям предложението си, 

да продължаваме.  
КИРИЛ МИХОВ: Относно дневния ред имаше предложение, 

обнародвано в сайта, защо не го прочетохте? То беше във връзка 
с това, че бяха забавени много важни документи за днешното 
Общо събрание. Считам, че е коректно да бъде прочетено това 
предложение. Въпреки че някои от нещата не могат да се 
гласуват, би трябвало да се прочете.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Предложението на Софийската 
регионална колегия ли? 
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КИРИЛ МИХОВ: Мисля, че е на физическо лице, Татяна 
Илева се казва, ако не се лъжа, от Софийската регионална 
колегия.   

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Има от Софийската регионална 
колегия, но след като гласуваме дневния ред, ще ги прочета. 
Мисля, че първо трябва да гласуваме дневния ред и ако има 
предложения към него. Както виждате, съвсем коректно всички 
предложения чета.  

КИРИЛ МИХОВ: Ама това е предложение към дневния ред, 
г-н Симов, моля Ви се. Точка 1 – Предложение за изменение и 
допълнение… Това са предложения към дневния ред всичките на 
г-жа Илева. Защо не ги прочетохте? Създава се впечатление едва 
ли не, че избягваме предложенията на тази госпожа да се четат в 
зала, не знам защо.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Добре. Това е предложението 
на Софийската регионална колегия, предполагам. Госпожо Илева, 
предложението на Софийската регионална колегия ли е или е 
Ваше лично предложение? Аз мисля, че е на Софийската 
регионална колегия. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Тези предложения, които са там, са на 
членове на Софийската регионална колегия, обобщени. Господин 
Кирил Михов има предвид, че аз съм го подписала, но това са 
обобщени предложения на много членове на Софийската 
регионална колегия. Но наистина след като говорим за дневен 
ред, Ви моля да прочетете това, което сте записали.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Преди гласуването на дневния 
ред?  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Не, може и след гласуването, но трябва да 
се видят. Дневният ред си е дневен ред, изпълнението, понеже 
Вие държите много, и аз апелирам всички да държим на това да 



 27 

бъдат нещата така, както трябва, дали са били така, както трябва 
с публикуване на документите. Това беше единствено целта. И 
същевременно във връзка с това, че е мандат на Общото 
събрание, се поискаха тези документи, които са свързани с 
дневния ред, от които голяма част и до този момент не са 
публикувани. И понеже знам, включително и членове на 
Софийската регионална колегия, не можаха до последно да влязат 
в сайта, тъй като пищи от вируси, а част от документите се 
качиха в последната секунда, просто това беше предложението – 
да се прочете.  

Благодаря Ви.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Благодаря, госпожо Илева.  
Моето предложение беше да се гласува дневният ред и 

естествено, след приемането му, аз ще прочета както предишните 
ваши предложения, и всички предложения, които са дадени по 
точките от дневния ред и които са по документите. Но иначе, ако 
искате, предварително да се прочетат, но я си представете, че 
някоя точка се измени след това от дневния ред или отпадне. 
Според мен е по-добре след прочитането и приемането на 
дневния ред да се прочетат тези предложения. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Както намерите за добре, г-н Симов. Но и 
другото, което се предложи в залата, допълнително, е добре да се 
има предвид, тук, от г-н Кънев, тъй като не се чу, да се кажат 
докладчиците в залата по точките от дневния ред. Това също като 
предложение моля да бъде записано.  

ИВАН МИТЕВ: В предложението на г-н Ненов има много 
рационален момент. Приемам съображенията на г-н Симов, че 
трябва да бъдат избрани съответните органи, но ние имаме 
избрана и попълнена в пълен състав Комисия по професионална 
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етика. Изборът на неин председател може да върви успоредно с 
избора на членове на другите органи.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Да, но не да се изчакват 
изборите на другите председатели.  

ИВАН МИТЕВ: Няма смисъл да се изчакват другите.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: След гласуването на дневния 

ред ще ви съобщя докладчиците.  
Има ли други предложения по дневния ред? Няма.  
Моля, който е съгласен с така предложения дневен ред, да 

гласува.  
КИРИЛ МИХОВ: 55 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 53 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 13 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 16 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 13 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 24 
по 1. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: От президиума – 17.  

„За” – 557. Дневният ред се приема.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, преди да пристъпим 

към точките в дневния ред според правилата за провеждане на 
избор на ръководни органи, ако ги провеждаме днес тези избори, 
трябва до 13,00 часа да бъдат дадени предложенията. Сега обаче 
не знам колко е уместно, ако днес се дават предложения, а 
изборът започне например утре, но според мен няма проблем да 
се започне изборът за ръководни органи днес още.  

Колеги, г-н Хрисчев ще ви уведоми за място за работа на 
комисията по предложенията и къде ще се подават тези 
предложения.  

ИЛИЯ ХРИСЧЕВ: Предложенията, бланките ги 
разпечатваме на компютъра, не знам на комисията колко място й 
трябва.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Според мен е по-удобно във 
фоайето. Председател на комисията е Динко Динев.  
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ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, председателят на комисията 
е Динко Йорданов Динков, предложенията да се дават на него.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Не може, трябва и на 
комисията да се дават, не може само на него. Ще се намери място.  

Предложения не се дават за председатели на Управителния 
съвет, и на Контролния съвет, тъй като трябва да бъдат избрани 
първо членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет. 
Предложения се дават до 13,00 часа за председател на Комисията 
по професионална етика, която е избрана, за членове на 
Управителния съвет и за членове на Контролния съвет.  

Моля, който има предложения, да ги дава на г-н Динев. 
Предложенията не могат да бъдат анонимни, трябва да бъдат 
подписани от този, който дава предложенията.  

Преминаваме отново към дневния ред.  
Сега ще ви кажа докладчиците.  
Тъй като по устав и по закон в точка 1 е, че при отчета на 

Мандатното събрание се прави общ отчет на Управителния съвет, 
Контролния съвет и Комисията по професионална етика, затова 
ние сме ги включили в една точка, но отделните отчети ще бъдат 
докладвани съответно: отчетът на Управителния съвет – от 
председателя на Управителния съвет г-н Симов, отчетът на 
Контролния съвет – от и. д. председател на Контролния съвет г-н 
Борис Гиздаков, и отчетът на Комисията по професионална етика 
– моля да ми се съобщи кой ще докладва доклада на  комисията.  

Има ли решение на Комисията по професионална етика кой 
ще докладва доклада? Няма.  

Ще ви прочета докладчиците по точките от дневния ред.  
По т. 2 – Отчет за финансовите приходи и разходи на 

Камарата за 2012 г., ще докладва г-жа Ели Монева.  
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По т. 3 – Доклад за резултатите от приключилата финансово 
– счетоводна ревизия на Камарата за периода 2009 – 2012 г., ще 
докладва Контролният съвет.  

По т. 4 – Освобождаване от отговорност на Управителния 
съвет за периода на неговия мандат. Това ще бъде предложение, 
няма докладчик.  

По т. 5 – Програма за дейността на Камарата за 2013 г., ще 
докладва Людмил Симов.  

По т. 6 – Бюджет и административен щат на Камарата за 
2013 г., ще докладва г-жа Ели Монева. 

По останалите точки няма докладчици, те са за избор. Избор 
на членове…, няма докладчик; избор на членове на Контролния 
съвет, няма докладчик; избор на председател на Управителния 
съвет, няма докладчик; избор на председател на Контролния съвет 
– няма докладчик; избор на председател на Комисията по 
професионална етика, няма докладчик. 

В комисията по избора на ръководни органи на Камарата са 
Динко Динев – председател, Красимир Братанов – заместник-
председател, и членове – Димитър Петров Христов от Регионална 
колегия – Варна, Йорданка Велинова – от Регионална колегия, 
София, Кремена Желева от Регионална колегия – Шумен, 
Маринка Веселинова от Регионална колегия – Пловдив, 
Димитрина Кирчева от Регионална колегия – Стара Загора. Това е 
съставът, моля членовете на  комисията да се съберат с г-н Динев. 

Колеги, да преминем към т. 1 – Отчет на Управителния 
съвет.  

Колеги, действително аз съм го публикувал със закъснение 
на сайта на Камарата. Най-накрая в отчета съм записал защо е 
публикуван и защо този въпрос ми се задава за късното 
публикуване на отчета на Управителния съвет.  
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На заседание на Управителния съвет на 23 март 2013 г. беше 
прието решение всички членове на Управителния съвет, всички 
регионални колегии да представят своите отчети за мандатния 
период до 20 април 2013 г. Тоест имаше период от 1 месец. В 
срок беше ми представен отчета от г-н Андонов, от Варненската 
колегия, с малки закъснения от други регионални колегии, от г-
жа Ели Монева. Пак казвам, със закъснение до края на м. май 
приемах, че има закъснения, нормални закъснения, тъй като аз 
можех да се запозная, но от началото вече на месец май приемам, 
че вече срок от порядъка на 50 дни е напълно достатъчен за 
подготвяне на един отчет на член на Управителния съвет и на 
регионална колегия. Ако пък се иска то мен, например за 2, или 
за 5, или за 6 дни да направя вече целия отчет. И ви казвам, най-
големите закъснения, за да ви кажа защо този отчет не можеше да 
бъде подготвен.  

Отчетите.  
Г-жа Мара Иванова – на 20 май. 
Доцент Иван Митев – на 21 май.  
Доцент Венцислав Ненов – на 22 май. С него имахме малък 

спор, че той ми даде отчета на хартиен носител на 15 май, нищо, 
приемам го.  

Г-н Кирил Георгиев – на 27 май. Регионалните колегии 
болшинството, с изключение на Варненската регионална колегия, 
си дадоха отчетите между 1 и 15 май, отчетът на София за 2013 г. 
беше представен на 15 май, а отчетът на Регионална колегия – 
София и София – област за периода 2010-2013 г. беше представен 
на 24 май. До 24 май на мен ми се даваха предложенията и 
отчетите и естествено, че аз нямах технологично време, поне от 
порядъка на 5-6 дена, за да мога да изработя и да подготвя този 
отчет. Затова е и закъснението. Затова мисля, че не трябва да се 
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поставя въпросът кога този отчет и защо този отчет. Ясно е защо 
този отчет беше публикуван в този период.  

Независимо от това, отчетът е публикуван на сайта на 
Камарата, публикувана е и програмата за дейността на Камарата. 
Ако искате да ви го чета целия отчет, ако искате... 

МАРА ИВАНОВА: Колеги, правя следното процедурно 
предложение. Отчетите са на сайта на Камарата, предполагам, че 
всеки се е запознал с тях. Предстои ни много дълга работа, 
предлагам да не се четат отчетите, а само да се даде възможност 
на колегите от залата, ако имат въпроси, доуточнения, да им бъде 
отговорено.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Не, и да прочета 
предложенията на Регионална колегия, София. Г-жа Илева има 
думата. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Господин Симов, предполагам, че сега 
разбрахте защо държахме заедно с дневния ред, когато се 
предложиха и другите предложения по дневния ред, да бъдат 
прочетени. Тъй като в момента в залата останаха половината 
хора. Така че беше редно за 3 минути да се прочетат, нека хората 
да знаят. Аз просто искам да кажа – отчетите бяха публикувани 
дори в последната минута. Програмата, на г-н Симов сигурно не 
му е трябвал отчетът, за да направи програма, тя също беше 
публикувана. На Контролния съвет също беше публикувана на 29-
и, на Етичната комисия – много късно. Да не говорим за другото. 
Ние сме задали въпроса за това приети ли са тези документи, 
които засягат Управителния съвет, на заседание на Управителния 
съвет и то е поради причината – някой може да каже заяждане, не. 
Протокол няма публикуван на сайта на Камарата и поради тази 
причина ние не знаем. Все пак ни интересува тези документи са 
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свързани, еднолично написани ли са от някого или все пак 7 
човека, които ние сме избрали преди това, са ги приели.  

Другото, вярвате ли, че всички документи, и аз даже бих го 
подложила на гласуване, са прочетени от присъстващите тук? 
Защото, колеги, това е много важно да сме ги прочели. 
Естествено, всеки си носи кръста, естествено че е така. Кръстът е 
кръстът на цялата наша гилдия, не е кръстът на мен или на Вас. 
Това беше причината и то много добронамерено. Всичко да е 
ясно, мандатно общо събрание. Защото в Управителния съвет, в 
Контролния съвет, в Етичната комисия има хора, които много са 
работили, но има хора, които нищо не са направили. Дали така 
поднесени отчетите, са приети от целия Управителния съвет, това 
е въпросът, който ние зададохме.  

Докладът от ревизията трябваше да бъде прочетен по 
решение на Контролния съвет от всички вас тук. До последно 
решението на Контролния съвет, не говоря решения на някой 
друг. До последно и в настоящия момент този доклад не е 
публикуван на сайта и ние всъщност ще направим някакво кратко 
резюме на него и хората, които гласуваха да има финансово-
счетоводна ревизия, няма да са запознати с него.  

Колеги, пак казвам, добронамерено, за да сте информирани. 
Вие сте органът. Никой няма над вас.  

Благодаря ви.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, аз ще прочета тогава 

предложенията на Софийската регионална колегия по отчета на 
Управителния съвет. Отново да повторя защо са публикувани на 
29-и. 

ГЛАСОВЕ: Няма нужда.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: На 27-ми, тъй като вече 

нямаше заседание на Управителния съвет, съм изпратил отчета на 
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Управителния съвет, програмата на всички членове на 
Управителния съвет. Отговори имам от г-н Митев и от г-н Ненов, 
с което е одобрен. Не е имало заседания обаче на Управителния 
съвет явно, тъй като нямаше повече време.  

Същото и за програмата.  
По отношение на останалите точки, ако има някои 

допълнения към доклада, които са от Софийската регионална 
колегия.  

По отношение на бюджета, изпълнението на бюджета, по 
отношение на щата … г-жа Ели Монева. 

По отношение на изпълнението на решенията на Общото 
събрание. Аз съм го допълнил, мога да ви прочета всичките 
решения, които са приемани от Общото събрание и които са 
изпълнени от Управителния съвет.  

Колеги, отчетът е твърде голям, но ще опитам поне с по 
няколко думи да кажа в отделните направления. Имаше 
процедура от г-жа Иванова изобщо да не се четат отчетите.  

ЕЛИ МОНЕВА: Колеги, имаме два начина да процедираме, 
аз съм в доста неловка ситуация, не ми се е случвало така, между 
впрочем.  

Единият вариант е или да се докладва устно едно резюме на 
доклада, или всеки член на Управителния съвет устно да докладва 
кратко за своята дейност, защото практически докладът се състои 
от докладите на отделните членове по отделни направления, или 
направо да пристъпим към дискусии.  

Така че моля да се подложи на гласуване кой вариант ще се 
приеме – или кратки резюмета, или направо към дискусии, защото 
действително това, че е публикувано на сайта, не е основание 
направо да се премине към дискусия, освен ако залата не е 
сигурна, че това желае. Но тъй като не виждам движение в залата 
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с оглед започване на дискусия, мисля, че очаквате някакви кратки 
доклади.  

ДЕЛЕГАТ: Има направено предложение от г-жа Мара 
Иванова да се пристъпи към дискусия, тъй като материалите са 
публикувани предварително на сайта. Моля да го гласуваме.  

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Колеги, който е съгласен с 
предложението на колегата Иванова, моля да гласува.  

КИРИЛ МИХОВ: 32 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 10 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 8 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 7 по 
2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 7 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 12 по 1. 
ПРЕДС. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ: От президиума – 17.  

Против? 
КИРИЛ МИХОВ: Нула; КРАСИМИРА БАШЕВА: 7 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула; АТАНАС АТАНАСОВ: Нула; 
СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 3 по 1.  

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Въздържали се? 
КИРИЛ МИХОВ: Нула; КРАСИМИРА БАШЕВА: 6 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула; АТАНАС АТАНАСОВ: Нула; 
СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула; ВЕНЕТА СОТИРОВА: Нула.  

„За” – 237. „Против”? – 31. „Въздържали се”? – 24.  
ДЕЛЕГАТ: Няма кворум.  
Колеги, дайте почивка и след това да продължим.  
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Колеги, чух какво предложи 

колегата, да се дадат 10 минути почивка, за да може евентуално 
да се съберем.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: И тъй като в момента съм гласувала 
„въздържала се”, искам да е ясно. Отчетът на Управителния 
съвет, програмата, бюджетът, изпълнението не са гласувани от 
Управителния съвет. Те не са приети от Управителния съвет. 
Контролният съвет има записано, че има решение, Етичната 
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комисия има записано, Управителният съвет не си е гласувал 
документите.  

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Колеги, ако ние продължаваме 
по същия начин, не знам как ще се оправим.  

От 600 човека нямаме и 300 в залата в продължение на 1 час. 
Не можем да вземем никакво решение и тръгваме пак в някаква 
полемика. Поради тази причина аз предлагам и ще дам почивка 10 
минути, но след 10 минути ще помоля всички да влязат в залата, 
за да можем да продължим работата си. Така и до утре няма да 
приключим.  

Обявявам 10 минути почивка.  
 

(Почивка) 
  

 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Моля преброителите да отчетат 

кворума.  
48 по 4; 12 по 3; 15 по 2; 8 по 1; 50 по 4. И в президиума - 

17.  
В залата присъстват 512 души, имаме кворум, можем да 

продължаваме работата си.  
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Колеги, преди почивката 

приехме като дискусия разглеждането на отчета на Управителния 
съвет и на програмата.  

Моля, ако има някакви въпроси, заповядайте.  
КРАСИМИРА ПЕТКОВА: Може ли да направя едно 

процедурно предложение?  
С оглед на това, че към 13,00 часа ще има постъпили 

кандидатури и с оглед пестене на време на всички колеги и 
успешно приключване на събранието, ако е възможно, да вземем 
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решение за съвместяване на избора с изслушването на докладите 
и тяхното гласуване. Тоест в момента, в който имаме техническа 
възможност, да проведем избор. Докато се броят гласовете, да се 
слушат докладите. (Ръкопляскания.)  

Благодаря.  
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Който е съгласен с 

предложението на колегата Петкова, моля да гласува.  
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Гласуваме "за". 
12 по 4; 15 по 2; 44 по 4; 12 по 3; 8 по 1; 23 по 1 и тук – 17. 
Гласуваме "против". 
1 по 4; Нула по 3; 1 по 2; Нула по 1;Нула по 1; 26 по 4. 
Гласуваме въздържали се". 
1 по 4; 4 по 4; Нула по 3; Нула по 2; 2 по 1; Нула по 1; Нула. 
 „За” – 341, „против” – 102, „въздържали се?” – 22.  
Предложението се приема.  
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Колеги, имате думата.  
Някакви въпроси по отчета имате ли? Заповядайте, г-н 

Андонов.  
ГЕОРГИ АНДОНОВ: Колеги, аз съм един от хората, които, 

както каза колегата Симов, си е предал навреме отчета, отразено 
е.  

Искам да направя няколко неща, които да бъдат в интерес на 
добрия тон, а не на реваншизъм.  

Другото, което е, да бъда в полза, това изказване, и 
действително да бъде градивно оттук нататък за някои неща.  

Ще започна с неща, които ми се наложи да правя през тези 4 
години, т. е. създаване на работна група по стандарти, обучение и 
квалификация на едно от заседанията на управителните органи.  

Това, от което бях обнадежден, за кратко време се разработи 
една стратегия, благодарение на няколко колеги, аз съм ги 
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споменал в отчета – това са Борис Гиздаков, Шевкенова, 
донякъде колегата Румен Михайлов, но тази стратегия беше 
приета с пълно мнозинство в Управителния съвет. Имайте 
предвид, че в тази стратегия са разработени доста неща и тя беше 
качена на сайта. Ако някой си спомня, бяха определени целите и 
задачите в тази област. Аз още на учредителното събрание мисля, 
че споменах ясно и точно – нямам претенции за други профили, 
но в обучение и квалификация все пак това го правя 22-23 
години, и то в областта на оценителската професия.  

По отношение на мероприятията имахме две – три много 
съществени неща, които само ще спомена. Ние трябваше да 
развиваме и да надграждаме квалификацията на нашите членове 
на Камарата.  

От друга страна, трябва да създаваме ползотворни контакти, 
именно които да дадат нашето изравняване с европейските 
страни. Всичко е хубаво и даже ще цитирам, тук съм си 
отбелязал, и това всичко е свързано с чл. 8 на Закона за 
независимите оценители. Да, тази правоспособност, която ние 
притежаваме, болшинството от тях и по всичко дори, трябва 
обаче да бъде не само на документ, а трябва да се засвидетелства 
със знания, с възможности. Това е правило, което Камарата 
трябва да следва и няма друг изход, защото ние нямаме 
възможност по друг начин да работим освен организирано и 
целенасочено.  

Нещата, които на мен ми беше много неприятно да бъдат 
направени, такива колеги от други вузове, все пак аз не се 
срамувам да бъда хабилитирано лице, искахме да изградим 
учебно-методичен съвет. За съжаление на три заседания на 
Управителния съвет този правилник беше бламиран и неприет с 
някакъв помисъл. Няма да се размине, колеги, разберете го, 
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такова звено трябва да има, някой трябва да бъде двигател, иначе 
сме само едно шаси. Трябва някой този въпрос да го дирижира, да 
даде стратегия в обучение и квалификация. Не ми е много 
приятно да кажа някои неща, но това нещо беше умишлено 
бламирано помоему. Пожелавам да се намерят сили и 
възможности това да стане в най-скоро време. Другото е танцова 
самодейност. Всеки нещо прави и мисли, че той е най-добрият.  

В програмата имахме едно съвместяване от гледна точка на 
проблемите, свързани с това да се изгради една система за 
сътрудничество с елитните висши училища, отнасящи се към 
нашата професия. А имаме доста такива, включително и тук, 
където сме, даже и колегата Пламен Илиев като ректор знае, че 
оценителската професия е факт и тук. Но трябваше да решим и 
други въпроси.  

Ние започнахме малко на парче, премахнахме позицията да 
имаме такова звено и започнахме по занаятчийски да правим 
следващото. Конспекти, учебни документации и изведнъж се 
оказахме в задънена улица и в Управителния съвет се получиха 
доста пробиви. Това нещо моментално даде отзвук директно и 
върху останалите елементи и мероприятия. Това са проблемите на 
следващия етап, когато не ти е подготвена основата, ти можеш да 
строиш оттук нагоре каквото си искаш, все пак като строителни 
инженери това го разбираме. Пропаднахме в една пропаст.  

Тук ще ме извини колегата Симов, но аз не мога да се 
съглася, той може и да ми се обиди, но еднолично не може да се 
решава без Управителния съвет най-кардиналните въпроси от 
гледна точка на изпити, на проверовъчни комисии, които са, 
съдържание на тестовете. Този въпрос трябва да се елиминира 
своевременно от следващото ръководство. Камарата губи тотално 
авторитета си от занаятчийски проблеми. Този въпрос няма да се 



 40 

решава ей така, защото някой има някакъв си привкус, няма да 
стане така. Нашата оценителска професия е много разнородна и 
имам една молба. И вчера чух даже нещо – недейте с рогата 
напред срещу висшите училища. Ако това го правите, всеки път 
ще бъдете в загуба. Аз даже нямам право да казвам, че съм във 
висше училище, тъй като съм пенсионер от 2 години, преподавам, 
но това няма никакво значение. Все пак опитът, който имам, 
мисля, че може да бъде използван, а и в залата като гледам доста 
колеги, искат, не искат, са били на подготовка или за каквото и да 
бъдат при нас. Мисля, че засега поне не съм чул някакви лоши 
неща. Вместо да надграждаме, ние сваляме нивото всеки ден.  

Какво мнение имам по отношение на това, което споменах 
преди малко?  

Никаква яснота, пълно затъмнение. Определят се квестори, 
определят се комисии, правят се изпитни материали, проверяват 
се още  по- на тъмно и стигнахме до положение, когато беше 
въпросът стигнал до действително ниво на екзистенц-минимума. 
Това не бива да се повтаря, трябва да бъдат издържани, тези 
процеси са изключително важни. Няма значение кой как ще 
участва, но той трябва да бъде, първо, добър професионалист, да 
няма лични изгоди. (РЕПЛИКА: Има регламент за изказване 5 
минути, вече минаха 7.) Ами за 4 години в Управителния съвет 
съм заслужил още 5 минути. (Реакция в залата.) Ако вие не 
уважавате това, което се говори от Управителния съвет, моите 
уважения, колежке, нямам нищо против, аз на реплики съм се 
наслушал. Аз няма да спра веднага, тъй като имам две точки. 

Един от въпросите, който не мога да не спомена – 
разформирахме групата по обучение и квалификация без мотиви, 
без нищо, и то как? Сега, колегата Симов може да си е имал 
всякакви намерения, каквито и да било, но ето го клакьорът г-н 
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Велинов. Като какъв представител той трябваше да обвинява и да 
каже, че тази работна група няма смисъл? Една режисура. 
(Реакция в залата.) Ако имате някакво настроение, кажете никой 
да не се изказва, дайте да преминем към гласуване и всичко да се 
направи както сте го премислили. Не може работни групи да 
бъдат разформирани без никакви мотиви. Групата, която донесе 
финансов резултат и финансови постъпления, я разформирахме. 
Аз обаче имам протоколирано изказване – тази група няма да 
заработи, и тя не работи.  

Още един въпрос има, който никак не е случаен. Защо не 
направихме график всички работни групи да бъдат отчетени и на 
всяка работна група да се отдели нужното внимание, да й се 
кажат лошите неща, добрите неща и тя да продължи? Нищо, 
абсолютно нищо не се направи. Извинявайте, но в крайна сметка 
това рефлектира и върху някои други проблеми. Те ще се 
задълбочават, няма да се тушират.  

Тъй като колегата Симов одеве каза, че по сайтове еди-какво 
си, аз не влизам в някаква излишна полемика, тъй като на сайта 
беше публикуван конспектът, който аз съм направил за 
земеделските земи с няколко съждения. Към колегите нямам 
нищо против, за не ги познавам, но когато нещо се пише, трябва 
да си наясно. Моите уважения, но в тази зала има поне 20 човека, 
които от 1997 г., когато написахме наредбата, са лицензирани по 
оценка на земеделски земи. Дайте да не си намираме кусури, а да 
изграждаме нещата нагоре. Може би да има някъде и кусури, аз 
мога да кажа, че първо, когато предлагаш нещо, го провери за 
правописни грешки. Второ, провери понятията. Всички проблеми 
оттук нататък, аз имам тук две препоръки и приключвам.  

Едната препоръка е, всичко да се прави с цел, да се 
приближаваме към нормалното, т. е. това, което го има. Вече 
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имаме стандарти, които ще дадат някакво ново просветление. И 
нека тези колеги, които мислят да работят за тази камара, да имат 
нужния опит, нужните възможности. Не става толкова лесно, 
имайте предвид, че тази камара, ако не бъде изградена оттук 
нататък с нужния що-годе интелект, тя няма бъдеще. Ние не 
членуваме само в едни такива съвършени пространства като това 
сегашното, имаме и други места. Но трябва да бъдем към себе си 
първо критични, не към някой друг, защото този въпрос не е 
никак елементарен.  

Няма да губя времето повече на никого, но мразя... 
КРАСИМИРА БАШЕВА: Моля процедура. Водещият да си 

влезе в ролята и да спазва стриктно регламента.  
ГЕОРГИ АНДОНОВ: Вижте, благодаря ви за уважението и 

за неуважението – и двете са ми еднакви, но тези, които 
проявяват уважение, явно ще имат полза, тези, които имат 
неуважение, те ще продължат и в този вид. Камарата трябва да 
бъде доизградена, и то доизградена с разумни хора, независимо 
че на някого не си му симпатичен. Симпатичността е друго, тук 
не сме за красота, а сме за интереси. Интересът, че тази камара 
трябва да работи.  

Благодаря ви. (Ръкопляскания.)  
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Благодаря Ви, г-н Андонов.  
Други колеги? Заповядайте. 
БОЖИДАР КЪНЕВ (контрольор, Регионална колегия – 

София): Ще бъда кратък.  
Първото нещо, което искам да ви съобщя, е, че съм 

упълномощен от проф. Душанов и съм предал за протокола 
неговото писмено изказване, тъй като той днес е ангажиран и по 
обективни причини не може да присъства. Той ме упълномощи да 
ви уведомя за следното.  
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„Поради неотложни ангажименти съм възпрепятстван да 
участвам в работата на Общото събрание, за което съм дал 
пълномощното си по установения ред на редовния член на 
камарата г-н Кънев.  

Поднасям извиненията си пред вас за това ми неучастие в 
Общото събрание. Искам в писмена форма да взема отношение по 
един от важните въпроси, които следва да са предмет на 
обсъждане и приемане от събранието – въпросът за 
достоверността на финансовите отчети на Камарата, които отчети 
би следвало да бъдат огледало за финансовата и счетоводно-
отчетната дисциплина нашата важна и отговорна институция – 
Камарата на независимите оценители.  

Известно е, че вследствие на моето изказване пред Общото 
събрание през 2012 г. и отношението на други колеги 
финансовият отчет на Камарата за 2011 г. не се прие чрез 
гласуване. Реши се да се извърши документална проверка 
(ревизия) и резултатите от нея да станат достояние на членския 
състав на Общото събрание за вземане на съответното решение.  

Информиран съм от регионална колегия – София – град и 
област, че е постъпил доклад за извършена проверка – одит-
ревизия, от специализираното одиторско предприятие „Ивас 
Консулт” ООД с регистрационен номер в ИДЕС. Копие от 
доклада ми беше изпратено по електронната поща и след 
обстойното запознаване с него установих, че в доклада е 
записано, цитирам „че е изпратен само до възложителя при 
условие, че няма да се копира, да се прави позоваване на него или 
оповестяване изцяло или отчасти, освен за целите на ревизията, 
без наше (на специализираното одиторско предприятие) писмено 
съгласие”. По нататък е записано още, че „на него не трябва да се 
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гледа като подходящ документ за ползване или позоваване за 
достоверност”. (Стр.2 от доклада.)  

В него относно законосъобразност и целесъобразност на 
използваните средства на Камарата за достоверността на 
изготвените финансови отчети, за наличието или липсата на 
виновно причинени вреди и съответно за търсене, ако са налице, 
разбира се, законови предпоставки за отговорност. При тази 
фактическа обстановка Контролният съвет е този, който трябва да 
даде заключението си по горните констатации. Той е длъжен да 
стори това в изпълнение на чл. 31, т. 3 от закона. Контролният 
съвет е бил длъжен да следи текущо – добавката е на проф. 
Душанов – за законосъобразно и целесъобразно разходване на 
средствата на Камарата. Той следва да докладва дали членовете 
на Управителния съвет, в т. ч. в разпоредителя със средства на 
Камарата, следва да бъдат освободени от отговорност.” Това 
всъщност в доклада, който беше публикуван, е направено като 
предложение.  

„Бих припомнил на Общото събрание, че членовете на 
Контролния съвет са длъжностни лица по смисъла на чл. 93 от НК 
и като такива носят отговорност по чл. 282 от НК за вреди в 
резултат на неупражнен контрол на подконтролните нему 
длъжностни лица. В доклада на специализираното одиторско 
предприятие, който нямам право да коментирам по смисъла на 
записаното по-горе, се съдържат данни, които според мен са 
основание за неприемане на доклада на Контролния съвет и 
затова да не се освободи от отговорност Управителният съвет и 
разпоредител със средствата на Камарата. При едно 
разсекретяване на констатациите” - защото той ги е възприел като 
секретни – „в одиторския доклад може да се установят още 
основания за това ми предположение да не се приема от Общото 
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събрание докладът на Контролния съвет. И ако са налице данни за 
вреди, причинени в резултат на неупражнен от Контролния съвет 
предварителен текущ и последващ контрол, би следвало да се 
сезират правораздавателните и разследващи органи за търсене на 
съответната отговорност.  

В заключение заявявам, че това становище излагам пред вас, 
ръководейки се единствено и само от запазването репутацията на 
Камарата. Заявявам, че всяко мое номиниране за участие в избор 
на орган на Камарата, няма да бъде прието от мен.”  

Професор Душанов е приложил съответно извадка за тези 
членове, които са цитирани. Протокола съм представил в писмен 
вид на уважаемите протоколчици и допълвам само две неща от 
моя гледна точка.  

Тъй като в прословутия доклад има един заключителен 
абзац на стр. 49, за тези от вас, които са се запознали, дословно 
го цитирам: „Процедурите, които изпълнихме, не представляват 
одит или преглед на какъвто и да е вид. Ако бяхме извършили 
допълнителни процедури или ако бяхме извършили одит или 
преглед на допълващата информация, други факти биха могли да 
възникнат, които щяха да бъдат докладвани. Този доклад е 
предназначен единствено за целта, изложена в началото, и се 
отнася само за проверка на съответствието на отчетността в 
Камарата с приложимото счетоводно законодателство в страната. 
Той не следва да бъде използван за каквито и да е други цели или 
да бъде разпространяван на други страни.” Тоест откъде 
професорът вади извода за секретност?  

„Ние не поемаме никаква отговорност – обърнете внимание 
на това изречение – за доклада върху финансовата информация и 
издавани преди това от други лица, извън тази, дължима на 
КНОБ, до която този доклад е адресиран от нас към датата на 
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неговото издаване. Това условие ще се прилага и към доклади, 
включително одиторски и други данъчни консултации в бъдеще”. 

Уважаеми колеги, приключвам с това, че в този прословут 
доклад имах възможност и аз да се запозная благодарение на г-н 
Хрисчев, който ми го предостави само преди седмица, и до този 
момент, прочитайки го внимателно страница по страница, съм 
направил 101 забележки, които са чисто неоправдани, 
изразходвани 15 хиляди лева, които се плащат за организацията 
на цялата тази дейност.  

Оттук нататък възниква въпросът – всеки от вас е дал своята 
лепта с членски внос за изтеклите 4 години и това е общата сума 
заедно с таксата за регистрация към 720 лева. Някои от вас са 
дали и много повече от себе си, което е неоспорим факт. Е, сега 
ли е моментът да кажем трябва ли това да продължи и в 
следващия мандат? Затова ставаше въпрос, че част от 
документите, които трябваше да отчетат не само това, което е 
направено и ненаправено, но и да проличи някакъв нов полъх за 
бъдещата дейност – това, което предложи и доц. Андонов. За 
съжаление, гласовете, които се чуха да се прекъснат изказванията 
в този дух, водят до това, че ние правим едни формални събрания, 
от които нищо не произтича. Четири години не можем да кажем, 
че нищо не е направено, но какво ще се прави от следващите 
четири години на някой ако му е станало ясно, моля да се изкаже. 
(Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Благодаря, г-н Кънев.  
Колеги, ще ви помоля, нека бъдем по-кратки, както е 

регламентирано, 5 минути за изказване.  
ВИОЛЕТА ШЕНТОВА (оценител на нематериални активи, 

Регионална колегия – София): Оказа се, че дотук сме в състояние 
на саморазпад и най-откровено и очевидно това е демонстрирано 
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в т. нар. отчетен доклад на Управителния съвет. Стана ясно преди 
почивката, че това не е отчетен доклад на целия Управителен 
съвет, защото не го знаят членовете, не са го подписали, и 
считам, че това е лично мнение на г-н Симов. Тъй като не сме се 
събрали да обсъждаме лични виждания, гледни точки, погледи, 
мнения и т. н., не виждам смисъл да се обсъжда този доклад.  

Между другото, обръщам се персонално към г-н Симов и 
научихме от неговото писание, че да си председател на 
Управителния съвет на професионална организация означава и 
това да правиш лого, да изготвиш дизайн и образци на 
сертификати и да проектираш интернет-страница и други 
дейности, които обаче – обръщам внимание на събранието –
пораждат авторски права. Обръщам внимание, че тези права се 
наследяват. Явно е, че ни е заложена бомба със закъснител, 
защото тези права са лични, упражняването им става все по-
модерно напоследък, а нарушенията им се преследват по 
наказателен ред. Можем да се окажем, че дължим обезщетение на 
председателя си за неговите художествени способности. Моля 
председателят г-н Симов да декларира пред Общото събрание и 
да се протоколира това, че той няма да предявява сега и в бъдеще 
авторско-правни претенции като автор и съавтор към логото, 
сертификата, дизайна на интернет-страницата. Моля това да 
направят всички останали художници, писатели и т. н. 
(Ръкопляскания.)  

Да удостовери, че другите автори са работили чрез 
възлагателен договор и да се дефинират целите на използването 
на съответните произведения.  

Що се отнася до изпитите, преди 2 години Софийската 
регионална колегия е сключила меморандум с УНСС, там има 
модерна зала за изпитване. 200 компютри са готови на наше 
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разположение са, всички изпити да минават оттам и по този 
начин ще се елиминира личностният фактор. Това предложение 
потъна. Лично аз съм в работна група с председателя г-н Симов 
по отношение на изготвянето на терминологичен речник. 
Декларирам пред Общото събрание, че не съм викана на нито 
една сбирка на такъв речник.  

По изказването на проф. Душанов, това е, Общото събрание, 
смятам, че е поръчало доклада на такава ревизия и ако то е 
секретно от Общото събрание и не може да бъде показан на 
членовете, Камарата да не плаща това изработване.  

Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)  
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Госпожо Шентова, по 

отношение на логото и сайта, ако бяхте го прочели, някои хора го 
знаят от Регионална колегия – София, логото и сайтът, когато 
започна, искам само да уточня, г-н Симов ще говори за другите, 
логото и сайтът, когато се започнаха и беше създадена Камарата, 
Камарата нямаше пари. Логото и сайтът лично аз никога не съм 
го казвал, но понеже засягате този въпрос, ще ви го кажа, лично 
аз съм го платил и съм го правил и нямам никакви претенции, 
напротив, дадох го на Камарата и питайте Камарата дали някога 
съм искал нещо. (Ръкопляскания.)  

ЛЮДМИЛ СИМОВ: Госпожо Шентова, аз имам право на 
отговор към Вас. Никъде в доклада не съм казал, че аз съм 
разработил логото и интернет-страницата. Казал съм, че това е г-
н Кирил Георгиев. Аз съм помогнал само със съвсем малко 
изработване. Той много добре Ви обясни, че всички, че вие 
тогава, аз не си спомням да сте дошли в Камарата, в офиса на 
Камарата, ей с толкова да помогнете и за създаването на 
регистъра, и за създаването на тази интернет-страница, за каквото 
и да е. Но тази Камара беше създадена. И все пак Управителният 
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съвет колкото и да е лош, колкото и да е може би отвратителен на 
някои колеги, все пак този Управителен съвет направи така, че да 
се създаде тази Камара и тази Камара съществува. 
(Ръкопляскания.) 

ВИОЛЕТА ШЕНТОВА: Браво. Значи аз не съм срещу това 
да се изработват тези неща, но казвам ви, те водят авторски права 
и когато няма договор, в който е регламентирано кой е автор и 
кой не е, моля всички, които са участвали, да декларират.  

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Аз декларирам, че нямам 
никакви претенции нито към логото, нито към сайта.  

ЛЮДМИЛ СИМОВ: Аз декларирам също, че нямам никакви 
претенции, г-жо Шентова, към нищо.  

ВИОЛЕТА ШЕНТОВА: Не ми се карайте на мен и не ми 
изключвайте микрофона, моля ви се.  

ЛЮДМИЛ СИМОВ: Ние Ви отговаряме, понеже се изпада в 
личностни отношения, г-жо Шентова. Имам молба да не се изпада 
в такива личностни отношения. Аз имам впечатление, че някои 
хора тук, в тази зала, не искат да се направи нищо за тази Камара. 
Мога да ви кажа, че терминологичният речник е направен без 
пари от г-н Неделчев. За какво да ви го казвам? Като не желаете 
нещо да се прави за Камарата, няма да се прави за Камарата. Аз 
декларирам, че никога няма да имам претенции, както Вие 
смятате, за каквито и да са авторски права. А пък предполагам, че 
и Вие нямате също претенции по отношение на тези авторски 
права.  

ВИОЛЕТА ТЕНЕВА (Софийска регионална коллегия): 
Предполагам, че всички сте се запознали с отчета на дейността на 
Контролния съвет на Камарата на независимите оценители в 
България, където е подчертано, че становището на Контролния 
съвет е, че Управителният съвет не успя да създаде условия за 
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регулиране на професията „независим оценител”, какъвто е 
смисълът на закона. Те констатират, че няма утвърдена 
финансово-счетоводна политика, няма извършена финансово-
счетоводна политика, няма инструкция за документооборот, няма 
утвърден бюджет. Няма да чета отчета, само ще попитам във 
връзка с тези констатации на Контролния съвет и предложението 
да се извърши ревизия, която е отхвърлена и в резултат на това е 
направен одит, който, както разбрахме от колегата, е засекретен, 
моля Управителният съвет да даде обяснение, че в резултат на 
тази 4-5-годишна дейност, в която липсват всякакви финансови 
отчети, бюджет и накрая се прави одит, който се засекретява. 
Моля да се отговори на всички представители на Общото 
събрание на какво се дължи това и какви са тези толкова 
свръхсекретни финансови резултати.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Уважаеми колеги, това, което 
колегата Тенева каза, аз не го знам. То е от отчета на Контролния 
съвет, откъде го взехте, аз не съм го чел?  

ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: ..... между които и точка 
„Освобождаване от отговорност за членовете на Управителния 
съвет” да стане „след като се изслуша становището на 
Контролния съвет на следващо общо събрание”. Толкова са тежки 
констатациите, които прави Контролният съвет за цялостната 5-
годишна дейност на Управителния съвет, че не се спазват нито 
Законът за счетоводството, нито Законът за финансовите отчети, 
нито бюджет, неизпълнена съществена част от взетите решения, 
чрез системно отлагане. Така че Вие, че не сте се запознали, не 
смятам, че е аргумент.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: А дали съдържанието му е вярно?  
ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: Докладът от финансово-счетоводната 

ревизия ни е изпратен лично… Докладът от ревизията и фактът... 
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Понеже вие водихте няколко от предишните събрания, всъщност  
знаете какъв проблем възникна по отношение на проектобюджет, 
отчет на бюджет и сега има предложение за настоящото събрание 
следващият бюджет да се разгледа в по-подходящ момент.  

Колеги, мисля, че абсолютно несериозно изглежда една 
Камара, която претендира за професионално отношение, както г-н 
Симов казва, че искаме да надграждаме, 4-5 години да не знаем 
финансово как се управляват нещата. И когато становището на 
Контролния съвет е изцяло отрицателно за цялостната дейност, да 
се получава един одит, от който проф. Душанов да се страхува да 
каже какви са изводите. На одит, не на ревизия.  

Благодаря.  
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: А вие чухте ли преди малко Божидар 

Кънев какво прочете на проф. Душанов мнението за Контролния 
съвет? Пълно противоречие във Вашето изказване с изказването 
на проф. Душанов.  

ЛЮДМИЛ СИМОВ: Господин Кънев, може ли да ми дадете 
становището на проф. Душанов, отново да се прочете съвсем 
внимателно, понеже тук в момента се направи абсолютно 
смесване на нещата. Неприемане на финансово-счетоводни 
документи, не знам кой не го е приел, Управителният съвет казва, 
че е секретен този доклад. Всички тези неща не са казани от 
Управителния съвет, тях ги има в самия доклад. Не е коректно да 
се поднася по този начин. Тези неща, всичко това се смеси. Аз 
затова искам отново да се прочете този доклад, Вие да го слушате 
през това време.  

ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: Може ли с по-малко назидателен тон? 
Въпросът ми е конкретно към Вас – къде е публикуван 

докладът от извършения одит? Къде и кога е публикуван?  
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ЛЮДМИЛ СИМОВ: Нали Вие преди малко се позовавате на 
уважавания от мен проф. д-р Душанов? В неговото становище се 
казва. Авторите на доклада казват, че без тяхно разрешение той 
не може да бъде публикуван, размножаван и т. н. Така ли е, г-н 
Кънев?  

ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: По решение на възложителя... 
ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА (Софийска регионална камара): 

Едното не противоречи на другото. И не бива да се 
противопоставя позицията на проф. Душанов, която е изрядна 
позиция, и показва подменен вот на Общото събрание с 
извършване на одит, който е засекретен. И констатациите на 
Контролния съвет по отношение на този одит потвърждават 
мнението на проф. Душанов. Контролният съвет, не знам кой е 
виновен и тук трябва да се разбере – кой е виновен за подмяната 
на вота на Общото събрание с одит. Защото не беше гласувано 
одит, а беше гласувано финансово-счетоводна ревизия. Разликата 
е огромна и е принципна. Затова вие сега не си позволявате да 
правите каквито и да е изводи, защото това не е финансово-
счетоводна ревизия, а при една такава ревизия биха излезли 
много повече неща, защото там се показват и щети, и нанесени 
вреди, и виновни за това лица, което в одита най-вероятно, по 
думите на проф. Душанов, липсват или нещо подобно. Но 
отговорността, и аз питам, кой е подменил вота на Общото 
събрание? Кой си е позволил това нещо? 

Второ, защо не са направени както трябва и не е известен на 
поръчителя на това нещо, което е Общото събрание? Никой няма 
право да крие един доклад от Общото събрание.  

Така че, господа, ревизията трябва да бъде качена публично 
и да се видят какви са нещата. Който си е позволил да подписва 
тайни съглашения, да си плати от джоба. Моля, кажете кой е 
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подменил вота, защото констатациите в протокола на 
Контролната комисия потвърждават становището на проф. 
Душанов, г-н Симов, а не ги противопоставят.  

СИМЕОН ДИМИТРОВ СИМОВ: Добре дошли на хората 
извън Варна! 

Понеже доста време взе да се отделя на въпроси, по които 
считам, че мога да въведа елементарна яснота, си позволих да 
взема думата.  

Първо, има разпространени документи, на които пише 
„бюджет”, а на другото пише „финансов отчет”. Нито едното е 
подписано, нито другото. Това го казвам само за да изяснявам 
финансовата отчетност и нивото.  

Второ, след като говорим за Камара, говорим за два отчета.  
Единият отчет е на нестопанската дейност, т. е. парите от 

членски внос. И трябва да има бюджет, който съответно да има 
своя отчет за изпълнението си.  

Вторият отчет, това е отчет за приходите и разходите, който 
трябва да бъде за стопанската дейност, който приключва с 
печалба, с данъчно облагане и печалбата се прехвърля в първия 
отчет, който споменах, че е на практика бюджетът на нашата 
камара. Това беше дискутирано в годините, като гледам нещата 
си стоят на същото място, но го казвам, защото какъвто и 
ревизионен елемент да има, всъщност след като нямаме изградени 
отчетни документи, тази ревизия ще бъде единствено и само 
провокатор на доста мисли и подобни изказвания, където на 
практика ще излиза, че всички са верни в своите изказвания, 
защото едните ще говорят за целесъобразност, другите ще 
говорят за законосъобразност и никога няма да се разберем.  

След като се коментира думата „одит”, аз бях на предното 
събрание и знам какво се взе като решение. Одитът в случая като 
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практика има три нива: едното е проверка; второто е преглед и 
третото е одит.  

Това, което беше изтъкнато, не съм чел естествено 
засекретения доклад, но това, което беше изтъкнато от г-н 
Душанов, е, че одиторите, които са се намесили, не изразяват 
одиторско мнение, те се дистанцират от темата одиторски преглед 
и остава те да са направили проверка. Когато се прави одиторска 
проверка, тя се насочва към възложителя и се дава обхват или 
ограничение на ползването й като информация.  

В случая след като Общото събрание е възложило, изискало 
въпросната проверка, то Общото събрание трябва да бъде 
запознато с резултата от проверката. Няма как да бъде ограничен 
този обхват по силата на договора, който е бил за възлагане или 
за плащане.  

Тук ще си позволя само да добавя, за да не взимам повече 
думата – когато се провеждаше тази проверка, беше наложено 
ограничение, което казваше, че в одиторските фирми не може да 
има оценител. Това веднага дискриминира всички големи фирми. 
Така както „АКТИВ” има 60 човека, е естествено да има и 
оценители. Така че нямаме поглед върху нещата. Но това, седнах 
да разсъждавам всъщност какво ще стане, в края на краищата 
след като не се разбираме, ако си вземем управление, което 
управление да не включва оценители.  

Благодаря за вниманието.  
ИВАН МИТЕВ: Колеги, виждам, че вече се отегчихте от 

много изказвания, затова ще бъда пределно кратък.  
Искам да взема отношение по няколко въпроса.  
От отчетния доклад за дейността на Камарата се вижда 

какво е постигнато, но има няколко неща, които искам да ви 
припомня. В началото на нашата дейност преди 4 години, на 
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учредителното събрание ние всички бяхме обединени от няколко 
идеи.  

Едната е, че всички очакваха със създаването на тази 
камара, Камарата да подпомогне да се отпушат няколко врати за 
намиране на работа, тъй като непрекъснато виждахме, че 
поръчките към оценителската гилдия намаляват.  

Къде са големите ниши и големите възложители в тази 
област? Това са банките и съдилищата. Другите оценки са 
епизодични и доста рядко се получават възлагателни писма за 
тях.  

По отношение на банките от Камарата беше изпратено 
писмо да различните банки, че желаем да работим с тях в 
сътрудничество, беше пратено и писмо до Комисията за банков 
надзор. Общо взето, резултатът е, че бяхме удостоени с 
презрение.  

Другият въпрос – съдът. Знаете, че има много съдебни 
заседатели, които отдавна са изчерпали своята квалификация да 
бъдат експерти по различните съдебни дела. В това отношение са 
предприети някои стъпки за срещи с председателите на 
окръжните съдилища, където ги убеждаваме, че нашите 
оценители са много по-квалифицирани и Камарата поема 
ангажимента за тяхната непрекъсната квалификация. Това даде 
резултати и в някои окръжни съдилища вече масово привличат 
наши оценители, членове на Камарата, за вещи лица в 
съдилищата.  

Другият въпрос, който ни обединяваше тогава, беше 
Камарата да стане като един мотор за непрекъснато повишаване 
на квалификацията във връзка с обявяването на нашата професия 
за регулирана. Има такава европейска директива, която изисква 
ежегодно да се влагат поне 18 часа повишаване на 
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квалификацията в конкретната или сродни с нея области, за да 
може всеки един оценител да се представя на ниво. Това нещо за 
съжаление не се пое да се организира от Камарата, но все пак е 
хубаво, че се пое да се организира от регионалните колегии. 
Знаете, че много от регионалните колегии проведоха най-
различни обучителни семинари.  

И последният въпрос, който смятам, че вълнуваше тогава 
масата оценители, който я вълнува и сега, това е как се 
управляват финансовите средства на Камарата. Нашите 
финансови средства не се управляват добре и в това отношение 
сме в дълг към нашите членове.  

Господин Симов е тук и може да даде някои разяснения. Ето 
например, за 2012 г. имаме надвишаване на разходите над 
приходите с 52 хиляди лева и като добавим, че Варненската 
колегия и Софийската колегия имат по около 20 хиляди лева 
печалба, излиза един дефицит 90-100 хиляди лева, който никак не 
е малко и ние, приемайки бюджет, който е нашата финансова 
рамка, трябва да се съобразяваме с тези параметри и както за 
правителството не е допустимо да ги надхвърля, така и ние. Това 
е по отчета на Управителния съвет.  

По отношение отчета на Контролния съвет.  
Беше ми възложено от Управителния съвет да обобщя 

становищата на регионалните колегии и членовете на 
Управителния съвет по отношение на заключенията в 
извършената финансово-счетоводна ревизия, която още на стр. 2 
се казва, че тя е извършена в съответните с международния 
одиторски стандарт № 4400.  

Като водещ на предишното отчетно-изборно събрание, 
където се взе решение за извършване на тази финансово-
счетоводна ревизия, моето лично мнение е, че решението на 
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Общото събрание не е изпълнено. За тези, които не се занимават с 
финансово-счетоводна дейност, искам да кажа, че разликата 
между одитирането и финансово-счетоводната ревизия е 
следната:  

Финансово-счетоводната ревизия показва рестрикции, 
разкриване на виновните лица и размера на щетите, които те са 
нанесли. В представения материал, който е от одиторската фирма 
„Ивас Консулт” такива неща не са посочени.  

Управителният съвет ми възложи да обобщя становищата на 
членовете на Управителния съвет. Едно такова становище 
постъпи само и единствено от г-жа Ели Монева.  

Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания.)  
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Г-н Симов. 

ЛЮДМИЛ СИМОВ: Уважаеми колеги, започвам да ставам 
песимист по това дали събранието днес или утре ще завърши. 
Имам процедурно предложение. Да преминем веднага, в 13,00 
часа, и да започнем процедурата по избора на ръководните 
органи, понеже ако не ги изберем, след това трябва отново да 
правим извънредно събрание и т. н. В процеса на провеждането 
на изборите може отново всички тези точки да се разгледат и по 
всяка точка да се вземе отношение. Иначе има опасност днес 
изобщо да няма избори, а за утре не знам дали ще има кворум. Не 
искам да отговарям на някои колеги. Мисля, че например  по 
въпроса когато започна се дава становище за Контролния съвет, 
би трябвало да се даде дума преди всичко на Контролния съвет. 

Не да се правят заключения за Контролния съвет и т. н. А и аз 
изобщо нямам намерение и право да вземам отношение по това.  

Искам да кажа обаче, че също така не искам да взема 
отношение по отношение на финансовата част, тъй като това е 
въпрос на г-жа Ели Монева. Ясно е, че Камарата, което сме 
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заявявали винаги, в продължение на 4 години мандат и за 
бъдещия управителен съвет, и който и да е той, Камарата не може 
да се издържа и няма да може да се издържа само от членски 
внос. Тя трябва да се издържа от тези съпътстващи дейности. Не 
искам да ги казвам стопански дейности... Има преливане от 
регионални колегии, ние сме една Камара, няма две камари, няма 
три, няма четири. Една Камара сме. Така че в някои моменти, 
когато една регионална колегия има много по-добро финансово 
положение, това е, че тя е организирала в този момент курсове, че 
тя е имала курсове, тъй като курсовете могат да се организират и 
от централното ръководство. Но по този въпрос г-жа Ели Монева 
ще вземе отношение.  

Моето процедурно предложение е това – да се премине към 
подготовка и провеждане на изборите, за да може да се види 
докъде ще стигнем и дали изобщо ще стигнем днес и утре, и в 
процеса, когато се гласува, ние вече можем да разглеждаме 
всички тези въпроси.  

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Това, колеги, го приехме.  
Светла Дерменджиева има думата.  
СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Аз исках да направя едно 

уточнение преди изказването на доц. Митев. От изказванията, 
които се отнасяха по отношение на взетото решение миналата 
година за осъществяване на финансово-счетоводна ревизия от 
външен изпълнител – физическо или юридическо лице, без да има 
участие на някой от нас, малко нещата изглеждат все едно 
дяволът чете Евангелието. Въобще не става ясно, че това е по 
договор за изпълнение и извършване на финансово-счетоводна 
ревизия в един много голям обем от предмета на дейността. Това, 
което се спряга с одит, е единствено, че фирмата, която е избрана 
за изпълнител, е одиторско дружество. Договорът не е за одит и 
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то го имаше публикувано. Предметът на дейност е обхватен. Като 
се започне от първична счетоводна документация, каса, банка, 
начисления, оборотни ведомости, декларации 1-6, протоколите, 
всичко, което е по ДДС, всички сводни годишни документи, 
разплащанията, задълженията. Договорът не е за одит. Аз не съм 
гледала целия доклад, но това, което чувам, спрягат се неща, 
които се смесват, а не е професионално. Повтарям, финансово-
счетоводна ревизия, волята на Общото събрание от миналата 
година е изпълнена, какъв е резултатът – това е отделен въпрос. 
Но не е одит.  

Благодаря.  
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Г-н Кънев има думата.  
БОЖИДАР КЪНЕВ: Уважаеми колеги, налага се едно 

уточнение, защото трябва да сме наясно с истината, а не да се 
говори с недомлъвки.  

Проблемът е следният.  
Отчитаме мандат и се пита от мнозина, които са задавали 

въпроси към мен – кога започна мандатът и кога приключи? 
Някой от вас ще отговори ли? Днес правим мандатно събрание, 
това означава, че всички разходи до днешния ден са в стария 
мандат, включително и разходите за това Общо събрание. Но в 
това време, когато се правеше т. нар. ревизия – одит, се смениха 
счетоводните фирми, които обслужват. И какво се получи? Едва 
вчера получих официално оборотната ведомост към 31 декември, 
изготвена от стария счетоводител, и оборотната ведомост, 
изготвена към 1 януари от новия счетоводител. Скромната 
разлика е от 90 хиляди лв. от 00,00 часа на 31 декември до 13,00 
часа на 1 януари. Оттам нататък си обяснявайте какво е ставало и 
как е ставало.  
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Госпожа Светла Дерменджиева каза, че е правена проверка 
на касата. Не е вярно. В самия одит се признава, че поради липса 
на инвентаризации са констатирани дублирани разходни ордери, 
едни и същи суми за командировки или други разходи са 
изплащани по два пъти. Кой е получил тези суми, кой ще ги 
възстанови? Отговор няма, докладът е секретен.  

Оттам нататък има една камара въпроси, аз ви казах – 101 
въпроса, който е прочел доклада, може да си зададе, и няма да 
получи отговор от тази проверка или ревизия, както искате. Но 
тъй като се отнася за парите на всички вас, които сте дошли тук 
не за да чуем поредните оправдания, че не може да се направи 
проверка, че не може да се направи ревизия по някои обективни 
причини. Напротив, г-н Симов може да каже колко пъти сме 
разговаряли на тази тема и дори предната седмица, когато за 
последен път разговаряхме с него, въпросът беше конкретен, тъй 
като не беше подписан от негова страна документът за плащане 
на тази ревизия, той каза – мен тази ревизия не ме интересува, за 
няма да подписвам. Сега обаче научавам, че докато ме е нямало 
всичко е подписано, пито – платено. И аз поставям така въпроса, 
а вие го решете, тъй като това е нашият парламент и неговият 
глас все пак трябва да се уважава.  

Предлагам да се гласува решение, тъй като не е оправдана 
целта, която беше поставена от предното Общо събрание, при 
това с лимит от 4000, а са изразходвани над 14 хиляди лв. с обяви 
и с всичко друго, което е направено, тази сума да бъде 
възстановена от тези, които не изпълниха задължението си да 
проконтролират, защото в крайна сметка г-жа Ели Монева излезе, 
но тя беше тази, която положи максимум усилия, събираше 
непрекъснато документи от всички регионални колегии и се 
оказа, че част от констатации не са верни. Твърдеше се, че има 
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липсващи документи, над 31 имейла аз лично съм прегледал и 
изпратил с г-жа Таня Илева по отношение на проверката, която се 
направи в Софийската организация. Не се намери нито една 
грешка.  

Отделно съм цитиран в доклада на два пъти, че по моите 
доклади, които са приети в годишните общи събрания на 
регионалната колегия, не е взето никакво отношение. Е тогава 4 
години какво сме правили? Събираме се, поговорим си, избираме 
някой и си заминаваме. А нещата не се променят. Аз приветствам 
това, което каза и г-н Андонов, че миналото трябва да ни послужи 
само като един ориентир и да надграждаме. А какво да 
надграждаме? В крайна сметка сумите, които сме внесли всеки от 
нас доброволно, половината от тях вече ги няма и не се знае за 
какво са изразходвани. Е, ще мълчите ли още? (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Господин Борис Гиздаков иска 
думата.  

БОРИС ГИЗДАКОВ: Уважаеми колеги, аз всъщност не 
разбрах как дискусията по отчета на Управителния съвет преля в 
дискусия по отчета на Контролния съвет. По тази причина и може 
би това, което искам сега да ви кажа, трябваше да го кажа преди 
изказалите се по отношение на отчета на Контролния съвет, 
защото тук последните 15-20 минути се казаха много неистини.  

Работата на Контролния съвет е изключително прозрачна, 
всички протоколи от заседанията и взети решения своевременно 
се качват на сайта. И ако някой си е направил труда да отвори и 
да чете и ако някой си спомни и отчетите на Контролния съвет от 
предишните години, ще разбере, че тези констатации, които са 
направени тази година в последния отчет за целия мандат, същите 
неща се преповтарят от 2010 г. и всякаква теза, че в последния 
момент това било констатирано е абсолютно невярна. 
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Контролният съвет не може да манипулира сайта, отворете и 
вижте в заседанията, а това е вкарано и в нашия отчет сега, колко 
пъти от 2010 г. досега, защото счетоводството на Камарата 
заработи в края на 2009 г., тогава се сключи договорът, имаше 
месеци без счетоводство. Но вижте колко пъти Контролният съвет 
е сигнализирал за пропуски в счетоводната отчетност. И това, 
което казва г-н Кънев, аз ще го помоля да си спомни. Още през 
2010 г. на първото редовно събрание на Софийската колегия с 
него и с г-н Симов на коктейла на кафето отпред коментирахме, 
че този избор на счетоводител е абсолютно погрешен и трябва да 
се вземат бързи мерки да се смени. Това е от 2010 г., колеги. И 
ако прочетете хубаво нашия отчет, ще видите колко решение са 
взети в тази връзка. Само че нека на Контролния съвет не му се 
приписват задължения, които той не е овластен да ги извърши.  

Контролният съвет не избира счетоводител, нито го 
уволнява, това не е в неговите правомощия. Контролният съвет 
констатира, дава сигнали до Управителния съвет и пред вас на 
общи събрания прави тези констатации и прави предложения за 
вземане на решения.  

Миналата година няколкото решения, които бяхме 
предложили в отчета, изобщо не бяха обявени за разискване и за 
гласуване. Изобщо не бяха обявени. Вижте миналогодишния ни 
отчет. Сега ще видим тази година дали ще се коментират. Това е 
първото нещо, което не е вярно – че Контролният съвет чак сега 
разбрал какво става със счетоводството.  

Второто нещо, че бил подменен вашият вот. Абсолютно 
невярно. Вашият вот беше в 4 основни решения.  

Първо, да бъде за целия мандат. Това е обхванато до края на 
2012 г. календарна година като счетоводна отчетност, няма как да 
се проверява бъдещето.  
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Второ, да бъде от външно лице, да не бъде член, свързан по 
някакъв начин с Камарата. Това изпълнено.  

Третото, което беше, да бъде проверка. Да, през цялото 
време, във всички наши заседания, в работната група, комисия, 
която ние сформирахме като помощен орган на Контролния съвет, 
но винаги се е говорило за финансово-счетоводна ревизия и 
никога никъде за никакъв одит не е ставало дума. Така е 
подписан и договорът. Много е странно, че колеги, които, от една 
страна, казват всичко е секретно, нищо не знаем, и след това 
правят коментари върху това, което не знаят. Тоест тук се 
прокарват някакви инсинуации за подменен вот. Извършена е 
проверка. С две думи мога да ви кажа, че фирмата, която го 
извърши, е регистриран одитор, но това не трябва да подменя 
предмета на неговата работа. В основните си заключения и в 
разговора, когато ни представи материалите, изводите бяха два. 

Първо, няма данни за финансови злоупотреби. 
И второ, счетоводството е водено абсолютно 

непрофесионално, в несъответствие... (Реакция в залата, 
оживление.) Може да ви е смешно, но вие дадохте мандат на 
Контролния съвет да изпълни вашите 4 решения. В резултат на 
това, тъй като Контролният съвет не е ревизор, ние не сме 
специалисти в тази област, съставихме една работна група от най-
изявени и активни участници на събранието, които са 
специалисти в сферата на счетоводството. На тази работна група 
й беше възложено да състави всички документи по процедурата 
за избор на проверяваща фирма за условията на проверката на 
която трябва да отговаря неговата работа, проектодоговорът и 
всички други документи, които са необходими, за да се извърши 
конкурсът за избор, така както вие възложихте на Контролния 
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съвет да направи това, да избере вместо вас, както е по закон, да 
избере проверяващия. И ние това направихме.  

В тази група бяха и г-н Кънев, и г-н Данговски, и г-жа 
Дерменджиева, Катя от Русе – хора, които цял живот са се 
занимавали с това. Тези хора подготвиха конкурса и тези хора 
създадоха условията да се избере този контрагент по проверката.  

Освен това аз не знам, че 4000 лева е бил лимитът. Хайде да 
проверим, да видим. Събранието като взима решения да се 
свърши нещо, трябва и да бъде това нещо финансово обезпечено. 
Ами сега се чуват тези думи – било скъпо. Е, не са 15 хиляди 
лева, г-н Кънев, а са 9000 лева. Освен това, ами ако е скъпо, защо 
не докарахте някой по-евтин? Това беше... Не Вие, Вие сте 
изключен от участие, защото решението на събранието беше да не 
е член. Няма как да бъдете Вие. Самият Вие със Светла 
Дерменджиева и г-н Митев присъствахте, когато готвехме 
материалите по конкурса. И аз разчитам да декларирате, че 
всичко беше направено най-добросъвестно от Контролния съвет в 
рамките на неговата грамотност по отношение на спецификата на 
тази дейност. И след като всичко беше направено с широката 
Ваша подкрепа, даже бих казал, беше направено от Вас, за което 
ние и в отчета Ви благодарим и признаваме, че тези имена, които 
споменах, и всички, които пропускам, моля да ме извинят, цялата 
процедура беше извършена абсолютно леге артис. И тук да се 
правят инсинуации за някакви други взаимоотношения е, меко 
казано, некоректно, и то от преки участници в този процес. 
(Ръкопляскания.)  

След като тази финансово-счетоводна ревизия излезе със 
съответния документ, Контролният съвет взе решение той да бъде 
публикуван на сайта. И тук тези цитати, че не можело това, не 
можело онова... Ясно е написано, че е предназначен за 
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възложителя. Възложителят сте вие. Какво има тук да умуваме, че 
било секретно, не било секретно? Той е предназначен за вас и 
това, че този, който го е написал вътре и го е написал в духа на 
техните си стандарти, защото и те си имат стандарти, и защото, 
когато ние коментирахме да му се плати ли, той каза – сори, мен 
може да ме проверява само Сметната палата и еди-кой си, а не 
Контролния съвет на Камарата, които, ако можехте, щяхте да си 
го направите сами. Както и вие като отидете някъде и си дадете 
оценките и какво, почват да ви проверяват възложителите ли? Да, 
ама не бива.  

Така че тук в този случай Контролният съвет провери 
обхвата така, както беше зададен в конкурсните условия и вписан 
в договора, и при условие, че по всички моменти беше даден 
отговор, ние го приехме и казахме да се качи своевременно на 
сайта. Ако някой е засекретил този документ, това не е 
Контролният съвет.  

ГЛАС: От кой? 
БОРИС ГИЗДАКОВ: Който управлява Камарата. Той. И в 

тази връзка Контролният съвет не управлява Камарата. В тази 
връзка искам да ви кажа, че той не е толкова секретен, след като 
всички председатели на регионални колегии го получиха, след 
като аз лично го изпратих на всички контрольори, преди да сте го 
получили от г-н Хрисчев, аз ви го дадох, защото смятам, че поне 
тези хора, които вложиха личните си усилия и труд, имената, 
които споменах в тази работна комисия, която всъщност свърши 
работата, те я свършиха, а не Контролният съвет, по конкурсните 
условия и целия конкурс, тези хора трябваше да си получат и 
материала, за който те работиха.  

Така че от страна на Контролния съвет всичко е системно, 
всичко е прозрачно, всичко е точно. И всякакви други тези, 
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изкривени цифри, просто не отговарят на истината. Аз моля тези 
от залата, които съм засегнал с изказването си, да станат и да ме 
опровергаят.  

Благодаря. (Ръкопляскания.) 
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Последно изказване, 

заповядайте. 
ДИМИТЪР ДИАМАНДИЕВ (Старозагорска колегия): Ще 

бъда много кратък и ще кажа нещо различно.  
Стара Загора има 43 редовни членове на Камарата на 

независимите оценители в България. От тези 43-ма души реално 
оценителската работа се върши от около 20 човека. Ще взема 
реплика от г-н Андонов, който говори, и г-н Митев преди малко. 
Тези 20 човека, които работят реално, те искат от Камарата 
следното: 

Те искат спокойствие, гаранция и защита. Включително 
тези, които работят и които не работят оценителска работа, 
изобщо не са очаквали, никога не са очаквали Камарата да им 
търси.  

Аз лично като редови член нямам никакви претенции към 
ръководството, към Управителния съвет от София. Винаги когато 
сме имали необходимост, комуникацията е текла бързо, ясно и 
разбрано и аз в известен смисъл благодаря.  

Понеже имаше много спорове относно пари, счетоводна 
отчетност и т. н., аз лично не съм дошъл тук да водя счетоводни 
спорове и да търся пари. Ако може Камарата да намери не работа 
на хора, а да увеличи престижа на оценителската професия и 
евентуално да намери нови сектори за дейност на оценителите, аз 
лично ще бъда благодарен.  

Благодаря. (Ръкопляскания.) 
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ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Колеги, Комисията по 
предложенията трябваше до 13,00 часа да представи всички 
предложения за управителни органи и мисля, че е готова, 
предлагам да прекъснем процедурата.  

ДИМИТЪР В. ДИМИТРОВ: Никак не ми харесва това нещо, 
че преди малко г-н Симов се обяви против смесването, а ние го 
правим точно това нещо. Обръщам внимание на всички колеги, 
това, което коментирахме и досега, решенията на общото 
събрания от 9 юни 2012 г. и извънредното общо събрание на 17 
ноември 2012 г. и до настоящия момент не са качени в сайта. 
Липсват в протоколите.  

ГЛАС: Качени са.  
ДИМИТЪР В. ДИМИТРОВ: Кога ги изкарахте, днес ли? 

Снощи ги нямаше. Цяла година ги няма качени на сайта, колеги. 
И то защо? Защото от 11 взети решения само 2 са изпълнени – 
едното е за финансово-счетоводната ревизия, другото е за качване 
в сайта на всички колеги, които не са си дали отчетите. И искаме 
сега пак да смесваме. Имайте предвид, че ние докато не 
гласуваме освобождаваме ли Управителния съвет от отговорност 
или не, нямаме право изобщо да обсъждаме тяхното присъствие в 
изборите даже. Как ще ги допуснем ние да ги изберем и да 
замажат следите. Това ли искате? Гласувайте тогава.  

ЛЮДМИЛ СИМОВ: Господин Хрисчев, кога са качени 
протоколите от общите събрания в сайта? Кажете, понеже тук се 
говорят абсолютни инсинуации. Има компютри, има всичко. 
Непрекъснато се правят необосновани нападки. Ето го господин 
Хрисчев, който ще ви отговори.  

ХРИСЧЕВ: В сайта на Камарата в рубрика 
„Вътрешнонормативни актове” са качени абсолютно всички 
протоколи от всички общи събрания. До тях има неограничен 
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достъп и излиза и датата, на която са публикувани в сайта. В 
ограничения достъп са публикувани всички протоколи на 
Контролния съвет, на Управителния съвет и на Комисията по 
професионална етика.  

В „Общо събрание” – не съм сигурен дали има публикуван 
протокол от Общо събрание, но всички протоколи, повтарям още 
един път, от всички общи събрания са публикувани в 
неограничения достъп във „Вътрешнонормативни актове”. Всичко 
е с дата на публикуване. Може всеки да прочете.  

ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колега, искате ли да дойдете да ги 
видите?  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, искам думата.  
Чувствам се лично засегнат от изказването на моя колега 

Димитър Димитров, той ми вменява вина. Декларирам пред вас, 
че нищо не съм взел от Камарата освен командировъчните и за 
два изпита. Нищо не съм взел, а вина да ми се вменява, за мен е 
обидно.  

ДИНКО ДИНЕВ: Колеги, има постъпили предложения за 
избор на Управителния съвет, ще ви прочета имената не по 
азбучен ред, в самата бюлетина ще бъдат по азбучен ред:  

Светла Захариева Дерменджиева. Предлага се от един човек, 
подписала е декларация.  

Венцислав Борисов Ненов. Предлага се от един човек, не е 
подписал декларация.  

Красимира Иванова Петкова. Предлага се от един човек.  

ДЕЛЕГАТ: Може ли да казвате и имената на тези, които 
предлагат? 

ДИНКО ДИНЕВ: Не съм подготвен в момента, но ще го 
направя и тогава ще се явя отново пред вас. (Реакция в залата.) 
Добре, ще го направим. 
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ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Господин Симов, може ли 
процедурно предложение?  

След малко г-н Динко Динев ще излезе пак, тогава ще има 
нещо друго, което не харесва на някого и пак ще го върнем. Дайте 
каквото се е подготвил, да си го изнесе и това е. После, след като 
се стигне до изборите, всеки ще стане, ще се мотивира и т. н. 
Защото тук сме 200 човека, може да има 200 мнения как трябва да 
изглежда това, което се изнася. Когато има такива предложения, 
да се гласуват. Това е моето процедурно предложение.  

ДИНКО ДИНЕВ: Уважаеми колеги, чета ви предложенията 
за Управителен съвет.  

Светла Захариева Дерменджиева, предложена от Бистра 
Бонева.  

Венцислав Борисов Ненов, предложен от Димитър Желев 
Димитров.   

Красимира Иванова Петкова, предложена от Стефан 
Тодоров от Русе.  

Дарина Русева Бобева, предложена от Димитър Димитров.   
Людмил Николов Стоев, предложен от Цветанка Ковачева 

от Пловдив. 
Людмил Николов Симов, предложен от Димитър 

Светославов Диамандиев.  
Цветанка Димитрова Александрова, предложена от Таня 

Бачовска.  
Людмил Иванов Велинов, предложен от Атанас Неделчев 

Атанасов. 
Дарина Русева Бобева, предложена от Таня Гинчева 

Андонова. 
Кирил Георгиев Георгиев, предложен от Донка Димова 

Михайлова. 
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Георги Илиев Андонов, предложен от Таня Илева. 
Мария Атанасова Райковска, предложена от Таня Илева.  
Иван Коев Митев, предложен от Таня Илева. 
Жеко Кирилов Фетваджиев, предложен от Таня Илева.  
Колеги, чета ви предложенията за Контролен съвет: 
Борис Кирилов Гиздаков, предложен от Таня Бачовска.  
Борислав Петров Стоицев, предложен от Красимир Иванов 

Братанов. 
Марин Михайлов Михайлов, предложен от Живка Бонева. 
Марин Михайлов Михайлов, предложен от Людмил Иванов 

Велинов.  
Марин Михайлов Михайлов, предложен от Димитър 

Димитров.  
Венета Колева Желева, предложена от Светла Захариева 

Дерменджиева. 
Бистра Бонева, предложена от Таня Стоянова Бачовска. 
Петър Влаев, предложен от Диана Добрева.  
Божидар Дончев, предложен от Таня Илева. 
Цветана Димитрова Александрова, предложена от Таня 

Илева. 
Кирил Владимиров Михов, предложен от Таня Илева.  
Ирена Любомирова Диамандиева, предложена от Иванка 

Христова.  
Колеги, има постъпили предложения и за председател на 

КПЕ. Предложенията са следните.  
Таня Бачовска, предложена от Надка Синегирова. 
Димитър Димитров, предложен от Живка Недева Бонева.  
Това са предложенията, те са на вниманието ви. Тези, които 

не са попълнили декларации от така  прочетените хора, моля да 
ги попълнят и да ги представят.  



 71 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ако обичат, председателите да 
дойдат и да си заемат местата.  

ЯНКА АЛЕКСАНДРОВА (Перник): Тъй като много малко от 
колегите познавам, предлагам така изчетените имена просто 
визуално да ги погледнем.  

ДИНКО ДИНЕВ: Само искам да отговорят дали са готови с 
подготовката за изборите и тогава всички колеги ще се 
представят.  

ДЕЛЕГАТ: Колеги, нека направим почивка за обяда, през 
това време материалите ще се подготвят и преди гласуването 
хората ще се представят.  

ДИНКО ДИНЕВ: Колеги, обявявам 1 час почивка.  
 

(ПОЧИВКА от 13,45 до 15,00 часа) 
 

(15,00 часа) 
 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, продължаваме 

заседанието.  
Думата има Иван Димов.  
ИВАН ДИМОВ: Уважаеми колеги, не бях в залата и не 

можах да предложа за член на Управителния съвет един колега. 
Може ли с ваше решение допълнително да подам една входяща 
молба?  

ГЛАСОВЕ: Не може.  
ИВАН ДИМОВ: Добре, благодаря ви, колеги. Нашата 

регионална колегия тогава ще си тръгне, да видим по-нататък 
какво ще направите.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Димов, дай предложението!  
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (Варна): Искам думата, колеги.  
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Знаете, колегата правилно запита. В устава ни изрично е 
записано – в хода на разискванията на кандидатите и избор на 
ръководни органи всеки може да прави отводи, да се правят 
самоотводи, и да прави нови предложения. Това, че сме имали до 
13,00 часа срок някакъв да бъдат писмено внесени, не значи, че 
когато почнем по точката от дневния ред да разискваме състава, 
ние не можем да дадем отвод или пък някой да си направи 
самоотвод или да направи ново предложение. Представете си, че 
сега от 12 предложени човека, 7 си дадат отвод или самоотвод. Е, 
5 човека ли ще избираме или 7? Това значи, че можем да даваме и 
нови предложения. Но ние все още сме на т. 1 от дневния ред, 
колеги. Нека да ви каже тук юрисконсултът. Ние в момента 
нарушаваме дневния ред. Не сме взели решение, че трябва да 
обсъждаме предложения за ръководни органи.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Напротив, това решение е 
взето и е гласувано.  

Господин Димов? Процедура, дайте си предложението и ще 
го поставим на гласуване.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Той го даде.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: В процедура на гласуване сме.  
ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Аз също имам предложение в 

зала за номинация на Татяна Илева за Управителния съвет от 
Софийската регионална колегия. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Добре. Моля, който е съгласен 
с двете предложения – предложението, което даде г-н Иван Димов 
и предложението на Йорданка Велинова, да гласува.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Гласуваме да допълним кандидатите 
за листата. Който е "за", моля да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: 45 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 44 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 12 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 16 
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по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 13 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 30 
по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 17 по 1.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля който е "против", да 
гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: 1 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: Нула; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 2 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 
Нула; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула; ВЕНЕТА СОТИРОВА: Нула. 
И тук – нула. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля който е "въздържал се" 
да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: Нула; КРАСИМИРА БАШЕВА: 1 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула; АТАНАС АТАНАСОВ: 1 по 
2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула; ВЕНЕТА СОТИРОВА: Нула. 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: И в президиума – нула. 

„За” – 485, „против” – 10, „въздържали се” – 6.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, позволете ми да ви 

изчета още веднъж постъпилите предложения за Управителен 
съвет, този път няма да чета кой ги е предложил, защото вече ги 
имате:  

Венцислав Борисов Ненов, Георги Илиев Андонов, Дарина 
Русева Бобева, Жеко Кирилов Фетваджиев, Иван Коев Митев, 
Кирил Георгиев Георгиев, Красимира Иванова Петкова, Людмил 
Иванов Велинов, Людмил Николов Симов, Мария Атанасова 
Райковска, Светла Захариева Дерменджиева, Цветанка Димитрова 
Александрова, Марияна Арабаджиева, предложена от Иван 
Димов, Татяна Илева, предложена от Йорданка Велинова.  

Това са предложенията за Управителен съвет.  
За Контролния съвет предложенията са следните:  
Бистра Станишева Бонева, Божидар Христов Дончев, Борис 

Кирилов Гиздаков, Борислав Петров Стоицев, Венета Колева 
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Желева, Ирена Любомирова Диамандиева, Кирил Владимиров 
Михов, Марин Михайлов Михайлов, Петър Атанасов Влаев, 
Цветана Димитрова Александрова.  

Това са предложенията за Контролния съвет.  
Цветанка Димитрова Александрова е предложена и в двете 

листи. Моля да си направи отвод от едната листа.  
ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА: Правя си отвод от листата 

за Контролен съвет.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Цветанка Александрова остава 

в листата за Управителен съвет.  
Други предложения има ли?  
Господин Божидар Кънев искаше думата.  
БОЖИДАР КЪНЕВ: Уважаеми колеги, правя едно уточнение 

след изказването на г-н Гиздаков. По принцип използвахме 
почивката и с него разменихме някои думи и стигнахме до 
извода, че мислим еднакво, само сме се изказвали различно. В 
какво се състои проблемът? 

Проблемът се състои в това, че от 2010 г. решения на 
Контролния съвет до ден-днешен не са изпълнени. Кои основно? 
Тези, които се отнасят до всички тези проблеми, свързани с 
отчетността, тъй като от м. декември е назначен нов 
счетоводител, нова счетоводна фирма всъщност, която би 
следвало онези грешки, които така или иначе са отчетени в хода 
на ревизията, защото постъпвайки през м. декември, тя 
продължава и към настоящия момент, вече 7 месеца, нямаме нова 
счетоводна политика, нямаме нов сметкоплан, тъй като такъв 
вчера ми се представи разпечатан, но неутвърден от 
Управителния съвет или от г-н председателя, което означава, че 
не е разглеждан. Седем месеца продължава старият тип на работа. 
Това, което беше предложено и обсъждано многократно и в 
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разговори с господин Симов, и с отделните членове на 
Управителния съвет, и с всички членове на Контролния съвет, 
беше, че за да стъпим на здрава финансова дисциплина, трябва да 
се създаде единен софтуер с всички регионални колегии и 
отчетността да става за секунди, а не дни, не за месеци, както в 
момента става.  

Важен елемент от това, което трябваше да се изтъкне в 
прословутия все пак одиторски, ревизионен и т. н. доклад, е, че 
оборотната ведомост, която ви казах, към 31 декември, и тази, 
която е на 1 януари, не може да се различава с нито една 
стотинка. На практика имаме разлика от 90 хиляди лева, които 
никой не ги обяснява в резултат на какво са.  

Има неотчетени аванси от миналата година, продължават 
към 30 април да се водят в неизвестност кой ги е получил. Има 
разходни касови ордери, които не са утвърдени с подписи, 
дублирани плащания. Някой, който е взел два пъти една и съща 
сума, нормално е да я върне. Тези моменти не са изчистени от 
доклада и затова въпросът, който възниква, тъй като точките 
вървят една след друга, трябва да се вземат конкретни решения 
какво правим по-нататък, за да подобрим отчетността. Нищо 
друго не се иска.  

Проблемът е да не се прехвърля в пълния смисъл на думата 
от един орган на друг, защото в крайна сметка тук събраните сме 
парламентът на Камарата. Законите и наредбите и т. н. са приети 
от всички нас. Управителният съвет, респективно Контролният 
съвет са нашите изпълнителни органи. Комисията по 
професионална етика е нашата съдебна... Оттам нататък всеки си 
има разграничения по устав и ако някой не си изпълнява 
задълженията и отново, пак казвам, отново ще иска втори мандат 
да продължим по същия начин, смятам, че е безсмислено.  
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Благодаря.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Господин Савов има думата.  
ПЕТЪР САВОВ (София): Аз искам да взема думата по един 

такъв въпрос.  
Забелязвам в доклада на Управителния съвет, че доста 

работа е свършена, но до средата на 2011 г. Горе-долу последните 
изпити, които са проведени за нови оценители, са оттогава. Не 
забелязвам почти никакви действия от централния офис на 
Камарата на независимите оценители в България по отношение на 
свършването на някаква работа. В цялата дейност, която се 
отчита след средата на 2011 г. на практика са отчетите на 
регионалните колегии. Поне това е моето виждане по въпроса.  

По отношение на счетоводната политика, на пропуските в 
счетоводството, тук излиза, че няма счетоводство – няма виновни. 
Така излиза. Аз така разбирам поне всичките обяснения, които са 
направени. Това, което забелязвам, беше пусната една анкета, 
която беше отречена да бъде попълвана, от едно момиче от Варна, 
специално аз я попълних и резултатите от анкетата, между 
другото, са доста показателни. Явно вие сте доволни от управата 
на Камарата на независимите оценители в България, виждам тук 
два реда, те са доволни, да. Вие сигурно попадате в тези 3%, 
които са доволни.  

Другите, които не са доволни, виждам едно недоволство в 
анкетата, над 55% са тотално недоволни и само 3% са доволни. 
Такава е анкетата. Тя е попълвана от наши членове. (Реакции в 
залата.) Каквато и да е тази анкета. Вие не я приемате, аз я 
приемам. Защо не я приемате? Резултатите не ви удовлетворяват 
ли? Ето я анкета, аз съм я разпечатал.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Господин Савов, направете 
аналогията.  
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ПЕТЪР САВОВ: Аз мисля, г-н Председател, че можете да 
въведете малко ред, който има да се изказва, ще се изкаже след 
като аз приключа.  

Ако искате конкретни цифри, мога да ви ги кажа. (Реакции в 
залата.) Но просто анкетата е показателна. Ами, да сте я видели, 
аз сега мога да ви я дам сега, ако искате, мога да прочета и 
цифрите. (Реакции в залата.) Забелязвате ли, колеги, отзад и 
отдясно Регионална колегия – Варна, какво прави?  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Не ги обиждайте, не бяха от 
Регионална колегия – Варна.  

ПЕТЪР САВОВ: така че аз искам да кажа единствено с тази 
анкета, че забелязва неудовлетворение от работата на 
Управителния съвет. (Реакции в залата.) Преднамерено, 
момичето ще прави дипломна работа по тази анкета. Това е една 
извадка, госпожо. Сега ще се види на избора... Но вие не 
приемате една анонимна анкета, която не е организирана от 
някой, така че да бъде манипулирана. Приемете го и като 
предизборна агитация.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, мисля, че отново 
стигнахме до такова ниво, което беше в началото.  

Думата има г-н Пламен Илиев.  
ПЛАМЕН ИЛИЕВ: Благодаря Ви. Аз нямах намерение, но 

искам да внеса малко пояснение.  
Въпросното момиче, даже то е тук, в залата, тя е моя 

студентка, аз съм научен ръководител и мога да кажа, че нейната 
анкета няма нищо общо с това, което се говори. Първо, тя е за 
учебни цели, тя не е представителни. Въпросите въобще нямат 
връзка с тези неща и не е разпространявана. Това първо, това не е 
най-важното. 
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Другото, което ми се струва, че е важно и съм провокиран от 
няколко изказвания. Вижте, сигурно има проблеми и по 
отношение на отчетността, и по отношение на други въпроси, но 
тук сякаш нещата отидоха много към отчетността. Бъдете 
сигурни, че във всяка една организация, независимо каква е, и 
перфектна отчетност да има, няма ли я визията, няма ли го 
иновативното, не може да има резултати. Апелът ми към 
аудиторията е – нека да се концентрираме върху това от този 
момент нататък какви корекции трябва да направим, каква ще 
бъде нашата визия, отчетността безспорно, сигурно има 
проблеми, не мога да твърдя, не съм се запознал подробно, но 
това няма да реши проблемите, ако имаме перфектната отчетност. 
Сигурно професионално това на някой му е по-любимата тема, но 
мисля, че другото е по-важно. И би било добре заедно с 
коментарите върху отчета, ние да кажем нашето виждане за 
онова, което ще ни изведе към нещо много по-добро от сегашното 
състояние. Има много въпроси, които не са решени и те чакат 
своя отговор. Важният въпрос за мен като човек, който работи с 
млади хора и студенти, е това вратата да бъде отворена на нашата 
Камара. Считам, че повече трябва да бъде отворена. Това е моето 
принципно разбиране.  

Благодаря ви. (Ръкопляскания.) 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Искам да отговоря на г-н Савов 

и на някои други колеги, които се изказаха.  
Колеги, много интересно в изказванията на много от вас се 

изказва едва ли не становището, че абсолютно всичко опира до 
Управителния съвет, че абсолютно всички останали някакси са 
индиферентни към това, което се случва. Ще ви дам няколко 
примера.  
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Имаме решения, които приехме на Общото събрание, които 
ги изпълни, между другото, Управителният съвет. Примерно да се 
дадат предложения в сайта на Камарата – и писмени, и по имейли, 
по отношение на промяната на закона, за стандартите, и т. н. 
Знаете ли колко предложения се получиха на сайта на Камарата? 
Две предложения, две единствени предложения за 6 месеца. Не 
говоря за предложенията от Софийската регионална колегия, те 
са отделно, и от Варненската регионална колегия, които също са 
отделно. Но говоря за индивидуални имейли – два.  

По отношение на стандартите. Също два. Мога да ви кажа, 
че нещата, с които се занимаваме сега, са едно дребнотемие, с 
едва ли не лични обиди и т.н. Наближават съществените неща, 
които трябва да решаваме. Ние сме приели, че докрая на годината 
международните стандарти са препоръчителни. Следващата 
година какво ще правим? И колко от всичките колеги, не само 
членовете на Камарата, но и извън Камарата са обучени и са 
запознати с тези стандарти, и т. н., и т. н. С подходящи семинари, 
с подходящи квалификационни курсове и това е. Да се подготвят 
и да се издига нивото.  

Искам да кажа нещо друго. Камарата на независимите 
оценители в България получи като наследство лицензи от 
Агенцията за приватизация, а след това Агенцията за 
приватизация и следприватизационен контрол. Ние говорим за 
квалификацията и тук се поставяше този въпрос на събранията, за 
ниската квалификация, особено на колеги, които са извън 
Камарата. Веднага задавам въпроса – тези колеги по какви учебни 
програми са обучавани? Сигурно по учебни програми от Марс ли, 
от Венера ли, от някое място извън Земята. Те са обучавани по 
тези учебни програми от УАСГ и всичките, които са провеждани. 
Така че дайте да не обвиняваме само Камарата и т. н. Аз съм 
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изпаднал в неудобство и понеже ако някой още веднъж вземе 
думата по отношение на обучението и други неща, че аз исках да 
потъна от срам от провеждането на някои изпити, и от 
провеждането на някои курсове, и от текстовете на някои изпити. 
(Ръкопляскания.) 

ИВАН МИТЕВ: Може ли процедурно предложение? 
Започваме избори. Още не сме гласували прекратяване 
регистрацията на членовете на Общото събрание. Моля да се 
гласува, за да се знае какъв е кворумът, който ще се ползва като 
база за пресмятане на резултата от изборите.  

На Управителния съвет съм обяснил, че две висши учебни 
заведения провеждат едновременно анкета за нагласите на 
членовете на неправителствените организации към това, което се 
случва в тях.  

Едната се провежда във Варненския икономически институт, 
другата се провежда от Софийския университет, радио „Алма 
Матер”.  

Това, което прави впечатление, е, че резултатите са много 
сходни. Може би ще бъде редно да изискаме и от двете анкети 
резултатите да ги публикуваме на нашия сайт.  

ГЛАСОВЕ: Те не са официални.  
ИВАН МИТЕВ: Че кои анкети са официални? Всяко 

допитване до обществено мнение... 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, професор Илиев тук ли 

е? Мисля, че не е много коректна информацията да се каже, че 
тези две анкети са провеждани от висши учебни заведения.  

Едната анкета е провеждана – студентската, тя е с учебна 
цел.  

Другата анкета обаче и когато аз поставих въпроса какви са 
тези анкети, веднага тази колега, която я провеждаше, веднага се 
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обади и даде информация. Втората анкета, от която се провежда и 
от която се правят изводи, аз не можах и никой не можа да влезе в 
контакт с тези, които провеждат тази анкета. Аз мисля, че всяка 
защитаваща и държаща на своето реноме социологическа агенция 
и т. н., най-малко ще се идентифицира коя е и ще се обади и 
фактически ще влезе в контакт с тази организация, която 
провежда тази анкета. Ние нямаме никакъв контакт с втората 
анкета, абсолютно никакъв. И всички опити да влезем в контакт с 
нея, бяха неуспешни.  

Госпожа Илева има думата.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Господин Симов, случилото се тук във 
връзка с тези анкети просто трябва да светне лампичката на 
управляващите и контролните органи. Не трябва нито „Алма 
Матер”, нито студентката от Варна да ги прави тези анкети. 
Според мен трябва да ги правим ние, в Камарата, и то 
провокирани от Управителния съвет, от Контролния съвет, от 
Етичната комисия, и то ежегодно. По този начин няма да се 
случват тези неща. Защото аз не знам дали е добронамерено или 
не е добронамерено, но ако ние ги бяхме направили, година след 
година нямаше да имаме този спор тук.  

Благодаря ви за вниманието.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Г-н Гиздаков има думата. 
БОРИС ГИЗДАКОВ: Имам процедурно предложение. 

Проучването на общественото мнение е важно, но Камарата се 
управлява от Общо събрание, а не от анкетьори. След малко ни 
предстои нашата анкета - урните и гласуването. Предлагам да 
прекратим тази тема и да вървим по дневния ред, защото ще 
изпуснем да свършим работа. (Ръкопляскания.) 
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, в процедура сме, 
благодаря на г-н Гиздаков за предложението, то беше давано и 
преди това.  

Моля който е съгласен да се прекратят всякакви разисквания 
по т. 1, да гласува "за".  

КИРИЛ МИХОВ: 44 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 51 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 6 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 17 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 10 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 28 
по 1. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 13 по 1 от президиума.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля който е "против"  това 
предложение, да гласува.  

КИРИЛ МИХОВ: 2 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: Нула; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула; АТАНАС АТАНАСОВ: Нула; 
СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула; ВЕНЕТА СОТИРОВА: Нула. 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля гласувайте "въздържали 
се". 

КИРИЛ МИХОВ: Нула; КРАСИМИРА БАШЕВА: Нула; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 1 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 
Нула; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула; ВЕНЕТА СОТИРОВА: Нула. 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 4. 

„За” – 501, „против” – 8, „въздържали се” – 7.  
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колегата Монева иска да проверим 

кворума по списък дали съответства. Но ние имаме мнозинство и 
можем да продължим.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Давам думата на председателя 
на Комисията по избора.  

ДИНКО ДИНЕВ: Колеги, има ли предложения за отводи от 
така предложените хора за Управителния съвет?  



 83 

ДАРИНА БОБЕВА: Уважаеми колеги, искам да благодаря на 
колегата Таня Антонова, която е направила предложение за моята 
кандидатура. Тя изложи на нашето организационно събрание 
мотивите си, че е добре председателите на регионални колегии да 
бъдат и членове в Управителния съвет, което не отричам, мисля, 
че е добре.  

Благодаря и на колегата Димитър Димитров за 
предложението, макар че не е говорил предварително с мен и не 
сме разменяли информация за предложението.  

От последната седмица и от провеждането до момента на 
събранието искам да направя своя отвод, защото в Регионална 
колегия – Варна, има един много хубав колективен дух от 
момента, в който се създаде, и 4 години мисля, че ние го 
надграждахме и аз уважавам мнението на колегите, които 
предложиха кандидатури за двата управителни органа. В това 
предложение тогава не се обсъждаше моята кандидатура и тъй 
като държа Варненската колегия да запази своята градивност и 
много се надявам, че и в Управителния съвет тези, които изберем, 
също ще имат градивен дух, колегиалност, етичност и те винаги 
мога да разчитат в мое лице и в лицето на моите колеги на пълна 
подкрепа за техните инициативи. Винаги ще работим за доброто и 
развитието на Камарата, защото първите 4 години са най-трудни, 
разбира се, има грешки, но нека да вървим напред, да се поучим 
от грешките си и повече да не ги повтаряме. И наистина с високо 
вдигнати очи да посрещаме хората, като казваме, че сме 
оценители. Защото ако продължаваме в такава светлина, да се 
хвърлят неетични и непрофесионални обвинения, мисля, че няма 
да спечели никой от нас, нито гилдията, нито Камарата. Нека да я 
има Камарата.  

Благодаря. (Ръкопляскания.) 
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Благодаря.  
КИРИЛ МИХОВ (Регионална колегия – София): Искам да 

направя отвод на двама от кандидатите – Людмил Симов и 
Людмил Велинов. Считам, че тези двама кандидати не 
притежават нужните качества да бъдат в Управителния съвет.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Чакайте сега, ние говорим за 
самоотвод.  

КИРИЛ МИХОВ: Имам право и на отводи, ако не знаете.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: За самоотвод говорим?  
КИРИЛ МИХОВ: А нямам ли право на отвод? Ограничавате 

ли ми правото на отвод съгласно нашия правилник? Правото на 
отвод, който е записан в правилника за избор, ограничавате ли ми 
го? Гласува се отводът. Самоотводът не се гласува. Това е 
записано точно.  

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Извинявайте, колега, но по тази 
логика ние също можем да направим отвод на всички кандидати 
от София. Докъде ще стигнем така?  

КИРИЛ МИХОВ: Той се гласува, направете го. Гласува се 
това нещо, нали затова се нарича отвод.  

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Ама сме се събрали тук, за да 
вземем някакви решения в името на всички, а не да се дразним.  

КИРИЛ МИХОВ: Моля председателят на събранието да ми 
отговори на този въпрос.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Г-н Панайотов има думата. 
ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ (Варненска колегия): Колега, никой 

не Ви отнема възможността да гласувате, това е Вашият вот. 
Затова разбираме нещата. В момента гласуваме самоотвод. В 
момента, в който трябва да гласуваме доверието си или 
недоверието си, това е нашият вот. Няма какво да подменяме 
нещата. (Ръкопляскания.)  
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КИРИЛ МИХОВ: Съгласно правилата за избор на 
управителни органи е посочено, че се гласуват отводи и 
самоотводи. Отводите се гласуват от Общото събрание, а 
самоотводите не се гласуват, прочетете си правилата. Сега какви 
са тези измислени неща във Варна?  

КРАСИМИРА БАШЕВА (Регионална колегия София – град):  
Преди 4 години, колеги, аз и г-жа Йочева предложихме г-н 

Симов за Управителния съвет. За тези 4 години лично аз, говоря 
от свое лично име, не съм доволна от това, което г-н Симов 
направи, и затова го призовавам да си направи той отвод с оглед 
на това да даде право на други млади хора, които са предложени, 
както чухме ние, да работят за Камарата. (Ръкопляскания.) Мисля, 
че 4 години той каквото можа да направи, направи. Нека да дадем 
възможност и на други хора да работят за нашата организация.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, много се извинявам, 
разбирам желанието на по-голямата част от нас тук, че гледаме 
по-бързо да свършим работа и едва ли не да претупаме отгоре-
отгоре нещата. Но ние в момента вече правим законови и уставни 
нарушения и едва ли не, може грубо да ви прозвучи, но ние си 
копаем гроба. Имайте предвид, че имаме много противници и 
само ни чакат да направим закононарушенията, за да ни вкарат в 
съда и да ни ликвидират. В момента ние нарушихме целия дневен 
ред. Тръгнахме по т. 1, обърнахме се на т. 5 и т. 6. Вкарахме едва 
ли не, без да има решение на цялото наше събрание, т. 2, т. е. 
разискванията по доклада на Контролния съвет. Изобщо никой не 
докладва по отчета на Комисията за професионална етика, 
прескочихме цяла точка – снемане отговорността, ревизията да не 
я коментирам. Тя е точка от дневния ред и ние я промазахме. 
Снемането на отговорността – и нея промазахме. (Реакции в 
залата.) Какво искате? Не искате да ви се докладва, така ли? 
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Щом не искате, защо сте дошли на това събрание, аз това се чудя? 
(ГЛАС: Ние сме се запознали.) Какво сте се запознали, когато 
имаме приет дневен ред?  

Колеги, аз моля наистина юрисконсултът да ви обясни как 
са нещата, какво имаме право да промажем, дето се казва, да 
прегазим и какво е подсъдимо.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, приключвам 
дискусията, само колегата... 

ВЕСЕЛИН ВЪЛЧАНОВ (Варненска регионална колегия): 
Колеги, процедурен въпрос. На всички съобщавам, може би сте го 
пропуснали, преди 15-20 дни в медиите мина съобщението, че 
Камарата на брокерите на недвижими имоти се създава и един от 
въпросите беше против Камарата на оценителите, където са 
некомпетентни да издават мнения. Ние сме се събрали на Общо 
събрание и задавам въпрос към всички – искате ли да 
съществуваме, или искате от Камарата на брокерите да изземат 
нашите функции и да кажат – гледайте си работата?  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: В правилата не се гласуват 
самоотводите, отводите се гласуват. В правилата не е ясно докога 
може да се дава отвод и докога може да се гласува за отвод. Има 
една-единствена логика – отвод може да се дава до момента, до 
който конкретната кандидатура не е подложена на гласуване, 
съответно гласуване по отвода може да се прави, докато 
кандидатурата на конкретното лице, предложено за член, не е 
подложена на гласуване. Тоест всеки може да направи отводи към 
момента, тъй като не е подложена на гласуване нито една 
кандидатура, но според мен логично е да се посочи един краен 
срок, до който могат да се правят тези отводи, защото иначе 
играта на отводи, самоотводи и гласуване би блокирала дейността 
на събранието.  
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Има думата г-жа Мара Иванова 
за даване на отвод.  

МАРА ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз искам да дам отвод 
на кандидатурата на доц. Андонов, защото ние работихме в един 
Управителен съвет, вижте отчета и на колко събрания той е 
присъствал.  

Видях оплаквания, че работната група е била 
разформирована, никой не каза защо е разформирована тази 
работна група. Колко пъти доц. Андонов е инициирал събирането 
й за 4 години? Аз съм член на тази работна група, един път съм 
поканена за среща. И мисля, че за 4 години на доц. Андонов му 
беше даден пълен картбланш да сложи добри основни в тази 
работна група. За съжаление, резултатът е плачевен. Аз въпреки 
че не съм преподавател, съм се стремяла да си изпълнявам 
задълженията в тази работна група и лично аз като член на тази 
работна група не съм доволна от работата на доц. Андонов като 
неин председател. Затова му правя отвод.  

КИРИЛ МИХОВ: Аз ще имам ли право да се аргументирам 
за моя отвод? Одеве ме прекъснахте, отнехте ми думата, в 
момента някой ме прережда. Какво става тука, във Варна имаме 
други правила?  

Ще ми запишете ли мотивите за отвода?  
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Повторете ги да ги запишем.   
КИРИЛ МИХОВ: Не съм ги казал, за да ги повтарям. Вие ме 

прекъснахте и ми отнехте думата. Казвам ги за първи път, за да ги 
запишете.  

Мотивите ми за тези две личности са, че единият от тях 
беше председател на Управителния съвет, г-н Людмил Симов, и 
като такъв той не се справи с неговата работа. Управителният 
съвет не работеше като съвет, а по-скоро като някакъв едноличен 
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орган, включително и документите, които излизаха от 
Управителния съвет, не всички бяха приемани от този съвет.  

А г-н Людмил Велинов беше в Контролния съвет на 
Камарата.  

Тези две лица, въпреки че има различни ангажименти и 
различни отговорности към управлението на Камара, имаха общ 
договор за съвместна дейност като търговци. Считам, че това 
доказва, че тези лица нямат нужния морал да бъдат в 
управлението на нашата Камара, поради което правя техния 
отвод.  

Благодаря ви. (Ръкопляскания.) 
ДАРИНА БОБЕВА: Не искам да казвам нищо за отводи, 

искам само да обърна внимание с голяма молба към колегите от 
София. Добре сте дошли във Варна, радваме се, че много 
дойдохте, но нека да не говорим във Варна това, във Варна онова. 
Ако искате да знаете, ако сме в този състав и на Луната, Луната 
ще ни е виновна. Нека да работим конструктивно и да престанем 
с някакви абсурдни неща. Смешно е. Дайте да си вършим 
работата. Трагично, както казват колегите. Безобразие е, 
престанете с Варна и София. Ние сме едно, ние сме гилдията. 
(Ръкопляскания.) 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Колеги, това, което каза Дарина Бобева, 
го подкрепям с четири ръце, имам само две. Регионална колегия – 
София, е казвала сто път, Регионална колегия – Варна, не ни 
пречи. Регионална колегия – Варна, може само да помага и ние на 
нея. За съжаление, направиха определени личности тези 
разногласия. Противопоставяха Софийската регионална колегия 
на останалите колегии, за което на мен ми е много болно. 
Софийската регионална колегия може да казва това, което мисли 
за отчетни доклади, за бюджети, за програми, за хората, които са 
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управлявали през това време, но Софийската регионална колегия 
е готова да работи с всички регионални колегии и го е доказала. 
Така че противопоставяне на двете колегии - Варна и София, 
няма, както и с други. (Ръкопляскания.)  

Другото, което искам да кажа, е, че аз също правя своя 
самоотвод и ще го мотивирам. Колеги, аз смятам, че нищо не ме 
мотивира да работя в Управителния съвет. Нито това, което 
предстои да се направи, нито виждам някаква стратегия за по-
нататък, нито виждам, че нещата ще се пооправят, нито виждам, 
че хората, които се номинират, ще направят нещо кой знае какво. 
Това е едната от причините.  

Второ, благодаря на всички колеги от Софийската 
регионална колегия, която на нашето Общо събрание ме 
номинираха на първо място, но аз, колеги, оставам с вас и ще 
работя с вас. Това е моят ангажимент докрая на моя мандат. Каня 
всички колегии да присъствате поне на едно Общо събрание на 
Софийската регионална колегия, за да видите как протичат. 
Господин Симов е присъствал на едно, г-жа Бачовска е 
присъствала на едно, при нас нещата вървят толкова гладко, в 
такъв конструктивен дух и защо трябва тук събралите се да се 
противопоставяме? Дайте да изберем днес достойните, които ще 
работят напред, които ще контролират тази Камара. Дайте да 
изберем председатели, които ще имат визията, които ще имат 
възможността да издигнат авторитета на тази Камара. Още един 
път, колеги, от Софийската регионална колегия, моля да ме 
извините, но аз правя своя отвод.  

Благодаря ви. (Ръкопляскания.)   
ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Искам да взема отношение по отвода, 

който е направил г-н Михов от Софийската регионална колегия.  
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Наистина моята фирма има взаимоотношения по един 
договор за оценка с фирмата на г-н Людмил Симов, в случая той 
ми се явява по този договор подизпълнител. Това дали е 
законосъобразно, аз няма да го тълкувам, ще го оставя на юриста, 
защото аз не съм юрист. Но г-н Михов каза, че ние двамата 
нямаме моралните качества да бъдем членове на Управителния 
съвет, от което аз се чувствам лично обиден и заявявам тук, че ще 
си потърся правата в съда. Г-н Михов е  юрист, доколко добър, 
ще се види в съда. (Ръкопляскания.)  

Моля юристът да се изкаже дали такъв договор е законен 
или не, дали противоречи на устава и т. н. Все пак този въпрос 
трябва да се изясни преди да пристъпите към гласуване.  

Благодаря.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Г-н Влаев има думата.  
ПЕТЪР ВЛАЕВ: Господа, въпреки всичко, правя отвод на 

господин Андонов. Мотивите ми са, че в неговия конспект има 
вещен метод за оценка на земеделски земи. (Весело оживление.) 

Второ, има остатъчен метод за оценка на земеделски земи.  
Друго няма да казвам.  
Следващият момент. Този конспект е приет с 6 гласа и с 1 

против, прави чест на г-н Симов, че е бил против този конспект. 
Всички останали членове на Управителния съвет с 6 гласа 
гласуват "за" това той да бъде публикуван.  

Благодаря ви. (Ръкопляскания.)  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, когато става въпрос за 

земеделски земи, аз не съм оценител на земеделски земи. Но знам 
дали една земя може да се оценява по амортизирана заместителна 
стойност и по вещна стойност, това поне го знам.  

Второ, бях обвинен от г-н Андонов във всички смъртни 
грехове, че аз съм тази причина да не се утвърждава този 
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конспект по земеделски земи и т.н., за това, че си позволих да не 
гласувам за този конспект, въпреки че аз изпълних решението на 
Управителния съвет и се подписах.  

Искам да кажа, че тук се завоалират основни неща, които аз 
казах. И понеже ще продължим с даването на отводите, понеже г-
н Михов иска думата, след малко ще кажа и аз моите отводи. 
Понеже господин Андонов иска сега думата, сигурно той ще ми 
направи отвод. 

ГЕОРГИ АНДОНОВ: Аз благодаря, че г-н Влаев влиза в 
една негласна полемика, но ще Ви дам един съвет, г-н Влаев, не 
забравяйте че това, което сте го придобили като квалификация, е 
благодарение на наредба на земеделието, ако сте от първите още, 
която е писана от нас и няма такива неща. Вещен метод няма за 
земя, има за трайни насаждения. (Реакции в залата, гласове: няма 
амортизация.) Кое няма амортизация? (Реплики.) 

Аз предложих преди известно време нещо... Явно влизаме в 
една глупава подробност. Вие давате ли ми думата или не? Знаете 
ли колко народ се е подготвил тук и никога няма да направят 
груби грешки, каквито тук се споменават? Ами вие чули ли сте за 
обърнат приходен метод? Обърнат. Би ли ми казал г-н Влаев 
какво е обърнат, да не би да е хомосексуален този метод? 
Тежестен метод. Къде има тежестен метод? (ГЛАС: Моля?) 
Тежестен метод, не тежести, а метод. 

Вижте какво, в тази материя си имаше много голям ред и 
откакто абдикирахме и откакто Управителният съвет на мен не ми 
разреши да съгласувам конспекта с Министерството на 
земеделието, защото казват, че ние сме много по-велики от тях, 
това ще продължава. Този нихилизъм ще бъде и в бъдеще. Трябва 
да се уважават нещата, които са постигнати до момента, а не да се 
опорочават. И затова не се срамувам от нищо, което говоря. Това 
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е материя, която никак не ми е чужда и никак няма да се 
срамувам, дори някъде да съм допуснал грешка. Важното е ние да 
се вкарваме в дребноречие тук и послесловие, а да имаме нещо, 
което е направено, което ще бъде направено. Това са години, от 
1997 г. обучаваме оценители на земеделски земи, то не бяха 
подобрения, то не беше какво ли не. Сега, така го публикуваха, 
така ще бъде. Догодина нищо чудно принципалът да каже – 
господа, вие какво правите в Камарата? Искате да промените 
цялата методология? 

Благодаря ви. (Ръкопляскания.) 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Господин Михов има думата.  
КИРИЛ МИХОВ: Господин Велинов, относно морала имах 

професионалния морал. Тъй като Вие сте бил в Контролния съвет, 
Вашата задача беше да контролирате Управителния съвет, чийто 
член е г-н Симов. И е недопустимо от морална гледна точка с 
хората, които Вие сте длъжен да контролирате, да имате общ 
бизнес. Това неминуемо се отразява на Вашите взаимоотношения 
и пречи на професионалната Ви работа –да контролирате тези 
хора.  

Другото, което Ви спестих на предишното си изказване, не 
се ли срамувате, че имате в крайна сметка конфликт на интереси, 
тъй като в Регионална колегия – Варна, в нейното ръководство 
има Ваши роднини? (Реакции в залата.) 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Госпожа Бачовска има думата. 
ТАНЯ БАЧОВСКА: Господа водещи на Общото събрание, 

моля да се спазва Правилникът за работа на Общото събрание. 
Чл. 8, ал. 3 – „Член на Общото събрание може да прави 
разисквания по даден въпрос само един път на заседанието”. Ние 
тук слушаме само монолози. Много ви моля, не сме малоумни, 
всички разбираме веднъж като се каже.  
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Благодаря ви. (Ръкопляскания.)  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Аз правя отвод на г-н Иван 

Митев и ще ви кажа мотивите. Иван Митев проведе курсове по 
машини и съоръжения. Мога да ви кажа, че тестът, който беше 
направен, аз съм се срамувал, че такъв тест е направен за изпит. 
От теста – в комисията участваше г-н Венцислав Ненов, г-н 
Кирил Георгиев и г-н Иван Митев. Не знам дали ще могат и дали 
ще искат да кажат – от 4 задачи 2 бяха сгрешени, от 6 въпроса 2 
въпроса бяха сгрешени. И сега, в момента, 2 години след 
провеждането на този изпит на две колежки, които се явиха на 
изпит, бяха коригирани оценките, бяха скъсани. Да не говорим 
колко още такива има, които бяха скъсани на изпита и които 
изобщо никой не ги пожали. Понеже тези хора дадоха по 750 лева 
за курс, по 120 лева за изпит, да не говоря колко са дали, за да 
дойдат в София, на хотел и т. н., за да участват. И бяха скъсани 
поради това, че се бяха направили абсолютно некадърни, казвам, 
некадърни и непрофесионални тестове, в които от един тест две 
задачи бяха сгрешени и 2 въпроса бяха сгрешени.. Тоест това 
беше някакъв абсурд, аз съм се срамувал, когато трябваше 
фактически да изслушваме тези колежки, които се жалваха от 
своите оценки.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, Кирил Георгиев поиска да го 
замествам като водещ. Аз малко се притеснявам, че ако започна 
да го замествам, ще стана нелегитимен. Затова, господин Симов, 
давайте думата, моля ви.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Аз имам отвод. 
ТАТЯНА ИЛЕВА: Колеги, курсът по машини и съоръжения 

– те бяха два, и се проведоха в кратък и пълен курс. То беше с 
участието на Софийската регионална колегия и това, което г-н 
Симов каза току-що, е абсолютно невярно. Лично аз съм му 



 94 

предоставила данните от резултатите от изпитите. От тези, които 
са участвали в курса, първият, тридневен, курс са изкарали над 
73% - по памет, другите, които са скъсани, са повечето явили се 
на изпит без изкаран курс. В другия курс също бяха над 65-70%, 
което е нормално.  

Тук само ако продължаваме с противопоставянията, 
разбирам защо колегите си правят самоотводи. Самоотводите са 
за това, защото, ако продължим, дайте за всички да кажем по 
нещо, само и само да не са. Да тръгна ли аз да кажа нещо лошо за 
кандидатите на Варна? Не ги познавам, но ще измисля. Господин 
Симов в момента направи една лъжа (ГЛАСОВЕ:е-е-е). Една  
голяма лъжа, защото ще ви предоставя на всички резултатите от 
машини и съоръжения, които твърдя (той няма да стане и да се 
защити), че са 73% и 69% успеваемост на курса. Тези, които бяха 
скъсани, бяха явили се без курс. Така че г-н Симов просто в 
момента се опитва...  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Това не е вярно. 
ТАТЯНА ИЛЕВА: Освен това искам да кажа, че никой друг 

не даде отговорите нито по недвижими имоти, нито по цели 
предприятия, за да може да се сравнява дали отговорите са верни. 
Единствено доцент Митев даде отговорите на теста на г-н Симов, 
за да може сега да го използва против него.  

Благодаря ви.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Госпожо Илева, не ми е ясно в 

качеството на каква сте ми дали на мен резултатите от изпита, 
Вие не сте участвали в изпитната комисия по машини и 
съоръжения.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Аз съм Ви дала успеваемостта, 
благодарение на това, че направих справка от присъстващите на 
курса колко са успели.  
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Аз не Ви прекъсвах. Имам 
решение на Етичната комисия, в която се удовлетворяват двете 
писмени работи на двете колежки.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Предизвиквате ме да кажа – по всички, 
абсолютно по всички правоспособности имаше страшно много 
жалби, имаше и случаите във Варненската регионална колегия, 
защо ме предизвиквате, в които знаете как бяха дадени 
удостоверения за правоспособност.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Ама те бяха сгрешени задачите 
и тестовете.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Освен това при всички имаше купища 
жалби. Недейте така в София! Тук моля г-н Димитров или г-жа 
Бачовска да вземат отношение от Етичната комисия. Всички 
жалби са в протоколите и моля, г-н Димитров, вземете 
отношение. Само машини и съоръжения ли е? Моля Ви. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, моля ви.  
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, за последен път взимам 

думата, този път ще се изкажа като представител на Комисията по 
професионална етика. (ГЛАС: Не сме на точката.) 

Не сме на точката, ние провалихме точките. Искате да 
прекратим, добре. С две думи ще ви кажа тогава – много ви моля 
за в бъдеще, след 2 години, няма да ни има нас, Комисията по 
професионална етика, но в това време не ни обвинявайте, че нещо 
сме скрили от вас или сме премълчали.  

От тези кандидати, които в момента виждам, които са 
поставени, има колеги, които са нарушили грубо Кодекса за 
професионална етика и закона, и устава. Няма да казвам имена, 
нямам това право, защото излиза клюкарстване. (ГЛАС: Не е 
така.) Има решения на Комисията по професионална етика, вие 
казахте, че сте ги чели, щом сте ги чели и нашия доклад, няма 
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какво повече да ви кажа, но знайте, че ние ще изберем хора, 
които нарушават и устава, и закона, и Кодекса за професионална 
етика. Това е истината. Протоколите за жалби и сигнали бе, 
колеги, какво да ви обяснявам, то е ясно като бял ден. Коя е 
комисията, която изпитва – членовете на Управителния съвет, 
жалбите и сигналите с решенията на Комисията по 
професионална етика по закон отиват в Управителния съвет. Е 
какво искате, той сам да се наказва ли? Няма да стане никога. 
Отиват в кошчето и толкова. Това е истината.  

МАРА ИВАНОВА: Колеги, правя следното процедурно 
предложение. Прекратяваме дебатите и гласуваме отводите, за да 
вървим напред.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ако някой иска да прави още отводи, 
да заповяда в близките 30 секунди.  

БИСТРА БОНЕВА: Благодаря за доверието на колегите, 
които ме предложиха. Правя си самоотвод. Просто не мога да 
присъствам на това, което се случва в момента.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, 30 секунди изтекоха, дотук 
има дадени следните имена за отводи – Людмил Симов, Людмил 
Велинов, Георги Андонов и на Иван Митев. Двама от 
предложените си направиха самоотвод, което не се гласува. 
Последното беше на Бистра Бонева, предпоследното на Татяна 
Илева. (ГЛАС: И Дарина Бобева.) И Дарина Бобева, извинявайте. 
Не съм си отбелязал. 

Приключи подаването на отводи. За четиримата, на които са 
поискани, според нашите правила, които сме гласували, трябва да 
почнем да гласуваме поотделно. Предлагам по реда на тяхното 
подаване, а не отзад-напред.  
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Ако приемете, че Кирил Георгиев ми предоставя думата, аз 
мога да говоря и ще отчитам едновременно. (ГЛАСОВЕ: Да си 
води Кирил Георгиев.) 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Процедурно. Имам въпрос към 
нашия юрист. Когато минаваме към гласуване, преди да бъде 
гласуван вот на доверие или недоверие на Управителния съвет, 
освобождаване от отговорност, трябва ли да се гласува първо 
освобождаване от отговорност и тогава? Приемане на отчети...  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ние точката не сме я свършили, 
искаме да подредим листата, за да съвместим нещата.  

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Е как ще подредим листа, преди 
да са освободени от отговорност?  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ (юрист): Няма изискване нито в закона, 
нито в устава едно лице да е освободено от отговорност от 
ръководен орган на Камарата, за да бъде предлагано или 
гласувано за нов член. Така че това, че не са освободени от 
отговорност, не е пречка да бъдат повторно гласувани и повторно 
да бъдат членове на съответния орган, ако бъдат избрани.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Благодарим.  
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Колеги, гласуваме първо 

подадения отвод – за г-н Людмил Симов.  
Който е "за" отвода на г-н Людмил Симов, моля да гласува.  
КИРИЛ МИХОВ: 9 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 40 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула; АТАНАС АТАНАСОВ: 1 по 
2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 2 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 11 по 1. 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула.  

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Моля гласувайте "против" .  
КИРИЛ МИХОВ: 36 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 6 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 13 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 12 
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по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 6 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 15 по 
1. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 16.  

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: „Въздържали се”? 
КИРИЛ МИХОВ: 3 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 4 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 1 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 4 по 
2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 1 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 3 по 1; 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула.  

„За” – 211 , „против” – 268, „въздържали се” – 43.   
Отводът на г-н Симов не се приема.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Благодаря на г-н Михов и на 

Софийската регионална колегия.  
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Следващият е Людмил 

Велинов.  
Който е "за" отвода на Людмил Велинов, моля да гласува.  
КИРИЛ МИХОВ: 3 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 35 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула; АТАНАС АТАНАСОВ: 2 по 
2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 3 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 8 по 1; 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула.  

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: „Против”? 
КИРИЛ МИХОВ: 43 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 10 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 14 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 14 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 4 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 16 по 
1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 16 от президиума.   

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: „Въздържали се”?  
КИРИЛ МИХОВ: 9 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 7 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула; АТАНАС АТАНАСОВ: Нула; 
СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 3по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 6 по 1; 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула от президиума.  

„За” – 167, „против” – 318, „въздържали се” – 73.  
Отводът на Людмил Велинов не се приема.  
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ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Гласуваме отвода на Георги 
Андонов.  

Който е за отвода на г-н Георги Андонов, моля да гласува.  
КИРИЛ МИХОВ: 24 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 10 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 11 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 9 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 2 по 1=2; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 17 
по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 8 от президиума. 

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: „Против”?  
КИРИЛ МИХОВ: 5 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 44 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 1 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 3 по 
2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 9 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 10 по 1; 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: От президиума - нула.  

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: „Въздържали се”? 
КИРИЛ МИХОВ: 13 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 2 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 1 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 2 по 
2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 2 по 1; 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: От президиума 8.  

„За” – 214, „против” – 228, „въздържали се” – 77.  
Отводът на Георги Андонов не се приема. (Ръкопляскания.)  
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Колеги, гласуваме за отвода на 

Иван Митев.  
Който е "за" отвода на г-н Иван Митев, моля да гласува.  
КИРИЛ МИХОВ: 11 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: Нула; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 9 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 7 по 
2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 5 по 1; 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: От президиума 4.  

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: „Против”?  
КИРИЛ МИХОВ: 7 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 46 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 1 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 1 по 



 100 

2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 8 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 9 по 1; 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: От президиума 4.  

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: „Въздържали се”?  
КИРИЛ МИХОВ: 23 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 3 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 2 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 7 по 
2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 2 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 13 по 1; 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 8.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „За” – 94, „против” – 266, 
„въздържали се” – 147.  

Отводът на Георги Андонов не се приема. (Ръкопляскания.)  
Колеги, сега разбрахте ли защо мотивите на някои бяха, че 

не трябва да правим такива отводи въобще. Нито един отвод не се 
прие, а изгубихме 1 час време. Без изказвания повече, моля ви се. 
(Неодобрение в залата.) 

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Много ви моля, колеги.  
ДАРИНА БОБЕВА: Едно процедурно предложение имам 

към водещите. Моля ви да прекратим изказванията за отводи, 
гласуванията и да приемем, че прекратяваме процедурата по 
отводи, да гласуваме т. 1 и да продължим по гласуването за 
Управителния съвет и Контролния съвет.  

Благодаря.  
НАДЕЖДА ДЕМИРЕВА: Имам процедурно питане. Имаме 

ли т. „Разни”?  
ГЛАСОВЕ: Нямаме.  
НАДЕЖДА ДЕМИРЕВА: Защото аз имам предложение да 

включим такава за догодина, евентуално да се промени и устава, 
за да не си губим времето с такива гласувания на отводи и не 
знам какви неща още.  
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, в процедура сме, има 
предложение за прекратяване на всякакви дискусии, отводи и 
самоотводи.  

Моля, който е съгласен с прекратяването на дебатите, да 
гласува "за".  

КИРИЛ МИХОВ: 50 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 54 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 8 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 14 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 11 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 26 
по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: И в президиума 16.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: „Против”?  
КИРИЛ МИХОВ: Нула; КРАСИМИРА БАШЕВА: Нула; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула; АТАНАС АТАНАСОВ: Нула; 
СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 1 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: Нула; 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула в президиума.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: „Въздържали се”?  
КИРИЛ МИХОВ: Нула; КРАСИМИРА БАШЕВА: Нула; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула; АТАНАС АТАНАСОВ: Нула; 
СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 1 по 1; 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „За” – 521, „против” – 1, 
„въздържали се” – 1.  

Прекратяваме разискванията.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, докато се подготвят 

бюлетините, моля ви, поне да гласуваме т. 1 от дневния ред. в т. 1 
дискутирахме отчета на Управителния съвет, отчета на 
Контролния съвет, остава отчетът на Комисията по 
професионална етика. Моля колегата от Комисията по 
професионална етика, който ще докладва отчета, да заповяда.  

Има ли някакви въпроси по този отчет? Той е качен на 
сайта.  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, моля за вашето внимание. 
Разбирам, че вече сте нетърпеливи, залата оредя, това е съвсем 
ясно. Аз вече казах веднъж, ние, Комисията по професионална 
етика, сме само трима членове тук в момента. Другите двама 
колеги са възпрепятствани служебно, единият е в чужбина, 
другият е по служба.  

Тъй като ние, знаете от извънредното Общо събрание, 
нямаме избран председател, комисията делегира на мен да 
докладвам и аз ще докладвам в резюме, тъй като разбрах, че или 
сте чели отчетния доклад, или не желаете повече да го 
разискваме. Но ще ви обърна внимание само на две – три неща, 
които не искам по-нататък да се спрягат и да се вменяват като 
вина на Комисията по професионална етика, че ги е премълчала, 
че не ги е видяла и т. н.  

Няма да се спирам на какво основание работи Комисията по 
професионална етика. В закона в чл. 3, ал. 2 изрично са цитирани 
нашите правомощия и задължения и в устава – чл. 28, ал. 1.  

Какво най-съществено сме направили през този отчетен 
период?  

На първо място, най-много жалби и сигнали, както 
подчертаваме и в доклада си, са постъпили в Камарата на 
независимите оценители в България и разгледани от Комисията 
по професионална етика, дадени са разяснения в сайта на 
Камарата, това са по отношение на специализираните оценки по 
щети от природните бедствия в Перник и впоследствие в Габрово. 
Няма да ги разглеждам подробно, който иска да се запознае с тях, 
да чете в сайта на Камарата.  

На второ място са жалбите и сигналите, постъпили в офиса 
на Камарата на независимите оценители в България и разгледани 
от Комисията по професионална етика относно проведените 
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изпити през 2011 г. Колеги, както беше подчертано преди малко 
тук, вече година и половина след тези изпити продължават още да 
се жалват хората. Комисията по професионална етика не е 
оставила нито един сигнал и нито една жалба без отговор или без 
вземане на някакво решение и предложение до Управителния 
съвет. Аз преди малко ви казах причините какви са, ние имаме 
специално една комисия, която на базата на тези жалби и сигнали 
направи един подробен протокол с извадки от всички изпити през 
2011 г., от първия до последния изпит. Знаете, през 2012 г. изпити 
нямаше. По какви причини, знаете също.  

Предложенията, които направи комисията, констатациите, 
които направи, са в един специален протокол, който не беше 
публикуван и не е публикуван на сайта на Камарата, тъй като там 
има конкретни имена, конкретни виновници за конкретни 
нарушители, най-много от които са от ръководните органи. И за 
да не създадем конфликт на интереси и междуличностни 
отношения, решихме този протокол, след като го разгледат 
Управителният съвет и Контролният съвет, да не го публикуваме. 
Ако някой вече се интересува или ако иска Общото събрание, 
моля, то е в силата си да реши да се публикува. Но изводите, 
които направи Комисията по професионална етика и решенията и 
предложенията задължително сега ще ви ги прочета. Това са 
констатациите.  

- Не е спазен срокът за обявяване на датите за изпитите за 
всяка година.  

- Изпитните материали не са утвърдени от съществуваща 
или несъществуваща учебно-методична комисия по причини, 
знаете, доц. Андонов се изказа тук по същество.  

- До изпит са допускани хора, които не са подали документи 
след последната законова дата. Има подали документи в 
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нарушение на чл. 8 от закона, буквално казано, два дни преди 
изпита, което си е нарушение на закона.  

- Със стари свидетелства за съдимост, без дипломи, 
завършили семестриално, но нямат дипломи, което е също в 
нарушение на закона.  

- Досиетата след това на издържалите изпитите не са 
попълнени и съответно с приемо-предавателни протоколи, като 
липсва част от тези документи. Много учуден беше и 
председателят, извинявам се, че го няма, исках да му го кажа в 
лицето, когато му показахме 8 човека, вкарани в регистъра със 
съответните сертификати, печати, не са си ги получили наистина, 
но те още нямат дипломи, нямат документи, а вкарани в 
регистъра и публикувани, че са оценители. Беше много учуден. 
Това е нарушение на закона от страна на Управителния съвет. В 
закона изрично е казано – след провеждане на всеки изпит 
протоколът от изпитната комисия се разглежда от Управителния 
съвет и с решение на Управителния съвет се вписва в регистъра. 
Ето това нещо не се прави, колеги. Няма го поне публикувано на 
сайта на Камарата.  

Ние направихме предложение горецитираните нарушения да 
се разгледат от Управителния съвет, да се вземат съответните 
мерки и да се накажат съответните длъжностни лица, които са 
допуснали тези нарушения. Откровено трябва да ви кажа, че 
Управителният съвет се подигра с нашите решения, т. е. ние го 
включихме, предадохме протокола на 19 ноември, на 20 декември 
Управителният съвет взе решение да се раздадат на тези, които 
нарушиха нормите и правилата, премии. Бяха раздадени пълни 
заплати и за Нова година премии и резултатът беше, че на 15 
януари от регистъра напуснаха от Камарата и избягаха. Ето това е 
истината, колеги.  



 105 

Има много конкретни примери, аз не искам повече да ви 
обременявам вниманието, но с конкретни нарушения на закона, 
устава и разпоредбите и правилниците, които е взимал самият 
Управителен съвет. Няма смисъл да ви ги чета, виновниците са 
ясни, те се знаят.  

Имаме единствено една бележка към Контролния съвет, че 
много от констатациите, които ние правим в нашия протокол, са 
били длъжни от Контролния съвет да ги направят. Ще ви дам 
пример.  

В момента има 35 протокола качени в сайта на Камарата, 
където е с достъп само за членове на Камарата със съответния 
код, който се е регистрирал. Не говоря за другия. Ако там 
отворите, ще видите колко протоколи има публикувани и какви са 
решенията и т. н. Но има много решения на Управителния съвет, 
които не се публикувани и никой не знае изобщо има ли 
протоколи за тях. Виждат се едни имейли в сайта, че гласувам за 
приемане на нови членове, гласувам за утвърждаване на еди-
какво си, а на сайта на Камарата не се качват тези решения. Те не 
се публикуват. Това метод на прозрачност ли е? Стил и метод на 
работа ли е? Не знам, струва ми се, че има легални, има и 
нелегални протоколи на Управителния съвет, по-нататък си нови 
отговорността Контролният съвет, на който е вменено със закон и 
с устав какво трябва да проверява и да го докладва на Общото 
събрание.  

По отношение на дисциплинарните производства.  
През отчетния период е имало три – четири дисциплинарни 

производства. Колеги, искам правилно да бъдем разбрани, 
Комисията по професионална етика, когато прави дисциплинарни 
производства не значи, че веднага или следствието от това 
производство трябва да бъде някой наказан, санкциониран и т. н. 
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Не, напротив, ние защитаваме интересите на нашите колеги, 
срещу които са повдигнати тези обвинения и жалби. Такива 
случаи имаме. Защитили сме интереса на наши колеги. Няма да ги 
разглеждам поотделно, те са публикувани на сайта и в 
протоколите на Комисията по професионална етика. Който се 
интересува, да ги прочете подробно.  

На последно място, и с това смятам да завърша, ако имате 
някакви въпроси към мен, към Комисията по професионална 
етика, впрочем, ще ви отговорим и конкретно. Но от себе си 
искам само нещо да допълня. Аз се бях подготвил за едно много 
подробно изказване, реших, че няма смисъл след като видях какво 
е отношението на цялата ни аудитория. Но искам да ви кажа едно 
свое впечатление. Поне на 3 – 4 или 5 заседания съм присъствал, 
когато съм отменял досегашния председател Таня Бачовска в 
заседанията на Управителния съвет.  

Колеги, жално ми става, когато видя, че от четирима 
присъстващи членове на Управителния съвет, гласувайки с по две 
ръце, се вземат решения със 7 гласа „за”. И протоколът накрая се 
подписва в нарушение на чл. 26 от устава, където изрично е 
казано – за всяко заседание на Управителния съвет се съставя 
протокол и се подписва от присъстващите членове. Ето това е 
много тъжно.  

И по-тъжно ми става, когато виждам представителите на 
регионални колегии в лицето на техните председатели, 
представители на 250, на 150, на 70, на 40, на 60 души как 
безмълвно и безучастно гледат, че техните предложения се 
хвърлят в кошчето и гласувайки 4 души с 4 гласа „за”, 
ликвидират всякакви инициативи и пожелания.  

Такъв беше случаят и с предложението на Софийската 
регионална колегия по отношение на квалификацията, 
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провеждането на изпитите, където имаше много рационални 
предложения, те обаче вече 7-8 месеца..., даже и няма да видят 
бял свят. Гласуваха 4 „против” и – безмълвни председатели.  

Затова моето предложение, още отсега го анонсирам, за 
следващото Общо събрание, което ако не се провали дотогава 
Камарата, вярвам, че ще бъде някъде около м. октомври, защото 
има много важни неща, които трябва да се решават, е да се 
промени в устава, че освен по закон, по устав председателите на 
регионални колегии, участвайки в заседанията на Управителния 
съвет да имат ефективен глас, т. е. техният глас да се брои „за”.  

Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.) 
КИРИЛ МИХОВ (Софийска регионална камара): Може ли? 

Искам да задам следния въпрос.  
От отчета не става ясно следното. В него има посочени 3 

дисциплинарни производства.  
Едното е срещу Георги Георгиев, другото е срещу Росен 

Иглев. За тези две производства са посочени точният 
дисциплинарен състав на Комисията по професионална етика.  

Но ми прави силно впечатление третото дисциплинарно 
производство. То е по жалба на г-н Пламен Филев, в него не е 
посочено нито срещу кого е, нито какъв е бил дисциплинарният 
състав. Това навява съмнение за някаква заинтересуваност на 
Комисията по професионална етика. Бихте ли отговори срещу 
кого е това дисциплинарно производство и имате ли някакви 
отношения с нарушителя?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Наистина, наша грешка е, но ако 
някой отвори протокола, в него най-подробно е записано. Имаше 
такава жалба, против нашата колега Таня Бачовска. Най-добре е 
Таня да обясни, защото аз не съм оценител на недвижими имоти и 
ще се объркам. Въпреки че Таня изобщо не е присъствала на тези 
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заседания, но даде обяснения пред Комисията по професионална 
етика по същество.  

ТАНЯ БАЧОВСКА: Колеги, има жалба и всичко го знаят. Тя 
е свързана с оценка по Закона за държавната собственост, където 
се говори за пазарна цена по аналог, но това не са оценки по 
нашите стандарти и методи. Има становище на дисциплинарния 
състав, има решение на Управителния съвет, който иска, може да 
се интересува. Аз не го крия това, всички го знаят. Не знам защо 
не е в нашия доклад, като беше записано много ясно и точно за 
какво става дума. Никой нищо не е крил и няма повод да се крие.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Уважаеми г-н Димитров, 
уважаема г-жо Бачовска, уважаеми г-н Динев, 

Докладът беше хубав, но ми се струва, че този доклад 
изземва функциите на Контролния съвет. Говори се само за 
контрол – контрол, контрол, контрол. Задавам едни въпроси, 
които са най-съществените въпроси за нашата Камара – 
обучението и квалификацията, които са свързани със стандартите, 
които ние сме приели.  

Комисията по професионална етика какво прави примерно 
по отношение на контрола на нивото на провежданите курсове, 
изпити, на съставените тестове, които са за провеждане на тези 
изпити. Правена ли е такава проверка? Мисля, че не е правена. 
Фактически вие трябва да контролирате дали в тези лекции, които 
се преподават, действително се отразяват стандартите.  

Втори въпрос. Има много въпроси, които се поставят от 
инстанции, които са държавни инстанции. Последният пример 
беше по отношение на БНБ, подуправител на БНБ, дирекция 
„Финансов надзор”. С тази дирекция бях провел разговори 
фактически да може след Общото събрание тези, които бъдат в 
Управителния съвет, да се договорят с дирекция „Банков надзор” 
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по отношение на банките и т. н., работа с банките. Дирекция 
„Банков надзор” и подуправителят на БНБ ми изпрати едно писмо 
с молба за отношение дали в една оценка за апортна вноска са 
спазени международните стандарти за оценяване. Това тъй като 
се отнася за спазване на стандартите, тук не става въпрос за 
дисциплинарно наказание, не става въпрос за образуване на 
контролен състав за оспорване на оценки и т. н. Тоест само за 
становище дали са спазени стандартите за оценяване. Това писмо 
аз естествено го изпратих на Комисията по професионална етика. 
До този момент нямаме отговор на писмото. Имам един отговор 
от един протокол на Комисията по професионална етика, в който 
буквално топката се връща в Управителния съвет, където се 
казва, че за образуването на контролен състав, но тъй като тук не 
става въпрос за контролен състав, тук не става въпрос за 
оспорване на оценка, тук става въпрос да се отговори дали са 
спазени стандартите. И спазването на стандартите – това е точно 
работата на Комисията по професионална етика. Прочетете 
кодекса, прочетете закона. Това, че в някои страни това не е 
предмет на работата на Комисията по професионална етика, това 
е съвсем отделен въпрос.  

Върна се топката в Управителния съвет и в Управителния 
съвет се постави въпросът, че трябва да се образува контролен 
състав и т. н., както е по закон, когато става дума за оспорване на 
оценка, съответно дисциплинарно наказание, и да се поиска от 
Управителния съвет 1500 лева от БНБ, дирекция „Финансов 
надзор”. Аз не бих си позволил при положение, че след това 
представители на Камарата ще отидат в БНБ, в Банков надзор да 
поискат съдействие, ние да поискаме от тях 1500 лева. Но това е 
отделен въпрос.  

Така или иначе, не се отговори на това писмо.  
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Според мен, ако тази система се прекъсва, която е по 
отношение не на оспорване на оценки, не на дисциплинарни 
наказания, когато става въпрос за спазване на стандарти, трябва 
тази система да се сработи в Камарата. Тя не сработва в момента. 
Защо? Понеже го няма органа, а когато в Управителния съвет и в 
бъдещия Управителен съвет идва такова писмо, и при мен се е 
случвало и Камарата трябва да отговори на някой. И аз нямам, 
просто не знам на кого, понеже не съм в състояние да отговоря на 
всички писма, но обикновено отговарям на повечето писма, 
понеже след това като го изпратя на Управителния съвет ми се 
връща отговор, в който се казва – г-н Симов е достатъчно 
компетентен да отговори на това писмо. И г-н Симов сяда, пише 
непрекъснато тези писма и становища. И никой не взима 
отношение. И фактически в момента, когато пристигне такова 
писмо, ние няма на кой да го изпратим, компетентни оценители в 
рамките на Камарата, а ние смятаме, че в Камарата са най-
компетентните оценители и в управителните органи, които да 
отговорят на едно такова писмо. Понеже към Комисията по 
професионална етика е образуван един състав от 35 души, 
доколкото знам, които смятаме, че са едни от най-компетентните, 
които участват в дисциплинарни производства, в контролни 
състави. Защо те не го правят?  

Втори въпрос. Поставял съм много пъти въпроса, както в 
някои други камари – да се направят секции по оценителски 
правоспособности. Няма нищо страшно, което вече се е 
посрещало на нож от някои регионални колегии и мога да ви кажа 
– от Софийската регионална колегия. Като се смяташе, че 
създаването на секции по оценителски правоспособности ще 
изземе функциите на Софийската регионална колегия. Колеги, не 
е вярно това. Ако се създадат секции по регионални колегии, 
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където оценителите от една оценителска правоспособност ще 
разглеждат своите проблеми, тези проблеми, които ги вълнуват… 
Мен не ме вълнуват например проблемите примерно на 
поземлените, на търговските оценители, не съм оценител. В тази 
секция най-добрите оценители могат да утвърждават и учебните 
програми, но това нещо не се прие.  

Така че тук се къса връзката и занапред, ако не се приеме 
някакво решение от бъдещия управителен съвет, от бъдещите 
управителни органи, тази система ще продължи. Това е една от 
най-големите слабости на Камарата.  

Навремето, при комунизма, имаше един виц, когато 
руснаците казваха на американците – „А вие защо биете 
негрите”? Това беше същото по отношение... (ГЛАС: 
Регламент…)  

Един конспект по поземлени имоти в горските територии, 
който според мен е перфектно направен от г-жа Даниела 
Георгиева и който, бях репликиран веднага от г-н Андонов и г-н 
Михов, че този конспект не може да се приеме, тъй като не бил 
утвърден точно от двамата, тъй като аз не се съгласих тогава да 
утвърдя конспекта по земеделски земи. Така че все пак... 

ДАРИНА БОБЕВА: Имам процедурно предложение да 
прекратим изказванията, тъй като от председателя на Комисията 
по избора разбрахме, че те вече са готови, да преминем към 
гласуване на т. 1 – на всички отчети, да можем да чуем и 
кандидатурите, да се представят, и да можем да преминем към 
избор на тези два органа, които сега предстоят. Ние 
коментирахме, че т. 1, и го гласува Общото събрание, ще бъде 
съвместена с кандидатурите, за да може изборът да тече и през 
следващите точки. Това е прието преди обедната почивка. 
Предложението е на Красимира Петкова от Русе.  
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Така че нека да уважаваме решенията, които сме взели, и да 
бъдем по-експедитивни.  

Благодаря.  
ВИОЛЕТА ШЕНТОВА: Не искам да противореча на 

колегата, не е процедура, съгласна съм с прекратяването на 
дебатите, моля само Контролният съвет нека да прочете 
решенията на доклада си, защото цял ден тук говорихме, 
забравиха се нещата. Моля Контролният съвет да прочете 
решенията от неговия доклад.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, процедурно 
предложение по т. 1 – прекратяване на дискусиите по отчетния 
доклад на Управителния съвет, отчетния доклад на Контролния 
съвет и отчетния доклад на Комисията по професионална етика.  

Който е съгласен с предложението, моля да гласува "за".  
КИРИЛ МИХОВ: 50 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 20 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 11 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 15 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 19 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 16 
по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: От президиума 12.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля, гласувайте „против”?  
КИРИЛ МИХОВ: 1 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 20 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула; АТАНАС АТАНАСОВ: Нула; 
СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 1 по 1; 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля гласувайте „въздържали 
се”. 

КИРИЛ МИХОВ: Нула; КРАСИМИРА БАШЕВА: 4 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула; АТАНАС АТАНАСОВ: Нула; 
СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула; ВЕНЕТА СОТИРОВА: Нула.  

„За” – 394, „против” – 85, „въздържали се” – 16.  
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Дискусията по т. 1 се 
прекратява.  

Колеги, моля председателят на Комисията по избора г-н 
Динев да даде думата последователно на всички кандидати за 
членове на Управителния съвет и на Контролния съвет.  

ДИНКО ДИНЕВ: Колеги, по списъка на предложението за 
избор на Управителния съвет предлагам всеки, който е предложен 
от вас, да даде кратка характеристика за себе си.  

Първи е Венцислав Ненов.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Здравейте, мисля, че повечето ме 
познавате. Оценител съм от 1995 г., имам една оценителска 
правоспособност и заради това, че бях в Управителния съвет, не 
се явих на предните избори. Затова, че ако ме изберете, няма да 
се явя и следващите 4 години. Не съм злоупотребявал с пари на 
Камарата, около 1200 лева за командировъчни имам, участвал съм 
в 2 комисии по 300 лева, които съм ги декларирал като приход за 
2011 г. в данъчната си декларация. Не съм взимал пари нито под 
скрита форма, нито под явна форма, извън това, което ви казвам, 
нито съм участвал в някакви фирми, нито имам оценителска 
фирма. Не съм в конфликт на интереси с работата си и с 
оценителската си дейност.  

ГЛАС: Какво ще направите? 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ако не бяха колегите от 

Пловдивската колегия, които ме предлагат, щях да си направя 
самоотвод. Досега това, което направих, успях с моя инициатива 
20% от тежестта на изпита да наложа да бъде по професионалната 
правоспособност на всеки оценител. Тоест човек, който е 
завършил музикална академия, първо да поучи малко за 
строителството, за видовете строителство и тогава да се явява за 
недвижими имоти. Тоест държа на професионализма, законът 
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позволява всеки да се явява на изпит, но ние като Камара трябва 
да държим за качеството на нашите оценители. Моята дейност 
занапред ще бъде единствено за качеството на оценителите, като 
освен това, направихме опит да направим регулирана професия, 
нямахме знанията, че трябва да направим читави конспекти с 
литература, които са в основата на една регулирана професията. 
Според мен конспектите са на 90% готови, има някои неща, които 
трябва да се изяснят. Много е важно изпитите предварително да 
се знаят нещата. Всяка задача, тежестта, всяка подточка от 
задачата какви  точки се отнемат за нерешаването й, т. е. 
правилата да са ясни преди изпита, а не вследствие на 
конюнктурни съображения и грешки след това да се дооправят.  

Според мен трябва всичко да е ясно и прозрачно и да 
разчитаме единствено на професионализма на членовете на 
Камарата, а след това да мислим за попълване на състава. Можем 
да вдигнем нивото на професията единствено и само като 
защитаваме нашите интереси, но от професионална гледна точка, 
а не да казваме, че по един от методите, примерно за недвижими 
имоти трябва да дойде техникът да ми направи на мен сметката, 
калкулацията на отделните видове труд и неща, които се правят. 
За мен това е смешно и тук ви отговарям на едно от 
обсъжданията, които бяха преди, аз бях категорично против 
мнението на Комисията по професионална етика и съм гласувал 
против решенията на Управителния съвет относно казуса за 

оценките в Перник. За мен, оттук го казвам, това е срам да не 
може един оценител на недвижими имоти да направи една 
стойностна сметка по един възпроизводителен метод.  

Благодаря.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Следващият е доц. Андонов.  
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ГЕОРГИ АНДОНОВ: Няма да отнема много време. Мисля, 
че 22 години са ми достатъчни да се занимавам с недвижими 
имоти и 16 години със земеделски земи. Имам две 
правоспособности и са ми достатъчни.  

С какво мога да бъда полезен?  
Мога да търся дискретност в разработването на изпитните 

материали, тези материали трябва да са коректни и да се 
представят по достоен начин. Проверяващият, аз съм го казвал 
отдавна, може да ми се сърди някой, той трябва да знае да реши 
този изпитен материал, а не да разчита някой друг да му го 
направи. Аз не искам и няма никога, ако евентуално бъде избран, 
да давам изпитни материали, тестови решения, за да може да ги 
проверяват като в КАТ. Трябва да има индивидуалност, трябва да 
има качество.  

Благодаря ви.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Следващият е Жеко 

Фетваджиев.  
ЖЕКО ФЕТВАДЖИЕВ: Благодаря.  
Аз съм оценител към Агенцията за приватизация от 1992 г. 

по няколко специалности. Участвал съм в разработването на 
редица методологии и програми в областта на недвижимите 
имоти, оценка на предприятия, интелектуална собственост, 
финансови активи.  

Освен това имам сертификат за рецензент на оценки към 
„Нарамо” – една американска организация.  

Участвал съм в разработването на първите стандарти, които 
са известни на всички и се ползват от всички – СБО от 1 до 9. 
Целта тогава беше да работят две – три години, но се оказаха, че 
може би 20 станаха.  
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Участвал съм навремето в сътрудничество с множество 
чуждестранни организации, като „Тегова” и съм ги въвел във 
връзките в страната, както и Американската фондация по 
недвижими имоти, те влязоха в сътрудничество с тукашни 
организации и ние получихме от първа ръка, така да се каже, 
водещ опит в областта на оценяването. Бяха разработени учебни 
материали и т. н. Това е във връзка с методологията. 

Какво за в бъдеще виждам евентуално като принос?  
В областта на методологиите смятам, че има какво да се 

направи, освен това е важно да изчистят терминологично нещата, 
защото ние тук сме сравнително малка държава, а за едно понятие 
имаме по няколко термина. Това е много важно, за да се стъпи на 
здрава основа и го чакахме от доста време. Бяхме включени в 
работни групи, но така и не се състояха някакви срещи.  

Също така смятам, че е правилен подходът, който спомена 
преждеговорившият – да се коригират и да се оправят 
процедурите по провеждане на изпитите във връзка с евентуално 
възникване на конфликт на интереси при подготовката на 
тестовете и също и за програмите. Там трябва да се въведе 
някаква специална процедура те да бъдат одобрявани преди да 
бъдат пускани, включително от терминологична гледна точка. 
Има и много други неща. 

Благодаря за вниманието.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Благодаря ви.  
Следващият колега е доц. Иван Митев.  
ИВАН МИТЕВ: Завършил съм Английската гимназия и МЕИ 

„Ленин”, ползвам и владея няколко езика. С това мога да бъда 
полезен в международната дейност. Бил съм директор и 
председател на управителен съвет на голям промишлен завод, 
така че в този смисъл смятам, че мога да бъда полезен в 
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създаването на добра администрация и добро функциониране на 
един управителен съвет, доколкото това ще зависи от мен.  

Благодаря.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Кирил Георгиев.  
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ (Варна): От 20 години съм оценител, 

това почти ми е професия. Голяма част от вас ме познават, бих 
продължил да работя, както и досега съм работил за повишаване 
квалификацията на оценителите и приемане на оценителската 
дейност да стане професия, и то елитарна професия, както всички 
ние искаме. Времето ще покаже и хората, които работят.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Красимира Петкова.  
КРАСИМИРА ПЕТКОВА: Аз съм председател на 

Регионална колегия – Русе, оценител на недвижими имоти от 
1997 г. с активна оценителска практика. Считам, че е много 
важно в нашата Камара да се обърне настроението в дух на 
съзидателност и сътрудничество и апелирам към органите за 
управление за разграничаване на отговорностите в тази част и 
изясняване на връзките с оглед на ползотворна работа в името на 
цялото.  

Считам, че на първо място, като цели на Камарата, е защита 
правата на нейните членове, изясняване на нейните отговорности, 
даване възможност за равно право на труд и достойно заплащане 
на всеки от Камарата и бих работила активно в тази посока.  

Имам опит от Управителен съвет на Българската асоциация 
на инженерите и архитектите – консултанти, повече от 10 години 
и оттам съм убедена, че конфронтацията не е в полза на цялото. 
Когато работим всички заедно, ще постигнем много повече с по-
малко усилия. Затова се надявам на вашето съдействие.  

Благодаря ви.  



 118 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Завършил съм Строителен техникум, 
специалност „Строителство и архитектура” във Варна. След това 
този прекрасен университет. Оценител съм от 20 години, имам 4 
сертификата по различни правоспособности. Желанието ми е, ако 
ме изберете в Управителния съвет, да променя нещата така, че да 
започнем да говорим за проблемите на оценителската професия и 
как да ги решим. Да се почувстваме наистина достойни и да се 
гордеем с това, че работим в една уважавана в България 
професия.  

Благодаря ви.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, не знам дали трябва да 

ви се представя след тези разгорещени дискусии и това оплюване, 
което стана тук. Мисля, че съм известен на всички.  

Завършил съм Техническия университет, имам сертификати 
по машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания.  

Основното е какво трябва да се направи в Камарата. Мисля, 
че имаше едни прекрасни изказвания в Стара Загора на г-н 
Диамандиев и на г-жа Кирчева, че Камарата трябва да създаде 
спокойствие за работата на независимите оценители. По 
възможност да защитава техните интереси, тъй като Камарата 
поначало е призвана по закон да защитава интересите на 
обществото и на ползвателите на услуги от оценителите. Да 
повиши нивото на квалификация на независимите оценители и в 
това направление какво е необходимо да се направи? Смятам, че 
трябва да се направят няколко неща.  

Първо, най-важното, обучението и квалификацията на 
независимите оценители – на първо място, на членовете на 
Камарата и, второ, на всички независими оценители. Обучението 
и квалификацията да бъде на конкурсно начало, да няма никакви  
привилегировани колективи или висши учебни заведения по 
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отношение на обучението. Да не се говори в интернет, в 
публичното пространство, че нашите лекции са записки по 
политикономия от 1956 г. Това е недопустимо, ние се намираме в 
21 век.  

Изключителна разяснителна работа по отношение на 
стандартите за оценяване, тъй като тези стандарти на оценяване в 
момента говорим, че са препоръчителни, но следващата година те 
трябва да станат задължителни. Те са по закон задължителни, 
въпреки че в цял свят те са препоръчителни.  

Създаването на необходимите допълнителни методологични 
указания, приложения към тези стандарти, тъй като всички, 
повечето от оценителите, при които съм ходил, когато съм 
провеждал семинари за тези стандарти, са поставяли въпроса за 
методически указания за прилагането на тези стандарти. Помъчил 
съм се да започна работа с тях, с новите колективи, ако създадем 
този колектив в управителния орган или извън управителния 
орган. Създаването на работни групи, които обаче да бъдат 
ръководени само от членове на Управителния съвет, но да 
участват масово оценители от регионалните колегии и от цялата 
страна. Мисля, че това е най-важното.  

Благодаря ви.  
МАРИЯ РАЙКОВСКА: При всичките разногласия, много 

тъжно протича днешното събрание, но това, което ми се струва, 
че трябва да се направи по-напред.  

Независим оценител съм от 20 години, два лиценза имам – 
сертификат за недвижими имоти и за цели предприятия. Но 
обединяващата функция според мен е задължение на 
управителните органи. Ние в момента се показваме като 
разединени, нещо, което не бива да допускаме, имаше и други 
изказвания в тази посока. Нашата цел е една, според мен ние сме 
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една група, която има общ интерес. Искаме да се представим пред 
обществото както трябва, да сме добре поставени в обществото, 
което означава да имаме добра квалификация и да получаваме 
добро възнаграждение.  

Каква е работата, която трябва да изпълняват управителните 
органи?  

Те трябва да създават условия за развитие на професията, на 
първо място, и след това, да създават условия за повишаване 
квалификацията, за даване на знанията на първопостъпващите в 
нашите редици.  

Така че ми се струва, че обединяването ни, а не 
разединяването ни е като основна задача. Ние трябва да се 
ръководим от това, което ни обединява. Това е представата ми за 
работа на управителните органи. 

Благодаря ви.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Благодаря ви.  
Светла Дерменджиева.  
СВЕТЛА ЗАХАРИЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Колеги, 

завършила съм „Финанси и кредит” – тогава, когато още не беше 
университет, в София, специализирала съм банково дело и 
счетоводство. Имам професионален опит в трите икономически 
насоки. Дълго време в банковата система, след това като 
директор на една международна търговска структура. От 1997 г. 
съм оценител на търговски предприятия и вземания. Мога да 
кажа, че и нормативно в областта на оценяването продължавам да 
се старая да научавам все повече и повече и да не се осланям на 
миналото и това, което се знае.  

Какво бих направила, ако стана член на Управителния 
съвет? 
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Аз мисля, че на всичките събрания съм взимала дейно 
участие, имам поглед върху нещата и това, което колегите казаха 
преди малко, е изключително важно, но все пак като един орган 
за управление това, което доста се говори, аз ще се опитам да го 
щрихирам в две области – това е чистото администриране в 
Камарата от страна Управителния съвет, нещо, по което има 
какво да се желае на този етап, и слагане в ред на една 
законосъобразна основа на нашите финанси, счетоводство и 
отчетност. Бих се ангажирала с въвеждането на по-голям ред в 
това отношение, ако се разпределят някакви конкретни задачи. 
Мисля, че това е от изключителна важност за спокойствието на 
всички, за доброто движение на процесите, които се говори, че 
трябва да се организират. Ако няма вътрешен ред, те не биха 
могли да се организират добре.  

Благодаря ви.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Благодаря и аз.  
Цветанка Димитрова Александрова.  
ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА (София): Колеги, благодаря 

за избора. 
Аз съм оценител от 20 години, инженер съм, имам 

специализация по корпоративен мениджмънт в Япония. Имам 
опит в организиране, субординиране на различни дейности. Имам 
фирма, в която работят 7 човека на трудов договор. С 3 лиценза 
съм. В момента работя като консултант по един европейски 
проект. Имам опит в оценка освен на елементи, и оценка на 
различни облигационни отношения, които са за различни цели. 
Работя и в екип с различни партньори от Германия, които работят 
на територията на България и Русия в енергетиката.  

Какво бих могла да направя, ако се доверите на избора за 
мен?  
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Първото, което бих направила, е да се създаде една работна 
среда между всички колеги от цяла България, тъй като ние имаме 
една професия и тази професия трябва да се изпълнява творчески 
и спокойно.  

Второ, бих работила за издигане на професионализма на 
нашата Камара. Бих работила в промотирането в различни сфери 
и по-точно имам предвид – в момента има много оценки, които се 
правят по различни европейски проекти и, по-скоро, вече, които 
са утвърдени в контекста „оценка на съпоставимост машини, 
съоръжения, оборудване, недвижими имоти”. Другото, което е, са 
едни финансови анализи. Към момента в тези ведомства не се 
допускат оценители, защото те не знаят оценителят какво прави. 
В продължение може би на половин година аз участвах с колеги и 
за момента, дори да не ме изберете, трябва тези, които бъдат 
избрани в управителните органи, да работят в тази насока, за да 
може и тази сфера да се заеме от професионалисти.  

Другото нещо, което тук прочетох в доклада, бих проверила 
и тази калкулативна такса, която е за тези печати. Има някакъв 
спор с тази калкулация и в случай, че се окаже, че тази 
калкулация не е коректна, бих направила така, че нещата да си 
бъдат релевантни  съответно на тези себестойни калкулации. 
Друго – може би могат да кажат за мен тези, които работят с мен. 

Аз съм от Софийската регионална колегия, но благодаря на 
колегите от Пловдив, които са ме предложили. Искам да се 
извиня на колегите от София, тъй като те ме предложиха за 
Контролния съвет, но просто трудно направих този избор, 
съжалявам. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Марияна Арабаджиева.  
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА (Бургас): Здравейте на всички.  
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На фона на всички изказвания на колегите преди мен, аз 
нямам толкова богат стаж. От 1988 г. се занимавам с недвижими 
имоти, геодезист съм по специалност, магистър по публична 
администрация. От 2004 г. се занимавам активно с оценяване. 
Това правя, с това се занимавам единствено.  

Всичко, което беше казано преди мен, що се отнася до това 
кой с какво би допринесъл за по-добрата работа на Камарата, се 
припокрива с моите разбирания за работа в нея. Като член на 
Управителния съвет мисля, че това е основно задължение на 
всеки член. Но аз за себе си бих могла да бъда полезна и го 
отчитам, в сферата например на квалификационните курсове, там, 
където мога да бъда полезна примерно, когато се изнасят лекции 
на колеги, които нямат достатъчно познания, например за всичко 
свързано с кадастър и регулация.  

Освен това бих обърнала голямо внимание на регионалните 
колегии. Според мен регионалните колегии са особено важни за 
увеличаване както членската маса на Камарата, така и на все по-
добрата квалификация на всички колеги, защото вие виждате, 
дори на фона на доклада, който изнесоха колегите от Комисията 
по професионална етика, и всички от нас, които се занимават 
активно с оценяване, знаят, че голяма част наши колеги работят 
против оценителската професия, правейки всичко възможно със 
своите действия не само да създават проблеми на свои колеги от 
гледна точка на..., съжалявам. Имах предвид, че трябва да се 
обърне внимание на конкурентното начало, освен това да се 
внимава с базовата цена, да не се неглижира труда на оценителя, 
да се създаде регламент за цена на услугата, която прави 
експертът. Смятам, че това са неща, в които бих могла да бъде 
полезна.  

Благодаря ви. (Ръкопляскания.)  
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Сега ще се представят 
членовете, които са кандидати за Контролния съвет.  

БОЖИДАР ДОНЧЕВ (София): Уважаеми господин 
Председателстващ, 

Уважаеми членове на управителните органи на Камарата на 
независимите оценители в България, 

Уважаеми колеги, от София съм, семеен съм, с едно дете, 
дъщеря. Роден съм през 1956 г., завършил съм строителен 
техникум „Христо Ботев”, след което Висшия институт по 
архитектура и строителство.  

Работил съм като строителен техник на обект, работил съм в 
проектантска организация, и повече от 25 години съм на работа в 
едно общинско дружество, което има инвестиционна дейност.  

Имам две правоспособности, като първата е за недвижими 
имоти от 1995 г., след това – търговски предприятия и вземания 
от 1996 г.  

За себе си мога да кажа, че съм действащ оценител, тоест 
направил съм действително доста оценки, включително съм 
ръководил екип оценители, които са правили оценки с различно 
предназначение и смея да си мисля, че горе-долу в материята на 
недвижимите имоти познавам проблемите.  

Всичко онова, което се каза от кандидатите за Управителния 
съвет преди мен, се видя, че това са едни прекрасни хора, че имат 
едни прекрасни намерения и аз се радвам, че предложението на 
Софийската регионална колегия намери отзвук в залата, като се 
даде възможност всеки един да изкаже своя жизнен път, своята 
визия, макар и съвсем кратко, и това поуспокои духа в залата. 
Искам да ви кажа, че ние, в Софийската регионална колегия, 
нямаме нищо против към нито една друга регионална колегия, 
нито към никой член на Управителния съвет. Не е представяне, аз 
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искам да кажа, че в тази връзка ще работя наистина всички 
забележки, които са правени от Софийската регионална колегия, 
те са направени именно с добро желание и добра амбиция нещата 
да вървят гладко и да бъдат запазени интересите на оценителя. В 
тази връзка какво мисля да правя, ако получа доверието от 
залата?  

Преди всичко ще спазвам закона и устава на Камарата на 
независимите оценители в България. В този смисъл смятам, че 
работата на Управителния съвет трябва да минава под 
Контролния съвет и когато има нередности, те да бъдат 
съобщавани в зала, да се предлагат решения и след това тези 
решения да се довеждат до изпълнение. Просто с това, което днес 
в доклада на Контролния съвет се казва, че има доста неща, които 
не са изпълнени, просто не трябва да се допуска в следващия 
мандат. (Ръкопляскания.)  

Благодаря.  
ДИНКО ДИНЕВ: И аз благодаря.  
Борис Гиздаков има думата.  
БОРИС ГИЗДАКОВ: Аз съм строителен инженер, завършил 

съм право, имам един сертификат за недвижими имоти, работя 
като оценител от 1993 г.  

Какво съм свършил дотук в Контролния съвет от изминалия 
мандат? 

Аз винаги съм считал, че тези органи трябва да работят като 
един екип, дори и смятам, че някои неудачи в ръководството на 
Камарата се дължаха на това, че управителните органи бяха 
съставени от добри играчи, но не се получи отборът. Струва ми 
се, и аз съм склонен да считам, че по-важно е да има добър 
подбор, отколкото сбор от силни индивидуалности. Ако бъда 
преизбран в Контролния съвет, струва ми се, че за следващия 
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мандат Контролният съвет натрупа опит и би могъл доста по-
системно, по-успешно и по-професионално да извършва контрола 
върху финансово-счетоводната дейност, а от друга страна, 
смятам, че вече след като е преминал първият мандат и са 
положени основите на Камарата, в следващия мандат трябва вече 
управлението да се заеме с действителната регулация на 
професията, това, за което е създадена Камарата. 

Благодаря ви. (Ръкопляскания.)  
ДИНКО ДИНЕВ: И аз благодаря.  
Венета Желева има думата.  
ВЕНЕТА ЖЕЛЕВА: Здравейте, колеги.  
Оценител съм от 1997 г., имам сертификат за оценка на 

недвижими имоти и търговски предприятия и вземания. Работя 
активно поне от 10 години оценки. Образованието ми е със 
специалност геодезия и картография, във ВИАС.  

По отношение на Контролния съвет в случай, че ми окажете 
доверие, смятам, че управителните органи на Камарата следва да 
работят в координация помежду си, трябва да има прозрачност. 
Аз съм противник на двойния стандарт, за мен нещата се свеждат 
до това да се спазва стриктно законовата уредба, както и 
вътрешнонормативните документи на Камарата. Членувам в 
Софийската регионална колегия.  

Благодаря ви. (Ръкопляскания.)  
ДИНКО ДИНЕВ: Благодаря.  
Ирена Диамандиева има думата.  
ИРЕНА ДИАМАНДИЕВА: Аз съм от регионална колегия -  

Стара Загора. Имам лиценз от 1995 г. за цели предприятия, 12 
години работя като прокурист на строителна фирма, разбирам от 
пари. Правя оценки към семейна оценителска фирма от 15 
години. Ако ме изберете, мога да посоча като свои качества 
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контактност, работа в екип и стриктно спазване на нормативната 
уредба. Дали искам или не искам, това се колебая, така че вие ще 
решите. 

Благодаря. (Ръкопляскания.)  
ДИНКО ДИНЕВ: Благодаря.  
Кирил Михов има думата.  
КИРИЛ МИХОВ: Аз съм от Софийската регионална колегия, 

работя в Петрич и Благоевград, имам сертификат от 2001 г. за 
недвижими имоти, от 3 години – за машини и съоръжения. Юрист 
съм. Ако ме изберат какво ще направя?  

Няма да позволя конфликт на интереси в управителните 
органи, няма да позволя да се прикриват лични разходи за 
служебни командировки, няма да допусна по никакъв начин 
взаимосвързаност между различните членове на управителните 
органи, които да бъдат в ущърб на Камарата.  

Благодаря ви. (Ръкопляскания.)  
ДИНКО ДИНЕВ: Благодаря, колега.  
Петър Влаев има думата.  
ПЕТЪР ВЛАЕВ: Аз съм от Варненската колегия, женен съм, 

с двама сина. Работил съм като ТРЗ на Домостроителен комбинат 
– Варна. Икономист съм по професия, завършил съм средно 
образование – промишлена електроника. След това съм работил 8 
години в община Варна в отдел „Земеделие” и след това в 
собствената си фирма 7-8 години. Имам два сертификата – 
недвижими имоти и земеделски земи.  

Ако ме изберете в Контролния съвет, мога да ви кажа, че ще 
наблюдавам стриктно счетоводството на Камарата и мога да ви 
обещая, че ще информирам когото трябва, ако има съответните 
нарушения.  

Благодаря ви. (Ръкопляскания.)  
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ДИНКО ДИНЕВ: Благодаря.  
Марин Михайлов има думата.  
МАРИН МИХАЙЛОВ: Колеги, имам 4 сертификата с цели 

предприятия, машини и съоръжения, недвижими имоти и 
земеделски земи и трайни насаждения. 18 години практикувам. 
Имам три деца, една кака и близнаци – момче и момиче, и едно 
внуче. (Ръкопляскания.)  

Завършил съм техникум във Варна, в София съм завършил 
полувисшия за ел. машини и ел. апарати и в бившия институт, 
сега университет, съм завършил промишлена икономика. Бил съм 
директор на предприятие, имам достатъчно опит, същевременно 
сега практикувам към Министерството на правосъдието, синдик 
съм. Занимавам се с несъстоятелност.  

Мога да кажа, че в Контролния съвет – това наименование 
контролен – е да контролира. При мен, когато ми е поставена 
задачата, аз я гоня докрай. Струва ми се, че в новия Контролния 
съвет, ако бъда избран, трябва да се гонят задачите до края, за да 
бъдат изпълнявани и същевременно да се контролира дейността 
на Камарата на независимите оценители в България. Друго няма.  

Благодаря.  
ДИНКО ДИНЕВ: Благодаря и аз.  
Борислав Стоицев има думата. Няма ли го? 
ЯНА ДЕМИРЕВА: Исках да кажа, че сега, когато се 

представят колегите, се оказа, че в Контролната комисия са 
всякакви специалисти, геодезисти, инженери, архитекти и т. н., не 
чух истински икономисти, а тук половината от работата на 
Контролния съвет е икономическа. Нали те трябва да правят и 
ревизии, и т. н. (Реакция в залата.) Проверка трябва да се прави.  

ДИНКО ДИНЕВ: Конкретно г-н Стоицев къде е? 
ЯНА ДЕМИРЕВА: Нямам представа. 
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ДИНКО ДИНЕВ: Тогава недейте взима отношение, моля Ви. 
ЯНА ДЕМИРЕВА: Чакайте сега, след като го няма, значи 

няма да гласуваме сигурно за него. 
ДИНКО ДИНЕВ: Ясно, разбрано, благодаря Ви. 
Колеги, бюлетините са готови, гласуването е с „х”, пред 

всяко име има квадратче. За да бъде избран даденият човек, 
трябва да бъде отбелязан с „х” в квадратчето. Които не са 
отбелязани, отпадат.  

Управителният съвет е от 7 човека, Контролният съвет е от 
5 човека, повече от тези гласове не трябва да подавате.  

Благодаря ви за вниманието.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, трябва да гласуваме 

приемането на т. 1. Аз го отложих заради представянето на 
кандидатите. Предлагам следното решение.  

„Общото събрание приема отчета на Управителния 
съвет, отчета на Контролния съвет и отчета на Комисията по 
професионална етика за периода на техния мандат – 2009-2013 
г.”  

Моля, който е съгласен с това предложение, да гласува.  
ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Колеги, неправилно е да се 

приемат „ан блок” докладите. Докладите се докладват един по 
един, има по тях решения и се гласуват едно по едно решенията – 
на Управителния съвет, на Контролния съвет и на Комисията по 
професионална етика.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Госпожо Велинова, от 
мандатното събрание се прави общ доклад на Комисията по 
професионална етика, на Контролния съвет и на Управителния 
съвет. Добре, аз всичко се съгласявам, щом искате да удължаваме 
събранието, ще се съглася.  
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Който е съгласен с приемането на отчета на Управителния 
съвет за периода на неговия мандат, моля да гласува.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Извинете, но трябва да внеса 
пояснения. Председателят Симов предложи „ан блок”, г-жа 
Велинова каза да бъде поотделно.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Гласуваме предложението на г-
жа Велинова.  

Който е съгласен трите доклада – на Управителния съвет, на 
Контролния съвет, и на Комисията по професионална етика да 
бъдат гласувани поотделно, моля да гласува "за".  

КИРИЛ МИХОВ: 5 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 42 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 1 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 
Нула; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 3 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 11 по 
1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля гласувайте "против".   
КИРИЛ МИХОВ: 43 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 5 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 12 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 13 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 3 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 14 по 
1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 16.   

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: „Въздържали се”? 
КИРИЛ МИХОВ: Нула; КРАСИМИРА БАШЕВА: Нула; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула; АТАНАС АТАНАСОВ: 2 по 
2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула; ВЕНЕТА СОТИРОВА: Нула; 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „За” – 205, „против” – 287, 
„въздържали се” – 2.  

Предложението не се приема да се гласуват поотделно.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, формулирам 

решението по т. 1 от дневния ред.  
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„Общото събрание на Камарата приема отчета на 
Управителния съвет, отчета на Контролния съвет и отчета на 
Комисията по професионална етика за дейността на Камарата на 
независимите оценители в България за периода на техния мандат 
– 2009-2013 г.”  

Който е съгласен, моля да гласува "за".  
КИРИЛ МИХОВ: 45 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 8 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 12 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 14 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 5 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 16 по 
1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 16.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: „Против”?  
КИРИЛ МИХОВ: 6 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 32 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 1 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 1 по 
2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 3 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 6 по 1.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: „Въздържали се”?  
КИРИЛ МИХОВ: Нула; КРАСИМИРА БАШЕВА: 5 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула; АТАНАС АТАНАСОВ: 1 по 
2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 1 по 1.  

„За” – 313, „против” – 166, „въздържали се” – 23.  
Отчетите са приети заедно с решенията им.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, приключихме с т. 1.  
Обяснявам ви за гласуването с бюлетините за членове на 

Управителния съвет и членове на Контролния съвет.  
Членовете на Управителния съвет са 7. В листата има 14 

души, отбелязва се, за да бъде валидна бюлетината. Трябва да се 
отбележат най-много 7 квадратчета, могат да се зачертаят по-
малко, но най-много 7 квадратчета, колкото са членовете. Повече 
от 7 зачертани квадратчета правят бюлетината е невалидна. 
Гласува се с „х” в самото квадратче.  
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Членовете на Контролния съвет са 5. В листата има 10-11 
души, трябва да се зачертаят най-много 5 квадратчета. Може да 
са по-малко, може 1, 2, 3 да се зачертаят, но най-много 5.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, имате 40 минути срок за 
гласуване и след това отново заповядайте тук.   

 
(Почивка за гласуване от 18,10 до 19,25  часа) 

 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, заемете местата си, моля 

преброителите да направим проверка на кворума.  
 КИРИЛ МИХОВ: 46 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 50 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 9 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 15 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 6 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 20 по 
1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 17 от президиума.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Присъстват 484, имаме кворум.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, предлагам да 

продължим с т. 6, тъй като тя е много по-важната за Камарата – 
„Бюджет и административен щат на Камарата за 2013 г.”  

Който е съгласен с направеното предложение да продължим 
с т. 6 и след това с останалите точки, моля да гласува.  

ДЕЛЕГАТКА: Извинявайте, колеги, но тук коментираме и с 
юриста, не трябваше ли преди да гласуваме тази точка 6, да 
гласуваме точката за сваляне на отговорността от Управителния 
съвет? Не е гласувана. Просто за да има последователност в 
действията ни. Защото сега минаваме на съвсем друг етап.  

Благодаря.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Г-жа Монева иска думата. 

ЕЛИ МОНЕВА: Предвид разразилата се дискусия по повод 
финансовата ревизия и финансовите резултати, тъй като се 
предполага, че тези две точки, а с тях е свързано и 
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освобождаването от отговорност, ще бъде много дълга дискусия и 
с оглед на това, че част от колегите най-вероятно ще си заминат, 
защото вече някои си тръгват, за да имаме кворум и докато имаме 
кворум, да гласуваме бюджета, за да може бъдещите управителни 
органи, които изберем, да могат да работят спокойно, а ние ще 
продължим след това, така или иначе, с тези, които останат. Чух 
от много места вече, че хората искат да си тръгват. Ние така или 
иначе ще продължим и утре, най-вероятно.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, който е съгласен първо 
да се разгледа т. 6 – „Бюджет и административен щат на Камарата 
за 2013 г.”, моля да гласува. Повторно гласуваме. 

КИРИЛ МИХОВ: 39 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 9 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 6 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 15 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 4 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 16 по 
1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: И от президиума 17.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, който е "против", моля 
да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: 2 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 3 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 
Нула по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 3 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 
Нула по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула от президиума.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: „Въздържали се”? 
КИРИЛ МИХОВ: 2 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 30 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 1 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 
Нула по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула по 1; ВЕНЕТА 
СОТИРОВА: 4 по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 

„За” – 277. „Против” – 23. „Въздържали се” – 135.  
 Не се приема предложението. Нямаме 50+1 от 

регистрираните.  
Продължаваме с т. 2.  
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, продължаваме по т. 2 – 
„Отчет за финансовите приходи и разходи на Камарата за 2012 
г.”.  

Давам думата на г-жа Ели Монева.  
ЕЛИ МОНЕВА: Благодаря, колеги. Аз бях определена от 

Управителния съвет да докладвам тази точка, тъй като се оказа, 
че в състава на действащия Управителен съвет единственият 
човек с икономическо образование, макар и не счетоводство, нито 
финанси, съм аз.  

Така че искам да ви прочета финансовия отчет за дейността 
на Камарата за 2012 г.  

Преди да зачета цифрите, искам да направя следните 
уточнения.  

Първо, финансовият отчет е огледало на цялостната дейност 
на Камарата. Тоест, ако дейността на Камарата не е била в 
очакваните направления, то не може да се очакват и някакви 
значителни финансови резултати. Задачата на Управителния 
съвет, освен че създава бизнес на хората, и да създава 
устойчивост и финансово развитие на Камарата, е също така и да 
следи за целесъобразността съобразно взетите си решения на 
разходването на средствата, което се прави от оперативния 
състав, прави се и по регионалните колегии, и фактически в 
централния офис, в Управителния съвет идват резултатите.  

Счетоводното отчитане на Камарата се отчита от външен 
счетоводител, който и преди, и сега е извън състава на Камарата. 
Тъй като в процеса на работата се установи, че някои от цифрите 
може би не са коректно нанесени и заради това, за да бъде съвсем 
точно това, което ще се прочете, беше анализиран целият паричен 
поток на Камарата за 2012 г. по всички банкови сметки и по 
всички касови книги.  
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Така че това, което ще чуете като цифри, е на база на 
анализа на банковите сметки и касовите книги и придружаващите 
ги документи, а не на база на счетоводните данни. Не бива според 
мен да се бърка счетоводният отчет с финансовия отчет на 
дейността. Това е мое лично становище.  

Финансовата дейност на Камарата е в две направления - 
нестопанското направление и стопанската дейност.  

Нестопанската част – това са приходите от членски внос. Аз 
бях направила една презентация както обикновено се прави, за да 
бъде повече с настроение и да даде някаква аналитичност, но 
дискусията в залата не ме мотивира много да бъда по-аналитична, 
ще се спра само на грубите цифри.  

Паричната наличност в края на 2012 г. в касите и банковите 
сметки на Камарата е 598 000 лева. През 2011 г. е била 650 000 
лв. (ГЛАС: Не са на екран.) На екран са, защо? Само че това е 
последният слайд. На екрана виждате основните счетоводни 
данни.  

Парична наличност в края на годината: 
2012 г. – 598 000 лева.  
2011 г. – 650 000 лева.  
2010 г. – 496 000 лева.  
Изменението в паричната наличност за периода е съответно 

растеж през 2010 г. със 154 000. През 2011 г., това беше най-
интензивната година, когато имахме проведени най-много 
курсове, и спад през 2012 г. с 52 000 лева. Общото увеличение за 
периода 2010-2012 г. е 166 000 лева. Изменението в натрупания 
резерв през 2010 г. е било 113 000 лева, през 2011 г. 190 000 лева 
и през 2012 г. спада до 152 000 лева, което очевидно е от 
изменението в паричната наличност, нещо, което коментирахме 
още през 2010 г. как неминуемо ще се стигне до този момент, при 
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който без провеждането на много стопански активности, които да 
доведат до значителни стопански приходи, ще почне да се изяжда 
паричният резерв или натрупаните средства на Камарата.  

В резултат на стопанската дейност, която сме правили през 
годините, това са именно курсовете, семинарите, кръглите маси, 
които са стопанската дейност на Камарата, данъчният резултат за 
2011 г. е бил 82 000 лева положителен данъчен резултат, и през 
2012 г. – 7000 лева.  

Сега ще трябва да се върна към началото на слайдовете.  
Както казах, приходната част на финансовия отчет се състои 

от следните основни пера.  
Основните приходи на Камарата през 2012 г. се формират от 

приходите от членски внос, които за 2012 г. са възлезли на 
112 920 лева, от които отчисления за регионалните колегии в 
размер на 70% от членския внос общо в размер на 63 250 лева, 
отчисления за централния офис в размер на 49 700 лева, които се 
формират от 100% от нечленове на регионални колегии, т. е. 
100% от членския внос на колегите, които не членуват в 
определени регионални колегии, остават в централния офис, и 
30% от постъпленията от членския внос, платен от членовете на 
регионални колегии. Става едно разчитане между централния 
офис и регионалните колегии. 70%, както казах, на всички е 
известно, особено на тези, които членуват в регионалните 
колегии, 70% от членския внос в регионалните колегии остава с 
оглед осигуряване на тяхната дейност.  

През 2012 г. разпределението е следното.  
За централния офис – 22 560 лева, за Бургас – 2880 лева, 

Варна – 5472 лева, Плевен – 1260 лева, Пловдив – 2844 лева, Русе 
– 1764 лева, София – 10 116 лева, Стара Загора – 1620 лева, 
Шумен – 1152 лева. Очевидно е, че със суми от 1152 лева или 
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даже 2 и 5000 лева трудно може да се извършва някаква 
значителна дейност, освен ако тя не е съпроводена с много 
допълнителни семинари, кръгли маси, които да дадат 
възможности стопанският резултат да остане в съответната 
регионална колегия, а това се отразява и на цялата Камара.  

Спрямо прогнозирания бюджет за 2012 г. изпълнението на 
приходите от постъпления от членски внос е 97,4%. 
Регистрираните членове на Камарата на независимите оценители 
в България за 2012 г. са 942, при прогнозирани 966, от които 
трима починали, един с напълно замразено членство, докато през 
2011 г. членовете на Камарата на независимите оценители в 
България са били 1012, регистрираните членове на Камарата към 
30 април, когато е правен отчетът, са 834, след което бяха приети 
още нови членове.  

Разпределението на членската маса за периода 2011-2012 г. 
по регионални колегии е както следва. Тук ясно се вижда, а и 
всички имате печатните материали и можете да видите 
движението на членската маса, което пък пряко рефлектира върху 
приходите от членски внос. Направи се анализ през последните 3 
години, ние непрекъснато губим членска маса, също така особено 
силно се отразява това на централния офис, което говори 
вероятно и за работата, която сме извършили в централния офис.  

Така че тези регионални колегии като София, Варна, 
Пловдив, които задържат своята членска маса, а и Шумен, 
очевидно се справят добре с мотивирането на своите членове. Но 
аз още веднъж искам да подчертая, това неколкократно беше 
обсъждано, особено при приемането на правилниците за 
регионалните колегии, че с 30 члена трудно може да се направи 
устойчив регионален офис, който да създава възможности и 
мероприятия за своите членове, освен ако не се започне много 
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силно от началото с една образователна или квалификационна 
програма на колегите, така че да може да се развие силно 
стопанската дейност. Да се разчита на членския внос – това не е 
достатъчно. Практиката в нестопанските организации е такава, че 
само около 30-40% от финансовите приходи са приходите от 
членски внос. Никоя нестопанска организация не може да разчита 
само на членския си внос, освен ако той не е много висок, а ние 
знаем, че нашият не е такъв.  

В подробния вариант на това изследване бях направила един 
демографски анализ на възрастовата структура на членската маса, 
с оглед на това да се направи някаква прогноза за това какво ще 
се случи в близко бъдеще в Камарата. За съжаление 
констатациите, които са там, никак не са положителни. Оказва се, 
че повече от 59% от членската маса са хора над 55 години. За 
сравнение мога да ви посоча официалната статистика на съдиите, 
които се предполага, че са професионална група, където поради 
това, че мъдростта е основен фактор за упражняването на тази 
професия, би трябвало да бъдат по-възрастни, но нищо подобно – 
над 55 години са само 25%.  

Искам да ви кажа, че при нас по-малко от 25% са хората под 
40 години и това изключително неблагоприятно ще се отрази 
само след няколко години. Това е свързано не само с физическото 
оставане в Камарата и броя на членовете, които ще бъдат в нея, 
това е свързано и с желанието за квалификация, 
преквалификация, участие в курсовете. С всичкото ми уважение, 
аз самата съм над 55 години, така че и аз попадам в последната 
група. Но действително младите хора са тези, на които трябва да 
се разчита, и Камарата според мен трябва да има, даже съм го 
направила като предложение - специално програма за работата с 
младите оценители и с тяхната мотивация.  
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Възрастовата структура на регистъра не е по-различна. 
Тоест това, което ние имаме като възрастова структура в 
регистъра, огледалото е в Камарата. Така че това важи за цялата 
професия.  

Втората част от приходите на Камарата, са приходите, 
свързани с публичния регистър. Това са такси за вписване, 
промяна на обстоятелства, общо в размер на 34 330 лева или 
около 60% от планираните приходи към публичния регистър. 
Това обстоятелство се дължи главно на факта, че през изтеклата 
година не са проведени изпити за придобиване на професионална 
квалификация, които да генерират приходи от такси за изпит и 
приходи от такси за издаване на сертификати. Естествено е, че 
ако няма курсове, няма и нови кандидати за оценители, тъй като 
почти всички са се регистрирали.  

Третото важно перо от приходната част на Камарата, са 
приходите от курсове, семинари, кръгли маси, учебни помагала 
общо в размер на 59 036 лева без ДДС, които почти изцяло се 
дължат на дейността на регионалните колегии и са разпределени 
както следва.  

Регионална колегия – Варна – 32 950 лева.  
Регионална колегия – София – 15 417 лева.  
През 2012 г. колегията е реализирала и приходи за бъдещи 

периоди от курсове, които са били проведени непосредствено 
след Новата година - януари и февруари на 2013 г., и в този 
смисъл общият размер на приходите, които е имала колегията, е 
50 370 лева.  

Регионална колегия – Бургас – 3296 лева.  
Регионална колегия – Пловдив – 3000 лева.  
Регионална колегия – Русе – 825 лева.  
Регионална колегия – Плевен – 942 лева.  
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Регионална колегия – Шумен – 791 лева.  
Спрямо планираните постъпления за годината, изпълнението 

на тази част от планирания бюджет е най-ниско и е около 30%. 
Основна причина отново е непровеждането на планираните 
курсове за подготовка за изпити за професионална квалификация, 
които съобразно планирания бюджет би трябвало да донесат 
78 750 лева. Тоест от тези планирани приходи нито един не е 
постъпил.  

Четвъртата част от приходната част на бюджета, това са 
приходите от лихви от банкови депозити общо в размер на 8630 
лева, като Камарата на независимите оценители в България има 
сключени няколко банкови депозита, а именно от средствата на 
централния офис са депозирани в два офиса в две банки - 
Българо-американска кредитна банка и ЦКБ, като общата база на 
главницата е 359 900 лева.  

Второ, Регионална колегия - София, има сключен един 
депозит с главница 30 300 лева, Регионална колегия - Стара 
Загора има сключен един депозит с главница 8075 лева, и 
Регионална колегия - Варна има сключени 3 депозита с обща сума 
на главницата 30 370 лева.  

Изпълнението по перо „Други” спрямо планираното е 72%. 
И от една страна, се дължи на значителния спад на лихвите по 
депозитите, както и на факта, че не цялата парична маса беше 
депозираната като депозит.  

Разходната част в бюджета.  
Основно перо в разходите за 2012 г. са разходите за 

издръжка на персонала, които през 2012 г. възлизат на 116 198 
лева. С просто око може да се види, че 116 198 лева са по-малко 
от всички приходи от членския внос. Тези разходи включват 
разходите, изплатени като възнаграждения, работни заплати и 
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осигуровки на персонала, назначен в централния офис и в 
регионалните колегии, както и гласуваното от Общото събрание 
изплатено възнаграждение на председателя на Камарата, 
възлизащо на 8 минимални работни заплати месечно и 
осигуровките към него. В тези разходи са включени и 
изплатените ваучери за храна, тъй като колегите получават 
такива.  

По-детайлната разбивка показва, че разходите за заплати на 
персонала и за договори за управление на председателя са в 
размер на 93 131 лева, разходите за осигуровки, включително по 
договор за управление – 16 445 лева, които са за сметка на 
Камарата, разходи за ваучери – 6622 лева. Превишение спрямо 
бюджетирането – 4%.  

Второ основно перо – административни и управленски 
разходи, включително специфични разходи във връзка с 
публичния регистър. Всички те са в размер на 116 489,14 лева, 
което е 94% от заложеното в бюджета.  

По видове разходите се разпределят, виждате ги на слайда – 
наем – 44 000 лева, основно перо; пощенски, куриерски и 
телефонни услуги – около 5000 лева; интернет и поддръжка на 
сайта – 3000 лева; канцеларски – 8500 лева; адвокатска услуга – 
6720 лева; счетоводна услуга – 11 270 лева; банкови такси – 3094 
лева; трудова медицина, обявления, публикации, командировки – 
29 103 лева.  

Третата част в разходната част на отчета са разходите във 
връзка с провеждането на обучителни курсове – семинари. 
Общата сума на тези разходи е 51 068,65 лева, което е 34,3% от 
заложеното в бюджета. Както виждате, в това си перо на 
бюджетирането, изпълнението е такова, каквото е изпълнението 
на приходната част. Тоест около 30% сме си изпълнили бюджета 
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по приходите от обучителни програми и курсове и съответно 33% 
имаме и в разходната част. Тук сме направили икономия, но за 
сметка на това не сме получили точно тези приходи, които биха 
били дали една финансова устойчивост на Камарата.  

По видове разходи те се разпределят: разходи във връзка с 
провеждане на семинари и курсове, включително и 
представителни разходи – 11 980 лева; лекторски за обучителни 
програми – 17 167 лева; консултантски услуги – 7800 лева; 
разходи за учебни помагала – 1368 лева; рекламни материали, 
включително и тези, които се раздават на семинари – 2384 лева; 
транспортни услуги във връзка с провеждането на подобни 
мероприятия – 7394 лева.  

Четвъртата част от разходната част, това са разходите във 
връзка с членство в международни организации, участия в 
международни конференции и разходи за превод на 
международни стандарти, общо в размер на 7412 лева, което е 
40% от заложеното в бюджета. Тоест и тук има една икономия, но 
тя не е довела до превъзмогване на тази загуба, която не можахме 
да реализираме от стопанската дейност.  

Анализът на данните налага следните важни изводи.  
Камарата на независимите оценители в България губи 

членска маса, като темповете на намаляване на членската маса се 
засилват, като през 2012 г. членовете са намалели със 7%. Най-
голямо е намалението на независимите оценители, които 
директно членуват в Камарата на независимите оценители в 
България. От 302 представители 2011 г. сега директно в Камарата 
на независимите оценители в България членуват 122 човека. 
Причините за това са както номиналната загуба на членове, така и 
преместването на такива в други регионални колегии. Спад има 
на членската маса в Плевен с 10%, в Пловдив – минимално, но с 
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6%, Шумен, който през 2012 г. загуби доста от своите членове, 
през 2013 г. компенсира тази загуба.  

Възходящо е развитието в София, които са най-голямата 
регионална колегия, като същата увеличи членската си маса с 
22% през 2012 г. Подобно развитие претърпя и Регионална 
колегия - Бургас, като номинално увеличи своите членове през 
2012 г. с 14% и ги задържа през текущата 2013 г. Стабилна е 
членската маса във Варна.  

Изводите ги имате, те са очевидни.  
Преминаваме направо към това, което най-вероятно всички 

искат да чуят, защото имаше такива запитвания – какво са 
получили членовете на управителните органи през 2012 г. – нетни 
суми като възнаграждения по заплати или на граждански 
договори, или лекторски, или командировъчни. Това също го 
имате.  

За управителния орган общата нетна сума, изплатена на 
членовете през 2012 г., на членовете на Управителния съвет е 
30 202 лева. Виждате разпределението на сумите в писмения 
материал.  

Ще ви кажа само някои обобщени цифри.  
Контролен съвет – 4419 лева за целия съвет, като в 

таблиците е видно коя сума за какво е и за какви дейности е.  
Комисия по професионална етика – 6435 лева, а централният 

офис – това са хората, които работят в офиса – 45 688 лева. По 
лица ги имате и по видове разходи.  

Това е, колеги.  
ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Колеги, чухте отчета за 

приходите и разходите, ако имате въпроси или изказвания, 
заповядайте.  

ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: Първо, един общ въпрос.  
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Това, което ни е раздадено, на него пише „Финансов отчет 
за 2012 г.” Докато правехте представянето, го кръстихте анализ. 
Тук има някакви демографски анализи, във връзка с какво са 
правени те, на мен лично не ми е ясно. Защото има демографски 
анализ на членската маса. 

Първият ми въпрос е защо той включва само 2012 г., като 
всички отчети би трябвало да бъдат от 2009 г. до 2012 г.?  

Вторият ми въпрос е всъщност има ли през тези 4 години 
някакъв счетоводен документ – баланс, ОПР? Тук някаква 
смесица от постъпления, парични потоци ли е? И така 
представени, несравнени с нищо и тези изводи направени, в 
смисъл с предходна година сравнени, с по-предходна или от 2009 
г. Защото аз лично очаквах, че на това събрание ние ще направим 
един финансов анализ въобще какво се е случвало през годините, 
как са вървели приходи, разходи, какво е състоянието.  

Вторият въпрос е какво е това всъщност, ще има ли някакъв 
баланс на Камарата?  

Третият ми въпрос е понеже има и някакво бюджетиране, 
включено като понятие, това с този бюджет, който всъщност не го 
приехме миналата година, има ли някаква кореспонденция?  

Благодаря.  
ЕЛИ МОНЕВА: Точката, включена в дневния ред на това 

отчетно събрание, е „Финансов отчет за 2012 г.”. Всяка година 
преди това отчетът е засякъл и предходната година. Това е 
отговорът на въпроса.  

Бюджетиране по отношение на бюджета, сравнено е с 
бюджета, представен от миналото отчетно събрание през м. юли 
2012 г. Това са сравнителните данни. 

А защо са включени другите фактори – демографски, 
членска маса и т. н. – финансовите анализи включват и 
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аналитична част, тя може да не е много богата, но това е при нас 
състоянието. Ние трябва да гледаме каква ни е членската маса и 
какви са ни перспективите, защото това ни определя приходната 
част, и то съществената приходна част.  

ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: Демографски и такива анализи биха 
могли да се включат тогава, когато се правят някакви прогнози за 
развитието. Тук вие твърдите, че правите отчет.  

ЕЛИ МОНЕВА: Вижте, това е нещо, което е направено 
допълнително. Ако не ви харесва заключението, то е факт. То е 
нещо, което е фактическо състояние. То има отношение към 
бюджета и към бъдещите приходи и към устойчивото развитие на 
Камарата поне за бъдещите 5 години. Не искам да влизам в 
никакви дискусии, които не виждам да създават плод и 
устойчивост. Днес цял ден дискутираме неща, цифри, 
взаимоотношения. Никой не дискутира бъдещето на професията, 
какво правим и какво искаме да правим. А бъдещето пък на 
Камарата е свързано с това какви сме ние и че демографската 
структура е част от анализа. Ако всичките ние сме на 65 и на 70 
години, с цялото ми уважение към тази възраст, защото аз съм 
много близо до нея, няма как да очакваме, че след 5 години ако не 
вземем бързи мерки, ние ще бъдем устойчиви и ще ни има след 5 
години. Защото ако се огледаме, ще видим, че сигурно има 15 
човека тук на възраст под 40 г. И междупрочем само преди малко 
разговарях с една млада девойка, изключително разочарована от 
това, което чува в залата. Така че то е нещо като опция, може да 
слушате, може да не слушате.  

ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ: Аз по принцип поддържам Вашето 
мнение, този анализ е много хубав и трябва да бъде правен и 
трябва да бъде представян. Но имам питане – къде може да се 
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намери одобреният годишен финансов отчет за 2012 г. на 
Камарата?  

ЕЛИ МОНЕВА: Счетоводният отчет трябва да е качен на 
сайта на Камарата, както и годишната данъчна декларация, те 
всяка година се качват на сайта на Камарата.  

ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ: Аз не го намерих.  
ЕЛИ МОНЕВА: Би трябвало, те са внесени, така че там е 

вероятно. Не мога да отговоря, не отговарям за публикациите.  
ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ: Защото това е приемане на годишен 

финансов отчет.  
ЕЛИ МОНЕВА: Точно това. Да. Това е аналитична част. 
ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ: Този анализ е много хубав, но ние 

трябва да приемем годишния финансов отчет.  
ЕЛИ МОНЕВА: Това е финансов отчет на дейността, а не е 

счетоводният отчет.  
ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ: Него аз не успях да го намеря, 

съжалявам. 
ТАТЯНА ИЛЕВА: Най-напред ми позволете, защо вие 

видяхте материала, който г-жа Ели Монева е дала, да й благодаря 
за старанието и подробно направения анализ за 2012 г., но имам и 
един въпрос. 2012 г. се гради върху 2011 г., колеги, а вие всички 
знаете, че 2011 г. не я приехме на Общото събрание. Поради тази 
причина искам да попитам направено ли е нещо, което да е 
някаква корекция на 2011 г. и върху нея да е стъпено за 2012 г.? 
Защото ние ще приемем сега 2012 г. без да сме приели 
предходната година. Всички, които са икономисти или 
счетоводители, знаят, че когато се прави един финансов отчет 
има две колони – предходна година и текуща година. И тогава 
става съпоставянето. Ние тази предходна година не сме я приели. 
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Финансовият отчет не го приехме. Просто не е приет от Общото 
събрание. Просто ви припомням, миналата година не го приехме.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, непрекъснато има едно 
объркване по отношение на това какво не е прието. Дали не е 
приет отчетът или бюджетът. Да, понеже преди малко се каза 
бюджетът. Бюджетът е приет, всички бюджети са приети за 
годината. Отчетът не е приет.  

Колеги, имате думата за изказвания.  
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това, от което се интересувате, аз 

не съм финансов специалист, казвам си, е в доклада на 
финансовата ревизия. Скоро няма да го видите, засекретено е. А 
това, което е направила г-жа Ели Монева, аз мога само да я 
поздравя. Ние досега на Общо събрание такъв отчет не сме 
виждали за предходна година. Няма. (Ръкопляскания.) За 2012 г. 
наистина е направено нещо. Сега, доколко в него цифрите са 
верни, както каза и колегата (реакция в залата), трябва да се 
сравнят с 2011 г., да видим има ли ръст, няма ли ръст, въпреки че 
в една от таблиците се виждаше, имаме го и разпечатано. Но 
трябва да погледнем по всички категории наистина на този отчет. 
Това е положението. Да се надяваме, че за в бъдеще всяко Общо 
събрание ще има такъв отчет.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Благодаря, г-н Димитров. 
Госпожа Петкова има думата.  

ПЕТКОВА: Наистина, искам да използвам случая да 
благодаря на Ели Монева, защото тя положи огромен труд не 
само за да представи този финансов отчет, тя и в предни години е 
правила подобен, макар и не толкова обстоен отчет, но тя 
спомогна и за това да се отстранят неточностите, които бяха 
констатирани и в доклада за одита. Към този момент аз не чух 
някой да изкоментира, че се оказа след разглеждане на доклада на 
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одита и другите документи, които бяха предоставени от всяка 
регионална колегия, както към извършващи одита, така и към 
офиса на Камарата, и се оказа, че фактури, които ние сме 
предоставяли многократно, в т. ч. с копие и до одитиращите, бяха 
цитирани в одита като несъществуващи. Всички тези фактури, 
естествено, бяха намерени, но със съдействието пак на Ели 
Монева. 

И в тази връзка бих искала да кажа, че не би трябвало 
толкова да се вглеждаме в нередностите на счетоводството през 
миналите години. Те са явно факт. Ние в този момент не можем 
да ги променим. Отчетите са заминали във вида, в който са 
представени от счетоводителя. Вероятно ще има някакви санкции, 
но миналото е минало, ние не можем да се върнем назад. 
Единственото нещо, което можем да направим, е да се поучим от 
грешките и да не ги допускаме в бъдеще. Тоест да набележим 
мерки за тяхното преодоляване.  

Миналата година отчетът беше действително неприет, но 
това беше във връзка с това, че беше взето решение да се направи 
обстойна финансова проверка на резултатите точно поради 
съмнения за компетентното водене на счетоводните записи. Явно 
констатирани са нередностите, сега би трябвало новото 
ръководство на Камарата да набележи мерки за тяхното 
отстраняване и системно недопускане повече на такива.  

Така че аз не виждам какво има да предъвкваме толкова 
нещата в минало време, освен да се поучим от грешките си и да 
продължим напред.  

Благодаря. (Ръкопляскания.) 
ПЕТЪР САВОВ: Вярно е, това е минало, отчетът е за минало 

време, лошото е обаче, че аз забелязвам, че отчетът от 
предходната година, който не беше одобрен от Общото събрание, 
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беше същият. В смисъл приходите бяха много по-малко за 
годината от разходите. И както предходната година, така и 2012 г. 
ние продължаваме да изяждаме парите от регистъра. През 2012 г. 
в един от отчетите беше по същия начин. През 2012 г. на 
извънредното Общо събрание беше показано същото такова нещо, 
че приходите са по-малко от разходите. Аз ви предлагам, тъй като 
ние трябва да се поучим от това, че не трябва да ядем пари от 
регистъра, защото, както всички знаем, може да се наложи да се 
връщат тези пари. Откъде ще ги върнем, не е ясно, ако се наложи. 
Аз ви предлагам в следващата точка в бюджета да го направим 
наистина балансиран не само като бюджет, но и като изпълнение. 
Да се потърсят начини за икономии. Ако не направим така, че да 
имаме по-големи приходи, тогава да намалим разходите, да се 
стегнем. Аз като гледам, офисът много пари яде като наем, може 
да се потърси и по-евтин офис. Ще се разполагаме съобразно 
чергата си. Ако г-н Симов, не искам да го атакувам, аз винаги съм 
бил за това, че трябва да взима заплата председателят, но ако 
виждаме, че не можем да изхранваме с такава висока заплата, да я 
намалим. Понеже не виждам в бъдеще за увеличаване на 
приходите. В скоро време аз не чух нищо по отношение на 
възможност за увеличаване на приходите, предлагам ви в 
следващата точка на бюджета да свием разходите, минимални да 
ги направим, ако трябва и да съкратят част от персонала. Тоест 
работната заплата също да се намали. Да, аз стъпвам на това, че 
тъй като преждеговорившата колега – трябва да се поучим. Дано 
да се поучим, а пък говорейки в кулоарите, в зависимост от това 
какво ще изберем, кой ще бъде новият Управителен съвет, бъдете 
сигурен, че има вероятност голяма част от хората, които плащат 
членски внос, догодина да не го платят.  
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, аз не знам. Господин 
Савов, приемам възраженията Ви по принцип и Вашата идея и 
виждания. Обаче искам да Ви коригирам. Най-успешната година, 
ако става въпрос за приходи на Камарата, това е 2011 г. През 2011 
г. г-жа Монева може да каже колко са фактически приходите, 
които са осъществени през годината.  

ЕЛИ МОНЕВА: 154 000 лева е нарастването на паричния 
поток. 82 000 лева е печалбата от стопанската дейност.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Това означава, че Камарата, 
която трябва да съществува, трябва да извършва съпътстваща 
дейност. Не говоря за стопанска дейност, понеже веднага ме 
репликират като кажа стопанска дейност, говоря за съпътстваща 
дейност. Тоест дейност извън регистъра, извършван от Камарата. 
Спасението в това, че бъдещият Управителен съвет евентуално 
ще направи отново опити в Народното събрание да се гласува 
някаква такса от другите оценители, които не членуват в 
Камарата, да плащат някаква такса за поддръжката на регистъра, 
и то не само за това, а и затова, че тази Камарата осигурява 
техните стандарти за оценяване, техните типове и т. н., няма да 
реши въпроса. Единственият въпрос се решава със съпътстваща 
дейност. Това трябва да бъде ясно на всички, иначе ние 
фактически ще черпим от готовите пари. Дочувам реплики, че не 
било вярно. 

Аз съм съгласен, че всичките тези разходи могат да се 
намалят. Моята заплата – аз мога да работя, ако бъда избран, и 
без заплата. Но имаше навремето едно изказване, г-жа Илева 
може да потвърди, когато ми се казваше – защо трябва да имаме 
офис на Камарата в центъра до пл. „Славейков”, като можем да 
вземем две стаички в „Младост” примерно? Не от теб, аз искам да 
цитирам един бивш член, знае се за кой става дума. Аз отговорих, 
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че това е Камара, която фактически сега прохожда и това да 
вземем две стаички в „Младост” или в „Люлин”…, не е удачно.  

Трябва да правим курсове, семинари и квалификационни 
курсове, освен тези курсове за обучение на оценители. Веднага се 
поставя контравъпросът – „да, но вие искате да бълвате 
манифактурно производство оценители”. И винаги този въпрос се 
е поставял на всеки Управителен съвет, на всяко съвместно 
заседание, на всеки форум. Вие искате да бълвате оценители, 
манифактурно производство на оценители. Вие поставяте като 
единствена цел финансовото състояние на Камарата, но не ви 
интересува нивото на оценителите, които излизат, и 
увеличаването на оценителите по региони, тъй като това 
демографско изследване, което г-жа Монева го направи, но аз съм 
го правил по отношение на разпределението на оценителските 
правоспособности по градове, по региони, действително някъде 
има изключително много оценители с една и съща оценителска 
правоспособност.  

Виждате, че тук се сблъскват двете противоположни 
тенденции – едната, да подобрим финансовото положение на 
Камарата, другата – да има известна стагнация на курсовете за 
оценители и дотогава няма да има приходи. Приходите, които се 
генерират от квалификационни курсове, от семинари, са малки. И 
мога да ви кажа, че там са по-големи в София. Аз поздравявам 
Софийската регионална колегия, че действително го има това,  
финансовото състояние на оценителите в София явно, че е по-
добро, отколкото в малките градове, където семинари и курсове 
се провеждат на минимална цена. Давам ви следния пример.  

Тези курсове, тези семинари, които аз съм провел - не искам 
да казвам дали са безплатни, защото засягам някои хора много 
чувствително, за международните стандарти за оценяване, мога 
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да ви кажа, че те се провеждат от регионалните колегии при каква 
цена – 50-60 лева. Семинарът, който беше в София, беше на цена 
двеста и няколко лева.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Господин Симов, моля Ви не 
изпадайте в такива подробности.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Това са много важни неща, 
понеже се говори за финансовото състояние на Камарата и за 
бъдещето на Камарата.  

ТАНЯ ИЛЕВА: За членовете на Регионална колегия, София, 
бяха 50 лева, но разчетите показваха, че при тези обстоятелства и 
при тези международни лектори са 240 лева. 50 лева беше това, 
което те платиха само за обяда и кафе-паузите в „Шератон”, 
иначе Регионална колегия - София, тъй като се запознаваха с 
международните стандарти на нашите членове, ние бяхме 
обещали безплатно обучение по международните стандарти, те не 
дадоха и стотинка. А иначе 240 лева всички външни трябваше да 
платят, защото това бяха разчетите. Затова са 50 лева, иначе 
разходите, да, поети са от Софийската регионална колегия и бяха 
в размер на много пари, но ние работим за това да можем да 
направим нещо за членовете си.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Госпожо Илева, никой не иска 
нищо да каже. Но виждате, когато говорим за бъдещето и понеже 
ние не се съсредоточаваме върху бъдещето на Камарата, говорим 
за подобряване на финансовото състояние, но ние не виждаме, не 
се замисляме как ще стане това нещо. Аз ви казах алтернативите, 
които ще дойдат. Тези пари не могат да дойдат отнякъде, те 
трябва да дойдат от семинари, от курсове, т. е. от масова 
съпътстваща дейност.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, други желаещи.  
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ПЛАМЕН ИЛИЕВ: Аз процедурно ще предложа. Знаете, че 
съм домакин, бихте могли да стоите и цяла нощ, няма проблем, 
но все пак мисля, че отиват разговорите в доста големи детайли, 
бих желал аз лично да чуя един по-делови диалог, едно по-делово 
обсъждане на предложената точка. По този повод, ако няма други 
въпроси, предлагам да прекратим изказванията.  

Благодаря.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, подлагам на гласуване 

предложението на г-н Илиев – прекратяване на дискусията по 
обсъждането по т. 2 от дневния ред.  

Който е съгласен, моля да гласува "за".  
КИРИЛ МИХОВ: 42 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 36 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 6 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 14 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 4 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 14 по 
1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 17 от президиума.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: „Против”? 
КИРИЛ МИХОВ: Нула по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: Нула 

по 4; МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула по 3; АТАНАС 
АТАНАСОВ: Нула по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула по 1; 
ВЕНЕТА СОТИРОВА: Нула по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: „Въздържали се”? 
КИРИЛ МИХОВ: Нула по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: Нула 

по 4; МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула по 3; АТАНАС 
АТАНАСОВ: Нула по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула по 1; 
ВЕНЕТА СОТИРОВА: Нула по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула.  

„За” – 393, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма.  
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Предложението се приема, 

прекратяваме разискванията по въпроса.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, предлагам следното 

решение на Общото събрание:  
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„Общото събрание приема отчета за финансовите 
приходи и разходи на Камарата за 2012 г.„ 

Който е съгласен, моля да гласува.  
КИРИЛ МИХОВ: 37 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 4 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 6 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 13 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 4 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 11 по 
1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 17.   

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: „Против”?  
КИРИЛ МИХОВ: 3 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА:  35 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 
1 по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 
4 по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: „Въздържали се”?  
КИРИЛ МИХОВ: 1 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 2 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 
1 по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 
Нула по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула от президиума.  

„За” – 240 , „Против” – 158, „Въздържали се” – 14.  

Отчетът не се приема. Кворумът е 611, 306 е прагът, т. е. 
не се приема.  

ЖИВКА БОНЕВА (Варна): Един въпрос имам към всички 
тук присъстващи и ако още няколко човека бяха си вдигнали 
картите "за", може би щеше да се приеме този отчет. Аз не съм 
наясно, понеже не съм счетоводител, нямам познанията по 
счетоводство и икономика, но питам ви, след като миналата 
година не е приет отчетът, тази година не го приемаме също, 
какво правим и кога ги приемаме тези отчети, като това е минало 
време, няма как да променим нещата в това отношение? И какво 
следва от това?  
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Освен това, даже и хората от Управителния съвет и 
Контролния съвет, от Комисията по професионална етика, всички 
тези колеги може би няма да бъдат в следващото управление на 
Камарата, какво правим тогава? Какво завещаваме на новия 
Управителен съвет, на Контролния съвет? Искам някой, който е 
икономист, да ми отговори. Това че нямаме доверие на хората и 
че ще ги свалим и няма да ни управляват, мен ме интересува 
какво следва от това. Въпросът е кой ще приеме тези отчети и 
кога ще стане това? Ние можем да приемем всичко с някакви 
забележки.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, безсмислена е 
дискусията, както миналата година, така и тази година не се 
приема отчетът. Аз съм напълно съгласен с Живка, понеже може 
да не се приема бюджетът за една година, но да не се приема 
отчетът, който е изпълнението на този бюджет... Може да е 
хубаво, лошо изпълнение, но то е изпълнение на този бюджет - не 
ми е ясно и няма логика. Но така или иначе, трябва да вървим 
напред. Понеже ние трябва да приемем на всяка цена, ако Общото 
събрание приеме, бюджета и щата за 2013 г.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Това няма да стане, гласувахме го 
един път.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Добре, щом няма да стане.  
ЖИВКА БОНЕВА: Може ли някой в залата да отговори на 

моя въпрос? 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Господа председатели, влезте си в 

ролята.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Господин Велинов има думата.  
ВЕЛИНОВ: Колеги, извинявам се, може ли малко тишина и 

уважение едни към други да имаме?  
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Предлагам юристът да обясни какво произтича от 
неприемане на отчета за приходите и разходите. Отчетът на 
Управителния съвет, на Контролния съвет и на Комисията по 
професионална етика са приети. Това е само отчет за приходите и 
разходите. Той ви показва какви приходи имаме и какви разходи. 
Вие не ги приемате. Нека юристът да каже какво поизтича от 
това.  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Нищо не произтича от това, че не е 
приет отчетът на приходите и разходите. Това по никакъв начин 
не се отразява на дейността на Камарата, не се отразява на 
приетото решение, с което е одобрен отчетът на ръководните 
органи на Камарата. За мен е нон сенс да се приеме 4-годишен 
отчет за дейността, а да не се приеме отчетът за приходите и 
разходите, но това е лично мое мнение, което споделям чисто 
професионално. Оттук насетне, аз считам, че това решение просто 
ще бъде вписано като едно неприето решение, което няма да 
породи никакви последици. Това е.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Господин Ненов.  
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, ще ви кажа едно много 

кратко изречение. Преди 2 години участвах в един избор на друго 
ниво. Тогава хора, с които се познавах и съм работил заедно, 
гласуваха против моя кандидатура и случайно прочетох в една 
книга едно много кратко изречение – „Животът е отношение”. С 
това гласуване ние си показахме отношението. Така че няма какво 
да коментираме повече. Юристът го каза, предлагам да вървим 
нататък.  

ЕЛИ МОНЕВА: Колеги, категорично ли не желаете да 
минем към бюджета, поне да можем да съхраним това 
мнозинство, което го има, защото действително утре Камарата 
може да се окаже и без бюджет. Не можем ли малко да проявим 
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добра воля и да разгледаме точката за бюджета, тя е пряко 
свързана с финансовия отчет, защото идва логична 
последователност от нея. Останалите точки са дискусионни, те не 
пораждат друго.  

ВЕЛИНОВ: Може ли процедура? Тъй като нямаме кворум, 
това означава, че не можем да приемем никакви решения. Всички 
чакаме да чуем резултата от избора. Предлагам докато чакаме да 
чуем резултата от избора, ръководството да ни каже утре от колко 
часа започва преброяването на кворума и продължаването на 
събранието. Тези съобщения нека се направят, защото след като 
съобщят резултатите, всички ще си тръгнат.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, в момента има кворум.  
ТАНЯ ИЛЕВА: Колеги, имам процедурно предложение. Ако 

имаме кворум, това е един наистина много важен документ и аз 
призовавам хората да гласуват за него, защото може би това, че 
не беше гласуван отчетът, е някакъв наказателен вот, но недейте 
да наказваме и следващите, които идват. Дай Боже, да са най-
добрите! Нека да го направим, така че да мине Ели Монева през 
него, пак й благодаря. Ние чакаме, така или иначе, резултатите. 
Ако има кворум, нека да гласуваме. Да минем набързо през 
бюджета и да го гласуваме. Още един път използвам момента да  
благодаря на Ели Монева за положените усилия. Благодаря й, 
защото е единственият човек, който си свърши работата.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, това се нарича фарисейство 
– благодаря, а пък гласуваме против отчета.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Няма значение.  
Колеги, подлагам на гласуване предложението да се 

разменят точките и да разгледаме точката за бюджета и 
административния щат на Камарата за 2013 г.  

Който е съгласен, моля да гласува.  
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КИРИЛ МИХОВ: 37 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 34 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 8 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 15 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 4 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 13 по 
1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 17.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: „Против”?  
КИРИЛ МИХОВ: Нула по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: Нула 

по 4; МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула по 3; АТАНАС 
АТАНАСОВ: Нула по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула по 1; 
ВЕНЕТА СОТИРОВА: Нула по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: „Въздържали се”?  
КИРИЛ МИХОВ: Нула по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: Нула 

по 4; МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула по 3; АТАНАС 
АТАНАСОВ: Нула по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула по 1; 
ВЕНЕТА СОТИРОВА: Нула по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула.  

 „За” – 372, „против” – няма, „въздържали се” – няма.  
Предложението се приема. Пристъпваме към т. 6 от дневния 

ред – „Бюджет и административен щат на Камарата за 2013 г.”  
 ЕЛИ МОНЕВА: Колеги, проектът за бюджет беше 

разработен в два варианта.  
Първоначалният вариант, консервативен, е публикуван на 

сайта на Камарата заедно с детайлната му разработка. Този 
вариант беше, за съжаление, не знам защо той е качен на сайта, 
разработен през м. Април, преди още всички регионални колегии 
да са си дали своите отчетни доклади от събранията, както и 
своите вече гласувани бюджети за 2013 г. така че публикуваният 
на сайта бюджет, е първоначалният вариант преди да са отразени 
бележките и мненията на регионалните колегии или поне не на 
всички. Печатно издание на коригирания вариант сте получили, 
това виждате и на слайда.  
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Проектът за бюджет предполага увеличение на членската 
маса от 942 члена към 31.12.2012 г. на 1000. Такова е било нивото 
от 2011 г., така че с радост ще достигнем нивото на 2011 г. 
Отново това е консервативно ниво. Оттам приходите за членски 
внос – 120 000 лева постъпления от публичния регистър са общо в 
размер на 76 000 като бюджетът предполага поне 4 изпита и 
курсове към тях – недвижими имоти, земеделски земи, машини и 
съоръжения и търговски предприятия. Такива са планувани до 
края на годината също.  

Също така стопанската дейност, съответно тя подкрепя 
провеждането на изпити.  

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Има процедурно предложение.  
СИМЕОН СТЕФАНОВ: Колеги, предлагам чисто 

процедурно, след като сме запознати с цифрите, да облекчим г-жа 
Монева с четенето и да минем направо към дебати по 
предложения бюджет и евентуално гласуване.  

ЕЛИ МОНЕВА. Само ще добавя, че той отразява в 
приходната и разходната част на регионалните колегии точно 
така както са били гласувани на техните събрания.  

ПРЕДС. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Колеги, има процедурно 
предложение и ви предлагам да го гласуваме.  

Който е съгласен да продължим с дискусия по точка 6, моля 
да гласува.  

 КИРИЛ МИХОВ: 40 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 35 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 8 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 12 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 4 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 16 по 
1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 17.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „Против”?  
КИРИЛ МИХОВ: Нула по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: Нула 

по 4; МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула по 3; АТАНАС 
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АТАНАСОВ: 1 по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула по 1; ВЕНЕТА 
СОТИРОВА: Нула по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „Въздържали се”?  
КИРИЛ МИХОВ: Нула по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: Нула 

по 4; МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула по 3; АТАНАС 
АТАНАСОВ: Нула по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула по 1; 
ВЕНЕТА СОТИРОВА: Нула по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула.  

„За” – 385, „Против” – 2, „Въздържали се” – няма.  
Предложението се приема.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, предлагам следното 

решение:  

„Общото събрание приема коригирания бюджет и 
административния щат на Камарата за 2013 г.”  

Който е съгласен, моля да гласува "за".  
КИРИЛ МИХОВ: 39 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 9 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 8 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 11 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 4 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 10 по 
1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: И 17 от президиума.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „Против”? 
КИРИЛ МИХОВ: 1 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 6 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 
Нула по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула по 1; ВЕНЕТА 
СОТИРОВА: 1 по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „Въздържали се”? 
КИРИЛ МИХОВ: Нула по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 12 по 

4; МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула по 3; АТАНАС 
АТАНАСОВ: 1 по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула по 1; ВЕНЕТА 
СОТИРОВА: Нула по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула от 
президиума.  

„За” – 272, „Против” – 29, „Въздържали се” – 54.  
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Благодарим за отношението, бюджет няма.  
КИРИЛ МИХОВ: Мога ли да дам обяснение за отрицателния 

си вот? В момента сме 2013 г., средата. Преди малко казахте, че 
сме осемстотин и не знам колко човека членове на Камарата. Ние 
приемаме бюджет за 2013 г. с 1000 човека. Първата цифра 1000 
по 120 вече не е вярна. Какво приемаме тук, може би вече се 
измориха хората и не могат да мислят. Аз ви казвам защо 
гласувах „против”. Какъв е този бюджет с измислени цифри?  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, членската маса е 
динамична, миналата година със 100 души се увеличи членската 
маса за 1 година.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: От началото на годината досега 5 
или 6 пъти Управителният съвет е гласувал за приемане на нови 
членове.  

ДАНГОВСКИ: Искам да кажа и аз - защо гласувах 
положително за този бюджет? Защото този бюджет ни върна към 
това, което всичките приказваха тук – да има курсове, да има 
постъпления, да има работа. Да, средносписъчно е прието да бъде 
1000 човека. Колегата не знам защо така говори, но той трябва, 
ако е правил бюджет, да знае, че така трябва да бъде направен 
бюджетът, малко оптимистично, но това е хубаво. Аз гласувах 
"за" бюджета, защото той е олицетворение на това, което 
правихме през 2011 г., което не правихме през 2012 г. и което се 
надяваме, че всички ще правим от тази година нататък.  

Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)  
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Господин Председател, може ли 

едно процедурно предложение?  
Предлагам да запишем поименно кои са гласували "против"   

и "въздържали се".  
КИРИЛ МИХОВ: На какво основание го предлагате?  
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ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: На основание да знам кой ще носи 
отговорността.  

КИРИЛ МИХОВ: Ама кой сте Вие, моля Ви се, не се 
излагайте.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Трябва да бъдем анонимни ли, г-н 
Михов? Цялата държава се тресе от безотговорност, Вие искате 
колективна безотговорност.  

КИРИЛ МИХОВ: Защо анонимни, всеки гласува открито.  
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ами именно, защо, срам ви е да 

кажете как сте гласували ли?  
КИРИЛ МИХОВ: Не, аз гласувах "против", защото не ми 

харесва как сте го направили този бюджет. Хората, които са го 
правили, нямам доверие в тях, затова гласувам "против" .  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Имам процедурно предложение. Колеги, 
наистина бюджетът трябва да се приеме. Моля тези, които, и то 
ще е пак на главата на Ели Монева, нека да коригира това, което 
предлагат колегите - било в бройка, било в... 

ЕЛИ МОНЕВА: Не, не бъркайте нещата. Оттук нататък, аз 
съм си дала нещата.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Оттеглям предложението си. Моето беше 
ако трябва нещо да се коригира, и утре да го гласуваме наново. 
Не трябва да оставяме без бюджет, колеги.  

ЕЛИ МОНЕВА: Не наказвайте колегите си.  
ТАТЯНА ИЛЕВА: Да приемем, но някой трябва да го 

преработи тази вечер, Ели Монева отказа.  
ЕЛИ МОНЕВА: Нека да направим едно уточнение. 

Бюджетът вече е гласуван и не е приет. Това значи, че Камарата е 
без бюджет. Вероятно не ви харесва този бюджет, вероятно 
искате по-добър. Към този бюджет, той е бил изпратен през м. 
април и до по-широка аудитория, не е постъпило нито едно 
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възражение, с изключение на г-н Митев, и то е отразено в този 
бюджет. Той съдържа вече гласуваните бюджети на регионалните 
колегии. Част от тях на мен не ми харесват, но аз съм ги 
включила така, както са – с нулеви приходи, защото има някои от 
тях с нулеви приходи, мисля, че 2, не пожелахте да гледаме 
детайлно. Няма значение, те вече са гласувани и така сме го 
отразили. Така че не наказвайте, моля, следващия Управителен 
съвет, ако не сте доволни от сегашния. Дайте възможност на 
колегите да работят, които и да са те.  

СИМЕОН БОЙКОВ: Уважаеми господин Председател, Вие 
подложихте на гласуване бюджета и чисто процедурно 
пропуснахте да дадете възможност за изказвания по 
проектобюджета, който представихте. В тази връзка изказванията 
бяха след проведеното гласуване. Моля Ви да зачетете 
изказванията на колегите и да подложите на повторно гласуване 
бюджета, тъй като сега добихме по-голяма яснота.  

Благодаря ви.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Процедурно предложение да се 

прегласува отново бюджетът и административният щат на 
Камарата за 2013 г.  

Който е съгласен да се прегласува бюджетът и 
административният щат, моля да гласува.  

КИРИЛ МИХОВ: 44 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 22 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 9 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 11 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 4 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 13 по 
1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 17 – от трибуната. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „Против”? 
КИРИЛ МИХОВ: 1 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 1 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 
Нула по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула по 1; ВЕНЕТА 
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СОТИРОВА: Нула по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула от 
президиума.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Въздържали се? 
КИРИЛ МИХОВ: Нула по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 2 по 

4; МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула по 3; АТАНАС 
АТАНАСОВ: 1 по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула по 1; ВЕНЕТА 
СОТИРОВА: 1 по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула.  

„За” – 351, „Против” – 8, „Въздържали се” – 11.  
Преминаваме към прегласуване на т. 6. 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, моля ви. Предложение 

за решение: „Общото събрание приема бюджета и 
административния щат на Камарата за 2013 г.”  

Който е съгласен, моля да гласува "за".  
КИРИЛ МИХОВ: 42 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 21 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 9 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 11 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 4 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 11 по 
1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 17 от президиума.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „Против”? 
КИРИЛ МИХОВ: 1 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: Нула по 

4; МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула по 3; АТАНАС 
АТАНАСОВ: 1 по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула по 1; ВЕНЕТА 
СОТИРОВА: Нула по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „Въздържали се”? 
КИРИЛ МИХОВ: Нула по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 3 по 

4; МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула по 3; АТАНАС 
АТАНАСОВ: Нула по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула по 1; 
ВЕНЕТА СОТИРОВА: 1 по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула.  

Бюджетът се приема.  
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Госпожо Татяна Илева, много благодаря, с 333 гласа „за”, 
много символично число, бюджетът биде приет с 6 "против"  и 13 
"въздържали се".  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Така или иначе, ние утре ще гласуваме 
решенията. Колеги, искам да попитам председателя или водещия 
– в момента виждаме на председателя на Управителния съвет 
стои една сума от 2480 лева. Контролният съвет, не знам дали сте 
обърнали внимание, в решенията си казва да няма такава заплата. 
Но аз смятам, че няма да се преразпределят тези пари като 
икономия, единствено тази забележка правя, а ще бъдат, ако не се 
гласува заплата да има през 2013 г., те ще бъдат икономия за 
Камарата. При тази уговорка. Ако гласуваме всички, че трябва, 
което аз смятам, че един работещ председател трябва да бъде 
платен, тогава бюджетът и щатът ще бъдат както трябва.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Госпожо Илева, един въпрос. Досега 
взетите заплати да се връщат ли?  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Това вече Общото събрание ще го реши.  
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Това за доуточнение.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, първо да уточня, че 

утре събранието започва от 9,00 часа. Сега давам думата на г-н 
Динев.  

ДИНКО ДИНЕВ: Колеги, гласували са 581 човека.  
Първо, ще кажа за Комисията по професионална етика.  
Димитър Димитров   – 349 гласа (Ръкопляскания.)  
Татяна Бачовска   – 212 гласа (Ръкопляскания.)  
Честито на Димитър Димитров! (Ръкопляскания.) Това е 

протоколът, който отразява, че той е избран за председател на  
Комисията по професионална етика. 

Избор на членове на Управителния съвет.  
Венцислав Ненов   – 298 гласа  
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Георги Илиев Андонов  – 223 гласа  
Жеко Фетваджиев   – 245 гласа 
Иван Коев Митев   – 278 гласа 
Кирил Георгиев   – 335 гласа (Ръкопляскания.) 
Красимира Петкова   – 313 гласа  
Людмил Велинов   – 279 гласа 
Людмил Симов    – 284 гласа  
Мария Райковска   – 270 гласа  
Марияна Арабаджиева  – 320 гласа (Ръкопляскания.) 
Светла Дерменджиева  – 264 гласа  
Цветанка Александрова  – 148 гласа  
Това е положението с Управителния съвет.  
В момента може да се каже, че с най-много гласове са Кирил 

Георгиев с 335 гласа, Марияна Арабаджиева с 320 гласа и 
Красимира Петкова с 313 гласа. Само те са избрани.  

ЕЛИ МОНЕВА: За да бъде избран някой за член на 
управителен орган, трябва да има 50+1 гласа от регистриралите 
се. Тъй като регистрираните вотове са 608, това прави 305. С над 
305 гласа имаме – Кирил Георгиев - 335, Красимира Петкова - 313 
и Марияна Арабаджиева – 320.  

ДИНКО ДИНЕВ: Колеги, избор на членове на Контролния 
съвет.  

Божидар Дончев   – 286 гласа  
Борис Гиздаков   – 419 гласа (Ръкопляскания.) 
Борис Стоицев    –   53 гласа  
Венета Колева Желева  – 305 гласа (Ръкопляскания.) 
Ирина Диамандиева   – 247 гласа  
Кирил Владимиров Михов – 287 гласа  
Марин Михайлов   – 340 гласа (Ръкопляскания.)  
Петър Влаев    – 298 гласа  
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Избраните членове, по брой на гласовете, са: 
Борис Гиздаков   – 419 гласа  
Марин Михайлов   – 340 гласа   
Венета Желева    – 305 гласа  
В избора са участвали 581 човека.  
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, приета е, защото са 608 

регистрираните.  
ЕЛИ МОНЕВА: Колеги, 612 беше неправилно обявено в 

началото на събранието, аз проверявах протоколите заедно с 
адвоката на Камарата и по протоколите са за 608 регистрирани 
гласа. Неправилно е било изчислено при обявяването.  

ДИНКО ДИНЕВ: Колеги, позволете ми да благодаря на 
колегите, които вложиха толкова труд да изброят толкова 
гласове, и да честитя на тези, които са избрани!  

Утре ще продължим с останалите.  
Благодаря ви.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, закривам днешното 

заседание. Утре продължаваме от 9,00 часа.  
 

(21,20 часа) 
  

* * * 
Неделя, 9 юни 2013 г.  

(9,20 часа) 
 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Добър ден! Колеги, вече е 9,20 
часа, заседанието беше обявено в 9,00 часа. 

Моля всички колеги да заемат местата си, преброителите да 
преброят присъстващите в залата, за да проверим кворума. Моля  
всички да си вдигнат делегатските карти. 
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Колеги, в залата присъстват 381 членове на Камарата – има 
кворум. Кворумът е 305, тъй като регистрираните са 608 вчера, 
така че може да продължим работата на заседанието. 

Има няколко въпроса. Първият въпрос е постъпило 
предложение за увеличаване на членовете на Комисията по 
тайния избор, тъй като явно вчера много се забавяше 
преброяването. Предложенията са за Таня Антонова, Калина 
Василева, Петка Христова и Филипина Сидерова. 

Колеги, които са съгласни с така направеното предложение, 
моля да гласуват. Преброителите, по сектори. 

КИРИЛ МИХОВ: 45 по 4; … 
ТАТЯНА ИЛЕВА: Може ли процедурно предложение? 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: В процедура сме. 
ТАТЯНА ИЛЕВА: Да, имам предвид присъствието и 

имената, господин Симов, да се повторят. 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Аз ще ги повторя. 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: В процедура по гласуване не 

се дава микрофонът. 
КИРИЛ МИХОВ: 45 по 4; плюс 15 по 4; МАРИЯНА 

АРАБАДЖИЕВА: 13 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 13 по 2; 
СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 15 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА:….. по 1; 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: ……. - от президиума. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля гласувайте "против". 
КИРИЛ МИХОВ: Нула; МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула; 

АТАНАС АТАНАСОВ: Нула; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула; 
ВЕНЕТА СОТИРОВА: 1 по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: ….. - от 
президиума 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля гласувайте "въздържали 
се". 
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КИРИЛ МИХОВ: Нула; КРАСИМИРА БАШЕВА: 16 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула; АТАНАС АТАНАСОВ: Нула; 
СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула; ВЕНЕТА СОТИРОВА: Нула; 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: ….. от президиума. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „За” – 339, „против” -  1, 
„въздържали се” – 64. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Отново повтарям имената на 
тези, с които е увеличена Комисията по гласуването: Таня 
Антонова, Калина Василева, Петка Христова и Филипина 
Сидерова. 

Госпожа Илева има думата. 
ТАТЯНА ИЛЕВА: Искам да попитам защо няма в състава 

някой от Софийската регионална колегия? Най-многобройната 
колегия, която присъства тук, е без представител в увеличения 
състав, ние държим. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Дайте предложение, никакъв 
проблем няма.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Не съм го съгласувала. Трябваше както с 
останалите, защо не ме попитахте? 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Госпожо Илева, стига, недейте 
тези обиди, непрекъснато конфронтации. Дайте предложение. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги от Софийската колегия, това 
го предложи председателят на комисията Динко Динев, така че не 
е късно, предлагайте и от вашата група двама, да идват и да ги 
гласуваме. За да няма обидени, жертвайте двама човека и 
гласуваме веднага. 

БИСТРА БОНЕВА: Предлагам от Софийската регионална 
колегия за представител КРАСИМИРА БАШЕВА. 

КРАСИМИРА БАШЕВА: Давам си отвод. 
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БИСТРА БОНЕВА: Предлагам от Софийската регионална 
колегия за представител господин Божидар Кънев. 

КИРИЛ МИХОВ: Предлагам Валентин Драгнев Василев от 
Софийската регионална колегия.  

Божидар Кънев си прави отвод. 
ТАТЯНА ИЛЕВА: Моля за извинение колегите, просто 

трябваше да уточним кой е. Кандидатурата е на Валентин 
Василев, така че повече кандидатури ние нямаме. Благодаря ви. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, в процедура по 
гласуване сме – моля, който е съгласен комисията да се увеличи с 
господин Валентин Василев, да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: 42 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 49 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: ….по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: … 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: …..по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 
….по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: от президиума ……. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, има предложение – 
към преброителите по 4 гласа да има още по един в двата сектора, 
тъй като действително е много сложно преброяването. 
Предложението е за единия сектор – Людмила Рендова да бъде… 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: От работата отвчера съм доволен, 
така че да продължаваме. 

Против Валентин Василев има ли? 
КИРИЛ МИХОВ: 1 по 4, плюс нула по 4;  МАРИЯНА 

АРАБАДЖИЕВА: Нула; АТАНАС АТАНАСОВ: 1 по 2; 
СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула; ВЕНЕТА СОТИРОВА: Нула. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „Въздържали се”? 
КИРИЛ МИХОВ: Нула; МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула; 

АТАНАС АТАНАСОВ: 2 по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула; 
ВЕНЕТА СОТИРОВА: Нула; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: От 
президиума – нула. 
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ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „За” – 462, „против” – 6, 
„въздържали се” – 4. 

Към групата е включен и господин Валентин Василев. 
Много ви моля, тази работа е много отговорна, видяхте 

вчера колко време се бавиха колегите, и е хубаво наистина да има 
повече хора да помагат. Не се притеснявам, че ще станат някакви 
работи, не могат, много очи следят. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, от дневния ред 
останаха точките: „Доклад за резултатите – т. 3, от приключилата 
финансово-счетоводна ревизия на Камарата за периода 2009 г. – 
2011 г.; „Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 
периода на неговия мандат”, и т. 5 – „Програма за дейността на 
Камарата за 2013 г.” Това са точките, които трябва да се 
разглеждат. Но заедно с това останаха висящи и всички останали 
точки: „Избор на членове на Управителния съвет”, „Избор на 
членове на Контролния съвет”, „Избор на председател на 
Управителния съвет”, „Избор на председател на Контролния 
съвет”. Единственият избор, който е осъществен, това е избор на 
председател на Комисията за професионална етика. 

Предлагам практически съвместно да се започне работата, 
тъй като не знам дали повече от един избор ще успеем да 
осъществим днес. Останаха неизбрани членове на Управителния 
съвет и на Контролния съвет. В момента ви говоря за 
председатели, преди това, първо, трябва да бъдат избрани 
всичките членове.  

Практически от листите останаха от вчера които са 
кандидатите, тъй като по правилата от тези кандидати, които 
останаха в листите вчера, могат някои да си дадат отново отвод, 
те самите обаче могат да си дадат отвод, и освен това тези листи 
могат да бъдат допълнени с нови предложения, с нови 
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кандидатури и вече изработване на една окончателна листа за 
гласуванията. 

До вчера по правилата предаване на предложенията беше до 
13,00 часа. Сега това, разбира се, че е невъзможно, тъй като 
тогава изобщо няма да има избор. Аз предлагам даването на 
предложенията, тъй като е записано категорично, че трябва да 
бъдат писмено, не по-късно, сега е 9,40 часа, до 10,00 ч. 
Предложението е до 10,00 ч. 

КРАСИМИР БРАТАНОВ: Вчера се гласува предложението 
да се направи нова номинация на кандидати, ако не бъдат избрани 
от първия път. Оказа се, че много хора от залата не са знаели за 
какво гласуват. Предлагам ви това предложение да се… 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Е, недей така. Какво значи не 
са излезли резултати! Ние вече сме го приели това решение. 

20 минути, не повече, до 10,00 часа - който иска, да дава 
предложения. 

ДИАНА ДОБРЕВА: Процедура. Имам предложение да не се 
предлагат нови кандидати, а да се оставят отвчера които бяха. 
Това ще облекчи избора и по-бързо ще стане. 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ (Търговище): По процедурата. 
Предлагам избраният вече член на Контролния съвет господин 
Гиздаков да дадем възможност за него да се гласува и за 
Управителен съвет, тъй като от резултатите отвчера се видя, че 
той може би е единствената фигура, която би събрала 
единодушие, каквото ни е необходимо днес. (Ръкопляскания.)  

ЕЛИ МОНЕВА: Колеги, само да обясня нещо. До момента 
нямаме избрани. В пълен състав се избира контролен или 
управителен орган. Това, че няколко колеги са получили гласове 
над 305, не значи, че те са избрани, докато не се попълни 
съставът. Така че с тази процедура, която беше гласувана, за 
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допълване на кандидатурите, можете да предложите господин 
Гиздаков за член на управителния съвет, но не считайте, че тези, 
които са получили над 305… - моля адвокатът още веднъж да 
обясни, - че вече са избрани. Те ще бъдат избрани, когато се 
попълни съставът.  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Обратно е – всеки, който е получил 
повече от 305 гласа, е избран за член на органа, просто не е 
избран органът. (Ръкопляскания.) Така че няма пречка, разбира 
се, някой да бъде предложен. Но аз също мисля, че ако се тръгне 
на процедура отново да се предлагат, отново да се дават отводи, 
отново да се правят самоотводи – първо, това ще наруши 
решението да има един краен срок за подаване на предложения, и 
второ – това би опорочило допълнително събранието. 
(Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, 15 минути има още до 
подаване на писмени предложения, в 10,05 часа се обявяват от 
председателя на Комисията предложенията и се предлагат 
окончателните листи. 

Господин Гиздаков, заповядайте. 
БОРИС ГИЗДАКОВ: Колеги, аз искам да попитам, 

благодаря на колегата за неговото предложение, което за мен е 
оценка, но ако вече съм вписан в някакви кандидатури за 
Управителния съвет, то аз си правя самоотвод, защото за мен е 
важен отборът, както ви казах, а не отделната личност. За 
Камарата е по-важно да избере органите, отколкото сега да 
почнем да се местим от един орган в друг. 

Благодаря, самоотвод си правя. (Ръкопляскания.)  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Благодаря, господин Гиздаков. 
Колеги, камо губим излишно време. Предложението е до 

10,00 часа да се дават нови предложения за двете листи, в 10,05 ч. 
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да бъдат обявени от председателя на комисията и да продължим с 
останалите точки, в това време те да подготвят гласуването. 

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.  
КИРИЛ МИХОВ: 41 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 22 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: … по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: … 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 20 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: …. 
по 1, ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: от президиума …. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, моля гласувайте 
„против”. 

КИРИЛ МИХОВ: Нула по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 8 по 
4; МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА; ….по 3, АТАНАС АТАНАСОВ: 
Нула по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула  по 1. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля гласувайте „въздържали 
се”. 

ЖИВКА БОНЕВА: Може ли процедурен въпрос? 
КИРИЛ МИХОВ: Нула по 4, плюс 8 по 4; ………. 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „За” – 355, „против” – 32, 

„въздържали се” – 9. 
Имате още 12 минути, колеги, писмено да подавате 

предложения.  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, започваме да 

разглеждаме останалите точки от дневния ред, докато се подготви 
гласуването. 

Точка трета: Доклад за резултатите от проведената 
финансово-счетоводна ревизия на Камарата за периода 2009 г. 
– 2011 г. 

ЖИВКА БОНЕВА: Процедурен въпрос. Ако може, 
адвокатът да изясни по отношение на гласуването оттук нататък 
за колко човека трябва да гласуваме за Управителен съвет, за 
колко човека трябва да гласуваме за Контролен съвет, тоест колко 
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човека би трябвало да се задраскат в новите бюлетини. И 
евентуално, ако нямат 50+1, какво правим? Защото сега ще има 
нови имена, по всяка вероятност до 10,00 ч. ще има нови 
кандидатури. Докога и как ще продължаваме с гласуването?  

Благодаря.  
ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Гласуваме за четирима души за 

членове на Управителния съвет и за двама души за членове на 
Контролния съвет. Ако не бъдат избрани и не бъдат попълнени 
съставите на който и да е от двата съвета, старият състав 
продължава да изпълнява функцията до избори и попълване на 
нов състав на съответния орган. Така че, ако не се попълни днес 
съставът, старият Управителен съвет, респективно старият 
Контролен съвет продължава да изпълнява функциите си до 
избора на нов. А има нов тогава, когато е попълнен целият му 
състав, тоест когато има нови 7 членове на УС и нови 5 членове 
на КС. Само веднъж ще гласуваме, да. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, продължаваме с 
точките. Господин Гиздаков? 

БОРИС ГИЗДАКОВ: Господин Симов, какво очаквате от 
мен в момента? 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Поне за резултатите в 10,00 ч. 
да докладвате. 

БОРИС ГИЗДАКОВ: Уважаеми колеги, в дневния ред е т. 3 
„Доклад на финансово-счетоводната ревизия”. Дневният ред беше 
приет преди време и на следващо заседание аз помолих тази точка 
да отпадне, защото ние ще отчетем тази работа в нашия отчет, на 
Контролния съвет. Сега се получава едно повторение. А аз не 
знам какво трябва да докладвам, тъй като докладът е 
„засекретен”. Ако вие не го знаете, какво – да го чета ли в 
момента, какво трябва да правя? Аз вчера изкоментирах изцяло 
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този доклад. Ако трябва, ще повторя основното като изводи. 
Основното е следното. 

На този етап, при така представената информация, няма 
данни за финансови злоупотреби и нарушения. Основният извод 
е, че следва счетоводната отчетност да се приведе в съответствие 
със Закона за счетоводството и всички други нормативни актове, 
имащи отношение към воденето на счетоводната отчетност.  

Веднага след като Управителният съвет беше запознат с 
резултатите, вече са извършени някои действия и част от тези 
пропуски започнаха да ги отстраняват. Този процес обаче не 
може да се свърши в рамките на една седмица, поради което ако 
сте имали възможност да се запознаете с предложенията за 
решение на Контролния съвет, които сме изписали в края на 
нашия отчет, ние предлагаме един може би малко дълъг срок, в 
който изпълняващият счетоводното обслужване на Камарата 
състав да приведе счетоводната отчетност съгласно нормативните 
изисквания и съобразено, доколкото са обективни и вече не са 
отстранени, пропуските, които са констатирани във финансово-
счетоводната ревизия. След като се извърши това и има пълна 
счетоводна информация, може да се направи окончателна 
преценка, защото има такава на етапа, дали няма да се появят 
някакви проблеми от друг характер. Ако такива няма, следващият 
Контролен съвет очевидно ще трябва да даде предложение за 
освобождаване от отговорност. Ако такива има, те вероятно 
трябва да бъдат персонални, а не групови, тоест вината трябва да 
бъде персонална, а не групова. Ако се установи нещо, тогава се 
подхожда индивидуално.  

В общи линии – това е. Ако имате някакви въпроси, съм 
готов да отговоря. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Аз имам въпрос. 
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Първият извод, господин Гиздаков, казахте, че няма 
финансови злоупотреби, пък после – ще търсим вина. Някакси не 
ми се връзват Вашите тълкувания с първия извод от ревизията. 

БОРИС ГИЗДАКОВ: Повтарям, което казах. На този етап, 
при така представената счетоводна документация, няма данни за 
извършване на финансови злоупотреби. И след това казах, ако 
след привеждането на счетоводната отчетност в пълния й вид, 
какъвто трябва да бъде спрямо нормативната уредба, тогава ще се 
даде окончателното становище за това. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Благодаря. 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Има думата Симеон Димитров. 
СИМЕОН ДИМИТРОВ: Благодаря за думата.  

Понеже считам, че събранието зае изключително упорита 
характеристика да прави, тоест ден след ден ние решаваме разни 
неща, а пък аз взех да губя нишката, затова искам да кажа 
следното. Когато говорим за ревизии и тем-подобни, така, както 
се опитах вчера да обясня, ревизията, която е гласувана, е 
основание, за да се приеме отчет за 2011 г. Такъв отчет не е 
изготвен. След като не е изготвен, той не може да се приеме. Така 
че ние ще продължим да говорим за отчет за 2011 г. докато е 
изготвен и докато се приеме. 

Вие сте хора, които знаете обаче, че след като няма отчет за 
2011 г., как да има отчет за 2012 г.? Тоест няма отчет за 2012 г. 
След като няма финансов отчет за 2012 г., няма как да има отчет 
на ръководството за 2012 г. Те нещата са вързани.  

Така че господата управляващи нека да бъдат така добри 
или тези точки въобще да отпаднат за в бъдеще някога да се 
гласуват, или да си свършат работата. Такива неща като да 
говорим часове наред за отчетност, след като отчетността на 
Камарата е горе-долу на ниво ІІІ курс от УНСС студент по 
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счетоводство и контрол или от Икономическия институт – Варна, 
аз лично не мога да приема. 

Аз съм горд от това, че съм член на тази Камара. От вчера и 
от днес обаче за мен това започна да става абсолютно изпитание. 
Затова искам да направя няколко предложения, взимайки думата. 
Мога да формулирам доста, но за мен са няколко. 

Първо, събранието на Камарата трябва да бъде 4 часа. Това 
събрание трябва да включва час за регистрация, час за отчетните 
доклади, час за избори, ако има такива, ако не – разни, и 
естествено един час е добре да има за обяд.  

След това предлагам събранието да се води винаги 
успоредно с конференция, която да бъде приложна конференция. 
Тоест втората част на деня да минава в това по секции или 
групово, с общ панел, но да разгледаме няколко въпроса, които 
всички ни вълнуват, що се отнася до практика. Тук видях само и 
единствено това да си играем на политика. Аз обаче не съм 
апаратчик и няма и да бъда. Така че за политика мястото е някъде 
другаде. За професионална организация нещата трябва да бъдат 
на първо, второ и трето. Ако някой не може да направи сценарий 
за такова събрание как се прави два часа и адвокатът не се справя 
тук, то бихме му помогнали. Не мога да приема, че платен човек 
или платени хора, които се занимават с това, не са си свършили 
работата. (Ръкопляскания.)  

Другото, което предлагам, това е да се направи каталог на 
всички оценители, които членуват, струва около 2,00 лева 
изданието, така че да имаме взаимовръзка с всеки един от вас. 
Когато аз поставих въпроса да ми се предоставят имейли или от 
този род, за да мога примерно да предоставя материал, то се каза, 
че това ще бъде сложно или трябва да се иска от незнам къде си. 
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Ние сме професионална организация и нашето членство трябва да 
бъде изразено в такъв елементарен каталог. 

И последно, ако това е Управителен съвет или бъдещият 
Управителен съвет не може да се справят с така наречената 
отчетност, която продължава да ни губи времето, то предлагам да 
възложите на Актив, Актив под формата на дарения ще я направи 
отчетността. 

Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания.)  
ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Още въпроси по точката и 

изказвания има ли? 
ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: Само един малък въпрос, ако 

разрешите. Абсолютно се солидаризирам с колегата, който 
предложи и се изказа преди мен, изцяло го подкрепям, защото 
също смятам, че, както вчера споменах, през тези четири години 
не само че не се води никаква счетоводност, което е даже обидно 
за повечето колеги, защото голяма част от колегите имат такава 
квалификация. Въпросът ми към господин Гиздаков е, ако има 
възможност да ни каже, разбира се, понеже се чу, макар и в 
кавички, засекретяване, Контролният съвет знае ли кой и по какъв 
повод го е разпоредил? 

Благодаря. 
БОРИС ГИЗДАКОВ: Колеги, аз никога не съм твърдял, че 

има засекретяване, така че няма как да го обясня. Има нещо 
друго. Контролният съвет взе решение на 20-и да се качат всички 
материали на сайта на Камарата, което не се свърши. Тоест имаме 
едно бездействие. Аз лично не притежавам документ, от който да 
е видно, че има решение за така нареченото засекретяване. 
Просто не е изпълнено решението на Контролния съвет. И поради 
това, че ние го констатирахме, аз съм изпратил целия доклад на 
всички контрольори. Доколкото разбрах, без да имам също 
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официална информация, Управителният съвет го е разпространил 
до всички председатели на регионални колегии. Тоест липсва 
секретност в този вид, в който се представя, но обективно липсва 
и пълната прозрачност с публикуването на тези документи на 
сайта, тоест не беше изпълнено решение на Контролния съвет. 
Контролният съвет няма правомощия да наложи това. Общото 
събрание е в правото си да вземе решение какво да се случи с 
този доклад – да се публикува или не, след като нашето решение 
не е изпълнено, въпреки че аз мисля, че една голяма част са 
запознати обективно. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Божидар Кънев има думата. 
БОЖИДАР КЪНЕВ: Един скромен въпрос към господин 

Гиздаков. 
Така или иначе, допреди една седмица господин Симов ми 

заяви, че не е чел доклада и че докладът не го интересува. Това 
беше точно преди да тръгна в командировка на 1 юни т. г. При 
това положение питам и Контролния съвет, тъй като малко преди 
това имахме разговор с госпожа Бонева, която ми каза, че е 
стигнала донякъде и е ужасена от съдържанието му, и е спряла да 
подчертава отделните пасажи, защото са убийствени, което между 
другото е вярно. И тъй като има записана една сума от 29 000 лв. 
дарения и в продължение на един месец беше разпъвана 
Софийската организация да каже кой е дарителят, защото първото 
дарение беше направено от проф. Душанов и от мен, от първите 
хонорари и от първата лекция, която изнесохме, и това беше само 
200 лв. След това последва още едно дарение от 200 лв. Или 
общата сума е 400 лв., която сме я доказали с договори, със 
съответните документи. Останалите 29 000 лв. до ден-днешен са 
анонимни. Обаче има една много убийствена констатация от 
ревизиращия екип, в която пише, че сумата е изписана на разход 
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и че многобройни фактури от 2011 т. и от 2012 г. се намират в 
кашони в насипно състояние, някои от тях са изписвани по два 
пъти. Но няма нито едно име кой е утвърдил този разход, кой се е 
възползвал от сумите. На всичкото отгоре, само една скромна 
сума от 2400 лева по сметката за аванси стои непокрита от 
миналата година. Новата счетоводителка е приела и се води до м. 
април без всякаква промяна. Някой все още не е отчел тези 2400 
лева. 

И понеже една колежка вчера попита някой може ли да 
отговори какво става, след като отчетът за 2011 г. не е приет, след 
като не приехме отчета и за 2012 г., какво следва от това. – 
Следва от това, че няма действително решение на парламента на 
нашата Камара, а това сте всички вие, да бъде освободен не само 
Управителният съвет, но и Контролният съвет от отговорност. 
Това са неща, които трябва най-после да се изяснят. Сто пъти сме 
разговаряли с господин Симов – ние стопанска дейност не 
развиваме, създадени сме със специален закон. Единственото, 
което е записано в закона – бюджет с приходна и разходна част, 
приходът е ясно – членски внос, дарения и, ако има, субсидии, 
които можеше досега да ги имаме, но ги нямаме.  

И вчера защо се въздържах и по повод гласуването за новия 
бюджет? Няма стопанска дейност в нашата дейност – разберете го 
това най-после. Половината страници в прословутия доклад са 
посветени, че ние трябва да се отчитаме по „Стандарт 9”, като 
сдружение с нестопанска цел. Абсурд! Всичко това трябва най-
после да се разбере, ако искаме да придобием обществено 
признание. Само след няколко дена всеки от нас трябва да даде 
отчета си за изминалата година. И какво ще пише в него? Да или 
не, дали сте направили оценки. Кой ще даде израза тази 
организация като държавна организация, разберете го най-после, 
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създадени сме със закон като държавен орган, нищо, че сме на 
самоиздръжка. Нищо, че никой не отиде, когато предложихме, 
цял етаж от Агенцията по приватизацията на ул. Аксаков ни се 
предлагаше за офиси. Никой не отиде, защото беше по-добре да 
направим ремонти там, където се намираме. И още въпроси, 
които могат да бъдат задавани. 

И тук въпросът опира, вчера ви прочетох неслучайно 
откровението на проф. Душанов – то е много ясно, много 
коректно записано. Той е все пак корифей на счетоводната 
отчетност и не бих желал да коментирам по-нататък. Някои… 
снощи се водиха доста разговори кое как ще става. Ето, и днес 
събранието се манипулира, господа. Защо? Защото вчера се 
раздаваха, както господин Бареков направи там някакви 
изказвания за бюлетини и истории, вчера се раздаваха бюлетини, 
в които бяха формирани и Управителният, и Контролният съвет. 
Има ги в някои от джобовете, ако има някой доблест да стане да 
ги покаже, ще бъде добре. Те се раздаваха вън. И всичко това е 
поредната манипулация, разберете го за какво става въпрос! Пак 
ще дойдете да си губите времето на следващо събрание и нищо 
няма да решим! (Неодобрителен шум в залата, реплики.) Е, 
обиждайте се. Който има доблест, нека стане, нека стане 
разпространение на компютър и да го покаже. 

БОРИС ГИЗДАКОВ: Колеги, прощавайте, очевидно с 
точката за доклада приключихме, аз си сядам. Търсете листчета. 
(Репликите от залата продължават.) 

РУСКА ДИМИТРОВА: Колеги, имам ли думата? 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Заповядайте. 
РУСКА ДИМИТРОВА: (Варненската регионална колегия):  
Преди малко нашият колега господин Симеон Димитров 

направи едно предложение, което според мен трябва да бъде 
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поставено на гласуване. Той ни предложи фирма, която ще 
направи счетоводството за 2011 г. и 2012 г. на Камарата под 
формата на дарение, и аз мисля, че това е съществено, важно 
предложение, което подлежи на гласуване. И предлагам 
допълнително на следващото Общо събрание, ако приемем, че 
предложената фирма ще бъде одобрена, да бъде направен 
подробен отчет. Предлагам да подлежи на гласуване неговото 
предложение. Разбира се, и другите предложения, но те трябва да 
се обмислят от новия състав, да могат да ги организират. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Аз мога само да коментирам, 
защото не съм водещ събранието. 

На колегата Симеон Димитров Симов мога да му кажа само, 
че няма нужда от каталог, защото регистърът е публичен – отваря 
го и чете, и познава всичките.  

РУСКА ДИМИТРОВА: А за счетоводството, което се оказа 
голям проблем, ние два дена говорим за него – няма ли да се 
подложи на гласуване? 

БИСТРА БОНЕВА: Моля да се подложи на гласуване 
предложението на колежката в другия край на залата. Моля 
ръководството на събранието да влезе в своите функции, 
наближава времето, в което ще трябва да работим по-нататък. 
Моля колежката да повтори предложението си и предложението 
да бъде подложено на гласуване. 

РУСКА ДИМИТРОВА: Предлагам да подлежи на гласуване 
одобряването на фирма „Актив” за извършване на счетоводната 
услуга – счетоводство за 2011 г., счетоводство за 2012 г. и отчет 
пред Общото събрание на следващата година за извършената 
работа. Като дарение, да – така, както предложиха. 
(Ръкопляскания.)  
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СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Искам само да допълня. Това, 
което колежката предлага, е прекрасно. Аз също благодаря на 
колегата. Само че за да се започне 2011 г., трябва да се стъпи на 
здрава оборотна ведомост. И към нейното предложение, не са 
много нещата през 2009 г. и 2010 г., също да се прегледат, ако 
вземем това решение за фирмата, за да се стъпи на здрава основа. 
Допълвам предложението – за целия период, от началото. 
Благодаря. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Аз искам да попитам, за какво 
бяха платени досега тези пари, които се платиха на одиторската 
фирма? За какво бяха платени, след като отново ще започне 
всичко? 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Господин Митев. 
ИВАН МИТЕВ: Реплика по отношение на предложението 

на колежката. На предишното Общо събрание, където беше взето 
решение за извършване на ревизия, беше казано следното, че 
ревизията се извършва от външна фирма и, второ, тази фирма не 
трябва по никакъв начин да е свързана с оценителските среди.  

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Колеги, в момента тук става 
въпрос за две различни неща. Ревизията трябваше да се извърши, 
за да се види какво е положението. А след като има неща, които 
трябва да се поправят, има си стандарти за процеси от минали 
периоди. И ако трябва някои неща да се променят, просто да се 
преосчетоводи. Ревизии, преосчетоводяване или корекции в 
осчетоводяването са две различни неща. Колегата предложи да 
направи изрядните неща. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, прекратявам 
дискусията. Има предложение да се гласува предложението на 
колежката. Понеже мисля, че е много рационално, предлагат 
практически да коригират, да се отстранят грешките в 
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счетоводството за 2011 г. и 2012 г. Това няма нищо общо с 
извършената финансово-счетоводна ревизия, която е по 
решението на Общото събрание. Става въпрос, че няма някакви 
ограничения там дали да бъдат външни фирми и т. н. 

ЕЛИ МОНЕВА: Може ли, въпреки прекратяването? 
Аз благодаря на колежката за това предложение и считам, 

че е изключително целесъобразно. Всъщност такава помощ се и 
очакваше отвътре, и от Контролния съвет, където по мое 
становище трябва да влизат хора, които имат точно такава 
квалификация, и да дават мнение как да се отстраняват 
недостатъците. Така че, много благодаря и с удоволствие, ако 
зависи от мен, приемаме тази помощ за квалифицирана 
счетоводна… за отстраняване на недостатъците, защото става 
въпрос за отстраняване на недостатъци. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: В процедура на гласуване сме, 
съжалявам.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: По процедура, моля, преди гласуването. 
Бихме се съгласили в случай, че бъде възстановена сумата 

от виновните лица, които не направиха така, че да знаем 
резултатите. Освен това, пред всички го заявявам, господин 
Кънев каза, че абсолютно безвъзмездно с останалите контрольори 
на регионални колегии е готов да направи такава ревизия. Никой 
не го прие. Кой по-добре ще направи ревизия, освен нашите 
контрольори, които са компетентни лица? Но искаме преди това 
възстановяване на сумата, щом тази ревизия не върши работа. 
Благодаря ви. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Общото събрание взе решение 
Контролният съвет да намери фирма, която не е от оценители, да 
направят ревизия. Те я направиха, а сега искате някой да 
възстановява тази сума. Общото събрание тогава трябва да я 
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възстанови. Всеки от Общото събрание. Няма, не ми махайте, 
това се гласува. Проверете. Всеки от Общото събрание ще се 
бръкнете и 10 000 лева ще ги разделим на всички. Аз затова като 
ви казвах вчера поименно да се види кой как гласува, ако го 
имаме това поименно гласуване, тогава който е гласувал външна 
фирма, той ще плаща.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, Борис Гиздаков 
последно има думата, в процедура на гласуване сме. 

БОРИС ГИЗДАКОВ: Колеги, прави се опит да бъдем 
въведени в един порочен кръг, от който няма излизане. На 
миналото събрание взимаме решение компетентен по закон, 
регистриран експерт-счетоводител одитор да извърши 
проверката. Сега се съмняваме в него и назначаваме проверка, 
която да проверява него.  

ГЛАСОВЕ ОТ ЗАЛАТА: Не, не е… 
БОРИС ГИЗДАКОВ: Кое не е? Какво искаме да направим?  
Не, аз разбирам от госпожа Илева, че… (Реплики.) Моля ви 

се. Добре, извинявам се, не съм разбрал. Сега разбирам, че трябва 
да направим екип, който да проверява проверяващия. 

ГЛАСОВЕ: Не, не. 
ЕЛИ МОНЕВА: Господин Гиздаков, ако обичате, да се 

обърнете за момент и да послушате. Колежката предложи тяхната 
квалифицирана помощ за отстраняване на грешките в 
счетоводството. В това се състои… 

БОРИС ГИЗДАКОВ: Това е ясно и ако колегите го свършат, 
супер. 

ЕЛИ МОНЕВА: Моля да се изслушваме, защото никога 
няма да стигнем до решение! 

БОРИС ГИЗДАКОВ: Аз не коментирам предложението на 
колежката, а коментирам това, което се каза преди малко, че 
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някакъв нов одит трябва да правим. Ето, какво твърдите Вие? 
Какво значи да се замазват? Има един доклад. 

СИМЕОН СИМОВ: Веднъж присъствах на едно събрание и 
там предложих за Нова година да се направи викторина и един 
веднага каза: „Абе, защо викторина, дай, ще направим аукцион.” 
Третият каза: „Не, не, защо аукцион? Дай, ще направим търг.” 
Тези неща може да ги разтегнем докрай – казвам го по повод само 
на каталога. Аз съм наясно, чета сайтове и т. н. Между другото, 
„Актив” е член на „Женева-Груп-Интернешънъл”, 450 фирми по 
цял свят и в същото време всяка година се издава надлежен 
каталог, който в работен план ни върши работа. Затова предлагам 
да бъде този каталог. 

По другия въпрос, който веднага се размина и стана, че ще 
правим ревизия на ревизията. За сетен път повтарям, тази ревизия 
е назначена, за да помогне по повод изготвянето на отчета за 2011 
г., който тук не е предложен за гласуване. Тоест ние правим 
събрание, без да имаме отчет за 2011 г., след като сме възложили 
на Управителния съвет с помощта на ревизията да стигне до това 
да направи отчет. Ние нямаме отчет и за 2012 г. Аз не се 
съмнявам в никого, за да говоря дали има нарушения, няма 
нарушения и т. н. По целесъобразност това е работа на 
Контролния съвет. По законосъобразност това е работа на 
счетоводството, на одиторите, които са били назначени, и т. н. И 
не виждам защо въобще трябва да има дискусия от това дали се 
прави ревизия на ревизията. Аз просто говоря, че третокурсник 
счетоводител, студент, бъдещ, той би могъл да изготви 
въпросните отчети.  

За мен отчетите трябва да бъдат два.  
Първо – отчет на бюджета, който сме приели, за да се види 

как е изпълнен.  
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И второ – отчет за стопанската дейност.  
Тук някой веднага ме репликира и каза, че от не знам кога 

си е световно известно, че няма стопанска дейност в тази Камара. 
В бюджета е записано „стопанска дейност – 260 000 лева” или 
там, еди-колко си. Да обяснявам ли какво значи стопанска 
дейност, на кого да обяснявам? На хора, които предполагам, че 
има колеги, които работят в НАП или са работили в НАП, 
данъчни специалисти. Аз мисля, че говоря пред професионалисти. 
Затова съм набрал скорост, защото не мога да си представя да си 
губя времето в някаква среда, която наистина изглежда се 
манипулира по някакъв, не знам какъв си начин. 

Аз ще задам още един въпрос. След като говорим за 
стопанска дейност, а все още е висящ въпросът има ли такава, или 
няма такава, то защо да не говорим за платени данъци? Поне аз не 
видях да се плащат данъци върху тази дейност. Те би трябвало да 
фигурират в бюджета ни. Ако има платени данъци, защо да 
спорим тогава за въпросната стопанска дейност? Едни курсове 
или всичко, което се прави, то стопанска дейност ли е? За мен 
този въпрос трябва да си получи нормалния ход на развитие. След 
като има и ако има избрана счетоводна фирма, да стигне до 
въпросните отчети. Ако няма възможност, ако е изключително 
сложно и трудно, то предложи „Актив” да се намеси или лично 
себе си, имам предвид с колеги, където да помогнем и да се стъпи 
на нещо, от което да се върви нататък.  

Това е. Така че молбата ми е да ме разберете правилно. 
Благодаря. (Ръкопляскания.)  

БОЖИДАР КЪНЕВ: Само една минутка.  
ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Процедурно предложение – да се 

прекратят изказванията по въпроса и да се премине към 
гласуване. Процедурата се гласува веднага. 
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БОЖИДАР КЪНЕВ: Дами и господа, 30 секунди. Носите 
отговорност оттук нататък за това, което ще се случи. (Реплики 
от залата.) Правите лоша услуга на всички, които присъстват в 
залата. 

ГЛАС: Не е вярно! 
БОЖИДАР КЪНЕВ: Господинът, който току-що се изказа и 

предложи разумни решения, никой не ги подлага на гласуване. 
Там се предложи нещо, не се прие… Имаме отчетена 80 000 лв. 
печалба. Тази печалба трябва да се разпредели от Общото 
събрание. Нито Управителният съвет, нито Контролният съвет 
има тези функции! Хайде сега, решете на кого да разпределим 
80 000 лв. печалба, без платени данъци, без... Така че помислете 
за този въпрос. (Неодобрителни ръкопляскания.) Пляскайте, до 
следващия път, ще си пляскате по главите! 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, превърнахме в цирк 
едно съвсем разумно предложение, което се даде от колежката. 
Просто тази счетоводна фирма да помогне, да направи 
фактически по отношение на 2011 г. и 2012 г., да помогне на 
счетоводната ни къща, която ни обслужва, по отношение на 
поправяне на грешки. Не мога да разбера защо продължавате?! 
Моля да се гласува предложението. По сектори – гласувайте „за”. 

КИРИЛ МИХОВ: 43 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 25 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 13 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 14 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 7 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 14 по 
1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 17.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „Против”? 
КИРИЛ МИХОВ: Нула по 4, плюс нула по 4; МАРИЯНА 

АРАБАДЖИЕВА: Нула по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: Нула по 2; 
СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: Нула  
по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула. 
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ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „Въздържали се”? 
КИРИЛ МИХОВ: Нула по 4, плюс нула по 4; МАРИЯНА 

АРАБАДЖИЕВА: ……по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: …. По 2, 
СНЕЖАНА ДЕНКОВА: ….по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 2 по 1; 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: ….. от президиума  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „За” – 417, „против” – нула, 
„въздържали се” – 2.  

Господин Динев е готов. Господин Динев, имате думата да 
направите новите номинации. 

ДИНКО ДИНЕВ: Колеги, моля ви, стана 10,30 ч., има 
постъпили предложения за нов Управителен съвет. 

1. Ели Монева – в 9,51 ч., предложена от Димитър Христов. 
2. Симеон Димитров Симов  – в 9,52 ч., предложен от 

Бистра Бонева. 
3. Димитър Великов Димитров – в 9,52 ч., предложен от 

Пламен Панайотов. 
4. Красимир Братанов – в 9,53 ч., предложен от Румяна 

Кирова. 
5. Мара Иванова – в 9,54 ч. – също предложена от Румяна 

Кирова. 
Моля ви, на вашето внимание това са новите допълнения 

към така предложените отвчера колеги, които не бяха избрани, ще 
прибавим в бюлетините и тези хора. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ако няма самоотводи. 
ДИНКО ДИНЕВ: Ако няма самоотводи. 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: А за Контролен съвет? 
ДИНКО ДИНЕВ: За Контролен съвет няма постъпили 

предложения. 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Благодаря. 
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ЕЛИ МОНЕВА: С цялото уважение към аудиторията, 
Камарата и господин Христов си правя самоотвод. Това съм го 
направила неколкократно пред Управителния съвет, като съм 
заявила, че независимо от това, че няма да бъда избрана в 
управителен орган, ще помагам, ако новият Управителен съвет 
или който и да било от контролните и спомагателни органи, 
управляващи органи към Камарата, заяви желание за това, както 
съм го правила досега. 

Благодаря. (Ръкопляскания.)  
МАРА ИВАНОВА: Уважаеми колеги, за тези, които не ме 

познават, аз съм Мара Иванова, член съм на настоящия 
Управителен съвет. Декларирала съм още миналата година, че не 
желая да бъда член на следващия Управителен съвет. Има 
обективни причини за това. Благодаря на Румяна Кирова за това, 
че ме е номинирала и за доверието. Давам своя отвод. 
(Ръкопляскания.)  

СИМЕОН ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги, аз също 
благодаря за предложението, защото се опитах да се разпозная в 
това Симеон Димитров, иначе съм известен като Симеон Симов, 
но сега, за да не става объркване, вкарах и второто си име. 
Твърдо съм убеден, че, стоейки извън управителните органи, 
можем да бъдем достатъчно полезни и с визия, и с 
организационен опит, стига естествено да има кой да се допита.  

Защо разсъждавам така? 
Не че не бих се включил и не бих сложил гръб за общото, а 

това, че моите професионални ангажименти са в повечето случаи 
в консултирането и в одита, това, което „Актив” прави като 
оценяване, е скромен обем в рамките на 20-30 хиляди лева за 
година и то е работа на трима оценители, основно в пакета 
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фирми, с които работим по другите неща. Така че ние не стоим на 
пазара като водещи в оценяването.  

Другото, наистина разбирането ми е, че в Управителния 
съвет трябва да влязат онези хора, за които това е съдба, това е 
професия, това е фултайм, това са хора, които печелят от тази 
професия, и те са длъжни да дадат нещо на всички нас, 
останалите. Не мога да приема и да стоя с разбирането, че 
мотивацията е някъде другаде за това да попадне човек в 
Управителния съвет. Да, нивото на работата, нивото на общите 
събрания – аз си казах мнението – това е една трагедия, която 
мога да ви прехвърля в цифри. Двата дена за Общото събрание – 
това са два процента от нашите почивни дни за година. Е, не мога 
да приема, че два процента от времето ми ще минава в общи 
безплодни събрания. (Ръкопляскания.)  

Опитах се да сметна в оценителски аспект какво 
представляват двата дена и понеже гледам в отчетите на 
Търговския регистър, във Видин една часова ставка 7 лв. или 8 
лв., всъщност сметнах, че загубеният ни потенциал за двата дена 
е 30 000 лева.  

Вижте, дайте да погледнем по-разумно на тези неща.  
Още веднъж, благодаря ви истински! 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Господин Димитров, 

заповядайте. 
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (КПЕ): Благодаря на колегата, 

който ме е предложил. Аз лично трябва да кажа, че наистина 
работата в Управителния съвет я слагам малко по-високо от 
другите контролни органи и съпътстващи органи на Камарата, но 
вие знаете, че аз съм още от Учредителното събрание в 
Комисията по професионална етика. Мен ме е номинирала 
Варненската регионална колегия. Аз съм единственият 
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представител в КПЕ на Варненската колегия и евентуално, просто 
ако си дам сега съгласието, значи да изменя на доверието, което 
те са ми гласували. Благодаря за доверието. Аз знам, че биха го 
подкрепили и много други колеги, не само от Варненската 
колегия, но смятам, че моето място е в КПЕ. 

Благодаря ви още веднъж. (Ръкопляскания.)  
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Други отводи? 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Остана единствено Красимир 

Братанов, нека да стане да се представи за половин минута, ако е 
тук. Другите си дадоха отводи. 

Госпожо Илева, само един човек не си направи самоотвод, 
това е Красимир Братанов, мисля, че го познавате. От пет човека, 
четирима си направиха самоотвод. Няма смисъл да Ви повтарям 
списъка, дето искахте да чуете имената одеве. Остана само 
Красимир Братанов, който…(реплики от залата). 

Господин Братанов, заповядайте. 
КРАСИМИР БРАТАНОВ: Доколкото разбирам, бях отвън, 

предложен съм за някакъв управителен орган, така ли?  
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Да. 
КРАСИМИР БРАТАНОВ: Благодаря на хората, които са ме 

предложили, очевидно са видели нещо хубаво в мен, обаче 
благодаря – давам си отвод. (Ръкопляскания.)  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Най-краткият самоотвод.  
Господин Динев, мисля, че списъкът Ви е готов, може да 

пускате… 
ДИНКО ДИНЕВ: Бюлетините са готови, ще започнем да 

действаме тогава. 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Четвърта точка – 

„Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 
периода на неговия мандат.” 
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Колеги, преди да преминем към гласуването на точка 4, 
моля за внимание. Има ли изказвания, становища по тази точка? 

Господин Данговски има думата.  
СТЕФАН ДАНГОВСКИ: Аз мисля, че предложението, което 

направи господин Симеон Симов да помогнат за направянето на 
отчетите и това, което е написано от Контролния съвет, че те след 
като видят тези отчети, ще направят предложение на Общото 
събрание да освободи органите от отговорност. И така е по-
правилно. Както във всички регионални колегии предлагаме да 
бъдат освободени ръководствата след проверка на всички 
документи, мисля, че тази точка трябва да я отложим за 
следващото събрание. Така е по-редно. 

Благодаря. (Ръкопляскания.) 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Господин Димитър Димитров 

– за протокола. 
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, съвсем накратко. Вчера в 

бързината, не знам дали разбрахте, ние гласувахме и 10-те 
предложения на Контролния съвет и те станаха решения вече на 
нашето събрание. Тоест Управителният съвет не се освобождава 
от отговорност до следващото Общо събрание, когато се изясни 
картината на финансовия отчет и се установят личните там 
отговорности.   

И всички така, наистина колективно гласувахме с огромно 
болшинство, не забравяйте, че т. 9 от това решение, от днес 
председателят на Управителния съвет, който и да е той, е без 
заплата до следващото Общо събрание. (Ръкопляскания.)  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Колеги, вчера когато аз предложих да се 
гласуват всичките отчети един по един, реакцията беше, понеже 
го предлагаме от София, да гласувате „против”. Разбрахте ли 
защо трябваше да се гласува отчет по отчет? Когато помолихме 
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да излезе господин председателстващия Борис Гиздаков и да 
прочете решенията, защото много от вас не са ги прочели, вие 
казахте: „Знаем ги.” Никога ние не сме дошли тук, за да се 
противопоставяме. Искахме да помогнем. Щом в момента са 
гласувани решенията, заедно с докладите, което беше 
предложение оттам, значи ние сме взели решението за всичко. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Госпожо Илева, не чух нищо 
против предложението за освобождаване и неосвобождаване, 
което сочите там. Там, което е. Записано е в нормативните 
актове: „Общ отчет се прави на Управителния съвет, на 
Контролния съвет и на Комисията за професионална етика за 
отчетния период.” Не искам да влизам в дискусии. Моля, 
прекратявам дискусията, това е безсмислено. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Господин Симов, трябваше поотделно…. 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Ясно е, че Софийската 

регионална колегия, което предложи, е най-удачното, но Общото 
събрание реши това нещо. 

Други изказвания и предложения по точка 4 има ли? Няма. 
Прекратявам изказванията и дискусиите по точка 4. 

Преди това, новите членове на комисията Таня Антонова, 
Калина Василева, Петка Христова, Филипина Сидерова и 
Валентин Василев, моля да дойдат при председателя на 
комисията. 

Четвърта точка е приключена, тъй като ние сме приели 
отчета на Контролния съвет, където Управителният съвет не се 
освобождава от отговорност до следващото Общо събрание, което 
ще се направи. 

И остава пета точка – „Програма за дейността на КНОБ за 
2013 г.” Тя е публикувана в сайта на Камарата. Мисля, че не 
трябва да има дискусии, все пак всеки я е прочел. Също така не 
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трябва да има дискусии по нея, тъй като в края на краищата право 
е на бъдещия Управителен съвет да си приеме програмата за 
своята дейност. Но тъй като е включена. (Какво става, те 
напуснаха вече?) 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, точка 5 не ви ли 
интересува, тези, които излизате? Четвърта точка я приключихме 
набързо, защото вчера сме приели отчетите, а там пише, че не ни 
освобождавате от отговорност и ще носим, докато можем. Докато 
сме членове на Камарата, нали? 

Колеги, понеже нямаме кворум, явно ще чакаме 
бюлетините, за да свърши гласуването и после пак да се броим. 

Г-н Михов, искат да направим проверка на кворума. 
Колеги, нека да си вдигнем картите, да видим колко човека са в 
залата. 

КИРИЛ МИХОВ: 44 по 4, плюс 6 по 4;  
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 12 по 3, 11по 2, 6 по 1,… 

295 – нямаме кворум. Обявявам почивка. 
Колеги, председателят каза: в 11,00 ч. започва 

гласуването. 
 

(Почивка от 10,50 – 11,15 часа) 
 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, моля заемете местата 
си, за да проверим кворума. 

В залата присъстват 472-ма, кворумът е 305 души. В 
момента има кворум в залата. 

Колеги, точно в момента на обявеното гласуване беше 
установено, че има грешка в преброяването на гласовете за един от 
обявените избрани членове на ръководните органи на Камарата. 
Чета ви чл. 16 от Правилника за работата на Общото събрание, 
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където в ал. 4 пише следното: „Всеки член на Общото събрание 
има право да оспори резултатите от завършилото гласуване. Ако 
гласуването е било явно, се повтаря незабавно. Резултатът от 
повторното гласуване е окончателен. Ако гласуването е било 
тайно, Общото събрание незабавно избира своя контролна комисия 
от пет души, която проверява списъците и бюлетините, с които е 
гласувано, преброява повторно гласовете и съобщава резултатите 
на Общото събрание. Решението на комисията е окончателно.” И 
след това…не е… дали има оспорване, тъй като тук е записано, че 
има оспорване на резултатите от бюлетините. Казах ви – има 
грешка от 51 гласа за един от членовете. Лично моето мнение е, че 
трябва да се приложи ал. 4, да се избере контролна комисия от пет 
души, която да извърши преброяването, тъй като е възможно да 
има грешки, възможно е и в другите преброявания. Това никой не 
може да каже. И вече да съобщя окончателния резултат.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Тоест, господин Симов, Вие 
оспорвате резултата. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Не, аз не оспорвам резултата. 
ЕЛИ МОНЕВА: Колеги, имаме два варианта да постъпим в 

този случай. В единия случай, да приемем… 
КРАСИМИР БРАТАНОВ: Господин Симов, може ли? 
ЕЛИ МОНЕВА: …че е допусната грешка при преброяването 

на гласовете за единия от колегите и да приемем новия доклад на 
комисията по преброяване, за да продължим по-нататък 
гласуването с новата листа – такава, каквато е съставена. Защото в 
протокола от вчерашния ден има записани съвсем други резултати 
и те са валидни за който и да било. 

И вторият вариант е да пристъпим към изпълнение на тази 
точка от нашия правилник, да назначим нова комисия и тя да 
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преброи всички резултати. Това – защото би могло да има грешка 
и в други преброявания. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Господин Братанов. 
КРАСИМИР БРАТАНОВ: Искам само да поясня, че 

грешката е чисто математическа. Грешката е чисто математическа 
при сумирането на крайните резултати. Всички протоколи са 
били… 

ЕЛИ МОНЕВА: Нека те да докладват. 
КРАСИМИР БРАТАНОВ: Не, аз понеже влизаме и в някаква 

дискусия, да обясня. Всички резултати по гласове – първи, втори, 
трети, четвърти, брой на гласовете са проверени по два пъти. 
Имаше и някои, затова се и забавихме, защото комисията беше в 
малък състав, трябваше да бъде в двойно по-голям състав. 
Проверили сме ги. Накрая е допусната една математическа грешка 
при сумирането. Един човек ги сумира, уж ги гледахме – същото 
както на предното събрание. Там имаше също Дарето и Таня 
правеха протоколите и сбъркаха с 200 гласа. Нормално е при 
това…(Реакция в залата.) То беше коригирано. Тук грешката е 
абсолютно математическа, да се провери… 

ЕЛИ МОНЕВА: Моля комисията да докладва верните 
резултати. 

ДИНКО ДИНЕВ: Извинявайте, действително грешката е 
допусната математически и се извиняваме на колежката Венета 
Желева, тъй като ние вчера обявихме 305 гласа, а сме сгрешили, с 
53 гласа в повече сме писали за нея. И тази сутрин като писахме 
протокола вече официално, установихме тази математическа 
грешка. 

Извинявам се още веднъж на всички ви и на нея най-вече, но 
според нашия правилник би трябвало да проведем… 

ЕЛИ МОНЕВА: Извинявай, че те прекъсвам. 
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Моля докладвайте верните резултати, за да се запишат в 
протокола, да се приемат от събранието и да продължим с 
гласуване тогава. 

КИЧКА КАТЕЛИЕВА (Варна): Мога ли да направя едно 
допълнение?  

При самото преброяване имаше наблюдатели. Така че в 
самите групи, за самото преброяване на бюлетините нямаше 
никакъв проблем. И вероятно в самия протокол при записването и 
при сумирането се е получил този проблем. Но аз искам да кажа, 
че аз съм присъствала там заедно с други хора и при 
преброяването нямаше проблем. 

ЕЛИ МОНЕВА: Те не ги знаят верните… 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Трябва да направят нови 

протоколи. 
ЕЛИ МОНЕВА: Те продължават да не знаят кои са верните 

резултати. 
ДИНКО ДИНЕВ: Колеги, моля ви за верните резултати от 

проведения избор снощи.  
За Контролен съвет: 
Божидар Христов Дончев  - 286 гласа 
Борис Гиздаков    - 419 гласа 
Борислав Стоицев   - 53 гласа 
Венета Желева    - 252 гласа 
Ирена Диамандиева   - 247 гласа 
КИРИЛ МИХОВ   - 297 гласа 
Марин Михайлов   - 340 гласа 
Петър Влаев    - 298 гласа 
Това е при последната проверка, която направихме – 

математическа, и при която е разпечатан вече в оригинал 
протоколът. 
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Избрани в момента – това, от което вие виждате, са господин 
Гиздаков - с 419 гласа, и Марин Михайлов – с 340 гласа. Затова за 
останалите хора ще трябва евентуално да проведем нов избор, за 
да може да попълним комисията. 

БИСТРА БОНЕВА: Бихте ли обявили пълния състав на 
бюлетината, с която сега ще гласуваме – ясно, кои са лицата, които 
сега ще бъдат включени в бюлетината. Още веднъж, моля имената. 

ДИНКО ДИНЕВ: Новата бюлетина, съставът е следният: 
Божидар Дончев 
Борислав Стоицев 
Венета Желева 
Ирена Диамандиева 
Кирил Михов 
Петър Влаев. 
Само за трима човека трябва да се гласува от така обявените 

6 човека. 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Господин Динев, преди да 

пристъпим към гласуването, моля комисията да представи 
официалния протокол, вече с резултатите от гласуването отвчера. 
Да видим официалния протокол, подписан от всички членове на 
комисията. 

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ: Колеги, понеже вчера гласувахме, че 
приемаме госпожа Желева за член на Контролния съвет, сега се 
налага да отменим това решение спрямо нея, за да може да участва 
наново. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ако някой не е разбрал, ще си 
позволя да повторя какво каза председателят на групата за таен 
избор. От избора за Контролен съвет са избрани единствено Борис 
Гиздаков и Марин Михайлов. Трябва да гласуваме за още трима. 
Листата е готова, няма какво да коментираме повече. 
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За Управителния съвет са избрани – няма грешка в 
изчисляванията, Кирил Георгиев, Красимира Петкова и Марияна 
Арабаджиева. Управителният съвет е от 7 члена, трябва да се 
изберат още четирима члена. Естествено тези, които са избрани, 
трябва да се махнат и да не гласуваме за тях. Новите предложения 
– всичките си направиха отвод и ги няма. Остават старите, без 
избраните.  

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Извинете, за по-голяма яснота 
кажете дали вече избраните трима души са в листата, или не са. Те 
трябва да се извадят. (Оживление.) Говоря за Управителен съвет. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Разбрах, разбрах. 
ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: И да кажете имената на тези, 

които сега са включени… 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: В момента Динко Динев донася 

протокола и Ви казваме това, което искате. 
СИМЕОН БЪНКОВ: Уважаеми господин Председател, 

позволявам си за период от 4 години като член на Шуменската 
колегия да взема думата и да ви помоля ясно, за броени секунди, в 
резюме да припомните на всички правилника, който сте изписали 
на гърба на бюлетината.  

И Вас Ви моля в качеството Ви на председател да 
осъществите Вашата контролна функция и да не позволите повече 
разминаване и докладване по един и същи въпрос няколко пъти от 
различни хора. Много Ви моля, прочетете го, ако трябва пред 
колегите и нека да се обединим, да приключим с избора, тъй като 
тези събрания регионалните колегии ги правят за броени часове и 
излизат с решения и становища. Защо тук раздвояваме и не можем 
да вземем решения, които считам, че ако ползотворно бяхме 
работили и не си бяхме губили времето, можехме да приключим и 
снощи. 
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Благодаря ви. (Ръкопляскания.)  
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колега, ние в Пловдив ги 

приключваме за половин час и след това сме в кръчмата. Така че 
може да ви поканим някой път в Пловдив останалите колегии и да 
видите как се решават нещата, ако искате да мултиплицираме 
ефекта.   

ДИНКО ДИНЕВ: Колеги, моля ви за внимание. Протоколите 
са пред мен, ще ви прочета резултатите. 

Божидар Дончев    - 286 гласа 
Борислав Гиздаков   - 419 гласа 
Борислав Стоицев    -   53 гласа 
Венета Желева    - 252 гласа 
Ирена Диамандиева   - 247 гласа 
Кирил Михов    - 297 гласа 
Марин Михайлов   - 340 гласа 
Петър Влаев     - 298 гласа 
Недействителни    -    5 гласа 
Другият протокол, за председател на Комисията по 

професионална етика. 
Димитър Великов Димитров - 349 гласа 
Таня Бачовска    - 212 гласа 
Недействителни    -   20 гласа 
За Управителен съвет: 
Венцислав Ненов   - 298 гласа 
Георги Андонов   - 223 гласа 
Жеко Фетфаджиев   - 245 гласа 
Иван Митев    - 278 гласа 
Кирил Георгиев   - 335 гласа 
Красимира Петкова   - 313 гласа 
Людмил Велинов   - 279 гласа 
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Людмил Симов    - 284 гласа 
Мария Райковска   - 270 гласа 
Мария Арабаджиева   - 320 гласа 
Светла Дерменджиева  - 264 гласа 
Цветана Александрова  - 148 гласа 
Няма недействителни бюлетини. 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, това са резултатите с 

подписаните протоколи от вчерашното гласуване.  
Продължаваме гласуването. Готови са бюлетините. Сега е 

11,38 часа, срок – 12,20 часа.  
Обявявам почивка. 

 
* * * 

 
(Почивка от 11,38 до 12,50 часа) 

 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, проверка на кворума, 

за да гласуваме последната точка от дневния ред. Моля всеки да си 
вдигне делегатската карта. 

КИРИЛ МИХОВ: 28 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 42 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 12 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 10 
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 5 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 21 по 
1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 3 по 4.  

КИРИЛ МИХОВ: А отвън имаме комисия от 15 човека. 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: В залата присъстват 374 делегати – 

имаме кворум, може да продължим с последната точка, която не е 
изборна. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, последната точка от 
дневния ред на събранието, без изборите, които ще продължат, е 
точка 5 „Програма за дейността на Камарата за 2013 г.”. Тя е 
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качена на сайта на Камарата. Моето лично мнение е, че тя може да 
бъде само ориентировъчна, тъй като тя не може да задължава 
следващия Управителен съвет, естествено че следващият 
Управителен съвет ще си приеме нова програма за това. 

Някакви разяснения, предполагам, че всички са я чели на 
интернет-страницата? Имате ли някакви изказвания по програмата 
или да преминем към гласуването й? Няма изказвания. 

Колеги, предлагам следното решение: 

„Общото събрание приема програмата за дейността на 
камарата за 2013 г.” 

В режим на гласуване сме. Който е съгласен с така 
предложеното решение, моля да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: 27 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 17 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 12 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 6  
по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 5 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 15  1; 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: От президиума 12. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „Против”? 
КИРИЛ МИХОВ: Нула по 4; плюс 1 по 4; МАРИЯНА 

АРАБАДЖИЕВА: Нула по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 2 по 2; 
СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: Нула по 
1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: И тук - нула.   

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „Въздържали се”? 
КИРИЛ МИХОВ: Нула по 4; нула по 3; КРАСИМИРА 

БАШЕВА: 20 по 4; МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула по 3, 
АТАНАС АТАНАСОВ: 1 по 2, СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула; 
ВЕНЕТА СОТИРОВА: 5 по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: С 277 „за”, 8 – „против” и 87 
„въздържали се” програмата не се приема.  

ГЛАСОВЕ: Навън има още колеги, в комисията. 
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ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Тоест предлагате като дойдат да 
гласуваме пак ли? Или да иде някой да ги накара там да гласуват.  

Предлагам ви едно решение, ако искате, да се обединим. 
Преброителите, двамата, четворките, които са, и аз – трима, да 
отидем и да проведем на място гласуването. (Реплики от залата.) 

Моля за извинение, юристът каза, че извън залата не трябва 
да се гласува. Колеги ще поставим въпроса за прегласуване, след 
като дойдат и те в залата. Но предполагам, че тогава някои ще 
излязат.  

Обявявам обедна почивка. 
 

(Почивка от 13,00 до 13,35 часа) 
 

* * * 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, моля за внимание. 

Давам думата на председателя на Комисията по избора на 
ръководни органи на Камарата, господин Динко Динев да ви 
прочете предложенията за членове на Управителния съвет и на 
Контролния съвет и  резултатите от гласуването. 

ДИНКО ДИНЕВ: Колеги, от предложенията за  

Управителен съвет: 
Венцислав Ненов     - 267 гласа 
Георги Андонов    - 206 гласа 
Жеко Фетваджиев    - 239 гласа 
Иван Митев     - 302 гласа 
Людмил Велинов    - 215 гласа 
Людмил Симов     - 204 гласа 
Мария Райковска    - 301 гласа  
Светла Дерменджиева   - 226 гласа 
Цветанка Александрова   -   36 гласа. 
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Недействителни бюлетини няма.  

Контролен съвет: 
Божидар Дончев     - 257 гласа 
Борислав Стоицев     -   21 гласа 
Венета Желева     - 243 гласа 
Ирена Диамандиева    - 243 гласа 
Кирил Михов     - 274 гласа 
Петър Влаев      - 305 гласа 
Колеги, от Контролния съвет е избран Петър Влаев, с 305 

гласа (ръкопляскания), а от Управителния съвет няма избрани.  
Колеги, от 608 души 50% плюс 1, кворумът е 305 души. 
Благодаря ви. 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Само няколко думи за размисъл 

искам да ви кажа. Ситуацията е ясна. Имаме едно такова виждане, 
че за следващото събрание трябва регионалните ни колегии да се 
обединят и да си представят един кандидат, да го съгласуват и да 
направим това гласуване. Само за размисъл ви го казвам, като 
нищо друго.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, трябва да направим 
други предложения, тъй като ще трябва да насрочим ново, 
извънредно Общо събрание, за попълване на ръководните органи 
на Камарата и за избор на председател на Управителния съвет и на 
Контролния съвет. 

РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Приемането на отчета. 
ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: И за приемането на 

документите на това Общото събрание.  
Колеги, ние бяхме помолени да гласуваме програмата на 

Управителния съвет за 2013 г., тъй като тогава имаше желанието 
също от някои колеги да се прегласува, защото голяма част от 
колегите не присъстваха в зала. Съгласни ли сте с предложението 
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да се прегласува приемането на Програмата на Камарата за 2013 
г.? 

Моля да гласувате, по сектори. 
КИРИЛ МИХОВ: 39 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 3 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 10 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: … 
по 2, СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 5 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 9 по 1; 
ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: …. - от президиума…  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, 252-ма – значи няма да го 
гласуваме. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, от дневния ред не се 
приеха финансовият отчет за 2012 г., Програмата на Камарата за 
2013 г., и провеждане на следващото Общо събрание, и гласуване 
състава на Контролния съвет, на Управителния съвет и за 
председатели на Управителния съвет и на Контролния съвет. 
Възможностите са за периода юли и август… След летните месеци, 
началото на септември ще проведем Извънредното Общо 
събрание. 

Заповядайте. 
ТАТЯНА ИЛЕВА: Колеги, след влизането в залата, 

Софийската регионална колегия иска да се създаде комисия за 
повторно преброяване на гласовете. Двама от членовете са видели 
нещо, което аз няма да цитирам тук. Като предлагам в комисията 
да влезе по един член от всяка регионална колегия. Нека да видим 
нещата така, както са. Колеги, не оставям със съмнение, може да и 
да излезе, че и други хора са избрани. Това ще облекчи нещата 
нататък. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Госпожо Илева, съмненията ви, 
тъй като поставихте под съмнение работата на комисията, са и по 
отношение на първия, и по отношение на втория избор – така ли да 
разбирам? Да? Да.  
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Колеги, има постъпило предложение от госпожа Илева – 
Софийска регионална колегия, отговарящ за София-град и София-
област, за създаване на комисия за проверка на изборите – и 
първия, и втория, или на всичките избори, за членове на 
Управителния съвет, за членове на Контролния съвет и 
председател на Комисията по професионална етика.  

Моля за установяване на кворума.  
Колеги, има кворум, присъстват 340 души.  
Моля, който е "за" създаване на анкетна комисия, която да 

провери резултатите от първия и втория избор за членове на 
Управителния съвет, членове Контролния съвет и за председател 
на Комисията за професионална етика, да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: 5 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 30 по 4; 
МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Нула по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 
Нула по 2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: 3 по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 5 
по 1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: „Против”? 
КИРИЛ МИХОВ: 34 по 4; КРАСИМИРА БАШЕВА: 3 по 4; 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: 12 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: 9 по 
2; СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: 9 по 
1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 13 от президиума. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „Въздържали се”? 

КИРИЛ МИХОВ: Нула по 4, плюс нула по 4; МАРИЯНА 
АРАБАДЖИЕВА: 1 по 3; АТАНАС АТАНАСОВ: Нула по 2; 
СНЕЖАНА ДЕНКОВА: Нула по 1; ВЕНЕТА СОТИРОВА: Нула по 
1; ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нула. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „За” – 148, „против” – 224, 
„въздържали се” – 3. Не се приема.     

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, преди да приключа, 
искам лично моята благодарност да изкажа на Регионална колегия 






