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(9, 00 часа) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИСТРАЦИЯТА И 

ТЕХНИЧЕСКОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИВАН МИТЕВ: Уважаеми 

колеги, към настоящия момент са регистрирани 348 човека, лично 

присъстващи или с пълномощно представяне. Тази цифра показва, 

че ние нямаме необходимия кворум от 50% от членовете на КНОБ и 

съгласно изискванията на устава, правим изчакване от 1 час и 

обявявам второ начало на общото събрание в 10,00 часа. 

 

*   *   * 

 

(10,00 часа) 

 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Уважаеми колеги, започваме нашето 

редовно общо събрание. В залата са представени 420 човека, което е 

по-малко от 50%, но съгласно правилата на падащия кворум имаме 

необходимото присъствие, за да започне общото събрание. 

Давам думата на председателя на Управителния съвет Людмил 

Симов за откриване и встъпление в работата на общото събрание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КНОБ ЛЮДМИЛ СИМОВ: 

Уважаеми колеги, позволете ми да ви приветствам от името на 

Управителния съвет, Контролния съвет и  Комисията по 

професионална етика на годишното общо събрание на Камарата за 

2011 г.  

Общото събрание на Камарата трябва да отчете дейността на 

Камарата на независимите оценители за 2010 г. и периода, който е 

изминал през тази година, да приеме съответно решения по 

представените документи за обсъждане и приемане по дневния ред.  
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Съгласно устава на Камарата председател на събранието е 

председателят на Управителния съвет, със заместници по решение 

на УС членовете на Управителния съвет г-н Иван Митев и г-н 

Венцислав Ненов. 

Давам думата на председателя на Комисията по гласуванията 

г-н Венцислав Ненов да предложи преброители на събранието.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Добър ден на всички! 

Пожелавам ползотворна работа.  

Секторите са разделени условно на 6. Вдясно от мен - І и ІІ 

сектор. В І сектор са гласуващите с 4 плюс 1 гласа, те са 53 -ма 

човека. Във ІІ сектор са останалите, с повече от 1 глас, които  

гласуват с 4, 3 и 2 гласа. 

Тук са разделени условно на два сектора по средата, V сектор 

е вляво от мен и VІ сектор е на трибуната.  

Преброители:  

За І сектор - за 5 гласа, Йорданка Велинова. 

За ІІ сектор сме разделили преброителите по броя на 

гласовете: за 4 гласа - Динко Динев, за 3 гласа - Петя Силянова, за 2 

гласа - Георги Трифонов. 

За ІІІ сектор, който е до средата на средната част, за него - 

Симеон Захариев. 

За ІV сектор, който е след средата - Петър Савов. 

За V сектор - Златан Енчев. 

И за VІ сектор, трибуната - Людмил Велинов. 

Взели сме съгласието на преброителите, остава да ги 

гласуваме. 

Други предложения за преброители има ли? 

Г-жа Таня Илева има думата. 
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ТАТЯНА ИЛЕВА: Процедурен въпрос. Нека да си кажат 

цветовете за гласовете, така по-лесно се контролира. След това да се 

кажат гласовете с какъв цвят на бюлетината са.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля най-напред да се установи 

кворумът в залата. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Моля преброителите да 

преброят присъстващите в залата. 

Кворумът е 421. 

С червен цвят на бюлетината са 5 гласа, синият цвят - 4 гласа, 

зеленият - 3 гласа, жълтият - 2 гласа и белият - 1 глас. На трибуната 

- общо има 18 гласа. 

Моля който е съгласен с така предложените преброители, да 

гласува. 

"За" - 421. "Против" - няма. "Въздържали се" - няма.  

Приемат се така предложените преброители. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, сега преминаваме към 

гласуването за протоколчици. 

За протоколчици предлагаме г-н Илия Хрисчев и г-жа Татяна 

Праскова, които са от офиса на Камарата. 

Моля който е съгласен с предложените протоколчици, да 

гласуват. 

"За" - 421. "Против" - няма. "Въздържали се" - няма. 

Приема се. 

Във връзка с организацията и провеждането на общото 

събрание са предложени 3 комисии. Те трябваше да бъдат 

конституирани преди началото на общото събрание, за да може да се 

организира и започне провеждането на общото събрание, но 

подлежат на гласуване от общото събрание. 

Комисия по регистрацията и техническото обезпечаване - 

председател Иван Митев - член на Управителния съвет, членове - 
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Георги Антонов, Ели Монева (членове на Управителния съвет), 

Румен Михайлов (член на Комисията по професионална етика), Таня 

Илева (председател на Софийската регионална колегия), Илия 

Хрисчев (изпълнителен секретар). 

Моля който е съгласен с така предложената комисия по 

регистрация и оргтехническо обезпечаване, да гласува.  

"За" - 416. "Против" - 5. "Въздържали се" - няма. 

Приема се. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Следващата комисия е  

Комисията по гласуването. Предлага се комисия в състав: 

председател - Венцислав Ненов, член на Управителния съвет; 

членове Мара Иванова - член на Управителния съвет, Людмил 

Велинов - член на Контролния съвет, Мария Райковска - член на 

Съвета на регионална колегия София град и София област, 

Красимира Башева - член на Съвета на регионална колегия  София 

град и София област. 

Моля който е съгласен с така предложената комисия по 

гласуването, да гласува "за". 

"За" - 421. "Против" - няма. "Въздържали се" - няма. 

Следващата комисия е Комисията по документите и 

проекторешенията.  

Предлагаме за председател на  комисията Людмил Симов, 

председател на Управителния съвет и членове: Венцислав Ненов - 

член на Управителния съвет, Кирил Георгиев - член на 

Управителния съвет, Ели Монева - член на Управителния съвет, 

Борис Гиздаков - от Контролния съвет, и Таня Бачовска - 

председател на  Комисията по професионална етика. 

Който е съгласен с така предложения състав на  комисията по 

документите и проекторешенията, моля да гласува "за".  

"За" - 420. "Против" - няма. "Въздържали се" - 1. 
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Приема се. 

Следващото предложение е за часа на край на заседанието и за 

почивка. Тъй като работата започва към 11,00 часа, евентуално 

почивката да бъде в 14,00 часа - половин час, и край на заседанието 

- 18,00 часа.  

Други предложения има ли?  

НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: Предложението ми е да има почивка на 

всеки час, за да може работата да тече по-делово, без да се уморяват 

хората, да могат да бъдат концентрирани. И да се търси начин 

работата да се свърши по-рано - 18,00 часа, какво ще правим 

дотогава? 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: На всеки час по колко минути? 

НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: Ами кратка почивка - 5-10 минути. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Други предложения има ли? 

Може би трябва да приемем регламент - се гласуват по реда на 

постъпването първо по-отдалечените предложения, които са 

постъпили. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Извинете, тук колегата ме помоли 

да предам на микрофон - 14,00 часа. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Ние определяме края на 

събранието. Може да свърши и след този час. Не можах да разбера 

точно предложението ви какво е. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Това е предложение на Димитър 

Стоянов. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Предлагам да гласуваме отзад-

напред предложенията. Предложението на Димитър Стоянов - 

събранието да свърши в 14,00 часа. 

Моля който е съгласен с предложението събранието да 

завърши в 14,00 часа, да гласува "за".  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  
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Първи сектор - 10 по 5 гласа - 50. 

Втори сектор - 5 по 4 гласа - 20; 5 по 3 гласа - 15; 8 по 2 гласа 

- 16. 

Трети сектор - 12. 

Четвърти сектор - 12. 

Пети сектор - 16. 

Шести сектор - 19. 

"За" - нула. 

Моля гласувайте "против". 

Първи сектор - 31 по 5 гласа - 155. 

Втори сектор - 0 по 4 гласа - 0; … човека по 3 гласа -…; 2 по 2 

гласа - 4. 

Трети сектор - 8. 

Четвърти сектор - 5. 

Пети сектор - 16. 

Шести сектор - 19. 

"Въздържали се"? 

Предложението не се приема. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Предлагам да няма "въздържали се".  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Подлагам на гласуване второто 

предложение. 

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Имам един въпрос. Защо поставяте на 

гласуване последното предложение, а не първото, което беше 

направено? Ние сега ще губим още един час… Защо не поставихте 

първото предложение на гласуване?  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Чл. 18, ал. 1 на Правилата за 

провеждане на общото събрание - „Ако към едно проекторешение 

постъпят предложения, първо се гласува най-отдалеченото по 

смисъл”. Такива са правилата, които сме описали, моля ви прочетете 

ги. Те са приети от общото събрание, не може да ги нарушаваме. 
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Колежке, Вие какво предлагате - без да фиксираме краен час? 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Вижте, фиксиран час е най-добре. В 

18,00 часа приключваме, да се знае докога ще бъде събранието. Ако 

се броим още един час, няма да свършим и утре. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, да приключим с този 

спор. Така или иначе, няколко пъти на общото събрание се 

случваше, че когато не се определи краен час на приключване на 

събранието, имаше колеги, които пътуват и т. н., имаше проблеми с 

последните гласувания. Много хубаво е да продължи събранието 

докогато се приеме дневният ред, но на практика не се оказва така. 

Затова всички ние изразяваме съгласие да се гласува предложението 

в залата кога ще завърши събранието.  

Второто предложение - на колегата Николай Генков на всеки 

час да има почивка по 10 минути, а почивката на обяд да бъде в 

14,00 часа - половин час, и в 18,00 часа да завърши общото 

събрание. 

НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: Повтарям предложението. За да се 

работи концентрирано, да има по-чести кратки почивки. Да не се 

определя крайният срок на събранието, а да се следва дневният ред, 

както каза колежката, за да свършим делово и точно, когато 

свършим. Но ние не сме започнали от 2 часа. По 10 минути на всеки 

час да има почивка. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля който е съгласен с това 

предложение, да гласува "за". 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Първи сектор - 1 по 5 гласа - 5. 

Втори сектор - 0 по 4 гласа - 0; 0 по 3 гласа - 0; 2-ма по 2 

гласа - 4. 

Трети сектор - 1. 

Четвърти сектор - 3. 
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Пети сектор - 17. 

Шести сектор - 0. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, мисля, че няма да се 

приеме този вариант, щом като са толкова малко гласовете "за".  

Не се приема. 

Първото предложение. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Имате предвид на Управителния 

съвет? 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Да. Обедна почивка в 14,00 часа, 

половин час, и завършване на събранието в 18,00 часа.  

Моля който е съгласен с това предложение, да гласува "за".  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Първи сектор - 41 човека по 5 гласа - 205. 

Втори сектор - 0 по 4 - 0; 4 по 3 гласа - 12; 7 по 2 гласа - 14. 

Трети сектор - 16. 

Четвърти сектор - 16. 

Пети сектор - 18. 

Шести сектор - 19. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Който е "въздържал се", моля да 

гласува. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Аз имам едно процедурно 

предложение. Когато се гласува "за" и е над 50%, то се е приело 

вече решението, няма никакво значение кой е "против" и кой е 

"въздържал се".  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

От 421 - 300 гласа "за".  

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Може ли, когато се взимат 

решенията и те са ясни, да кажете - „това се прие”? 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, в момента гласуваме 

"въздържали се". 
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Първи сектор - 2 по 5 гласа - 10. 

Втори сектор - 0 по 4 - 0; 0 по 3 гласа - 0; 0 по 2 гласа - 0. 

Трети сектор - 2. 

Четвърти сектор - 1. 

Пети сектор - 2. 

Шести сектор - 3. 

Колеги, да смятаме ли за "против"  останалите?  

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Останалите са "против". 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

"За" - 300. „Против" - 64. "Въздържали се" - 57. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, при това гласуване 

остава последното, третото решение - край в 18,00 часа, почивка в 

14,00 часа за половин час. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Искам накратко преди дневния 

ред да ви запозная с Правилника за работата на общото събрание и 

Правилата за провеждане на общото събрание за 2011 г., които са 

публикувани в сайта на Камарата. 

Има ли смисъл да чета извадки от тях? Предполагам, че 

всички са запознати с тях. Ако се наложи, ще се дават разяснения по 

отношение на гласувания, на процедури. 

Преминавам към дневния ред. 

Предложеният дневен ред, който е публикуван в два 

ежедневника и на сайта на Камарата за общото събрание за 2011 г. 

на Камарата на независимите оценители: 

1. Отчети: на Управителния съвет, на Контролния съвет и  

Комисията по професионална етика; отчет за финансовите приходи 

и разходи на Камарата за 2010 г.  

2. Програма за дейността на Камарата за 2011 г.  

Бюджет и Административен щат на  Камарата за 2011 г.;  
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3. Правила за отчет на независимите оценители съгласно чл. 

10, ал. 2 от Закона за независимите оценители.  

4. Промени в устава на Камарата и Правилника за 

финансовата дейност на Камарата. 

5. Обсъждане на предложения за промени в Закона за 

независимите оценители. 

6. Предложения за започване на процедура за въвеждане на 

стандарти за оценяване. 

7. Методика за определяне на минималната себестойност на 

оценителските услуги. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колегите имат ли предложения 

за допълнения към дневния ред. 

ПЕТЪР САВОВ: Предлагам т. 7 да стане първата точка, която 

е след отчетите. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Тоест да мине на мястото на т. 

2. Така ли? 

ПЕТЪР САВОВ: Веднага след отчетите да мине, а не да бъде 

последна. 

ГЕОРГИ КУЗОВ: Аз имам процедурно предложение - даже да 

въртим на обратно точките - да почнем от 7-ма и да вървим към 1-

ва. Реално последните точки са много по-важни, отколкото първите. 

ИРИНА СЕМЕРДЖИЕВА: Имам следното процедурно 

предложение. Правилата за отчети на независимите оценители - т. 3, 

да мине след точката за промени в устава, тъй като първо трябва да 

видим какви са условията и след това вече  да разглеждаме 

правилата. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Значи Вие предлагате т. 3 и т. 

4 да си сменят местата. 

ИРИНА СЕМЕРДЖИЕВА: Да. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам процедурно предложение също 

- да не се приема това, което предложи колежката, тъй като 

Правилата за отчет на оценителите са законово положение. Първо 

трябва да обсъдим това, което законът ни разпорежда и след това 

вече да се разглежда дейността. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Други предложения има ли по 

дневния ред. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Предлагам уставът да бъде на второ 

място, веднага след отчетите, която е 1 точка. И след като се приеме 

уставът, тогава вече да се работи по него. 

ДАРИНА БОБЕВА (от място): Защо ще губим още един час 

да редим по различен начин дневния ред, след като  до 24 юни нито 

един от вас не е изпратил такова предложение. И какво значение 

има… (Ръкопляскания.) Миналото събрание остана без да приеме 

програма за 2010 г. Опитвате се това ли да направим?  

Предлагам да прекратим тези безсмислени за мен  и твърде 

ограничени по смисъл предложения и да започнем по дневния ред,  

за да започнем да вършим работа и да свършим до 18,00 часа. А 

според мен няма никакво значение кога ще свършим.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Понеже колежката не говори 

на микрофон, а се прави запис, желателно е да се говори на 

микрофона. Може ли да преформулирам твоето предложение?  

ДАРИНА БОБЕВА: Да. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Вие предлагате да се гласува 

дневният ред както е предложен.  

Мотивът е, че дневният ред е бил обявен в сайта на Камарата, 

че е имало възможност за предложение до 24 юни и никой не е дал 

предложение за промяна на дневния ред.  

Колеги, моля да гласуваме предложението на г-жа Дарина 

Бобева. 
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ПЕТЪР САВОВ: Извинявайте, отнемате ми правото на 

демократично изразяване в случая. Значи аз  едва ли не само до 24-

ти е трябвало да кажа нещо си и днес да нямам право нищо да кажа. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колега Савов, никой не Ви 

отнема правото. Ние ще подложим и Вашето предложение на 

гласуване. Просто ги подлагаме на гласуване. Аз само формулирах 

мотивите, понеже не се чуваше на микрофона, формулирах 

мотивите, които г-жа Бобева изказа.  

ЕЛЕНА КУЗОВА: Искам да се включа в дискусията за 

поредността на точките, които днес ще разглеждаме. Смятам, че 

най-вълнуващият въпрос за всички в момента е възнаграждението, 

което е много проблемно за оценителите. Моля ви, направете така, 

че  да стигне време за него и то да бъде изтеглено напред. Защото 

така оставено последно, накрая няма да имаме време да се разберем, 

и ще има проблеми с оценителите. Аз лично също съм засегната и 

също ще взема отношение по тази точка. Много ви моля, нека да 

бъде изтеглена тази точка в началото. И в зависимост от това ще се 

процедира по отношение на програмата. Ако хората  не са доволни и 

не работят качествено, за каква програма става въпрос?  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Кажете на кое място предлагате 

да бъде т. 7. 

ЕЛЕНА КУЗОВА: Нека да е на второ място, след като чуем 

отчета на управителните органи. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Значи повтаряте 

предложението на Петър Савов. 

ЕЛЕНА КУЗОВА: Да, подкрепям го. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Тогава по реда на постъпването - 

първото предложение е т. 7 да дойде на второ място в дневния ред.  

Моля който е съгласен с така направеното предложение, да 

гласува "за". 
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ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Първи сектор - 7 човека по 5 гласа - 35. 

Втори сектор - 5 по 4 гласа - 20; 6 човека по 3 гласа - 18; 10 

човека по 2 гласа - 20. 

Трети сектор - 12. 

Четвърти сектор - 26. 

Пети сектор - 37. 

Шести сектор - 12. 

"За" - 180. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Който е "против"  

предложението, моля да гласува.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Първи сектор - 42 човека по 5 гласа - 210. 

Втори сектор - 0 по 4 гласа - 0; 0 по 3 - 0; 0 по 2 гласа - 0. 

Трети сектор - 2. 

Четвърти сектор - 0. 

Пети сектор - 0. 

Шести сектор - 7. 

"Против" - 219. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля колегите, които са 

"въздържали се", да гласуват. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, повечето са "против" , 

така че това предложение не се приема. Има предложение 

"въздържалите се" да не ги броим. Ако има някакви важни въпроси, 

тогава да ги броим. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Уважаеми дами и господа,  тези, които 

не са гласували "за" и "против", дори после да не си вдигнат 

бюлетината, те са "въздържали се", така че няма нужда въобще да се 

гласува за "въздържали се". Гласува се "за" и "против", всички 

останали, които не са гласували "за" и "против", са "въздържали се". 
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ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, по важните въпроси 

ще си правим гласуването със "за", "против"  и "въздържали се".  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, поставям на гласуване 

предварително обявения дневен ред и предложението на г-жа 

Дарина Бобева - да остане предварително обявения ред.  

Моля който е съгласен с предложението, да гласува "за".  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Първи сектор - 45 човека по 5 гласа - 225. 

Втори сектор - 0 по 4 гласа - 0; 0 по 3 - 0; 0 по 2 гласа - 0. 

Трети сектор - 6. 

Четвърти сектор - 3. 

Пети сектор - 3. 

Шести сектор - 19. 

"За" - 256. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля който е "против" това 

предложение, да гласува. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Първи сектор - 0 човека по 5 гласа - 0. 

ГЛАС: Искам да знам червените бюлетини кого 

представляват, защо толкова са единни, в тях нищо не се случва. 

Какво става? 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: В момента сме в процедура на 

гласуване. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Втори сектор - 5 човека по 4 гласа - 8; 6 човека по 3 гласа - 18; 

10 човека по 2 гласа - 20. 

Трети сектор - 4. 

Четвърти сектор - 16. 

Пети сектор - 19. 

Шести сектор - 0. 
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"Против"  - 97. 

Моля гласувайте "въздържалите се". 

Първи сектор - 3 човека по 5 гласа - 15. 

Втори сектор - 0 човека по 4 гласа - 0; 0 човека по 3 гласа - 0; 

0 човека по 2 гласа - 0. 

Трети сектор - 4. 

Четвърти сектор - 1. 

Пети сектор - 12. 

Шести сектор - 0. 

"Въздържали се" - 32. 

"За" - 256. "Против" - 97. "Въздържали се" - 32.  

С това гласуване дневният ред е приет.  

ГЕОРГИ КУЗОВ: Може ли една реплика? Искам само да 

попитам господата, които гласуват с червено, тях въобще ли не ги 

интересува за какво работят? Дали когато правят оценка на нещо и с 

вота си поемат отговорността върху някакви милиони за някакви 

жълти стотинки? Ето това само искам да ги попитам. 

(Ръкопляскания.) Тук нещата опират до отговорност, не опират до 

нещо друго. 

Въпросът не е в количеството работа, а опира до 

отговорността и това искахме да обсъдим в т. 7.  

ДАРИНА БОБЕВА: Уважаеми колега, тази методика, ако сте 

чели внимателно, ако сте участвали в миналогодишното събрание, е 

препоръчителна. 

ГЕОРГИ КУЗОВ: Не, не съм. 

ДАРИНА БОБЕВА: Тя не е задължителна. И това под колко 

жълти стотинки ще си сложите подписа, зависи от Вашето умение да 

защитите Вашия професионализъм и никой не Ви задължава… 

ГЕОРГИ КУЗОВ: Смятате ли, че е така? 

ДАРИНА БОБЕВА: Да, смятам. 
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ГЕОРГИ КУЗОВ: Не смятате ли, че нещата опират до пазара? 

И когато някой прави дъмпинг, пазарът е по-важен от това как да се 

защитава. 

ДАРИНА БОБЕВА: Колега, откога сте на пазара на 

оценителските услуги? 

ГЕОРГИ КУЗОВ: От няколко години. 

ДАРИНА БОБЕВА: Аз съм от 1993 г. 

ГЕОРГИ КУЗОВ: Майка ми е отпреди Вас, между другото.  

ДАРИНА БОБЕВА: Възможно е да е преди мен. Какво толкова 

е важна тази методика и ако почнем да работим от днешния ден… 

ГЕОРГИ КУЗОВ: Г-жо, става въпрос за Камарата на 

оценителите и за защита на професията, а не за защита на всекиго 

според способностите… 

ДАРИНА БОБЕВА: На Вас нали Ви е ясно, че няма как да 

стане задължителна тази минимална тарифа? Тя е препоръчителна.  

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Аз имам необходимост да се 

изкажа. Колегата е прав да се вълнува по отношение на това какво 

получава, но въобще не знам тази точка как е включена в дневния 

ред, затова защото минимално - максимално, ние нямаме такова 

право. Отиваме на картелно споразумение, което е абсолютно 

противозаконно. 

ГЕОРГИ КУЗОВ: Госпожо, нито една професионална 

организация в България не работи за своите членове. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, много ви моля. Ще имате 

възможност, когато дойде т. 7, да се изкажете. 

Преминаваме към дневния ред, който е обявен и който е приет 

от общото събрание. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Колеги, съгласно т. 1 от приетия  

дневния ред - Отчет на органите за управление.  
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Тъй като докладите на трите органа на управление - 

Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия по професионална 

етика, са публикувани на интернет-страницата, в зала те няма да 

бъдат четени. Давам думата на председателя на Управителния съвет, 

последователно, след това на Контролния съвет, ако имат, да 

допълнят нещо към вече публикуваните доклади за дейността на 

съответните органи. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, докладът за отчета на 

Управителния съвет за 2010 г. и за периода до май тази година е 

публикуван на сайта на Камарата. 

Постъпило е по него само едно допълнение. Допълнението, 

което аз съм отразил в документа и е качено в сайта на Камарата  е 

предложение от Съвета на регионалната колегия - София град и 

София област - като допълнение към доклада да бъдат дадени 

персоналните отчети от всички председатели на работните групи, 

които са при Управителния съвет, на членовете на Управителния 

съвет, на членовете на Контролния съвет и на членовете на  

Комисията по професионална етика, като допълнение към този 

доклад. 

И съответно - отчети на всички регионални колегии. 

По отношение на това допълнение към отчета на 

Управителния съвет са Ви представени моят отчет, на г-н Иван 

Митев и на г-жа Мара Иванова.  

По отношение на отчетите на регионалните колегии – всичко, 

които се отнася за тях, е отразено в доклада. 

От всичките регионални колегии в доклада е отразено, че не  е 

представен отчетът на Регионална колегия - Бургас.  

ИВАН ДИМОВ (председател на Регионална колегия - Бургас): 

Проблемът е такъв, че миналата година аз нямах никакви 

правомощия и нищо не съм извършил. Какъв отчет да предам? До 
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декември месец аз не бях упълномощен от вас да представлявам 

Регионалната колегия. Какъв отчет да ви дам за 2010 г., като аз не 

съм изхабил нито един лев, нищо не съм направил, една стотинка, аз 

пари не съм имал до януари 2011 г., като дойде първият превод от 

КНОБ? Парите, които получих от Камарата за миналата година, 

дойдоха в края на февруари. Нито съм организирал офис, нито съм 

извършвал някаква дейност. Просто се учудих какво да отчитам, 

като не съм свършил нищо. 

Благодаря. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Заповядайте. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Софийската регионална колегия даде това 

предложение във връзка със следното. Камарата вече две години 

функционира. Напоследък се чуват много персонални обвинения, че 

този или онзи не вършил работа. Мотивът ни беше да чуем чрез 

председателя, в допълнение към неговия доклад , наистина кой какво 

е свършил. Сега разбирам, че всъщност г-н Симов няма отчет на 

никой от Управителния съвет. Мен много ме учудва това нещо. Как 

може да нямате персонален отчет, кой какво е свършил? 

Освен това, г-н Димов е прав, миналата година след като  не е 

имал средства, той не е могъл да представи и никакъв отчет за 

дейността си, тъй като не е имал пълномощията и не е имал 

средствата. Но всички останали регионални колегии са имали 

някаква дейност, която всъщност е отчетена и в основния доклад на 

г-н Симов, за което благодаря. 

Имаме само допълнения към това, което не е отразено. Това, 

че са направени 6 семинара от Софийската регионална колегия през 

тази година и 2 кръгли маси с разширен състав на членове на 

Софийската регионална колегия във връзка с обсъждане на 

нормативната уредба и на базата на това ние дадохме 

предложенията за допълнения и изменения на нормативната уредба. 
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Държа да се знае, че не от съвета са тези предложения, а всъщност 

са от цялата регионална колегия. 

Благодаря ви. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: По отношение на кръглите маси, 

извинявам се, това не е мой пропуск . 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Пропускът е мой, аз това не го бях дала в 

отчета. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: А по отношение на 

организираните семинари, аз съвсем точно съм го отразил в точката 

за курсове, обучение, квалификационни курсове и семинари. Там е 

точно отразено, колко семинари са организирани (най-много) от 

Софийската регионална колегия. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Гиздаков, ако е тук, има ли 

допълнение към доклада, който е представил?  

ГЛАС: Няма го. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-жа Бачовска, към доклада на 

Комисията по професионална етика  има ли допълнения? Няма. 

Г-жа Монева, има ли допълнение към представения финансов 

отчет? Заповядайте, г-жо Монева. 

ЕЛИ МОНЕВА: Благодаря. 

Здравейте, колеги. Допълнението, което ще прочета сега, е 

детайлно, с разпределение на разходите и приходите през 2010 г., 

което не можеше да бъде публикувано на сайта, по съображение за 

сигурност, тъй като там се упоменават и лица, включително 

възнагражденията, които се упоменават.  

На сайта на Камарата беше публикуван официалният отчет, 

включително и данъчната декларация на Камарата за стопанската и 

нестопанската дейност. 

Към този отчет прилагам следните допълнения, които искам 

да изчета пред вас. 
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През изтеклата 2010 г. общо текущите приходи за 2010 г. са 

както следва:  

211 275,90 лв., от които от членски внос - 157 369 лв., от 

стопанска дейност - 14 043 лв., от други дейности - 27 939 лв. и от 

лихви - 11 924, 90 лв.  

Постъпления от такси през 2010 г., които са отчетени като 

приходи за бъдещи периоди, поради факта, че тарифата не е 

утвърдена от Министерския съвет, в размер на 74  664,60 лв.  

Общо приходите за бъдещи периоди, включително тези, 

постъпили през 2010 г., са в размер на 463  164,60 лв. 

Разходите по икономически елементи.  

Разходи за материали - общо 13 001,31 лв., от които за 

централния офис - 6296,21 лв., Регионална комисия колегия - Варна 

- 3413,06 лв.; Шумен - 1115,36 лв., София - 2176,68 лв.  

По елементи. 

Канцеларски материали - 7252,83 лв. 

Хигиенни и почистващи материали - 356,63 лв. 

Дълготрайни материални активи под 500 лв. - 4066,33 лв. 

Други материали - 1000 лв.  

В случай че желаете, мога да ви дам разбивката и по 

регионални структури. 

Разходи за външни услуги. 

Общо за цялата Камара 103 423,15 лв., от които за централни 

офиси - 88 913,52 лв.  

За Варна - 7654,41 лв. 

За Шумен - 746,20 лв.  

И София - 5653,86 лв. 

От тях по-важните са: 

За изработка на сертификати и печати - 34 280,46 лв. - 

всичките отчетени като разходи за предишни периоди поради същия 
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факт, че тарифата не е утвърдена  от Министерския съвет и това са 

разходи, свързани единствено с публичния регистър. Всички те са  

направени в централния офис. 

Наем офиси - 19 429,88 лв., от които за централния офис 

15 255,48 лв., за Варна - 1747,20 лв., за Шумен - 187,20, за София - 

2240 лв.  

За граждански договори - 11 671 лв., от които за София - 

11 401 лв. (и по-нататък ще дам разбивка на гражданските договори) 

- и 270 лв. по точка „Регионална колегия София”. Когато казвам 

София, имам предвид Регионална колегия - София. 

Наем зали и техника - това е свързано с обезпечаване на 

провеждането на общото събрание и курсовете - общо 3555,15 лв., 

от които за централния офис 2320,15 лв., Варна - 300 лв. и София - 

935 лв.  

(Гледам по-високите разходи.) 

Разходи за PR обслужване на Камарата, включително 

командировъчни, изплатени на лицето Марица Гърдева, която беше 

управител на фирмата, с която беше сключен договор за PR 

обслужване - общо 7208,58 лв., от които 6000 по договор, 

останалите 1208 лв. са за командировъчни. 

Консултантски, юридически, преводачески и лекторски услуги 

- общо в размер на 3252,16 лв., от които за централния офис 

2842,16 лв. и 450 лв. за Варна. 

Рекламни и други материали - общо в размер на 7376,01 лв., 

от които за централния офис 986 лв ., за Варна - 4425,95 лв., за 

Шумен - 559, за София 1014,60 лв. и за Пловдив - 350,46 лв.  

Другите разходи са под 2000 лв., затова не ги съобщавам - 

електроенергия, телефонни услуги, охрана, куриерски, копирни и т. 

н. по елементите. За всеки, който проявява интерес, може да дадем 

подробен отчет. 
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Разходи за амортизации - общо в размер 8230,61 лв., разходи 

за възнаграждения - общо в размер на 39 752,99 лв., разходи за 

осигуровки - 8456,39 лв., разходи за данъци 151,26 лв., други 

разходи, включително командировъчни - 19 099,60 лв., от 

командировъчните представляват 12  482,26 лв.  

След малко ще дам и данни за издръжката  на управителните 

органи и командировъчните им по време на този период. 

Общо разходи - 219 173,86 лв., от които текущи разходи за 

2010 г. 150 934 лв. и разходи за бъдещи периоди 68 239 лв.  

Някои от перата споменах. Заплатите също са отнесени като 

разходи за бъдещи периоди, заплатата на лицата, занимаващи се с 

публичния регистър. 

Към 31.12.2010 г. по банковите сметки на Камарата 

съществуват 492 618,64 лв. В касата - 1640,99 лв., като са взети 

предвид всички банкови сметки и всички касови наличности, 

включително по регионалните структури.  

Общо към 31.12.2010 г. Камарата разполага с парични 

средства в размер на 494 259,63 лв.  

От направения отчет излиза, че Камарата е икономически 

стабилна и може да покрива разходите.  

По отношение на детайлните разходи, тъй като също бях 

помолена да направим тази справка за изплатените възнаграждения 

и командировъчни на управителните органи, докладвам следното. 

Разходи, изплатени на управителните органи на Камарата.  

За Управителния съвет - общо 4062 лв. Всички, с изключение 

на члена на Управителния съвет Георги Андонов, са получили за 

командировъчни, както следва: Людмил Симов - 468 лв., Кирил 

Георгиев - 1513 лв., Мара Иванова - 1173 лв., Венцислав Ненов – 

545 лв., Иван Митев - 146 лв., Георги Андонов - 217 лв., получени 

като хонорар, Ели Монева не е получавала командировъчни.  
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За Контролния съвет - общо 2739 лв. Бистра Станишева – 

110 лв., Борис Гиздаков - 1255 лв., Людмил Велинов - 701 лв., Елена 

Обрейкова - 674 лв., Тихомира Шевкенова не е получавала 

командировъчни. 

Комисията по професионална етика  - общо 2261 лв., от които 

Таня Бачовска - 252 лв., Димитър Димитров - 1522 лв., Динко Динев 

- 486 лв., Пламен Чернев, Мария Ангелова и Румен Михайлов не са 

получавали пари като командировъчни. 

Регионална колегия - Варна. Дарина Бобева-Илиева - 397 лв., 

изплатени като командировъчни. 

За служителите - общо изплатено 798 лв. командировъчни. 

Други лица, като юристи, са получили общо в размер на 

220 лв. командировъчни. 

Това е допълнението към отчета, като разбира се, детайли 

могат да се получат - документите са тук, при мен. Така че за всеки 

един от вас, за който представлява интерес, може да прегледа 

документите. 

Използвам случая също така да допълня по отношение на 

работата ми и като отговорник по международната дейност някои 

важни фактори. 

Първият е, че във връзка с международната дейност на 

Камарата отправихме запитване и получихме апликациите за 

кандидатстване в двете най-важни международни организации - 

едната е „Тегова”, която е неправителствена организация на 

Асоциацията на експертите по недвижима собственост, създадена 

през 1997 г., от Нора Немирова, беше ни определен и членския внос 

за 2011 г. в размер на 3360 евро - обстоятелство, което е докладвано 

на Управителния съвет, на регионалните структури да поискаме 

тяхното мнение за встъпване в членство. Повечето регионални 

структури, в лицето на София, Варна, Плевен и Пловдив изказаха 
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подкрепа на това становище. В бюджета за 2011 г. е включена тази 

сума за членския внос и в случай че общото събрание гласува, ние 

сме готови веднага да встъпим в членство , в Камарата през юли 

2011 г., когато ще бъде разгледана апликацията.  

Нещо повече, беше поискано и получено разрешение за 

превеждане официално и публикуване официално на европейските 

стандарти за оценяване, които са приети от „Тегова”, този документ 

е преведен и качен на сайта на Камарата, така че всеки спокойно 

може да го ползва. 

КНОБ отправи искане за пълноправно членство и получи 

покана също така и за членство в Международния съвет по 

стандартизация, която е международна неправителствена 

организация с повече от 25-годишна история и е към ООН, които 

също публикуват международни стандарти. Апликацията е приета и 

членският внос е определен за 2011 г. в размер на 2500 щатски 

долара и в случай че общото събрание гласува бюджета, тази сума 

за 2011 г. също е включена в бюджета.  

За 2010 г. не беше възможно подобно членство, тъй като 

нямахме предвидени подобни суми в бюджета.  

Нещо повече, искам да добавя, че на 30 септември и 1 и 2  

октомври в София ще се проведе едно от най-големите събития в 

областта на недвижимата собственост. Това е общоевропейски 

конгрес на FIABCI и 17-ата конференция на CEREAN. Една от 

сесиите е специално посветена на прозрачността на пазара и 

работата с оценителите. За спикери в тази сесия са поканени 

Камарата на независимите оценители  и от името на Камарата 

поканата замина и за „Тегова”, които я приеха и също в края на юли 

ще се произнесат по спикерите, които ще пратят . 

Също така е договорено до края на годината с тяхно участие 

да се направят няколко семинара. 
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Благодаря. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Колеги, давам думата за изказвания и 

въпроси по направените 4 отчета. Г-н Симов. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Във връзка с въпроса, който 

беше поставен от Софийската регионална колегия за персоналните 

отчети, както на членовете на Управителния съвет, така и на 

работните групи, г-жа Монева си даде отчета. Аз предлагам и 

другите, които са ги подготвили, тоест на г-н Иван Митев, на г-жа 

Мара Иванова и аз, може също да си дадем отчетите като 

допълнение към отчета на Управителния съвет. И също мога да кажа 

за работната група, която е по регистъра.  

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Извинете, персоналните отчети са 

за всички органи на управление, не само за Управителния съвет. 

Дайте да се разберем. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Да, но аз мога да отговарям сега 

в момента само за себе си като председател на Управителния съвет и 

съответно на работната група. 

Така че или първо въпросите да бъдат зададени и след това 

тези трима членове на Управителния съвет да си дадат своите 

отчети, или пък да започнем с тези персонални отчета. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Има думата г-жа Светла 

Дерменджиева. 

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Вие казахте, че сте си направили 

персоналните отчети. Просто кажете кои не са ги дали и ги обявете 

поименно.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: От предложението, което е на 

Софийската регионална колегия, което беше предложено до 24-ти, 

което аз съм отразил към доклада, аз ви казах - персонални отчети 

са ми представени от г-н Иван Митев, г-жа Мара Иванова, аз и г-жа 
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Ели Монева го направи сега. Аз отговорих на този въпрос. Други не 

са ми давали персонални отчети.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Гиздаков. 

БОРИС ГИЗДАКОВ: Колеги, като временно изпълняващ 

длъжността председател на Контролния съвет искам да кажа две 

неща. 

Първо, до Контролния съвет не е стигало искане за даване на 

персонални отчети. 

Второ, лично мое мнение е, че Контролният съвет, конкретно 

неговите членове, няма да дават никакви индивидуални отчети, това 

е колективен орган.  

Аз държа да кажа, че от 2 месеца насам искаме в сайта на 

Камарата да се публикуват протоколите от заседанията на 

Контролния съвет. Който се интересува от дейността на Контролния 

съвет и ако Управителният съвет бъде така добър да публикува 

нашите протоколи, ще се запознава своевременно с работата на 

Контролния съвет. Пак повтарям, това е колективен орган. Лично аз 

смятам, ще обсъдим с колегите, но моето мнение е, че персонални 

отчети няма да има. Каквото сме направили, е в този общ отчет. 

Надявам се, да сте го прегледали. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-жа Татяна Илева. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Може би не се схвана - всички органи на 

управление взимат участие в сформираните работни групи. Ние не 

искаме нещо допълнително нито от Контролния съвет, нито от 

Етичната комисия, освен ако те не си харесат да ни кажат. Но всеки 

член на управителните органи работи в определени комисии и 

понеже според нас работата на тези комисии в 99% не върви, или 

поне на част от тези комисии, а там са хора по 5-6 човека от 

управителните органи, затова искахме персонално да разберем кой 

какво е свършил в тези комисии. 
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Благодаря ви. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Господин Гиздаков. 

БОРИС ГИЗДАКОВ: Само реплика. Аз от това, което чух, 

разбрах, че от нас се искат отчети като членове на Контролния 

съвет, за което заявих, че такива вероятно  никой няма да получи. А 

що се отнася до работата на работните групи, ако за това става дума, 

работните групи са помощен орган, участието в този помощен орган 

е нещо съвсем различно от статуса ни като членове на управлението 

на Камарата. Ако общото събрание реши тези работни групи да 

дадат персонални отчети, нямам по принцип нищо против.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Извинявайте, понеже ще се проточи във 

времето, трябваше да стане ясно - в този доклад на г-н Симов е 

записано по няколко реда, даже в повечето случаи той се е  чудил 

откъде да ги измисля тези редове, че в някои от комисиите нещо е 

вършено. Тъй като няма персонални отчети на хората, които са в 

тези работни групи, ние помолихме не да дойде тук всеки и 

индивидуално да си даде отчета, а да го даде на г-н Симов и той да 

го прочете, но с няколко изречения да даде отчет за комисиите.  

Сега разбираме, че са дали отчети само двама - трима. Явно 

нищо повече не може да се добави към това, което е написано в 

отчетния доклад, което е много жалко и неслучайно ни критикуват и 

за това, че нашето обучение не върви, неслучайно ни критикуват и 

за другите комисии. 

Благодаря ви. 

ЕЛЕНА КУЗОВА: Аз имам толкова простичко нещо, което 

искам да споделя. Три пъти ходя в Камарата да си поискам фактура 

за членския внос, който е внесен преди половин година. Отивам на 

крака. До този момент, колеги, Камарата е затруднена да напише 

фактура.  

За какво става въпрос? За какви отчети става въпрос?  
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Много ви моля - най-обикновен проблем. Направила съм си 

труда лично да отида и трите пъти и да получа отговор, че Камарата 

ще ме уведоми кога ще я напише и да дойда да си взема фактурата. 

Вие искате отчет. Но тук не става въпрос за отчети, тук става въпрос 

за писане на фактура, която е „толкова сложно нещо”.  

Благодаря. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Заповядайте. 

ВЪРБАН КОЛЕВ (Софийска регионална колегия):  Имам три 

въпроса. 

Първият въпрос. В доклада на Контролния съвет се отправя 

упрек към Управителния съвет, че не се публикуват протоколите от 

заседанията на Контролния съвет. Един отговор - как стои 

въпросът? 

Вторият въпрос. Управителният съвет е критикуван от 

Контролния съвет, че не е създал условия за свободна пазарна 

конкуренция. В тази връзка какви мерки предприема Управителният 

съвет за борба с монополизма и кое може да даде формулировка на 

този термин „национално представени фирми”, които в момента са 

блокирали всички банки в страната?  

И третият въпрос е как се управляват свободните парични 

средства на Камарата, за да носят полза на нейните членове? Има ли 

депозити или други форми на вложения? 

Благодаря. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Заповядайте. 

ИРИНА СЕМЕРДЖИЕВА: Миналата година на това общо 

събрание зададох един въпрос - кога ние като оценители, като 

професионалисти и като хора, които искаме да бъдем гилдия, ще 

имаме един електронен сайт, на който да има форум? Кога ще имаме 

форум, на който ние да можем да обменяме мисли помежду си и да 

обсъждаме проблемите, тъй като материята е всеобхватна?  
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ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Хинов, заповядайте. 

ВЕНЦИСЛАВ ХИНОВ: В отчетния доклад на Управителния 

съвет се отбелязва, че Плевенската регионална колегия е утвърдена 

и функционира. И аз имам следния въпрос - как така се утвърди, 

като тя проведе едно-единствено заседание, което беше атакувано 

като нелегитимно, и година по-късно, без да има второ такова 

заседание, един път се утвърди и , второ, от справка от всички 

членове в Плевен област, хората са само 21. Направена е справка от 

сайта на Камарата. 

В този смисъл ми е въпросът. Не може да има нещо, което да е 

в разрез с правилника и с приети нормативни документи.  

Голяма част от редовните членове в личен  разговор са 

категорично против такова утвърждаване. Разговарял съм с 8 от 21 

члена. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Госпожа Бобева. 

ДАРИНА БОБЕВА: Аз искам да запитам г-жа Монева защо 

сега кристализираха нещата по международните ни контакти и 

обстоятелството, че в миналогодишния ни бюджет не е приета тази 

сума, какво гарантира, че за 2011 г. няма да е само като отчет за 

общото събрание, тъй като в предложения бюджет за 2011 г. също 

не виждам такива суми, заложени като разходи. Разходите са 

формирани за офис, за поддръжка на регистър и за регионални 

колегии. Няма за медийна политика, за международни... Наистина 

ние оказахме подкрепа за тези необходими суми като членски внос, 

но мисля, че трябва да бъде заделена и друга сума.  

Другият ми въпрос е относно работата за обучение и работата 

за стандартите. Който е отговорен в групата за разработка на 

стандарти и развитието на сектора за обучение и квалификация, 

моля да каже какво става, цяла година и половина няма резултати.  
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ИВАН ДИМОВ: Аз имам няколко въпроса към Управителния 

съвет. 

Интересува ме има ли утвърден документооборот в Камарата - 

за изпращане на писма, изходящи номера на писма, отговори на 

въпроси и питания към Камарата. Защото имам такъв случай - 

миналата година подадох сигнал, отговориха ми официално по 

телефона, не писмено, както аз се изразих. Другото го гледам, че е в 

отчета на Етичната комисия. Разбирам, но това трябваше да дойде 

като писмен отговор до получател.  

Има ли практика и документооборотът утвърден ли е? И ако 

не е утвърден, защо не е утвърден от 2 години? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Людмил Велинов. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Уважаеми дами и господа, знам, че 

приехме да не се четат отчетите на Управителния съвет, Контролния 

съвет и Комисията по професионална етика. От всички въпроси, 

които са зададени досега, виждам, че ако бяхте прочели отчета на 

Контролния съвет, тези всичките въпроси нямаше да възникнат, 

защото там имат отговори. Затова предлагам временно 

изпълняващият длъжността председател на Контролния съвет да 

прочете отчета на Контролния съвет пред всички. Всички тези 

въпроси, които сте ги задали, там имат отговори, включително и 

последният въпрос, който зададе Иван Димов, има отговор, че няма 

такъв и че им препоръчваме да го направят. Има и констатации за 

противоречия на устава и т. н. Така като гледам по въпросите, 

мисля, че повечето от вас не са го чели този отчет.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Божидар Кънев. 

БОЖИДАР КЪНЕВ: В отговор на така изразеното становище е 

необходимо все пак да уточним някои подробности, за да не останат 

с впечатление участващите в събранието, че не са четени 

материалите и че трябва да се четат. 
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Напротив, прочетени са много добре и част от отговорите, 

които би трябвало да ги намерим в докладите, за да не задаваме 

въпроси, просто липсват. Ето го доклада на Контролния съвет, с 

едно-единствено предложение за решение. В това ли се изразява 

становището на Контролния съвет по всички документи, които са 

били прегледани в рамките на едногодишния период?  

Къде стоят подписите на Контролния съвет върху 

материалите, които току-що се четоха, по отношение на бюджет, на 

финанси, на отчети, кой е проверявал и кой е заверил тези отчети?  

На 30 април - на годишното отчетно събрание на Регионалната 

колегия София град и София област , в доклада на контрольора бяха 

записани няколко важни и съществени предложения. Не виждам 

нито едно от тях да е намерило отражение в доклада на Контролния 

съвет. Тогава за какво говорим? 

А това, че половината от констатациите просто дублират 

донякъде жалбите, историите, свързани с Комисията по 

професионална етика, не означава, че това сме очаквали от 

Контролния съвет. 

Има конкретни въпроси, които нямат действително отговор. 

ако сега сте в състояние да ги дадете, дайте  ги. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Борис Гиздаков. 

БОРИС ГИЗДАКОВ: Щях да го спестя, но сега ме 

предизвиквате да го кажа. 

Единствено контрольорът на Софийската регионална колегия 

не представи отчета си така, както лично бях говорил с него. Той 

дойде в офиса на Камарата 4 дни след като изтече нашият срок и 

нашият отчет беше публикуван. Така че този въпрос задайте на 

вашия контрольор. Няма как да видите в нашия отчет вашите 

предложения, защото ни ги дадохте твърде късно.  

ГЛАС: Вие присъствахте лично на това събрание.  
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БОРИС ГИЗДАКОВ: Аз като съм присъствал лично, не съм 

бил на уроци там. Това е официален документ и аз исках да го 

получа с вашите подписи, както вие търсите нашите. Така че , ако 

бяхте си представили в срок отчета, подписан както е редно и както 

вие държите, ние щяхме да вземем предвид в нашия отчет вашите 

предложения. 

Що се отнася до нашите подписи, това е един формат, който 

сме представители в офиса, за да бъде публикуван. Официалните 

протоколи на Контролния съвет с всички подписи може да ги 

намерите в офиса на Камарата, ако изразявате съмнение, че този 

документ е автентичен. 

По отношение на работата на Контролния съвет, което Вие 

казахте, че няма предложение за решение, ние считаме, че 

извършваме мониторинг върху дейността на Управителния съвет, 

направили сме достатъчно констатации за неговата дейност, взели 

сме съответните решения в рамките на нашите правомощия и те са 

подробно публикувани. 

Оттук нататък нашата роля съгласно закона е на това събрание 

да ви запознаем с всичко, което сме констатирали и само общото 

събрание, а не Контролният съвет, може да въздейства върху 

дейността на Управителния съвет и да вземе решение, ако счита, че 

нашите констатации са правилни. 

Благодаря. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Кънев. 

БОЖИДАР КЪНЕВ: Само една реплика, която отново, както 

казва г-н Гиздаков, е предизвикана от изказването. Докладът за 

контролната дейност, извършена от регионална колегия София град 

и София област, беше приет на общото събрание на 30 април. По 

време на събранието бяха направени изказвания и поискани 

конкретни отговори на въпроси, които нямаше как да бъдат дадени 
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на тази дата по простата причина, че финансовият отчет за 2010 год. 

от счетоводството на Камарата в регионалната колегия се получи 

едва в края на месец май. Дори до 13 юни сме правили уточнения и 

изравнения на сметки, тъй като в крайна сметка не може да се 

напише един доклад и един отчет и да се направи проект за бюджет, 

без да се знае отчетът от предходната година.  

Така че за Контролния съвет - един-единствен път бях поканен 

като контрольор на регионалната колегия  за участие в едно от 

заседанията му, на което всичките тези въпроси бяха поставени 

съвсем конкретно, както са в доклада. Тоест половин година преди 

това събитие. Никаква реакция до ден днешен. 

Питам ви и искам отговор, който е компетентен, да го даде - 

има ли счетоводна политика Камарата и как се отчитат приходите и 

разходите на всеки един от присъстващите, които  са си дали лептата 

под формата на членски внос? 

Втори въпрос, който прави впечатление. От представените 

документи за проект за бюджет и една тревожна тенденция има в 

дадените справки - колко са членовете, които бяха през 2009 г., 

колко са през 2010 г. и колко са през 2011 г.? Това никого ли не 

тревожи?  

И ако погледнете реално къде е най-остро намалението на 

членски състав, ще видите, че това са колегите, които имат лиценз 

за търговски предприятия и т.нар . вземания. 

Тук, в тази зала, още на учредителното събрание поставихме 

въпроса и поискахме отговор, че има колизия между 

законодателните норми, които са в Закона за съдебната власт, 

където една голяма част от нашите колеги участват като вещи лица , 

и това, което в крайна сметка е легитимирано като права и 

задължения в Закона за независимите оценители.  
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В момента има един сериозен отлив от съдебната система на 

оценители по простата причина, че на счетоводители с 

дългогодишна практика от 30-40 години, работили като вещи лица, 

сега им се поставят условията, че експертизите не се приемат, тъй 

като нямат лиценз от Камарата. 

Подобни въпроси тепърва ще нарастват, защото търговски 

предприятия, оценител, който не може да направи оценка на 

финансовото и икономическото състояние на едно дружество, 

обявено в несъстоятелност, а вече започнаха стотици дела да се 

въртят в окръжните съдилища, просто оценителите бягат от тях, 

защото не може един притежател на лиценз само за машини и 

съоръжения, или само за недвижими имоти, да реши тези сложни 

казуси. 

Ето колизията, по която трябваше да се работи в продължение 

на изтеклата една година и ние да имаме вече ясни, определени 

стандарти, а не сега тепърва да поставяме въпроса, че ще работим 

по тази линия. 

Тоест две години, в крайна сметка проходчеството свърши. 

Трябва да отидем на конкретни неща и са прави колегите, които с 

тревога поставят въпросите относно това какво всъщност ще решим.  

И за да не вземам повече думата и да отегчавам, правя и едно 

конкретно предложение, което за в бъдеще поне да ни спести това 

излишно пилеене на организационно време. Да се предвиди 

възможният регламент - той вече ще бъде в следващите точки, но го 

поставям сега, за да вземат и други колеги отношение по него, да 

преминем на делегатски принцип на общите събрания, което би 

могло да бъде решено с едно допълнение в устава и примерно на 

всеки 50 члена - 1 делегат, което ще означава икономия и на 

средства, икономия и на време, като преди това всички отчетни 

доклади на ръководните органи на Камарата трябва да са налице в 
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регионалните структури, там да си проведат събранията и 

обсъжданията и оттам да излязат предложенията за подобряване на 

нашата работа и на нашата организация. 

Иначе това, което си правим, е преливане от пусто в празно.  

Благодаря. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Други въпроси и изказвания има ли? 

Г-жа Светла Дерменджиева. 

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Може би не е по същество, но 

когато г-н Гиздаков днес започна, каза временно изпълняващ 

длъжността председател на Контролния съвет, защо временно 

изпълняващ? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Ще ви обясним. 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Аз и миналия път поставих въпроса 

на миналото общо събрание, ще го поставя и сега. Къде са 

декларациите, които трябваше да подпишат всички членове на 

органи на управление за наличие на конфликт на интереси? Все още 

не ги виждам. 

Освен това тези декларации са и по устава. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Заповядайте, Йорданка Георгиева. 

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА: Аз съм оценител на търговски 

дружества и ме интересува защо нито един семинар не е 

организиран от Камарата - нито от Софийската колегия, по 

търговски дружества. Нито един. От шест семинара за оценители на 

недвижими имоти и нито един за търговски дружества. Даже още 

тук може да се обяви кога точно ще се организира такъв семинар за 

повишаване квалификацията на хората, за да могат да участват 

повече хора. Това е мое предложение. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-жа Илева. 
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 ТАТЯНА ИЛЕВА: В програмата на Софийската регионална 

колегия - за да отговоря на колежката - има предвидени до края на 

годината такива семинари, но нашият първи семинар беше свързан 

точно - част от семинара - с оценка на тези предприятия. Първият, 

който се повтори през януари тази година. Но предвиждаме още два 

семинара, които ще бъдат само за търговски предприятия.  

Благодаря. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Давам думата на г-н Людмил Симов 

да отговори на поставените към него въпроси.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, много въпроси се 

поставиха.  

Първо, искам след като отговоря, ще се помъча да отговоря на 

тези въпроси, тогава вече ще си позволя, както г-жа Ели Монева, да 

дам отчет за моята работа, а също така и за работата по регистъра и 

за тези дейности, които аз ръководя. 

Въпросите, които се поставиха от колегите.  

Първият въпрос - за протоколите от Управителния съвет, 

декларациите, които са подписвани, за конфликт на интереси, и се 

постави също така много пъти въпросът за декларациите, които бяха 

подписани от всички при избора им за членове на Управителния 

съвет и другите ръководни органи на учредителното събрание. 

Действително закъсняхме с тях, и то в много дълъг период. Постави 

се въпросът те да бъдат публикувани в един отделен модул на сайта, 

до който да имат достъп само членовете на Камарата.  

По отношение на протоколите от Управителния съвет, те вече 

са качени на този модул, ще се качат също така на Контролния съвет 

и на Комисията по професионална етика . 

По отношение на декларациите, ние разполагаме с 

декларациите, които бяха подготвени от Контролния съвет.  



 38 

Що се отнася до тези декларации, които бяха подписани от 

всички членове на управителните органи във връзка с Закона за 

независимите оценители, когато беше учредителното събрание, те са 

в момента (с които и Управителният съвет разполага) по старата 

номерация на отделните членове и алинеи на устава. Нови 

декларации не са попълвани, ние ще ги попълним.  

Защо искаме в отделен модул да ги публикуваме, до който 

имат достъп само членовете на Камарата, а да не правим нови 

декларации за членовете на ръководните органи на Камарата - тъй 

като имаше сериозни възражения, и действително е така - много от 

тези декларации съдържат някои конфиденциални данни по 

отношение на банкови кредити и др., които ние трябва да ги свалим 

и нямаме възможност да ги публикуваме. 

Вторият въпрос е, че никъде в интернет-пространството, 

въпреки Закона за предотвратяване на конфликт на интереси, няма 

публикувани тези декларации на държавни институции и други 

организации, които попадат под разпоредбите на този закон. И 

затова ще ги сложим в този модул, но закъсняхме. 

По отношение на монополизма на фирмите. Тези ръководни 

органи бяха избрани точно в името на една борба с монополизма. 

Ние започнахме да правим това, което смятахме, че е необходимо. 

Друг е въпросът какво сме постигнали. Написахме писма до 

Асоциацията на търговските банки в България, до всичи банки, до 

БНБ също. От Асоциацията на търговските банки получихме 

отговор, и то много скоро след като написахме това писмо - 

предполагам, че беше подготвен точно от тези фирми отговорът, в 

който Асоциацията на търговските банки и търговските банки доста 

завоалирано заявяват, че този Закон на независимите оценители не 

ги касае.  
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По отношение на дирекция „Банков надзор” на БНБ отговорът 

е много по-умерен и отговорът е, че те винаги са готови на диалог с 

нас - ясно е, че става въпрос за монополизма на оценителските 

услуги в банковата сфера, те са готови на бъдещ диалог с нас. 

Нашата идея беше - аз като председател на Управителния съвет и на 

Управителният съвет - след като се опитаме да има съответната 

законодателна инициатива на депутати за промени в закона, съвсем 

ясно и точно да бъде формулирано в чл. 17 по отношение на 

възлагането и упражняването на оценителската дейност, да 

направим една среща с ръководството на БНБ, съответно отново с 

Асоциацията на търговските банки за този монополизъм.  

Все пак трябва да имаме предвид, че съпротивата срещу 

премахването на монополизма е много голяма. Лично на мен, след 

написването на писмото, по телефона ми беше поискано обяснение с 

кой съм съгласувал това писмо и съобразил ли съм се със 

становището на всички управителни органи. 

Позволявам си да заявя пред цялото общо събрание, че аз го 

изготвих това писмо до Асоциацията на търговските банки, до 

всички търговски банки на своя отговорност, не съм го съгласувал. 

Разбира се, помогна ми г-н Велинов и някои други членове на 

управителните органи.  

Така че съпротивата срещу този монополизъм ще продължи. 

За управляване на паричните средства - би могло г-жа Монева 

по - добре да отговори. Аз само искам да кажа, че голяма част от 

паричните средства са сложени на депозит  динамика, и ще видите, 

че фактически приходите от лихви за миналата година надвишават 

прогнозата, която беше в прогнозния бюджет за 2010 г.  

На колегата Хинов - по отношение на Регионалната колегия - 

Плевен. Действително знаете, че Регионална колегия - Плевен не 

беше утвърдена заедно с другите регионални колегии, тя беше 
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утвърдена много по-късно, през месец май. Имаше много големи 

проблеми с регионалната колегия във връзка с това колко са 

присъствали, оспорване на решенията на регионалната колегия. В 

края на краищата ни представиха от председателя на Съвета на 

регионалната колегия г-н Красимир Братанов съгласие на повече от 

50 човека, че са съгласни с решенията на тази регионална колегия, 

може би сме направили компромис, но ние с решението, което беше 

за утвърждаване на Плевенската регионална колегия през месец май, 

изрично поставихме условия - през месец септември, три месеца 

след това решение, да се свика общото събрание на регионалната 

колегия, която да потвърди състава на тази регионална колегия и 

което е условие, което поставихме, при утвърждаването на 

регионалната колегия.  

Все пак смятам, че с това решение ще бъдем наясно какво е 

положението с Плевенската регионална колегия. 

ВЕНЦИСЛАВ ХИНОВ: След като това условие не е 

изпълнено, на практика не би следвало да я има на този етап.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: За това общо събрание. 

ВЕНЦИСЛАВ ХИНОВ: Така както Вие казахте, не би 

следвало да я има тази колегия, би следвало да я има след септември 

месец, след като  бъде изпълнено условието.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Не, решението е публикувано на 

сайта на Камарата. Утвърждава регионална колегия - Плевен. Това е 

решение на Управителния съвет. Указва се на регионална колегия - 

Плевен в срок от 3 месеца след утвърждаването да свика общо 

събрание на регионалната колегия. Това е точно решението, което е 

публикувано на сайта на Камарата. 

ВЕНЦИСЛАВ ХИНОВ: Какво би следвало да е решението на 

това общо събрание? Събират се 10 човека и казват - да, проведохме 

го, имаме 10 човека. 
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Г-н Хинов, дайте да мине това 

общо събрание и тогава да дискутираме въпроса. Те вече 2 месеца 

изминаха, още един месец остава.  

На въпроса на г-н Димов - по отношение на документооборота 

на Камарата. 

Има инструкция, която аз съм подписал, за документооборота 

на Камарата - без документооборота на финансовите документи. Той 

е във финансовия правилник. Не знам точно за какви писма става 

въпрос.  

Мен ме учудва и една констатация в протокола на Контролния 

съвет, в която пише, че липсва активна комуникация на 

Управителния съвет с регионалните колегии и с членската маса. 

Аз мисля, че поне тук присъстват представители на 

Варненската колегия, на Софийската колегия, те би трябвало да 

кажат най-добре дали Управителният съвет и председателят на 

Управителния съвет нямат комуникация с двете регионални 

колегии. Това може да се потвърди също от Пловдив, от Стара 

Загора, от всичките колегии. 

Така че много ми е чудно едно такова заключение в протокола 

на Контролния съвет, но в края на краищата това е заключение на 

Контролния съвет. 

Аз имам след това и някои други въпроси по отношение на 

протокола на Контролния съвет. 

За семинарите за търговските дружества - да, ние закъсняхме 

с много семинари, също с много курсове, аз ще обясня защо, като 

дам все пак някакъв отчет, понеже се повдигна въпросът. Предвижда 

се със Софийската регионална колегия и с Варненската регионална 

колегия аз да изнеса семинари по търговските предприятия и 

вземания през есента, тъй като сега настъпи летният сезон и 

предполагам, че посещаемостта ще бъде малка. Това е един жест от 
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моя страна към двете регионални колегии, моето безплатно участие 

и фактически да им направим тези семинари. Така че предполагам, 

че отговорих на колежката. (Ръкопляскания.)  

По отношение на въпроса на г-жа Светла Дерменджиева - 

защо временно изпълняващ длъжността председател на Контролния 

съвет (към мен ли беше въпросът?), г-жа Бистра Бонева е 

представила на 22 ноември или декември, не си спомням датата, 

уведомление до Управителния съвет, че срещу нея има образувано 

досъдебно производство и фактически това е в изпълнение на чл. 38 

от закона. 

Едни други въпроси, които се поставиха – и за отчетния 

доклад, имаше изпратен един имейл (аз даже на употребявам този 

израз), че поставям чадър над някого, това няма да го направя, но се 

постави и въпросът за обучение и стандарти и за работната група по 

обучение и стандарти. Аз мисля, че в отчетния доклад много точно 

съм казал и съм отразил съвсем коректно работата на всички 

работни групи.  

По отношение на работната група по обучение и стандарти 

мога да кажа какво е изпълнено. Разработена е една стратегия - ето я 

- Стратегия по стандарти за оценяване, обучение и квалификация. 

Тази стратегия е излязла от работната група, но  де факто - аз го знам 

това и всичките го знаете - е направена от члена на работната група 

г-жа Мара Иванова и от г-жа Тихомира Шевкенова. Тази Стратегия 

за стандарти за оценяване, обучение и квалификация беше няколко 

пъти обсъждана на Управителен съвет, съответно май че не беше 

обсъждана в работната група, тъй като работната група - поне по 

мое сведение - е заседавала два пъти, и - аз съм направил една 

грешка в отчета на Управителния съвет - беше приета на 18 

септември. 
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По отношение на точките в тази стратегия - нито една точка 

не е изпълнена. Мисля, че Ви отговарям точно на въпроса.  

По отношение на обучението, на курсовете за квалификация, 

семинарите, които бяха проведени - курсовете за обучение нямат 

нищо общо с тази стратегия. Това са съответно проведени курсове 

за обучение по едно решение на Управителния съвет от 13 декември, 

като в него е цитирано, че Стратегията за обучение не е изпълнена и 

поради това Управителният съвет взима решение да  се проведат 

курсове по т.нар. учебна програма 2011 г. по недвижими имоти, 

съответно по машини и съоръжения и след това бяхме допълнили по 

земеделски земи и търговските предприятия  (в момента с доцент 

Касърова) и т. н.  

Това е положението с обучението, за което ми се зададе 

въпрос от г-жа Бобева. 

По отношение на стандартите. Задължението ни по приетата 

стратегия – в нея има разписани съответните точки, за приемане на 

европейските и международни стандарти за оценяване, разработване 

на ръководства и приложения към  стандартите и т. н. Няма 

предложение към момента и затова сега Управителният съвет 

предлага една точка - после като стигнем до нея, ще я дискутираме, 

за да видим какво трябва да правим със стандартите.  

Мисля, че на г-жа Бобева съм отговорил, тя ми зададе 

въпросът за работната група и за това какво е свършено по 

стандартите и по обучението. 

По квалификацията не е свършена никаква работа.  

Във връзка с това искам да поставя въпроса, че аз приемам 

всички препоръки на Контролния съвет, на Комисията по 

професионална етика, на органите и на всички членове на Камарата , 

ние ги приемаме и ще се стремим да избегнем тези слабости, които  

сме допуснали в нашата работа и което не сме свършили. Обаче все 
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пак би трябвало според мен, когато се пишат някакви констатации, 

които са аргументирани, както се изказа г-н Гиздаков в отчета за 

Контролния съвет, би трябвало все пак да има отговор къде са 

недостатъците в работата на Управителния съвет по отношение на 

основните направления на дейността и т. н. Аз това не го виждам 

като аргументация. Понеже има няколко направления – не е редно аз 

сам да говоря примерно за обучение и стандарти, което е най-

болезненото.  

По въпроса, който г-н Кънев постави - за вещите лица и 

оценителите. Той е много съществен въпрос, не е свързан само с 

въпроса за самите вещи лица, но и с работата на Управителния 

съвет, той е свързан и с работата на Комисията по професионална 

етика. Не искам да навлизам в нейните прерогативи, но тъй като 

обвиненията от Контролния съвет се отправят индиректно и към 

Управителния съвет, и към Комисията по професионална етика, ще 

взема отношение. Естествено, че има много въпроси, които не са 

изяснени в момента: за идентичността на вещото лице с 

независимия оценител, каква е отговорността (във връзка с такива 

протоколите на Контролния съвет) на едно вещо лице, когато се 

явява в съда като вещо лице, а в същия момент е независим 

оценител и какви са пълномощията на Комисията по професионална 

етика и впоследствие правомощията на Управителния съвет по 

отношение на неговата дейност и т. н.  

Какво съм направил аз като председател на Управителния 

съвет в това отношение. 

Направих среща, бяха написани писма - както казах в един 

кратък отчет за моята дейност, до Висшия съдебен съвет, до 

Министерството на правосъдието и т. н. Спешно ме извикаха на 

една среща във Висшия съдебен съвет, където бяха постигнати две 

неща. Първо, че при подготвянето на новия Закон на вещите лица 
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проектът ще ни бъде даден за становище. И второ, че въпреки че 

съществува Наредбата за вещите лица, Висшият съдебен съвет ще 

дава препоръки на окръжните съдилища, на Софийски градски съд , 

да използват като вещи лица независими оценители, когато се касае 

за оценителска дейност. Така че по тези въпроси предстои работа. 

Искам да кажа с няколко думи за моята дейност като член на 

Управителния съвет и като председател на Управителния съвет.  

Първо, това е свързано с регистъра за независимите 

оценители. Много колеги знаят, аз съм им приемал лично 

документите за регистъра и съм ги регистрирал, когато регистърът 

нямаше нито един човек - говоря за регистъра, тъй като дейността 

му продължи през 2010 г. и продължава и сега. Този регистър беше 

създаден в много кратък срок, което беше просто ненормално или 

неясно на много колеги и за което другите професионални 

организации трябваше да използват примерно две - три години. 

Още по-лошото е, че в най-напрегнатия момент през 2010 г., 

когато беше най-напрегната работата, явно, че имаше колеги, които 

искаха този регистър да се провали, с което да се провали Камарата 

на независимите оценители. И когато ни беше най-напрегната 

работата през месец януари, започнаха нескончаеми проверки на 

Камарата от Главна инспекция на труда - София, от НАП и т. н. 

Естествено не се откриха никакви нарушения, но това страшно 

много затрудни работата на регистъра. 

Какво сме направили и лично аз по регистъра.   

След това, ние направихме всички процедури, които бяха 

необходими, за вписване на юридическите лица, след това, на 

лицата, които са оценители на земеделски земи, на поземлени земи в 

полски територии. Разработихме специално Правила за организация 

и провеждане на обучение и квалификация на независимите 

оценители (това не е правилникът, който е разработен от г-н Ненов), 
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и правила за прилагане на процедурата за полагане на изпит пред 

КНОБ за придобиване на правотоспособност независим оценител.  

По тези две инструкции и правилата, които аз разработих, 

имаше изключително остри обструкции от работната  група по 

обучение и стандарти (не говоря за г-жа Мара Иванова, понеже тя не 

присъстваше), което смятам, че е недопустимо вмесване в работата 

на Управителния съвет. 

Разработихме система за контрол на процеса за придобиване 

на оценителска правоспособност, за изпитите. Направих всичко 

необходимо за проучване на предложенията на застрахователни 

компании за застрахователни продукти, които получихме от 6 

застрахователни компании, които аз предложих на Управителния 

съвет за обсъждане и които Регионалната колегия Варна качи на 

своя сайт. 

Разработил съм правилата за отчетите на независимите 

оценители, които трябва да се гласуват от това общо събрание. С 

председателя на  комисията по нормативната наредба г-н Ненов 

подготвихме едно предложение до Министерския съвет и 

необходимите документи за включване на професията независим 

оценител в списъка на регулираните професии. Сега сме подготвили 

ново писмо, което да внесем (тъй като нямаме отговор) в 

Министерството на образованието, младежта  и науката.  

Друго, което съм направил – има го и в моя отчет - успяхме, 

говоря тук от името на Камарата, и с участието на други колеги - г-н 

Ненов, г-н Гиздаков, г-н Ленков, да защитим миналата година, 

когато стана въпрос за изменението на Закона за независимите 

оценители, съществуването на Камарата на независимите оценители. 

Трябва да имате предвид, че тогава се подготвяше един закон, с 

който се обезличаваше Камарата на независимите оценители. Имаше 

един текст в закона, в който трябваше да се измени член 22, в който 
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Камарата на независимите оценители  ставаше доброволно 

сдружение на независимите оценители в България. Ние успяхме да 

защитим това нещо. 

Благодаря и на г-жа Таня Илева и на г-жа Йорданка Велинова, 

за съдействието и на Българската стопанска камара, която ни 

подкрепи. Ние успяхме, тъй като в противен случай това изменение 

на закона щеше да доведе до обезличаването на Камарата на 

независимите оценители. 

Имайте предвид, че понеже ни се беше задал въпрос от някои 

членове на управителните органи какво сме свършили по тази точка, 

това ни отне непрекъсната работа близо някъде около повече от 2 

месеца - срещи с депутати, лобиране, за да може да защитим този 

закон. 

Другото, което е - участвахме активно с г-н Ненов в 

обсъждането на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, където успяхме 

(по отношение на оценителите на земеделски земи) да защитим 

принципната позиция на КНОБ, че всички оценители, които 

извършват оценителска дейност, трябва да бъдат подвластни на един 

закон. И оценителите на земеделски земи дойдоха в Камарата. 

Също така участвах при обсъждането на промените в Закона 

за горите.  

След това, в момента участвам, в подготвянето на  една 

наредба от Министерство на земеделието и храните за оценка на 

недвижими имоти и поземлени територии. Тъй като в тази наредба 

се допускаше една основна грешка - смесването в един нормативен 

акт на понятията оценки на пазарната стойност на имоти с 

нормативна пазарна цена, и т. н.  

Може би не е нужно още да изброявам какво съм свършил. 

Разбира се, с това не искам да кажа, че съм свършил всичко, което е 
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могло, но според моите възможности и усилия аз съм го направил. И 

когато става въпрос за стандартите, за обучението, аз пак не мога да 

приема мотивираната позиция на Контролния съвет. Аз смятам, че 

тези проверки, които се правеха на Управителния съвет, тъй 

наречените индикативни проверки, те се заключаваха само до 

проверка на регистъра и на финансовата дейност в Камарата.  

Аз бих си позволил сега да попитам във връзка с един друг 

въпрос, който мога да го задам пред общото събрание - дали при 

проверката на Контролния съвет са констатирани нарушения на 

финансовата дейност и трудовото законодателство от страна на 

Управителния съвет. Мисля, че не са установени такива. 

Бяха направени няколко проверки. И аз задавам принципния 

въпрос - защо Контролният съвет не направи една индикативна 

проверка какво става по стандартите, обучението и квалификацията 

в Камарата. Може би понеже трима души от членовете на 

Контролния съвет, включително и председателят, са включени в 

тази група. Аз искам принципно положение, а не констатации, за 

които се твърди, че са доказани. 

Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Пропуснах на г-н Димитров да дам 

думата. Заповядайте, г-н Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (от Варна, член на Комисията по 

професионална етика): Уважаеми колеги, ще се постарая да бъда 

кратък. Ще взема отношение по разглежданите въпроси.  

На първо място, по отчета на Управителния съвет, ще си 

послужа с тази библейска максима, така да се каже, че признат грях 

е половин грях. Но явно Управителният съвет не иска да си 

признава греховете. Ако внимателно сте прочели отчета на 

Управителния съвет, ние отчитаме дейността за 2010 г. А цялата 
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дейност, която е посочена в доклада на Управителния съвет, е 

извършена от януари до настоящия месец на 2011 г.  

Аз си направих труда да сравня програмата за 2010 г. на 

Управителния съвет точка по точка заложените задачи и какво е 

изпълнено. От 37 направления и задачи са изпълнени само 3. Това е 

работата по регистъра, работата по нормативните документи, 

промените в закона и т. н. и писмата, връзките с други държавни 

институции, органи, банки и т. н. Всичко друго е глухо и съответно 

прехвърлено сега в програмата за 2011 г. Дано за 2011 г. с тази 

дейност, която до момента имаме, да продължи така и напред, 

надявам се. 

Като член на Комисията по професионална етика  искам и да 

дам отговор на някои въпроси, които започнаха да се повдигат.  

Прави са колегите от Софийската регионална колегия да искат 

да знаят какво вършим ние. И ние лично, персонално като членове 

на тези управителни органи. Но трябва да ви кажа, че най -голямата 

ни беда е това, което подчерта и г-н Гиздаков, че нашите решения, 

нашата дейност не се публикува в сайта на Камарата - това, което не 

публикува и Управителният съвет, своите решения, за да се види 

наистина за какво и защо и какво работим ние.  

Аз не съм видял и до ден днешен протокола от първото ни 

общо събрание от 5 септември 2009 г. И сигурно такъв протокол 

няма. Да не говорим, че протоколът от миналогодишното събрание 

се качи 11 месеца по-късно - през февруари ли беше, март ли беше 

тази година. Дано протоколът от това събрание да се качи още на 

другия ден. 

Като член на Комисията по професионална етика, аз прочетох 

в сайта на Камарата, ако сте забелязали, едно резюме на отчет на 

Комисията по професионална етика, а не отчет. Аз като член на  

комисията отчет не съм го виждал. Казвам ви го честно и откровено.  
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Ние, Комисията по професионална етика, не сме се събирали, 

за да приемем отчета. Не че отричам дейността, която е описана в 

това резюме, може би с този отчет е запознат Управителният съвет, 

аз не го отричам. Имаме, тази дейност действително, която е 

посочена, е извършена, но и умишлено може би една част е скрита. 

И аз ще ви кажа какво. 

Всичките дисциплинарни производства, комисиите, които 

правихме за контрол на оценки и дейността, която сме извършили - 

превантивна, за да отстраним някои, така да се каже, обвинения, 

жалби, сигнали, в крайна сметка с решение на Управителния съвет, 

защото той взема решенията, ние правим предложенията по 

дисциплинарните производства на  комисията, но благодарение - как 

да го кажа? - несъобразителните, неаргументирани решения на 

Управителния съвет, цялата наша дейност се обезличи. Аз не 

виждам смисъл от тази Комисията по професионална етика по-

нататък да съществува. Та ние бяхме осъдени, колеги. Виновниците, 

за което ние предложихме да бъдат наказани със съответните 

дисциплинарни наказания, ни осъдиха по административен ред и 

сега Камарата - искам да ми се отговори - колко хиляди плати и кой 

ги плати? От кой бюджет? 

Това е положението. Така стана, че тези, които са виновни, 

осъдиха нас. Е какво да правим по-нататък? Не се качиха решенията 

в сайта на Камарата, за да видите, да се запознаете.  

Да не ви отнемам повече времето, имам предложение още от 

утре, дето се казва, всички решения на всички управителни органи - 

това, което предложи г-н Гиздаков - да се качат в сайта на Камарата. 

Иначе нямаше да бъдат задавани такива въпроси, за да даваме 

отчети. И лично аз искам да кажа с две изречения - няма да правя 

отчет - лично аз съм участвал почти във всички, в две 
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дисциплинарни производства - и пряко, и косвено почти във всички 

други разследвания по сигнали, жалби.  

Както се отчете и във финансовия отчет, аз съм един от 

хората, които най-много командировъчни е потрошил, така да се 

каже, на Камарата - 1500 и колко лв., не можах да ги запомня. Ако 

мислите, че ще тръгна пеша да ходя по семинари в Бургас, в Ямбол - 

тук колегите могат да го потвърдят - в Пловдив или в София, 

горчиво се лъжете. Аз не искам хонорари, аз не искам някакви пари 

за възмездие, но това, което трябва да се плати за командировъчни, 

е съвсем реално. 

Аз лично съм участвал, освен като член на Комисията по 

професионална етика и в две от работните групи. По едната г-н 

Симов даде отчет - това е по регистъра. Трябва да кажа, че 

действително там най-здраво се работи, тъй като и регистърът е, 

така да се каже, финалът на нашата организация по принцип, най -

важният. И другата работна група е с председател Венцислав Ненов 

- по нормативните документи. Отначало почнахме добре, 

съгласувахме, мислихме, предлагахме и накрая всичко замря и 

досега - никаква дейност. 

Това е в общи линии. 

Благодаря. 

ПЕТЪР ПЕТРОВ (Враца): Сега, нека да благодарим и на 

тялото като Управителен съвет, и другите там, защото все пак те 

нещо вършат работа. Винаги ще има критики и т. н. Аз лично от тях 

не съм много доволен и ще кажа какво имам предвид, но все пак, те 

вършат работа. 

Още миналата година, на 8 октомври, представих мой превод, 

много бързо го правих, на европейските стандарти. Обещаха, че ще 

ни отговорят. Там писах някои неща. До ден днешен нямам отговор.  
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Сега имам превод на проекта с корекциите на новите 

международни стандарти - 5 основни и други 14, малко 

профилирани. Аз ще помоля да ми отговорите, защото вече съм 

направил корекции на тези преводи. 

Сега, другият момент, който е, в регистъра много неща трябва 

да се изчистят. Вярно, правен е и прибързано регистърът, но - ще ме 

извините - имам усещане, че там пипат тайните служби. Имам такъв 

документ, че не принадлежа на такива тайни служби някога - 

Държавна сигурност и т. н.  

Много ви моля като необходимо условие, нека да не е 

задължително, но нека да бъдем пред Европа с чисто лице. Кой ходи 

там да се разправя с Европейския съюз? 

Аз се извинявам, ако съм засегнал някой. Има хора, които са 

били в тайни служби, а тук си вършат работата по-добре от мен. 

Има и такива, но да се знаем кой кой е.  

За регистъра мога да взема още отношение по-нататък. 

Благодаря за вниманието. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Давам думата на г-н Симов да 

отговори на поставените въпроси. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Извинете, г-н Симов, обаче Вие не 

ми отговорихте за срока за декларациите съгласно устава. Така че 

трябва да знаем кога ще бъдат готови. Толкова години вече се 

готвиха, крайно време е да се знае в управителните органи кой кой 

е. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Разбрах въпроса. Ще Ви кажа. В 

случая това са декларациите, които са в този модул, който го 

направихме, в който да могат да влизат само членове на Камарата, 

ще бъдат качени, протоколите вече са качени на сайта на 

Управителния съвет. Разбира се, трябва да има и решение на 

Контролния съвет и на Комисията по професионална етика, да качим 
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техните протоколи в сайта на Камарата. Такова решение, доколкото 

знам, няма. 

По отношение на това, което Димитър Димитров каза за 

свършената работа, аз приемам неговото становище. 

По отношение на свършената работа. Вярно, но аз съвсем 

точно съм я отразил в доклада, мисля, че съм бил коректен. Когато 

казах, че голяма част от тези задачи, които бяха предвидени в 

2010 г., те са прехвърлени за 2011 г. - абсолютно вярно е. Но по 

определени работни групи. И аз затова ги казах по работни групи. 

Аз дадох отчет, както той каза, за тази работна група, на която аз 

съм председател, в която той участва. Не е  изпълнена само една 

точка, сега е подготвен материалът - инструкция за застраховката на 

оценителите и какъв да бъде видът, което сега ще бъде прието. 

Всички останали точки, които бяха залегнали по програмата, 

са изпълнени и аз съм го отразил това нещо.  

За тазгодишната програма - за 2011 г., съм предвидил, вече 

новите точки, които са по отношение на текущо поддържане на 

регистъра, за признаването на професионална квалификация - ако 

влезем в регулираните професии и т. н. 

По отношение на работната група по обучение. Аз съвсем 

ясно съм отразил какво е направено. Стратегия за стандарти, 

оценяване и т. н. И дотам ми спира докладът, понеже аз другото 

всичкото съм го прехвърлил към тази година. Така че е правилно 

отразено. 

По отношение на решенията по дисциплинарните 

производства на Комисията по професионална етика . Аз се 

консултирах с юристи, много е щекотлив въпросът по отношение на 

Комисията по професионална етика .  
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Моето лично становище е. че  комисията си свърши работата, 

доколкото имаше възможност, по отношение на тези дисциплинарни 

производства. 

Защо не публикувахме тези решения на сайта? Имаше 

опасност при едно съдебно производство , при обжалването и при 

тяхното отменяне да бъдем съдени за неимуществени вреди. Затова 

не ги публикувахме. 

Първо, ще ви кажа, нито един лев от тези дела, които са 

водени, няма нито един лев в ущърб на Камарата. Това може да го 

потвърди г-жа Монева и аз ви го потвърждавам. 

Защо паднаха тези решения? 

Аз мога да кажа основната причина. Има вина и в 

Управителния съвет, има някои пропуски и в Комисията по 

професионална етика, тъй като ние нямахме постоянен юридически 

консултант, който да бъде в Камарата. Ние, Управителният съвет, 

понеже имаше такова решение, използвахме услугите на г-н Здравко 

Ленков, но съответно по някакъв някакъв казус за решаване. Но ние 

трябваше да имаме постоянен юридически съветник и консултант, 

който още от началото на това дисциплинарно производство, още от 

първите стъпки да бъде при нас, за да ни съветва какво трябва да 

направим. 

Какви бяха мотивите на съда? Мотивите на съда бяха, че не са 

добре мотивирани наложените наказания. Това беше, че 

Управителният съвет е наложил например второ наказание и т. н.  

Ние си взехме поука от това нещо и естествено, че сега би 

трябвало да се предвидят в бюджета съответните средства за такъв 

юридически консултант, който да бъде непрекъснато до нас.  

По отношение на Стоян Дялков искам да поясня, че сме 

подали сигнал до Бургаската прокуратура за фалшификация на 

официален документ, тъй като той е фалшифицирал лиценза, който 
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ни беше представил за оценка на цели предприятия (със заличен 

текст отдолу, че не е дава право за оценка на отделни активи). Има 

още един колега, който е представил също така един фалшифициран 

лиценз за недвижими имоти. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Иванов има думата. 

ИВАН ИВАНОВ: Ще ви представя моите 2-3 въпроса по 

отношение на отчетите на Управителния съвет  основно. 

Какво наложи събранието на Камарата да бъде провеждано 

посред лято? Това е първият въпрос. 

Вторият въпрос - в отчета се споменава, че един от членовете 

на Управителния съвет пренебрегва заседанията на Управителния 

съвет. Как трябва да тълкуваме ние, членовете на Камарата, този 

текст? 

И трето - то не е въпрос, а препоръка. Ще подкрепя една от 

колежките, чието име не запомних. Още на миналогодишното 

събрание се взе решение за създаване на форум, среда в интернет-

страницата за обсъждане на актуални проблеми. Кога да очакваме 

създаването му? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Димов. 

ИВАН ДИМОВ: Реплика към отговора на г-н Симов за 

документооборота. 

Мен не ме интересува документооборотът в счетоводството. 

Мен ме интересува документооборотът на кореспонденцията. 

Защото в никой документ - в Етичната комисия или в Контролния 

съвет, не пише - писмо, входящ номер от еди-кой си, с дата еди-коя 

си, да отговорим. Как ние ще се защитим пред съда примерно, ако 

стане нещо, като не е написано в отчета или в документа? Защото аз 

не съм видял никакъв такъв документ - с дата и решение на  

комисията. Това ми беше въпросът, не документооборотът на 
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счетоводството. Те си имат счетоводна политика, която се пише и се 

спазва. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Госпожа Шентова, заповядайте. 

ВИОЛЕТА ШЕНТОВА: Имам едно такова питане. Досега 

отчитаме - това не е свършено, онова не е свършено, тези са 

виновни, другите са виновни. Толкова часа вече мина от това 

събрание, двама или трима души казаха персонално какво са 

свършили. 

Имаме избрани достатъчно на брой органи и работни групи. 

Чухме тук какво е вършил лично председателят, чухме, че 

Контролният съвет минава в една анонимност и той няма да каже 

какво е свършил всеки от неговите членове. И в крайна сметка тези 

органи и работни групи не работят като имена, те се състоят от 

някакви физически лица. 

Искам да попитам - има ли някакъв начин и какво се прави 

тези избрани физически лица за тези отговорни групи, дали и как си 

вършат тяхната работа? Дали присъстват, най-малкото, на 

заседанията, дали се водят редовно такива заседания, какво е 

тяхното участие и имат ли някаква активност , освен да фигурират 

като членове в самите работни групи и да си пишат по този начин 

някакъв бекграунд? 

Това е единият въпрос. 

И вторият въпрос, който имам. Ние чухме какви приходи има, 

какви разходи има. Иска ми се, за да има по-голяма прозрачност и 

да няма персонални обвинения след това - този от Управителния 

съвет, този от работната група, този от Контролния съвет е 

облагодетелстван. За да се намалят приказки зад гърба на тези хора, 

които е възможно да работят напълно откровено и напълно по 

съвест, моля ви, нека, ако може, да кажете имало ли е някакви 

персонални суми от членовете на тези ръководни органи, които са 
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извън чистите командировъчни. Такива суми от рода например на 

някакви хонорари, които са получавани като консултации и в какъв 

аспект са тези консултации. Тези бонуси ли са, как да ги наричаме?  

Сега, разбираме, че командировъчни оттук, оттам - това са 

оправдани средства. Ако се предвиждат средства за компенсация за 

това, че този човек си е загубил работния ден, нека някакси да има 

по-голяма прозрачност. 

Много ви благодаря. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Заповядайте. 

АНТОАНЕТА ДРЪНДОВА: Искам да попитам дали  е вярно, 

че сред членовете на Управителния съвет или на другите органи за 

управление има подсъдни и ако има, кои са те?  

ДИМИТЪР СТОЯНОВ: Първият въпрос, който също ме 

упълномощиха да попитам, тъй като през тази година, тази половина 

- март, април някъде, се установи, че вече оценителите на 

земеделски земи ще бъдат сертифицирани от Камарата, стари 

оценители, които са били с лицензи и сега лицензите им са вече 

невалидни, тъй като по издадените лицензи е имало 5-годишен срок. 

Изтичането на този 5-годишен срок и опитът за подновяване от 

Министерството на горите тогава беше, че те нямат право, тъй като 

не работят земеделски земи и не се занимават с насаждения и т. н.  

Сега въпросът е какво ще стане с тези лицензи, които колегите 

ги имат. Нов курс ли трябва да карат, опреснителен или не знам 

точно какво? Това е единият ми въпрос.  

И вторият ми въпрос е, тъй като са направени курсове в София 

предимно, във Варна има такива курсове, регионалните колегии ще 

можем ли да правим курсове за оценители, като казвам не ние да ги 

организираме, а съответно лектори, които са примерно от София или 

други институти, дойдат в Бургас примерно да направим едни 

такива курсове. 
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ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-жа Велинова. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Аз разбирам веднага въпроса на 

колегата по отношение на лицензите, удължаването на сроковете, би 

следвало да бъде, аз предлагам да се възприеме за техните лицензи 

същият период, който беше възприет за останалите лицензи за 

оценителите. Просто по аналогия. Те да могат да си получат 

лицензите. 

ИРИНА СЕМЕРДЖИЕВА: Тъй като не получих отговор на 

моя въпрос на форума в сайта и изслушах много внимателно 

отговорите до момента, аз предлагам на общото събрание едно 

предложение за решение към тази точка, и то може да се 

доформулира, но на първо четене предлагам да гласи така: „Общото 

събрание задължава Управителния съвет да публикува на сайта на 

Камарата всички протоколни решения на Управителния съвет, 

Контролния съвет и Комисията по професионална етика  за изтеклата 

2010 г.” 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Преди да дам думата на 

изпълняващия длъжността председател на Контролния съвет и на г-

жа Таня Бачовска, предлагам да гласуваме прекратяване на 

изказванията и на въпросите, след което те ще получат думата да 

отговорят на дотук поставените въпроси и с това да приключим с 

отчетите. Не може цял ден само да си задаваме въпроси по отчетите.  

След като се изкажат председателите на съответните комисии 

- от Контролната комисия, г-жа Бачовска от Комисията по 

професионална етика и г-жа Ели Монева по въпросите на 

финансите, ще гласуваме направените предложения. 

Подлагам на гласуване прекратяване на изказванията. Моля 

гласувайте "за". 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Първи сектор - 42 по 5 - 210. 
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Втори сектор - 5 по 4 - 20; 5 гласа по 3 - 15; 8 по 2 - 16. 

Трети сектор - 21. 

Четвърти сектор - 21. 

Пети сектор - 26. 

Шести сектор - 19. 

"За" - 348. 

Моля гласувайте "против" . 

"Против"  - няма. 

"Въздържали се" има ли? 

"Въздържали се" - няма. 

С 348 "за" се приема предложението, прекратяваме 

изказванията и задаването на въпроси. 

Г-н Гиздаков, имате думата, ако прецените,  че трябва да 

отговорите на зададените въпроси или да направите изказване. 

БОРИС ГИЗДАКОВ: Благодаря Ви. 

Аз отговорих своевременно на въпросите, които бяха зададени 

в началото. Ако е имало въпрос, който съм пропуснал, моля за 

извинение, нека колегата да ми  напомни и ще отговоря. Но мисля, 

че не остана нещо, на което не сме отговорили. Не виждам някой да 

има претенция, че не му е отговорено, затова като финал мога да 

кажа само - не искам сега да влизам в диалог с г-н Симов, не знам с 

какво впечатление е останала залата, но ние взаимно много се 

уважаваме и това, че се критикуваме, ни най-малко не е на някаква 

друга личностна основа. Написаното от нас в отчета считаме, че е 

справедливо, разбира се, че може да има различни мнения. Всеки в 

крайна сметка така защитава собствената си позиция. Ако има неща, 

които вас ви вълнуват по отношение на констатациите, доколко са 

обективни или не, бихме могли допълнително да ги мотивираме.  
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Очевидно общото събрание повече се вълнува от 

командировъчните, отколкото накъде отива Камарата и тази 

професия и кой бил подписан, кой не бил подписан.  

Аз призовавам присъстващите - нека в работата ни оттук 

нататък да се фокусираме върху действително сериозните проблеми, 

които стоят пред Камарата, и някои от тях са засегнати в отчета на 

Контролния съвет, отколкото да изпадаме в някакво дребнотемие, 

излишна подозрителност, защото всичко, което се случва в 

Камарата, така или иначе, може да се провери. Всички документи са 

налични в офиса и ако някой желае, има пълната възможност да 

отиде и провери протоколи, декларации за конфликт на интереси и 

какво е платено, кой колко е взел. Това са важни неща. Не искам да 

кажа, че трябва с лека ръка да ги подминаваме. Но те могат да бъдат 

изяснени по един съвсем друг, лесен начин, вместо да губим 

времето на общото събрание и да ни остане възможност да 

разглеждаме действително главните и сериозните проблеми, които 

очевидно е, че трудно се решават не само поради обстоятелството, 

че управлението на Камарата, разбира се, не е съвършено и не 

работи по най-добрия начин, но има и много външни фактори и 

обстоятелства и ние трябва взаимно да намерим решение на 

главните неща - накъде отива тази организация, какъв е имиджът на 

тази организация, какъв е имиджът на тази професия, каква е 

квалификацията на хората, които работят. Оттам ще дойде 

следствието какви пари ще получаваме , доколко има реална пазарна 

обстановка за реализация на всички оценители и т. н., и т. н.  

Надявам се, че тези въпроси ще се коментират повече оттук 

нататък, вместо тези, които до този момент, без да ги подценявам, 

те много лесно могат да се разберат и да не губим общо време.  

Благодаря ви. 



 61 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Благодаря на г-н Гиздаков. От името 

на Комисията по професионална етика  г-жа Таня Бачовска. 

ТАНЯ БАЧОВСКА: Колеги, благодаря за критиките, приемам 

ги като градивни. Сигурно не сме направили всичко както трябва. 

Надявам се да се поправим там, където сме сгрешили.  

Заявявам най-категорично, че от Комисията по професионална 

етика никой не е взел нито един лев, с изключение на 

командировъчните. И тези приказки, които се чуват от регионални 

колегии, които нищо не са свършили, че получаваме по 2000 лв. и 

какво ли не, що ли не - просто са безпочвени и без никакво 

доказателство. И моля колегите, които разпространяват тези 

слухове, просто да се засрамят, защото най-добре е да погледнеш ти 

какво си свършил и след това да търсиш на другите минусите.  

Благодаря. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Благодаря на г-жа Бачовска. 

Давам думата на г-жа Ели Монева да отговори на поставените 

към нея въпроси. 

ЕЛИ МОНЕВА: Здравейте, още веднъж. 

Ако на някой от въпросите не съм отговорила, ще помоля 

после да бъде зададен отново и лично ще отговоря допълнително на 

човека, защото не всичко успях да запиша в този поток от въпроси, 

който постъпи. 

Първо, по членската маса.  

Както съм докладвала на Управителния съвет, на контролния 

съвет и на Комисията по професионална етика  и на регионалните 

съвети, изпратих такава сравнителна справка, през 2010 г. членският 

състав на Камарата е бил 1181 члена. Към настоящия момент 

членовете на Камарата са 985.  

От членската маса сред направения сравнителен поименен 

списък са отпаднали 305 човека и са новоприети 103-ма. 
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Една от причините - защото имаше и такъв въпрос - защо сега 

провеждаме събранието, беше, че към 31 март само 300 човека си 

бяха платили членския внос. Срокът за заплащане на членския внос, 

както ние на общо събрание гласувахме, беше 31 януари. 

Управителният съвет неколкократно удължава този срок, за да даде 

възможност на повече колеги да заплатят членския си внос не само 

за да се увеличат финансовите ресурси на Камарата, но също така тя 

да има представителност при вземането на решение, което за нас е 

изключително важно - повече хора да бъдат представени и техните 

гласове да бъдат чути. 

По наша информация в публичния регистър са записани като 

физически лица 2875 човека. Възможността на Камарата да се 

разширява съществува. Тоест максимумът, до който можем да 

стигнем, е поне до 2800 човека. Ние в момента представляваме 

около 40% от регистрираните физически лица в публичния регистър 

на Камарата. 

Списъците, които лично аз поименно и комисия в състав е 

проверявала членския внос. Списъкът, който е създаден на лицата, 

които имат право да гласуват тук, също е съставен от мен, както е 

разделен и по региони. 

Неслучайно списъкът се съставя по региони, за да се даде 

възможност на регионалните колегии да разширят своя членски 

състав и да потърсят хората, които биха могли да станат членове на 

съответната регионална колегия. 

Това по членския състав. 

По отношение на отчетите.  

Отчетите на Камарата, както законът повелява, са подписани 

от единствения представляващ Камарата, а именно председателят на 

Управителния съвет г-н Людмил Симов. Отчетите са докладвани на 

Управителен съвет, изпратени и на другите управителни органи чрез 
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имейли. По този начин се вземат голяма част от оперативните 

решения в Камарата. 

За радост, единственият орган, който има право да утвърждава 

отчетите на Камарата, е общото събрание. По тази причина те се 

обсъждат тук. По отношение на това е направена подробна 

инспективна проверка. В резултат на това са подписани 

инвентаризационните протоколи за наличностите и са съставени 

инвентарните книги в регионалните структури и в централния офис. 

Нещо, което аз при проверката установих. Проверени са всички 

големи договори, проверени са всички договори за абонаментно 

обслужване, проверени са също така всички трудови договори. Те са 

на разположение. Всеки, който има възможност и желае, може да ги 

прегледа. Отчитането е в съответствие с тези договори. Някъде са 

установени съвсем малки различия, които  не са съществени, а то е, 

да речем, един - два дни и начинът на включване на лицето.   

По отношение на протокола за свободните парични средства.  

Свободните парични средства, те към 31.12.2010 г. са само 

около 30 000 лв., защото от 494 000 лв. ние имаме задължения от 

6600 лв. и също така приходи за бъдещи периоди в размер на 

463 000 лв.   

Така че, както ви казах преди това, тези пари могат да бъдат 

осчетоводени като приходи на Камарата едва когато Министерският 

съвет гласува тарифата. Ние в случай , че Министерският съвет не 

гласува тарифата, сме длъжни да пазим тези пари с оглед на това, че 

Министерският съвет може да реши, че таксата за вписване в 

регистъра не е 120 лв., а 100 лв. Тогава дължим връщане на 

съответните лица, които са се вписали в регистъра.  

Така че ние не можем да знаем в кой един момент 

Министерският съвет ще утвърди тази тарифа, въпреки че ние 

многократно сме направили постъпки за това. Затова и предложихме 
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тази промяна за отпадане от закона точка за това обстоятелство. 

Независимо от това, Камарата е вложила тези свободни парични 

средства на динамичен депозит, така че във всеки един момент да 

може да реагира. И в резултат на това 12  000 лв. е приходът от 

лихви към Камарата. Това съответства на бюджетирането, което сме 

направили през 2010 г.  

По отношение на счетоводната политика. Счетоводна 

политика има. Както всяко юридическо лице , и Камарата има такава. 

Аз лично не съм много доволна от нейното разписване. Би трябвало 

да се подобри. Счетоводната политика е разработена от 

счетоводството, от лицето, което води оперативното счетоводство 

на Камарата, съответства на стандартите, би могло да бъде малко 

по-подробна. Тя е доста схематична, но такава има, така че ние 

изпълняваме изискванията на закона.  

Както каза г-н Симов, ние даже минахме и няколко проверки, 

включително и данъчна проверка , и резултатите са били 

положителни. 

По отношение на фактурите - за дадените на отделните 

регионални структури, особено сложно става това и с възникването 

на регионалните структури и издаването на фактурите. Аз от самото 

начало съм учудена, че на Елена Кузова не е била издадена фактура. 

Аз съм направила и съм изпратила на Таня Илева в регионалната 

структура, пък и в офиса няма пречка да не ви издадат фактура, 

фактури се издават на физически лица и фактури се издават на 

юридически лица. На членовете на Камарата се издават фактури 

само като физически лица, независимо дали постъплението е дошло 

от фирма. Това би трябвало да бъде правило.  

Не съм проверявала дали има отклонение от това правило, но 

не би трябвало да има. Защото членове на Камарата са физически 

лица. Издаване на фактури може да има само на юридическите лица, 
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които са регистрирани в публичния регистър като юридически лица. 

Останалите получават фактура като физическо лице. 

По отношение на индивидуалните заплащания. Аз мисля, че 

доста подробно изчетох тогава кой какви средства е получил от 

изплатените парични средства на управителните органи. Единствено 

г-н Георги Андонов е получил 217 лв. като лекторски  хонорар, 

защото е бил привлечен като лектор в регионалната структура в 

София. Всички останали суми са изплатени единствено и само като 

командировъчни. Това може всеки един от вас да провери. Така е 

отчетено и в счетоводството на Камарата. 

По отношение на гражданските договори и заплати. Работни 

заплати получават единствено и само лицата, назначени на трудови 

договори, а именно - Татяна Праскова, Илия Хрисчев, Анжелина 

Георгиева за 2010 г., Атанас Гочев, Йорданка Великова, Теменужка 

Митева, Лъчезар Канавров и Калоян Панчев. Това са лицата, които 

са получили трудови възнаграждения през 2011 г.  

Желаете ли да прочета разпределението?  

ГЛАСОВЕ: Не. 

ЕЛИ МОНЕВА: Хонорари на същите лица са изплатени във 

връзка с годишното приключване в размер, разпределени също 

между тях, и други лица, които са получили хонорари, са 

единствено Елена Станкова, Славка - чистачката, съжалявам, нямам 

второ име, но на чистачката изплащаме по граждански договор, и 

Райна Стефанова. Както споменах, и Марица Гърдева, която има 

сключен договор за PR обслужване на Камарата и която фирма беше 

от Варна и за идването й в София се изплащаха командировъчни.  

Това са единствено лицата, които са получавали 

възнаграждения извън посочените такива. 

И последно, мисля, че въпросът беше по отношение на това 

каква е гаранцията, че през 2011 г. ще встъпим като членове на  
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международните институции. По решение на Камарата и миналата 

година беше гласуван бюджет по обобщени показатели, който аз 

после ще диктувам детайлно. В обобщените показатели 13  000 лв. са 

предвидени за членство в международни организации. През 2010 г. 

не бяха предвидени никакви средства не само за международни 

организации, а и за национални такива.  

Така че ще ви припомня какво гласи чл. 18, ал. 1, т. 10 от 

компетенциите на общото събрание: „Единствено общото събрание 

може да се разпорежда с имуществото на  Камарата, включително и 

движимото имущество.” Този член, който ние неколкократно 

поставихме на обсъждане, възпрепятства управителните органи да 

излизат извън рамките на бюджета. Защото разпореждане с движимо 

имущество и включително имуществото на Камарата, включително 

и паричните средства. 

Тоест всяка покупка, която е била утвърдена даже от г-н 

Симов, всъщност понеже поименно не е гласувана от общото 

събрание, може да се счита като нарушение. Затова Управителният 

съвет се е старал максимално близо да се придържа до параметрите 

на бюджета за 2010 г. Затова и в проекта за предложение за 

изменение на устава е предложено да отпадне движимото 

имущество и да остане разпореждането само с недвижимо 

имущество да бъде в компетенцията на общото събрание. В 

противен случай не само Управителният съвет, а всички регионални 

колегии, които въобще купуват компютри, столове, движимо 

имущество и харчат пари, също това е нарушение. 

Благодаря. Готова съм да отговоря, ако съм пропуснала някой 

въпрос. (Ръкопляскания.)  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Реплика може ли? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Заповядайте. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Извинявам се, колеги, обаче г-жа 

Монева спомена на няколко пъти - управителните органи. Аз се 

разграничавам. Това са правомощия на Управителния съвет и той 

решава. Тези средства са негова отговорност.  

ИВАН ДИМОВ: И аз имам една реплика.  

ЕЛИ МОНЕВА: Всъщност не си довърших изказването. Искам 

да кажа и няколко лични впечатления от работата си в Камарата, не 

в управителните органи, а изобщо в Камарата. 

Моето лично усещане е, че управителните органи и най-вече 

Управителният съвет, е в непрекъсната ситуация на кръгова 

отбрана. Той се отбранява от останалите управителни органи, 

включително от членове на Управителния съвет, от членове на 

другите управителни органи и от членовете. Лично аз считам, че за 

2 години - не знам дали някой си дава сметка, че всъщност Камарата 

е само на 2 години, е регистрирала 3000 физически лица, дала е 

сертификати, дала им е възможност те да работят, не е 

възпрепятствала, въпреки че сроковете бяха изключително кратки, 

по никакъв начин не е възпрепятствала работата на колегите.  

Действително всички ние страдаме от ниските 

възнаграждения. Действително има много пропуски, които ние 

заедно тепърва трябва да решаваме тези неща, колеги. Искам да ви 

кажа, че понякога моето лично мнение  се е различавало на 90% от 

мнението на колегите, но ние действаме като колективен орган и 

поемаме лична и колективна отговорност. Защото фактически дори 

аз да искам някакво решение, ако няма мнението на целия 

управителен орган, ако няма и санкцията на общото събрание, 

такова решение е недействително. 

Така че бих призовала за повече положително отношение и 

действително поглед занапред какво можем да направим и как да го 

направим, а не непрекъснато… аз действително се чувствам доста 
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дискомфортно за това, че трябва да се обясняваме кой колко 

командировъчни е взел, защо е взел, дали пък толкова са точно, 

някой дали ги е проверил. Ако действително този Управителен съвет 

не се ползва с доверието на Камарата, то по-добре да се избере друг, 

който ще се ползва от това доверие и ще продължи работата.  

Така че ролята на общото събрание е да реши това дали 

органите, които то самото им е избрало, да изпълняват функциите си 

и да даде препоръки за изпълнението. Абсолютно съм съгласна, че 

ще има не една, не две, не пет, не съм съгласна с г-н Димитров, 

който е член на управителните органи и лично винаги заема позиция 

на първи критикуващ, но трябва първо той да застане заедно тук и 

да поеме с всички нас това, което ние сме изпълнили или не сме 

изпълнили. Ако някой не е изпълнил, то някой друг не му е 

подсказал и не му е помогнал да го изпълни.  

Така че който е поискал помощ от мен, аз съм му я дала. Не 

става въпрос аз лично, а от всички останали. Но не може всичко да 

бъде решено за две години. Не може да изискваме… (подканящи 

ръкопляскания). Ние направихме толкова много и аз наистина се 

учудвам, защо е тази яростна атака срещу управителните органи. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Димов има думата за реплика. 

ИВАН ДИМОВ: Само да уточня. Госпожо Монева, Вие искате 

за движимите имущества. А ако се поръча примерно някакъв лек 

автомобил, който е движимо имущество и струва 200  000, 

управителният орган… - това в т. 4 ще го разгледаме ли? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Да. 

ЕЛИ МОНЕВА: Да. 

ИВАН ДИМОВ: Да има до някаква сума поне. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Реплика на Таня Илева. 

ТАНЯ ИЛЕВА: Реплика в такъв смисъл, че искам да благодаря 

на всички, които направиха отчет тук, пред общото събрание, така 
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както го беше поискала Софийската регионална колегия, за тези 

колеги, които всъщност са дали в писмен вид на г-н Симов отчета, 

но да кажа мнението на хората, които ви слушаха. Пак не се разбра 

останалите какво са вършили, тоест те не дадоха отчет, поради 

което смятам, че почти нищо не е свършено от тях.  

Благодаря на г-н Симов за това, че направи подробен отчет  на 

своята дейност. Такъв отчет можеше да даде всеки председател на 

работна група и на хората щеше да стане ясно, че този Управителен 

съвет свърши много работа.  

Само че искам да попитам г-н Симов кога намира време да си 

върши своя частен бизнес, защото, доколкото разбирам, 90% от 

нещата ги е вършил той лично. 

Благодаря ви за вниманието и още един път благодаря на 

всички, които направиха отчети и които работиха за тази Камара. 

(Ръкопляскания.)   

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Давам думата на г-н Симов да 

отговори на някои допълнително поставени въпроси към 

Управителния съвет, с което да приключим частта по отчетите.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, явно, че може би няма да 

мога да отговоря на всички въпроси, понеже се натрупаха доста, но 

в почивката мога да отговоря на всички, които съм пропуснал. 

Разбрах за какво се отнася въпросът на г-н Димов. Ако имаме 

пропуски в документооборота – изходящи и входящи писма, тяхното 

завеждане и т.н., ако има някакви пропуски, после можем да ги 

обсъдим. 

По-съществените въпроси, които се повдигнаха, това беше 

първо за тези лицензи във връзка с лицензирането на оценителите на 

земеделските земи. 

Знаете, че има лицензи, които бяха издадени до 2005 г., след 

това бяха отнети и не бяха валидни поради това, че няма 
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необходимото образование и т. н. Бяха издадени удостоверения. Във 

връзка с това написахме писмо до Министерството на земеделието и 

храните, с което поставихме искането на колегите, които 

притежават тези лицензи, издадени до 2005 г. Имаме официален 

отговор от Министерството на земеделието и храните, от заместник-

министъра на земеделието и храните, че тези лицензи не подлежат 

на вписване в регистъра на независимите оценители по Закона за 

независимите оценители. Така че ние не можем да направим нищо 

по този въпрос, понеже ще нарушим закона. 

Г-н Димитров постави въпроса за промяната и намалението на 

членската маса. Имайте предвид, че членската маса е много 

динамична, което се вижда от отчетите, които г-жа Ели Монева 

даде. Имайте предвид, че през 2009 г. на много от членовете, които 

станаха членове на Камарата, не им беше ясно дали трябва да бъдат 

членове на Камарата или само вписани в регистъра. И много от тях 

станаха членове на Камарата просто под угрозата, че ако не са 

членове на Камарата, няма да могат да упражняват своята професия.  

През 2010 г. и сега, от началото на 2011 г., на тях започна да 

им става ясно, че те могат да упражняват своята професия без да 

бъдат членове на Камарата и затова има отлив. Тук е много голяма 

ролята на регионалните колегии. Защото виждаме, че регионалните 

колегии, които развиват дейност, които дават някакви преференции 

на своите членове по отношение на обучение, на други  неща, 

увеличават членската си маса.  

Аз се присъединявам напълно към становището на г-жа 

Монева, че Управителният съвет - не искам да изтъкна, че е 

свършил всичко, естествено че много неща има още да свърши, но 

Управителният съвет е свършил огромна работа по отношение на 

регистъра, както ви казах, по отношение на това, че съществува тази 

Камара. Защото ако не беше това, тази Камара нямаше да 
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съществува, колеги, и сега нямаше да има събрание, а може би 

нямаше да имаме и сертификати или пък тези сертификати щяха да 

си останат по старата система, както още по времето на комунизма, 

да бъдат подвластни на съответната държавна институция и т. н.  На 

това времето му свърши.  

Благодаря ви. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Уважаеми колеги, на базата на 

проведените изказвания се оформиха няколко въпроса, по които 

общото събрание трябва да вземе решение. 

Формулирам първия въпрос:  

„Общото събрание на Камарата принципно дава съгласие за 

присъединяване на Камарата към „Тегова” и IVSC” - това е другата 

Международна организация на оценителите. 

ГЛАС: Упълномощава Управителния съвет...  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Преформулирам - „Упълномощава 

Управителния съвет да направи постъпки за членство към „Тегова” 

и IVSC”. 

ГЛАСОВЕ: Срок, срок? 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, постъпките са 

направени. Тук е необходимо общото събрание да приеме и да 

одобри тези действия на Управителния съвет.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля, режим на гласуване, Който е 

съгласен да гласува "за". 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Първи сектор - 43 по 5 - 215. 

Втори сектор - 4 по 4 - 16; 6 по 3 - 18; 8 по 2 - 16. 

Трети сектор - 20. 

Четвърти сектор - 21. 

Пети сектор - 32. 

Шести сектор - 19. 
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"За" - 357. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля гласувайте "против". 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Първи сектор - няма. 

Втори сектор - няма. 

Трети сектор - няма. 

Четвърти сектор - няма. 

Пети сектор - 1. 

Шести сектор - няма. 

"Против"  - 1. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля, гласувайте "въздържали се". 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 

Първи сектор - няма. 

Втори сектор - няма. 

Трети сектор - няма. 

Четвърти сектор - няма. 

Пети сектор - няма. 

Шести сектор - няма. 

"Въздържали се" -  няма. 

"За" - 357. "Против" - 1. "Въздържали се" - няма. 

Приема се предложението:  

„Общото събрание на Камарата на независимите оценители 

упълномощава Управителния съвет да направи постъпки за членство 

към „Тегова” и IVSC”. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Второто предложение, което 

поставям на вниманието на общото събрание за гласуване, тъй като 

се искаше отчети по работни групи, очевидно това не може да бъде 

направено на днешното събрание, предлагам формулировка на 

следното решение:  
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„Общото събрание задължава председателите на работните 

групи към Управителния съвет в едномесечен срок да представят 

отчетите за работата на своите работни групи за 2010 г., които да 

бъдат публикувани на сайта на Камарата.” 

Има ли допълнения към това предложение?  

ПЕТЪР САВОВ: Аз имам едно допълнение. За да не изпадаме 

в подобна ситуация за следващата година, на днешното събрание да 

приемем решение, че в едномесечен срок преди следващото 

събрание работните групи трябва да представят такива отчети - за 

догодина. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Тоест това да стане 

постоянно. 

ПЕТЪР САВОВ: Да, да стане постоянно. Сега - хубаво, 

изпуснали са, не са представили  отчети за 2010 г., да ги представят 

до един месец. Но за следващата година един месец преди 

следващото събрание те да представят такива отчети.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Допълваме с предложението на г-н 

Савов. 

Други предложения има ли? Не виждам.  

Режим на гласуване "за". 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Първи сектор - 43 по 5 - 215. 

Втори сектор - 4 по 4 - 16; 6 по 3 - 18; 8 по 2 - 16. 

Трети сектор - 20. 

Четвърти сектор - 21. 

Пети сектор - 32. 

Шести сектор - 19. 

"За" - 357. 

Режим на гласуване - "против". 

Първи сектор - няма. 
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Втори сектор - няма. 

Трети сектор - няма. 

Четвърти сектор - няма. 

Пети сектор - няма. 

Шести сектор - няма. 

"За" - няма. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Колеги, кворумът е 357 и всички са 

"за". 

"За" - 357. "Против" - няма. "Въздържали се" - няма. 

Приема се решението: 

„Общото събрание задължава председателите на работните 

групи към Управителния съвет в едномесечен срок да представят 

отчетите за работата на своите работни групи за 2010 г., които да 

бъдат публикувани на сайта на Камарата. За следващите години 

такива отчети да се представят един месец преди общото събрание.”  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Следващото решение, което трябва да 

вземем, се отнася до публикуването на протоколите на 

управителните органи.  

„Общото събрание задължава Управителния съвет да 

публикува протоколите от всички управителни органи на Камарата.” 

Някакви допълнения има ли? 

ПЕТЪР САВОВ: Извинявайте, че пак се намесвам, единствено 

ще помоля в това решение да се добави - „при спазване на 

изискванията на Закона за защита на личните данни”, защото в 

Комисията по професионална етика има много неща, които са си 

лични данни, и тези части от решения на Комисията по 

професионална етика, които нарушават Закона за защита на личните 

данни, не трябва да бъдат публикувани. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Симов има думата. 
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, хубаво е едно такова 

решение - да се задължи Управителният съвет да публикува 

всичките протоколи на Управителния съвет, на Контролния съвет и 

на Комисията по професионална етика .  

Първо, Контролният съвет няма прерогативите да публикува 

протоколите на Контролния съвет и Комисията по професионална 

етика. Тогава общото събрание би трябвало да задължи трите органа 

да си публикуват протоколите. Така че аз не мога да накарам , или 

Управителният съвет да накара Контролният съвет и Комисията по 

професионална етика да си публикуват протоколите. 

Вторият въпрос - особено протоколите на Комисията по 

професионална етика, тъй като там се отразяват определени 

дисциплинарни производства по отношение на колеги, по 

отношение на оценките (не са много, но за в бъдеще ще има такива), 

които още не са облечени с решение на Управителния съвет. Защото 

единствено след решението на Управителния съвет те влизат в сила.  

Така че едно публикуване на такива протоколи на Комисията 

по професионална етика, за дисциплинарни производства, по които 

няма още решение на Управителния съвет, може да създаде много 

колизии. Така че тук смятам, че трябва да се помисли какво трябва 

да се публикува от протоколите на Комисията по професионална 

етика.  

И следващото, както казах, за тези протоколи има решение на 

Управителния съвет да се публикуват в един модул на сайта на 

Камарата, който е достъпен само за членовете на Камарата. Трябва 

да се помисли, да не стане така, че за публикуването на някои 

протоколни решения на Комисията по професионална етика, за 

дисциплинарни наказания, по които няма още решение на 

Управителния съвет, това да стане предмет на съдебно 

производство. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Една реплика. Всички говорите за 

решения. Съгласно устава, съгласно Правилника за дейността на 

Комисията по професионална етика ние не решаваме. Ние правим 

предложение пред Управителния съвет за налагане на еди -какви си 

дисциплинарни наказания, санкции и т. н., а Управителният съвет по 

закон и по устав е този, който взема решенията. Това, че ще се 

публикува някакъв протокол, един протокол на Комисията по 

професионална етика, че предлага еди-какво си, без никакви лични 

данни, разбира се, там, вътре, нито съдебни дела и т. н., до която 

документация ние имаме достъп, не е никакъв проблем. Но хората 

трябва да знаят, всички ние трябва да знаем еди-кой си колега за 

еди-какво си се предлага еди-какво си. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колега Димитров, напълно съм 

съгласен с Вас, Съгласен съм обаче тези решения, когато са за 

дисциплинарни производства, понеже сега се хващаме точно за 

думата дали е решение или предложение, ако го формулираме така - 

„да се публикуват на сайта на Камарата след влизането им в сила”, 

понеже те могат да бъдат обжалвани  по Административно-

процесуалния кодекс. Когато става въпрос за дисциплинарни 

производства, след влизането им в сила, нямам нищо против да 

бъдат публикувани на сайта на Камарата. Ако общото събрание 

реши, че трябва задължително всички протоколи на Комисията по 

професионална етика да бъдат публикувани, тоест тогава там се 

отразяват и тези контролни състави и т. н., това вече е отделен 

въпрос. 

Това е лично моето мнение. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-жа Тенева. 

ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: Във връзка с тези дискусии, които 

вървят, докато има процедура и т. н., значи, то може да продължи 

много време. Моят въпрос към председателя… 
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ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Приключихме с въпросите. 

ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: Доуточняване във връзка с отговора на 

колегата. Какво се случва реално в този период докато от 

изпълнителната власт, така да се каже, има процедури  срещу хора от 

управителните органи? Какво реално се случва в тези комисии, 

които те ръководят, управляват или участват в тях, като дейност?  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Аз, доколкото разбрах, твоят 

въпрос е следният - ако има хора от управителните органи, има си 

съответната процедура, вписана в устава. Да ви зачета ли целия 

член? 

ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: Не, няма нужда. Моят въпрос беше 

конкретно какво се случва. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Случва се следното. Задължени 

са да подадат уведомление до Управителния съвет, ако срещу тях 

има образувано досъдебно производство или съдебно производство 

и през време на това, тоест втора точка, задължени са през това 

време докато срещу тях се води досъдебно производство или 

съдебно производство, да не изпълняват своите задължения като 

членове на съответните ръководни органи. Неизпълнението на това 

задължение е основание за тяхното отстраняване.  

ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: Имате ли възможност да ни кажете за 

кои колеги става дума… (неодобрение в залата) и реално важният 

въпрос за мен лично е те изпълняват ли някакви функции през това 

време? 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: В Управителния съвет няма 

такива. 

ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: Това ми е въпросът. Говоря го не от 

заяждане, защото на всеки може да се случи това, въпросът ми е по -

скоро запада ли имиджът на тази Камара, която с толкова труд 

основахме? Защото знаете, че когато и ако излезе някаква 
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информация, че в тази Камара, в управителните органи на тази 

Камара има хора, които имат съдебно производство и т. н. и те 

решават тази политика на тази Камара, знаете, че това ще бъде лошо 

за имиджа на Камарата. От тази гледна точка ми е въпросът.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: В Управителния съвет няма 

такива членове.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: В режим на формулиране на решение 

сме. Моля да се въздържате повече от изказвания, гласували сме 

прекратяване на изказванията. 

ПЕТЪР САВОВ: Извинявайте, имам само едно допълнение 

към това решение, което вече така се проточи, може би забравихме 

какво точно да гласуваме. Единственото нещо, което искам да 

добавя, имам една молба към вас, не знам дали ще бъде съгласно 

общото събрание. Основно колеги, на които са им отнети правата да 

бъдат оценители, според мен не трябва да бъде в задната част на 

сайта. Когато влезе едно решение за отнемане на права - казвам по 

аналогия с адвокатите - дори адвокатите си публикуват отнемането 

на правата в "Държавен вестник", според мен е редно с цел да бъдат 

информирани не само членовете на Камарата, а и евентуалните 

възложители, да се знае наистина на кой от членовете на Камарата 

са му отнети правата. И това да бъде в сайта, в официалната част.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Преформулирам предложението - 

„Общото събрание задължава Управителния съвет да публикува 

решенията си, а на Контролния съвет и на Комисията по 

професионална етика - по тяхна преценка да публикуват протоколи 

от техните заседания или съобщения, които те преценят, че носят 

необходимата информация за работата им на тези заседания”.  

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Може ли в тази формулировка да 

добавим и някакъв срок? Защото цялата 2010 г. ние чакаме тези 
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решения и тъй като го обобщаваме като общо принципно решение, 

да се сложи някакъв, 10-дневен срок след вземането. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Добавяме - „в едномесечен срок от 

провеждането на заседанията на съответния управителен орган”.  

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Извинявайте, но 

преформулировката наруши един основен принцип. Общото 

събрание може да изиска останалите органи да публикуват, а не „по 

тяхна преценка” да решат дали да публикуват или не. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Тази преформулировка се налага от 

това, че на някои от техните заседания може да се съдържа такава 

информация, която да доведе до неприятни последици за Камарата. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Да. Общото събрание иска да бъдат 

публикувани съобразно възможностите, а не изобщо те да решават 

дали да публикуват или не. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Нека те да преценят и да носят 

отговорността какво предлагат за публикуване. 

НИКОЛАЙ ДЕРМЕНДЖИЕВ: Имам предвид следното. От 

своите заседания те винаги публикуват информация, но  нека в 

рамките на закона да я публикуват, без да има такива данни, които 

биха злепоставили. Винаги да има информация, защото тя ще бъде 

полезна за всички членове. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Оформя се следният текст на 

предложението - „Общото събрание задължава Управителният съвет 

да публикува своите решения, а другите управителни органи да 

публикуват съобщения за своите заседания при спазване на 

законноустановените изисквания”. 

ЕЛИ МОНЕВА: Бих могла да си позволя един текст, не знам 

дали ще ви хареса - „Общото събрание задължава управителните 

органи (защото не може Управителният съвет да публикува на друг 

орган) да публикуват своите решения в едномесечен срок, в случай, 
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че не уронват личния престиж на определени членове и лица, не 

противоречат в някаква степен на законодателството и не нарушават 

интересите на Камарата”. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: „При спазване на нормативната 

уредба”. 

ЕЛИ МОНЕВА: Нормативна уредба няма. Искам да дам 

следния пример. Комисията по професионална етика  излиза с 

предложение да накаже някого. Тази комисия има само правата да 

предлага. Управителният орган може да увеличи или намали, или 

отмени наказанието. В случай, че ние публикуваме решението на  

Комисията по професионална етика, то след като управителният 

орган е решил да отмени наказанието, да не приеме такова 

наказание, ние ще уроним личния престиж на този човек и тогава 

сме подсъдни, и Камарата е подсъдна - не е нито управителният 

орган, нито Комисията по професионална етика . 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Г-жо Монева, това, което сега 

предлагате, вече беше коментирано и се каза, че Управителният 

съвет качва само това, което реши. 

НИКОЛАЙ ДЕРМЕНДЖИЕВ: Г-жо Монева, допълвам своето 

предложение. Значи, да бъде публикувано в обем, подходящ. 

Казусът е ясен, като такъв, не е необходимо името на човека да бъде 

публикувано. Просто да се знае какво решава този орган, като 

информация за всички нас. Казва по този казус какво решение е 

взела тази Етична комисия, не е необходимо да се публикуват лични 

данни преди да е излязло решението.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Минаваме в режим на гласуване - 

направеното предложение, с всички направени допълнения , ще бъде 

изгладено от  Комисията по проекторешенията.  

Моля, който е "за", да гласува. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  
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Първи сектор - 45 по 5 - 225. 

Втори сектор - 4 по 4 - 16; 6 по 3 - 18; 7 по 2 - 14. 

Трети сектор - 16. 

Четвърти сектор - 20. 

Пети сектор - 23. 

Шести сектор - 18. 

"За" - 350. 

Моля гласувайте "против". 

Първи сектор - 1 по 5 - 5. 

Втори сектор - няма. 

Трети сектор - няма. 

Четвърти сектор - няма. 

Пети сектор - 1. 

Шести сектор - няма. 

"Против"  - 6. 

ПЕТЪР САВОВ: Извинявайте, ама аз не разбрах точно какъв 

ще е текстът. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Има комисия по 

проекторешенията, ще го изглади така, че да е законен.  

ПЕТЪР САВОВ: Затова искам да гласувам "въздържал се".  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля режим на гласуване 

"въздържали се". 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Първи сектор - няма. 

Втори сектор - няма. 

Трети сектор - няма. 

Четвърти сектор - 1. 

Пети сектор - 4. 

Шести сектор - няма. 

"Въздържали се" - 5. 
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"За" - 350. "Против" - 6. "Въздържали се" - 5. 

Предложението се приема. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: И последният проект за решение по 

тези точки на отчета - „Общото събрание задължава Управителният 

съвет да направи необходимата подготовка за организирането на 

форум в сайта на Камарата до края на годината”.  

Някакви допълнения има ли? 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Срокът и декларациите. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля, режим на гласуване - "за". 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 

Първи сектор - 44 по 5 - 220. 

Втори сектор - 4 по 4 - 16; 6 по 3 - 18; 6 по 2 - 12. 

Трети сектор - 16. 

Четвърти сектор - 22. 

Пети сектор - 28. 

Шести сектор - 18. 

"За" - 350. 

Моля, гласувайте "против". 

Първи сектор - няма. 

Втори сектор - няма. 

Трети сектор - няма. 

Четвърти сектор - няма. 

Пети сектор - 1. 

Шести сектор - няма. 

"Против"  - 1. 

Моля, гласувайте "въздържали се". 

Първи сектор - няма. 

Втори сектор - няма. 

Трети сектор - няма. 

Четвърти сектор - 1. 
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Пети сектор - няма. 

Шести сектор - няма. 

"Въздържали се" - 1. 

"За" - 350. "Против" - 1. "Въздържал се" - 1. 

Предложението се приема. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Преди да обявя излизането в обедна 

почивка за половин час, обявявам гласуване на решение - „Общото 

събрание приема отчетите на Управителния съвет, на Контролния 

съвет, Комисията по професионална етика…” 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Извинявайте, ама какво стана с 

декларациите по устава, кога ще бъде срокът за публикуването им 

на сайта? 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ (от Контролния съвет): Декларациите 

за конфликт на интереси абсолютно на всички са подадени и се 

намират в Контролния съвет. Нямаме задължение по устав да се 

публикуват на сайта. Няма да ги публикуваме на сайта. 

(Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Внасям яснота по въпроса. Тук не 

става въпрос за тези декларации, които са подписани при встъпване 

на членовете на управителните органи в длъжност, а става въпрос, 

както спомена колегата Велинов, за декларациите за конфликт на 

интереси. Тези декларации наистина се намират в Контролния съвет, 

но по Закона за разкриване на конфликт на интереси те се 

публикуват. Има си член, който задължава тяхното публикуване. 

Формулирам решение на нашето общо събрание - „В срок до 

един месец тези декларации да бъдат публикувани на сайта на 

Камарата”. 

Има ли допълнения? 

ГЛАСОВЕ: Няма. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля, режим на гласуване  - "за". 
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ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Първи сектор - 32 по 5 - 160. 

Втори сектор - 4 по 4 - 16; 3 по 3 - 9; 3 по 2 - 6. 

Трети сектор - 13. 

Четвърти сектор - 16. 

Пети сектор - 16. 

Шести сектор - 11. 

"За" - 247. 

Моля, гласувайте "против". 

Първи сектор - 14 по 5 - 70. 

Втори сектор - 0 по 4 - 0; 3 по 3 - 9; 3 по 2 - 6. 

Трети сектор - 1. 

Четвърти сектор - 1. 

Пети сектор - 5. 

Шести сектор - 13. (Шести сектор има корекция на първото 

гласуване от 4.) 

"Против" - 105. 

Моля, гласувайте "въздържали се". 

Първи сектор - 3 по 5 - 15. 

Втори сектор - няма. 

Трети сектор - 2. 

Четвърти сектор - 2. 

Пети сектор - 5. 

Шести сектор - 0. 

"Въздържали се" - 24. 

"За" - 247. "Против" - 105. "Въздържали се" - 24. 

Решението е да се публикуват на сайта в едномесечен срок. 

И последното гласуване преди почивката. 
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ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: „Общото събрание приема отчетите 

на Управителния съвет, на Контролния съвет, на Комисията по 

професионална етика и финансовия отчет.” 

Има ли предложения за допълнителни формулировки и 

допълнения към това предложение?  Няма. 

Моля, режим на гласуване - "за". 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Първи сектор - 39 по 5 - 195. 

Втори сектор - 4 по 4 - 16; 6 по 3 - 18; 7 по 2 - 14. 

Трети сектор - 13. 

Четвърти сектор - 24. 

Пети сектор - 28. 

Шести сектор - 18. 

"За" - 326. 

Моля, гласувайте "против". 

Първи сектор - 6 по 5 - 30. 

Втори сектор - няма. 

Трети сектор - няма. 

Четвърти сектор - няма. 

Пети сектор - няма. 

Шести сектор - няма. 

"Против"  - 30. 

Моля, гласувайте "въздържали се". 

Първи сектор - 2 по 5 - 10. 

Втори сектор - няма. 

Трети сектор - няма. 

Четвърти сектор - няма. 

Пети сектор - 1. 

Шести сектор - няма. 

"Въздържали се" - 11. 
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"За" - 326. "Против" - 30. "Въздържали се" - 11. 

С това гласуване приехме отчетите. Обявявам 30 минути 

почивка. 

В 15,00 часа заповядайте да продължим работата си. 

 

*   *   * 

(15, 00 часа) 

 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, моля заемайте местата 

си, за да продължим.  

Желателно е да проверим кворума. Моля, преброителите да  си 

преброят хората от секторите, като ви моля всички да вдигнете 

картите, с които гласувате.  

Първи сектор - 44 по 5 - 220. 

Втори сектор - 0 по 4 - 0; 2 по 3 - 6; 9 по 2 - 18. 

Трети сектор (смяна на преброителя - Росица Чонкова) - 10.  

Четвърти сектор - 19.  

Пети сектор - 27.  

Шести сектор - 19.  

Кворумът е 319. (При първоначалното откриване бяхме 421.) 

Имаме право да продължим. Продължаваме по дневния ред.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Давам думата на г-н Людмил Симов 

да докладва програмата за дейността на камарата за 2011 г.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, програмата за дейността 

на  Камарата за 2011 г. е публикувана на сайта на Камарата. Нямаше 

допълнения към нея. По-голямата част от задачите по някои от 

основните групи, са задачи, които не бяха изпълнени през 2010 г. и 

са прехвърлени за 2011 г. По много от задачите е започнала работа. 

В момента са в процес на изпълнение, но така или иначе , те се 

изпълняват през 2011 г.  
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Смятам, че не е нужно да чета цялата програма за дейността на 

Камарата. Ако има някакви въпроси и забележки, тъй като много 

напредна времето, ние ще ги отразим и ще ги допълним.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Имате думата за съображения и 

допълнения към докладваната програма за дейността на Камарата за 

2011 г.  

Не виждам такива. Гласуваме за приемането й. Който е „за”, 

моля да гласува.  

Първи сектор - 43 по 5 - 215. 

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 9 по 2 - 18. 

Трети сектор - 9. 

Четвърти сектор - 20. 

Пети сектор - 27.  

Шести сектор - 19.  

"За" - 311. 

Колеги, има ли "против" ? 

Първи сектор - няма.  

Втори сектор - няма.  

Трети сектор - няма.  

Четвърти сектор - няма.  

Пети сектор - няма. 

Шести сектор - няма.  

"Против" - няма. 

Колеги, има ли „въздържали се”?  

Първи сектор - няма.  

Втори сектор - няма.  

Трети сектор - няма.  

Четвърти сектор - няма.  

Пети сектор - няма. 

Шести сектор - няма.  
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"Въздържали се" - няма.  

„За” - 311. "Против"  - няма. "Въздържали се" - няма. 

Втора точка е приета.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Давам думата на г-жа Ели Монева да 

докладва бюджета и административния щат на Камарата за 2011 г.  

ЕЛИ МОНЕВА: На сайта на Камарата е публикуван 

предложеният за гласуване бюджет с окрупнени показатели, които 

аз няма да чета отново. Само ще направя някои разяснения как е 

формиран този бюджет и ще дам малко по-детайлна информация.  

В приходната си  част бюджетът е стъпил на база на членската 

маса, която към момента на съставянето на бюджета е била 978 

членове и се предвижда увеличение с 222 членове, така че в края на 

годината прогнозата е за 1200 членска маса.  

Също така в приходната част се предвиждат постъпления от 

публичния регистър на база новоиздадени 256 нови сертификати, 

като се стъпва на развитието на първите 4 месеца от годината и 

съответно това е отразено в цялата година.  

Също така и на брой сертификати за юридически лица, които 

са 40 броя.  

Приходите от постъпленията от публичния регистър, които ще 

бъдат отчетени отново в случай, че не бъде утвърдена тарифата, са 

38 920 лева, а приходи от членски внос - 143 760 лв.  

Чист приход от мероприятия, предвиден в рамките на 13  100 

лева, отразен е положителният финансов резултат от миналите 

години в размер на 491 700 лева и лихви от депозити, при 

положение, че продължим този депозит при същите условия - 11 250 

лева.  

Бюджетът е по-скоро консервативен, отколкото оптимистичен. 

Общ размер на приходната част - 698 700 лева, включително 

положителния резултат, натрупан от миналите години.  
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В разходната част са отразени всички разходи, така както са 

представени от регионалните структури, плюс едно предвиждане в 

случай на формиране на нови регионални структури. Така че 

отчисленията към регионалните структури са отразени в размер на 

86 000 лева и отчисленията за централния офис на база на платения 

членски внос на 1200 човека - 57 215 лева.  

По трудови взаимоотношения, включително разходите за 

осигуровки, са предвидени 72 000 лева, без да е предвидено 

увеличение на работните заплати. Административни разходи  общо в 

размер на 35 000 лева, което включва наеми на офиси, поддръжка на 

офиси, електроенергия, охрана, ремонти, телефони, интернет  - на 

база на предходната година.  

По отношение на външните договори за обслужване е 

предвидено продължаването на съществуващите абонаментни 

договори, отразено е прекратяването на договора за PR обслужване, 

като за този договор само за януари, февруари и март са били 

заплатени вноските и той е бил прекратен. Съответно това се 

отразява в 18 220 лева общо, от които 7800 счетоводно обслужване, 

финансови консултации, външен одит, преводи и всякакви други 

консултации - 4000 лева, правно обслужване сме предвидили 3000 

лева, нещо което е доста консервативно. Поддръжка на абонамент и 

компютърна техника, банково обслужване, трудова медицина - общо 

в размер на 2000 лева.  

От управленските разходи - стъпва се на база на предходната 

година, като управленските разходи са в размер на 18  100 лева, от 

които разходи за командировки на база на предходната година - 

15 600 лева, и разходи за провеждане на общото събрание - 2500 

лева.  



 90 

По отношение на медийната политика сме били доста 

консервативни и сме предвидили 1000 лева за публикации, реклами 

и пр.  

Разбира се, предвидили сме едно перо от 6700 лева, което е 

един резерв, който да поддържа останалите стопански дейности.  

Международната дейност е отразена в рамките на гласуваното 

членство за двете международни организации, като сметката тук е 

13 000 лева. В този смисъл предвижданията за финансовия размер в 

края на 2011 г. е в размер на 441 500 лева.  

По отношение на щатното разписание не е предвидено 

увеличаване на щата спрямо предходната година - 7 бройки, като 

малко по-различно разпределение предлагаме.  

Да има технически секретар, обучение и квалификация, във 

връзка с увеличената дейност на Камарата по образование и 

квалификации, новите стандарти.  

Второ, технически сътрудник, който да се занимава с връзки с 

обществеността, тъй като прекратихме договора за PR, 

международна дейност и членски състав.  

И трето, технически сътрудник - офис.  

Служба „Публичен регистър” да се състои от ръководител 

служба и двама технически сътрудници, един от които да се 

занимава директно с публичния регистър, и втори, който да бъде за 

техническото обслужване на сайта. Той обслужва практически 

Камарата.  

Изпълнителният секретар - бройката за изпълнителен секретар  

е предвидена такава, каквато беше миналата година.  

Новост в щатното разписание са техническите секретари за 

регионалните колегии, както са предложени от тях, а именно за 

София, Варна, Бургас, Пловдив и Русе - общо 5 на брой, при 

предложено от тях годишно възнаграждение в размер на 24  750 лева.  
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Не диктувам брутните работни заплати, само обръщам 

внимание, че това действително не съдържа осигуровките, които са 

за сметка на работодателя.  

Благодаря.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Колеги, имате думата за допълнения, 

съображения и въпроси към г-жа Монева.  

ДАРИНА БОБЕВА: Може би в следваща точка ще бъде 

коментирано предложението, което има Контролният съвет и 

Съветът на регионална колегия - Варна го е подкрепил. 

Председателят на Управителния съвет да има възнаграждение 

поради обективната невъзможност да изпълнява собствен бизнес, 

заради отговорностите и ангажираността му. Смятам, че тук е 

мястото да се включи този разход в бюджета на Камарата. 

Предложението на Контролния съвет е възнаграждението да бъде в 

рамките на 8 минимални работни заплати, така че може би това 

трябва да го прогласуваме в момента, за да може да бъде включено в 

бюджета.  

Още един въпрос. Гледайки приходи и разходи, виждам, че 

дори с хипотетичните 220 допълнителни,  207 са ни приходите, а 257 

са ни разходите, тоест ние вече почваме да черпим нашия резерв, 

което смятам, че трябва съществено да му обърнем внимание и на 

тези пера, от които вече можем действително да работим и да 

печелим от стопанка дейност, защото е недопустимо да намаляваме 

този резерв. За мен този бюджет е горе-долу тръгване към гърците.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Велинов. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: В разходната част на бюджета, както 

чух от г-жа Монева, са отделени 6000 лева за юрист. Това е крайно 

недостатъчно, знам, че остава половин година, но юрист за по-малко 

от 1000 лева не може да се наеме. Освен това върху тези 1000 лева 

ще има осигуровки. Така че според мен тази сума трябва да се 
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завиши. Иначе ще имаме заделени 6000 лева, но юрист няма да 

имаме.  

Второ, не чух никакви пари, които да са заделени за работа на 

работни групи по промяна на закона, за работа на работни групи по 

стандартите и по други такива неща, които ни трябват на нас като 

оценители. Тези работни групи, членовете на управителните органи, 

които се включват, ще работят без пари, но все пак има 

командировъчни. А в тези работни групи задължително трябва да се 

включат юристи, които пък освен командировъчни и пари ще искат. 

Така че с този бюджет обричаме да нямаме промяна в закона, да 

нямаме направени стандарти и всичко друго, каквото ни трябва. 

Смятам, че трябва да се предвиди и такава сума. Мое лично мнение 

е, че за такива работни групи трябва поне едно 20  000 лева да се 

предвидят в разходите на Камарата за 2011 г. За 2012 г. вече ще 

преценяваме по-нататък. И да се увеличи възнаграждението за 

юриста. Да речем сега е 6000 лева, трябва да бъде 9000 лева.  

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Аз считам, че в проектобюджета 

трябва да бъде заложено за развитие на други регионални звена. Тук 

са само 5. И ако след 1 месец някой се организира и след 3 месеца 

вие го утвърдите, за тази регионална колегия няма да има никакви 

средства. Това първо.  

Второ, отгоре чисто финансово седи резерв. Резерв е едва 

когато се разпредели чиста печалба . Това са парите, които твърдяхте 

в отчета, че седят заделени по отношение на това кога парламентът 

ще вземе решение за таксите и тарифите и дали няма да се наложи 

да връщате. Така че това не е резерв. Това са чужди пари по 

логиката на вашия отчет. Вие ги формирате и в момента, както каза 

колежката преди мен, почвате да черпите от тях.  

Статиите в бюджета са крайно некоректни. Това не е коректно. 

Такива приходи и разходи - това дори не прилича на прост, 
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опростен, едностранен вид: резерв, аванси и накрая, това е парична 

наличност. Това е един опит, казвам опит, за паричен поток. Това е, 

повтарям, опит недобър.  

Първо, предлагам да се гласуват парични средства, ако се 

открият като хипотеза още 2 колегии. (РЕПЛИКА.) Не, писали сте 5, 

които са в момента 5, прочетете. И моля не ме прекъсвате, докато се 

изказвам.  

Парични средства за още 2 колегии, които не трябва да бъдат 

лишавани, ако решат да се организират, това първо.  

Да се преработи структурата, по която са показани в момента 

тези парични средства. 

Да се заделят средства, както каза господин Велинов, за юрист. 

Само не стана ясно дали Вие предлагате щатен юрист или може би 

юридическа кантора, защото юристите, както лекарите, имат 

насоченост в това да те съветват. Може би юридическа кантора, а не 

щатен юрист, който просто не се знае какво ще прави, когато няма 

задачка. Аз ви питам, може ли един щатен юрист, който да е по 

наказателно право и да разглежда еди-какво си? Или трябва да бъде 

съсредоточен в някаква материя? Или юрисконсулт? Първо трябва 

да кажете неговата длъжностна характеристика, ако може да се 

каже, какъв обем и вид от характер неща се предполагат, да се 

подбере. Затова питам - юрисконсулт, юридическа кантора или 

просто щатен юрист, на който ние да му плащаме заплата неясно 

защо. 

На тези въпроси, ако може сега да отговорите.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Други въпроси, съображения и 

допълнения към предложения бюджет има ли?  

ЕЛЕНА КУЗОВА: Не ми стана ясно в случая за тези 

юридически съвети. Тези съвети са във връзка с предложението за 

промяна в закона ли? Аз смятам, че това нещо би трябвало на 
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следващо общо събрание да се вземе и да се направят корекции и 

допълнения към закона. Най-належащо в момента е да бъдат 

преведени или да бъдат сведени до членовете на Камарата и всички 

оценители стандартите за бизнес-оценяване. Ние нямаме стандарти, 

а започна да се променя законодателството. Виждам тук три листа 

промени в закона. Много ви моля, дайте първо да се укрепим като 

Камара и тогава да си правим промените, които тук сте изредили в 

рамките на три страници. 

Освен това, квалификация, получена веднъж, как ще ми я 

смените с тези промени, които тук са написани в рамките на тези 3 

страници, пък и трябва да се плащат още на юридическа кантора или 

на прависти, за да могат да формулират как точно да бъде 

извършено. Не съм съгласна, казвам ви го направо.  

БОЖИДАР КЪНЕВ: Искам само да изразя подкрепа на 

преждеговорившата, че трябва ясно да бъдат разграничени по статии 

приходите и разходите, за да нямаме и следващата година отново 

въпроси - кое, къде, как се е похарчило.  

В тази връзка поставям въпроса прегледани ли са поне като 

предложения на регионалните структури проектобюджетите и 

включени ли са в общия бюджет? Защото много трудности се видяха 

да се подготвят обосновани справки, специално за регионалната 

колегия, по простата причина, че ни липсваше, пак казвам, 

предварителната информация кое докъде е отчетено. Наложи се да 

се правят едва ли не повторни и трети път проверки на определени 

статии от баланса и ако погледнете баланса, който сте го 

приложили, ще видите, че в статия „Резерв”, с какъвто говорим, че 

разполагаме, няма. Имаме чужди пари, които могат по условията, 

които се разбрахме, да бъдат временно депонирани, от тях да се 

черпи някакъв приход и т. н. Но това не е резерв, с който можем да 

разполагаме.  
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Трябва да сме наясно, че приходите действително - това, което 

се каза - ще дойдат от вече добре организирана , функционираща 

Камара с курсовете за обучение, семинарите, съответно и таксите, 

които имаме право да събираме. Това, че са правени немалко 

усилия, защото съм наясно как са стояли нещата през миналата 

година, не означава, че трябва да спрем дотук.  

Подкрепям изказването, че компетентен юрист трябва да вземе 

отношение по ключови въпроси, за да не ставаме за смях пред 

широката публика, че не знаем елементарни законови изисквания. 

Иначе не биха стигнали до спорове, а вече няколко колеги твърдят, 

че са подали заявления да съдят Камарата. Сега, доколко са прави, 

доколко имат право, е другата страна. Но в един момент, ако ние 

нямаме готовност да излезем с юридически обосновани възражения 

на техните искания, действително ще се отвори прозорец, от който 

ще почнем да губим разходи.  

От друга страна, това, което се постави, за да функционират 

работните групи след като една част от хората са действително от 

провинцията и трябва да им се осигурят командировки, трябва да им 

се осигури и възможност за пътуване и за престой през времето, 

през което ще работят, действително трябва да се подработят , обаче 

коректни справки за всяка комисия, колко заседания ще направи, 

какви разходи има, за да може да бъде очертан един общ размер на 

разходите за тази дейност.  

И от друга страна, подкрепям това, което се предлага от 

Контролния съвет да се отиде към председателската длъжност да 

стане щатна и заплатена, но по същия начин поставям въпроса - а 

нима председателите на регионалните организации трябва да 

работят само на собствени сили и , както е при нашия случай - г-жа 

Илева е внесла собствени средства през миналата и по -миналата 

година, за да се регистрира регионалната структура и до ден -днешен 
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не сме й върнали парите. Ние сме ги заложили като  разход в тази 

година, но не може така да продължава, частно субсидиране да 

правим, след като все пак имаме някакъв резерв.  

Мисълта ми е, че трябваше да се подготви , и не е късно, в 

проекта да се унифицират статиите на приходите и разходите и 

всяка регионална организация да знае откъде черпи приходи и какви 

разходи може да прави. Това е бюджетът. Иначе ако останем на 

свободно съчинение, меко казано, без да е вързано със счетоводния 

баланс - аз затова поставих въпроса за счетоводната политика, 

защото исках няколко пъти да я видя, но до този момент не съм я 

видял. Може да е утвърдена, както казвате, щом сте я видели, но 

щом и тя не е направена както трябва, веднага опираме до въпроса - 

няма бюджет и счетоводство, които да не бъдат свързани. От едната 

страна имаме проект, който ще приемем, но от другата страна 

трябва да имаме стриктен отчет. И аз ненапразно съм поставил 

въпроса, че един от важните въпроси е какво става с архивите на 

отминалите вече 2 години? Там имаме разходи, които, рано или 

късно, някой ще иска да ги проверява след 2 или 3 години какво сме 

направили и как сме го направили , а тези архиви в момента ми се 

струва, че не са в състояние, в което трябва да бъдат запазени.  

Така че и за това трябва да се предвидят разходи, защото тези 

документи трябва да се съхраняват.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Давам думата на г-жа Ели Монева да 

отговори на поставените въпроси  и предложения за допълнения към 

бюджета.  

ЕЛИ МОНЕВА: По реда на тяхното постъпване.  

По отношение на възнаграждение за председателя - в бюджета 

не е предвидено такова по две причини.  

Първата причина е, че преди това аз бях помолена да 

докладвам какви командировъчни , възнаграждения изобщо са 
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изплатени на управителните органи и че във връзка с това, че с 

определени регионални колегии, е било разговаряно, че 

управителните органи получават възнаграждение и е имало много 

остра реакция, съответно такова възнаграждение ние няма как да 

предложим. Освен това, ние тук, управителните органи, всички 

работим доброволно към Камарата, както е известно, и като такива 

сме избрани. 

Втората причина е, че до мен не беше дошло точно това 

конкретно предложение, така че да го включа, но в случай, че 

общото събрание гласува възнаграждение, разбира се, че това ще 

бъде отразено в бюджета.  

По втория въпрос - по отношение на регионалните структури. 

Аз даже в изложението си казах, че бюджетите на регионалните 

структури са включени точно така, както те са предложени от тях, а 

именно - всички, които са се представили - Русе, Варна, София, 

Стара Загора, Бургас, Пловдив, всички са включени.  

Нещо повече, на вашия въпрос - включен е резерв от 33 хиляди 

лева за учредяването на новите регионални структури и 

отчисленията към тях.  

ГЛАС: Но не се вижда… 

ЕЛИ МОНЕВА: Така че това е отразено в бюджета. И миналата 

година, и тази година докладваме бюджета по обобщени показатели, 

а не детайлно. Защото миналата година тази беше формата, която 

беше гласувана и беше одобрена същата форма. Ако отворите 

миналогодишната, абсолютно същата форма е спазена и сега. Ако 

обаче общото събрание реши детайлно да се докладват и да се 

публикуват бюджетите, това никак не е проблемно. Те са 

разработени така, за да се стигне до окрупнените цифри, те са 

разработени точно по този начин .  



 98 

По отношение на приходите за бъдещи периоди и разходите за 

бъдещи периоди. По същия начин са отразени, както и миналата 

година, като правилна е забележката, че това не е формиран резерв, 

тъй като всъщност това са, голяма част от тях, с изключение на 

30 000 лева, които са истинският резерв, са приходи за бъдещи 

периоди. Но защото и до голяма степен разходите, които правим 

ние, са свързани с тези приходи за бъдещи периоди, а именно 

възнаграждението на целия състав на публичния регистър, 

съответната приспадаща се част от наема се отразява към публичния 

регистър, защото, дами и господа, когато  ние обосноваваме таксата 

от 120 лева за вписване в публичния регистър, държавата иска от 

нас да й покажем какви разходи са направени. Тоест съответната 

разходна част от Камарата отива към публичния регистър. И тъй 

като ние всички очаквахме и знаехме, това  беше заложено още в 

самото начало, че като гласуваме единствено и само такса за 

вписване, без такса за ежегодна поддръжка, ние в първите години 

ще натрупаме резерв, обаче знаем много добре, че този публичен 

регистър ежедневно се поддържа, ежемесечно се плащат 

възнаграждения на двама човека от персонала . Ежедневно се 

поддържат компютрите. Ежедневно се плаща наемът и всички 

съпътстващи канцеларски и всякакви разходи  - електроенергия, 

които съответстват на съответната част от разходите, които се 

регистрират в Камарата. Но ние самите, когато утвърждавахме 

нашето предложение, което отправихме към общото събрание и в 

което имаше вписана една малка такса за поддръжка, за да можем 

ежегодно да акумулираме приходи, които да поддържат регистъра и 

да стоят срещу разходите, които са за поддръжката на регистъра, 

това нещо беше отхвърлено от общото събрание  и съответно 

предложението беше внесено без тази такса.   
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Ако забелязвате, нашите приходи от регистъра прогресивно 

намаляват. От първата година вписахме 2000 и повече физически 

лица, плюс 3000 и повече сертификати бяха, ние тази година, която 

измина - 2010 г., аз ви докладвах, че имахме 70 000 лв. приходи от 

такса вписване в регистъра. А тази година, на базата на 

пропорционалното разпределение на това, което се случи в първите 

5 месеца, ние направихме съответните рабати и прогнозираме, че 

повече от 38 000 лв. няма да влязат. 

Така че още повече че по допълнителните разпоредби за 

вписването на оценителите по земеделски земи те не заплащат 

такса, което за мен е изключително несправедливо и поставя в 

неравностойно положение всички останали оценители спрямо тези 

сертификати за оценка за земеделски земи. 

Така че този въпрос беше ясно артикулиран и обсъждан 

тогава. Именно по тази причина се прие точно тази форма и  затова и 

разходите, които ние правим за публичния регистър, ние си ги 

включваме в нашите текущи разходи, с изключение на тези за 

сертификатите, които се отчитат по сделното право. Но ние сме 

принудени вече поради това, че все по-малко вероятно ще се 

вписват, а трябва да го поддържате този регистър и трябва да 

заплащаме тези пари, напротив, трябва да увеличаваме разходите в 

тази връзка, затова и предложението беше , и мисля, че би трябвало 

да се възобнови - да има една малка ежегодна такса за поддръжка на 

регистъра в размер какъвто реши общото събрание. 

По отношение на възнаграждение в размер на 20  000 лв. - 

предложение, което току-що Людмил Велинов отправи, такова 

възнаграждение за изработка на стандарти не е включено, също по 

логиката, че това би било от доброволната работа на сътрудниците, 

на членовете на Камарата, на членовете на управителните органи, 
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както и досега те не са получавали възнаграждение за това. Разбира 

се, ако общото събрание утвърди, такова перо ще бъде включено.  

И последното, което беше - по отношение на правното 

обслужване. По отношение на правното обслужване, както казах, в 

щатното разписание няма предвидена бройка за юрист, което би 

било според мен едно твърде скъпо удоволствие, както 

преждеговорившият каза, че той не може да бъде специалист по 

всички въпроси, предвидено е или инцидентни сключвания на 

договори за определени услуги, или още по-добре, абонаментно 

правно обслужване. Тогава се сключва договор с правна кантора, 

когато има по-широка компетентност. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Има ли хора, които не са получили 

отговор на поставените от тях въпроси? Заповядайте. 

НЕДЯЛКА БОЙЧЕВА: Значи, решихме да има форум. Но в 

щатното разписание аз не виждам човек, който ще администрира 

този форум. Кой е специалистът, който може да отговори или да 

скрие въпроси, нецензурни, и така да отговори на това изискване? 

Администратор на форума става въпрос. Не е заложено и като щатна 

бройка, и като разход. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: В Камарата има технически 

сътрудник, IT-специалист, който се грижи за поддръжката.  

НЕДЯЛКА БОЙЧЕВА: Той е оценител? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Не е. 

НЕДЯЛКА БОЙЧЕВА: Той е само служител, но той трябва и 

да разбира, защото ще има въпроси и към него, и към 

администратора. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Той е IT-специалист.  

Други въпроси и съображения има ли?  



 101 

На базата на изказванията, които направихте, се формулираха 

4 предложения, които следва да гласуваме, преди да приемем 

бюджета и щата. 

Отзад-напред гласуваме: 

„Да се предвидят 20 000 лв. за работни групи.” 

СТЕФАН ДАНГОВСКИ (от място): Извинявайте, преди да 

гласуваме. Как ще се върже този бюджет, за който се говори тук? 

Вие дотук говорихте за приходи около 80-100 хиляди лв. годишно. 

Как ще го вържем бюджета? Тук има грамотни счетоводители в тази 

зала, нещо трябва да се предвиди, не бива така бързо  бюджета… 

Извинявайте. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Какво предлагате Вие? 

СТЕФАН ДАНГОВСКИ (от място): Предлагам ако трябва, 

допълнително, това нещо да не се обсъжда даже изобщо така. 

Защото няма никакви приходи, ако говорим за 300  000 лв. разходи. 

Къде са приходите 300 000 лв., не можах да разбера? Пиша си тук, 

записвам си, не мога да ги вържа тези цифри.  

ЕЛИ МОНЕВА: Да повторя още веднъж приходната част.  

От членски внос - 143 760 лв.;  

От регистъра - 38 920 лв.;  

От положителен финансов резултат от семинари - 13 100 лв. 

От лихви - 11 250 лв.  

Всичко това е в размер на 170 000 лв.  

Това са чистите приходи, които са свързани с дейността на 

Камарата, не включват приходите от регистъра, които са 38  920 лв.  

Разходната част… 

СТЕФАН ДАНГОВСКИ (от място): Един въпрос. В 

приходната част имаме 200 000, в разходната - 256 000 лв. Какво 

правим? 
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ЕЛИ МОНЕВА: Да, така е, защото разходите за публичния 

регистър се увеличават, а приходите за публичния регистър 

намаляват. И затова имаше предложение преди време да се включи 

такса регистър. Освен това, увеличават се разходите, които са за 

регионалните структури, защото там назначаваме хора, започваме да 

обслужваме. Съответно това би било прекрасно и пожелателно 

съответно тези разходи да се отразят в увеличени приходи. Тоест 

регионалните структури със 70% отчисленията, което има, да могат 

да акумулират повече членска маса. Затова и отиват тези пари при 

тях - да развиват дейности и да акумулират по-голяма членска маса.  

За съжаление, поради това, че аз не мога да предвидя на 

базата на това, че за първите 3 месеца в разходния анализ на 

членската маса е показал 300 отписали се и 100 новозаписали се, аз 

не мога да предвидя да станем 2000 човека. Би било прекрасно. Но 

за съжаление,… 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля да не влизате в диалогов 

режим. Заповядайте. 

СТЕФАН ДАНГОВСКИ (контрольор от Варна): От това, 

което чух от г-жа Монева, излиза да се гласува едно решение и да се 

приеме като такса за тези, които не са членове, да се внася нещо, 

което ще е разумно и което ще подпомогне бюджета. Но то трябва 

да стане преди приемането на бюджета според мен. 

Втората страна на въпроса. Вече уточняваме, че приходите ни 

са около 210 000 лв. Добре, нека да се движим и в разходната част 

близо до тези пари. 

Ние продължаваме да имаме много неизвестни - съгласен съм 

с г-жа Монева, не знаем това, не знаем онова. (РЕПЛИКА.) Моля ви 

се, знаем как се прави това нещо, запознати сме, без да го видим, 

знаем какво искате да ни кажете. Въпросът е принципен, да се 

движим…, маржът да е малък, разходната част да се различава 
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много малко от приходната. Ние не можем да приемем бюджет с 

разлика минус 100 000 лв., разбирате ли ме? 

ГЛАС: То няма… 

СТЕФАН ДАНГОВСКИ: Абе, как да няма? Ние тук 

гласувахме едни 20 000 лв., гласувахме още 20  000 лв., гласувахме 

още 8000 лв., коментираше се да се обсъждат. Освен тези  50 000 лв. 

разлика, които и колегата Кънев засече. 

Значи молбата ми е такава, ако тръгнем да ги елиминираме 

нещата, нека да приемем в първата точка, или там както искате я 

формулирайте, да се внася някаква такса за поддържане на 

регистъра, но да го има изписано. Ние да знаем, че оттук нататък 

сме приели нещо, което ще получаваме, а не да си го говорим. 

Връзваме си ръцете, после да не ги приказваме същите приказки. 

Защото аз допускам, че това ще го говорим после пак.  

Извинявайте, аз искам да помоля г-жа Монева, понеже си знае 

цифрите, да коментираме бюджет, който да е с минимална разходна 

част, по-високо от приходната. 

Благодаря. 

ЕЛЕНА ТОДОРОВА: Моето предложение конкретно е - на 

физическо лице, вписано в регистъра на независимите оценители, да 

се въведе една такса от порядъка на 40 лв., като за членовете на 

КНОБ тези 40 лв. се отчисляват от членския внос, а за тези, които не 

членуват в КНОБ, да се въведе такава нова годишна такса. 

(Ръкопляскания.) 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Велинов има думата. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Уважаеми колеги, две години вече 

съществува Камарата. Законът е този, който може да каже, че такава 

такса от 30, 40 или колкото и лева да е, може да се събира от 

другите оценители, които не са членове на Камарата, затова, защото 

за тях не е задължителен нашият устав. За тях е задължителен само 
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законът. Затова тази такса трябва да бъде записана в закона. Но за 

да бъде записано в закона, трябва да има работна група, която да 

направи този закон, да го обсъди с юристи, да го внесе с депутати, 

той да се приеме. За да стане това нещо, трябват пари. За да я има 

тази такса и да ви се увеличи бюджетът, първо трябва да се даде, за 

да се вземе после. 

И по този начин, по който се прави бюджетът, като се казва - 

ще се направят със собствени сили - няма да стане. Две години не 

стана, няма да стане още 20 години със собствени средства. Мъчил 

съм се да го направя със собствени сили, не стана. Трябват юристи, 

и то юристи, които разбират точно от законодателство, как се 

вкарват такива неща в Народното събрание, не просто обикновени 

юристи, които можеш да ги намериш за 1000 лв. Казвам ви го със 

сигурност това нещо. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Бонев има думата. 

ЛЮБОМИР БОНЕВ: Бих искал да попитам, понеже сега текат 

курсове, които са организират за придобиване на правоспособност…  

ГЛАС: Не може ли по темата да говорите?  

ЛЮБОМИР БОНЕВ: Това е точно по темата. Въпросът е, че 

тези курсове са на доста стабилни цени, а аз в бюджета не виждам 

тези приходи, където би трябвало да дойдат от тези курсове. 15  000 

лв. е само положителният резултат, а не приходи. 

ПЕТЪР САВОВ: Понеже все още не сме стигнали до там, но 

видях все пак от програмата, че се превеждат стандартите на 

„Тегова”, аз ви предлагам все пак в приходната част на бюджета за 

тази година да предвидим някаква възможност от продажбата на 

тези стандарти, защото няма да ги подаряваме, а трябва да ги 

продаваме, поне някаква малка част, а може и не чак толкова малка 

част, да предвидим като приход от продажбата на стандарти.  
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ЕЛИ МОНЕВА: Да отговоря на въпроса. Стандартите са 

публикувани на сайта и има безплатен достъп. Такъв е режимът и на 

„Тегова”. Няма пречка ние да публикуваме, в смисъл на печатно 

издание, да се записва кой би ги купил, при положение, че може 

свободно да си ги свали от сайта, както нашия, така и на „Тегова”. 

Ние мислихме по този въпрос, но освен това, в случай че ние 

почнем да продаваме, много е възможно те да ни поискат роланд, 

защото нямаме право да ги продаваме.  

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Аз искам да бъда разбрана 

правилно. Не говорим дори за размера на разходи тук. Сега, да не са 

20, да са 30, за да има успеваемост. Говорим по принцип, госпожа.  

Повтарям Ви, одеве Ви казах, статиите са Ви неясни.  

Сега, от въпроса на Любомир Бонев разбирам, че Вие някакви 

приходи ги давате в нетен вид. Другите ги давате в брутен вид. 

Разходите ги давате в брутен вид, приходите - в нетен. Затова не Ви 

излиза сметката и хората задават въпроси. Казах Ви, ако Вие си 

направите нормално статиите, потокът брутен, от едната страна, от 

другата страна, резервът, който не е резерв, а са пари, които седят 

само за използване на поток и за ползване на лихви - тогава ще 

излезе сметката. Независимо от това, като трябва, по -големи 

разходи ще бъдат, за да има успеваемост. Но те трябва да са вързани 

с възможностите и да бъдат показани. 

Задават Ви се много въпроси и Вие се опитвате да отговорите, 

но не може да ги отговорите по начина, по който са показани в тези 

статии и хората се дразнят. Не знам, отчетохте, че имате много 

добра дейност, обаче на две страници и половина един бюджет не 

сте направили с икономически елементи. 90% тук са икономисти. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Колеги, още може да има дебати и 

съображения по бюджета, но днес, така или иначе, ние сме се 
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събрали, събираме се рядко, един път в годината, без бюджет 

Камарата не може да продължи своята дейност през тази година . 

Нека да гласуваме направените дотук предложения и след това 

да видим какво се получава с този бюджет. 

Гласуваме за предложените от г-н Людмил Велинов - да се 

предвидят 20 000 лв. за работни групи по различни въпроси, 

свързани с дейността на Камарата. 

Моля който е съгласен с това предложение, да гласува "за".  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Първи сектор - 30 по 5 - 150. 

Втори сектор - 8 по 2 - 16. 

Трети сектор - 10. 

Четвърти сектор - 14. 

Пети сектор - 16. 

Шести сектор - 15. 

"За" -  221. 

Моля, гласувайте "против". 

Първи сектор 5 по 5 - 25. 

Втори сектор - няма. 

Трети сектор - няма. 

Четвърти сектор - 3. 

Пети сектор - 3. 

Шести сектор - 4. 

"Против"  - 35. 

Моля, гласувайте "въздържали се". 

Първи сектор - 6 по 5 - 30. 

Втори сектор - няма. 

Трети сектор - няма. 

Четвърти сектор - 1. 

Пети сектор - 1. 
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Шести сектор - няма. 

"Въздържали се" - 32. 

"За" - 221. "Против" - 35. "Въздържали се" - 32. 

Предложението се приема. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Следващото предложение - да се 

увеличи размерът на предвидените средства за заплащане 

възнаграждение на юрист - от 6000 лв. на до 9000 лв.  

Който е съгласен, моля да гласува "за".  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Първи сектор - 31 по 5 - 155. 

Втори сектор - 8 по 2 - 16; нула по 3 - нула; 

Трети сектор - 9. 

Четвърти сектор - 11. 

Пети сектор - 18. 

Шести сектор - 15. 

"За" - 224. 

Моля, гласувайте "против". 

Първи сектор - 9 по 5 - 45. 

Втори сектор - няма. 

Трети сектор - няма. 

Четвърти сектор - 5. 

Пети сектор - 2. 

Шести сектор - 4. 

"Против"  - 56. 

Моля, гласувайте "въздържали се". 

Първи сектор - 1 по 5 - 5. 

Втори сектор - няма. 

Трети сектор - 1. 

Четвърти сектор - няма. 

Пети сектор - 2. 
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Шести сектор - няма. 

"Въздържали се" - 8. 

"За" - 224. "Против" - 56. "Въздържали се" - 8. 

Предложението се приема. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Третото предложение, което трябва 

да обсъдим, е председателите на регионалните колегии да имат 

право на възнаграждение. 

ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: Може ли? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: В режим на гласуване сме. 

ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: В режим на гласуване сме, обаче, колеги, 

всички разбираме, че всъщност гласуваме някакви разходи, без 

въобще да имаме понятие какво ще се случи с приходите в тази 

Камара. И понеже въпросът с бюджета е най-основен според мен за 

дейността, който формира цялата годишна дейност, но от миналата 

година също имаме такъв отрицателен опит, че бюджетът не беше  

представен предварително. Сега реално това, което ни беше 

представено досега и колегите, които се изказаха, всички, които 

малко разбират от финанси, вече разбраха, че този всъщност т.нар. 

бюджет няма нищо общо с бюджета, както се прави. Тоест за 

приходната част ние нямаме представа какъв ще бъде размерът на 

тези приходи за годината. 

Тоест не може, както вече колегите казаха, да има един чист 

приход от стопанска дейност в размер на 13  000 лв. за цяла година, 

като вече и колегата спомена, че само за единия курс е по 1000 лв. и 

сега, гласувайки приходи и разходи, които ще стигнат, както 

разбирам, до 70-80 000 лв., с тук отрицателно…, значи ние 

гласуваме абсолютно всичко на тъмно сега. Не може да приемаме 

бюджет за цяла година и да гласуваме 20, 30 или 70  000 още 

разходи, като реално не знаем какви приходи ще имаме. Основната 

част от приходите, които трябва да се формират освен от членски 
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внос, както видяхме, че той е намалял, тази стопанска дейност и 

тези курсове - също трябва да е ясно за какви пари става въпрос - за 

100, за 200 000 лв. Зад тези 200 000 лв. насреща трябва да се знае 

какви разходи стоят.  

Колеги, това не е бюджет. Тези цифри…, нямат никакъв 

ориентир хората за какво гласуват, според мен. Не можем да 

натрупаме 150 000 лв. разходи и да не знаем какво ще се случи 

отгоре, плюс тези, които са написани като 250  000 лв.  

Благодаря. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Какво предлагате? 

ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: Предлагаме в оперативно време да се 

представи реален проектобюджет и този проектобюджет да бъде 

избрана някаква комисия, която да се приеме и да се гласува с 

някакви делегатски правомощия. Но сега, уверявам ви, всички, 

които разбират от финанси, тук са сигурно 90% от хората, виждат, 

че ние реално нямаме цифри, върху които да гласуваме разходната 

част, без да има никаква представа за прихода. 

Благодаря. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Една реплика. Нищо не разбирам от 

финанси, признавам си, обаче имам един въпрос към Управителния 

съвет. Този бюджет се качи на 29-и. Управителният съвет като 

проект разглеждал ли го е, обсъждал ли го е, мислил ли е върху него 

изобщо или му е щукнало на някой да направи някаква рамка там 

като бюджет и - дайте сега цялото събрание да се чудим какво да 

правим оттук нататък, да гласуваме ли бюджет или изобщо да 

тръгваме без бюджет. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Какво предлагате, г-н Димитров? 

БОЖИДАР КЪНЕВ: Понеже дебатът става горещ и малко 

безплоден, предлагам едно прагматично решение, което е в 

правомощията на общото събрание да го заяви. Събранието да 
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излъчи една 7-членна комисия, която да се председателства от г-жа 

Ели Монева, да направи не проект, а  цялостен бюджет за 2011 г., 

като базата - днес сме 2 юли, полугодието мина, знае се какво е 

дошло като приход, знае се какво е дошло за разход. Повече че няма 

да дойдат приходи от членски внос , повече от ясно е, те ще 

намаляват, очевидна е тенденцията, няма какво да се заблуждаваме, 

и да не стане така, че на следващото общо събрание да нямаме пък и 

въобще кворум, който да гласува, ако не решим нещата както 

трябва. Защото действително колегите са прави, за да гласуваме 

разходната част, трябва да сме решили приходната. И не може сега 

по тези, които - дали ще дойдат оттук или оттам и че ще ползваме, 

не върви. Носим отговорност всички от този момент, когато 

гласуваме, защото това са пари от членския внос на всички, а не 

може да смесваме и разходите от регистъра с членския внос. Не 

може регистърът да се издържа от членския внос, тоест всички тук, 

в залата, да бъдат наказани, за сметка на онези, които ни гледат 

сеира, защото те донякъде печелят от цялата тази работа, защото 

нямат никакви ангажименти. (Ръкопляскания.) А ние трябва да 

носим тази отговорност, да взимаме тези решения и да ги 

изпълняваме. 

Така че ако приемете такъв вариант, да се подложи на 

гласуване предлагам това - една 7-членна комисия смятам, че може 

да се справи и да направи един образцов бюджет, който да бъде база 

за следващата година. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Кънев, бюджетът се приема от 

общо събрание. Кога ще се свика общо събрание, което да приеме 

този оптимизиран бюджет? 

БОЖИДАР КЪНЕВ: Това предлагам, общото събрание може 

да излъчи, да делегира права на 7-членна комисия, която да го 

направи. Тази комисия ще се отчете пред общото събрание.  
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ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Няма такъв запис в нито един 

нормативен документ. 

БОЖИДАР КЪНЕВ: Ами ето защо нямаме и правила, защото 

аз ще се върна обратно - къде ни е Правилникът за работата на 

регионалните структури, за да може сега да направим отдолу нагоре 

един качествен бюджет? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Велинов има предложение. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Веднъж предложих, само че от място, 

да се прекратят изказванията и да се премине към гласуване. 

Председателят на събранието неправилно дава възможност да се 

продължат изказванията след като вече сме в режим на гласуване. 

Просто си губим времето. Миналата година 2 часа си загубихме с 

бюджета, защото не беше направен както трябва. Сега ще загубим 3 

часа. А тези хора, които толкова се притесняват от това, че пари 

няма, пари има. Сега, това, че г-жа Монева неправилно ги е записала 

там, в разходната част, че това е резерв, в никакъв случай 

Министерският съвет няма да отмени цялата сума за регистъра. 

Може да я намали, но няма да я отмени цялата. Имаме 400  000 лв. 

резерв. От какво се притеснявате? Тези разходи, които в момента ви 

казвам, те са еднократни, те са за тази година, най -много за 

началото на другата година. 

ГЛАС: А ние за тази година ли приемаме бюджет, извинете?  

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: За тази година гласуваме. 

ГЛАС: Тогава защо казвате, че разходите ще са еднократно за 

тази година? 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: За тези, които преди малко гласувахте, 

за тези работни групи, ами тя е еднократна. Ние не правим всяка 

година стандарти, не правим всяка година изменение на закона и т. 

н. 
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ГЛАС: Извинете, само да попитам. Тук, нали, мастити 

счетоводители и икономисти ни казват, че не можете срещу 10  000 

лв. приходи да гласуваме 200 000 разходи. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Имаме натрупани приходи. 

ГЛАС: Къде са натрупани? 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Ами прочетете този бюджет. Има 

480 000 лв. резерв. Прочетете го. И те са дадени на влог.  

Моето предложение е да прекратим изказванията и да 

продължим с гласуването. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: В режим на гласуване сме. 

Обсъждаме следващото предложение - за заплащане възнаграждение 

на председателите на регионалните колегии. Тъй като това не са 

пари, които влизат в общия бюджет на централното ръководство, те 

трябва да бъдат включени в бюджетите на съответните регионални 

колегии. Която регионална колегия има възможност, да плаща. 

ЕЛИ МОНЕВА:  Нека да се направи едно уточнение на това 

предложение - в рамките на техните бюджети. Защото техните 

бюджети са включени в разходната част така както са предложени, 

да направят преструктуриране в случай , че желаят да заплатят 

възнаграждение на техните председатели.  

ТАТЯНА ИЛЕВА (председател на Съвета на регионална 

колегия - София град и София област):  В правилника за 

регионалните колегии е записано изрично, че всички, които работим 

в тези регионални колегии, работим безвъзмездно. Значи трябва да 

се смени правилникът най-напред, трябва да се смени уставът, 

където също е записано „безвъзмезден труд”, и тогава да се 

предлагат такива неща. Няма защо да си губим времето. Аз съм 

категорично против записването на такова нещо. (Ръкопляскания.)  
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ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Други съображения има ли по 

отношение на възнаграждението на председателите на регионалните 

колегии? 

Следващото предложение е за формиране на  възнаграждение 

на председателя на Управителния съвет на Камарата. Така както е 

формулирано от Варненската регионална колегия и от Контролния 

съвет, е 8 минимални заплати месечно възнаграждение.  

Има ли допълнения…? 

ЕЛИ МОНЕВА: Моля, Дарина, уточни дали 8 минимални 

работни заплати месечно възнаграждение включва и разходите за 

осигуряване за сметка на работодателя или това просто е бруто 

възнаграждение, за да знаем как да го включим в бюджета.  

ГЛАС: Месечно или годишно възнаграждение?  

ДАРИНА БОБЕВА: С г-жа Таня Илева бяхме на работно 

съвещание, където коментирахме този въпрос заедно с 

управителните органи. Така че, прочитайки отчета на Контролния 

съвет, и тяхното предложение, на оперативно заседание Регионална 

колегия - Варна подкрепи 8 минимални заплати - може да е 

брутното възнаграждение, както реши общото събрание. Както  е 

принципът на всички предвидени в щатното разписание работещи 

към Камарата, така трябва да бъде и за председателя.  

А предложението е подадено в срок до 24-ти и от регионална 

колегия - Варна. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Искам да стане ясно - предложението е на 

Контролния съвет на Камарата. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Месечно възнаграждение 8 брутни 

минимални заплати. 

Г-н Гиздаков, може ли да внесете яснота по това предложение, 

което Контролният съвет е внесъл? 
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ЕЛИ МОНЕВА: Основната информация е, че това възлиза на 

23 000 лв. годишен разход, без осигуровките, за сметка на 

работодателя, които са 17%. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Колеги, аз ви предлагам следното. За да го 

гласуваме това предложение, нека да го предложим, когато правим 

промените в устава. Ние трябва най-напред в устава да променим, 

там, дето пише, че всички длъжности, които се заемат, са 

безвъзмездни. Гласувайки го, тогава можем да го направим. Сега 

как да гласуваме? 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, в режим на гласуване 

сме. Който е - чета дословно - за месечно брутно възнаграждение в 

размер на 8 минимални работни заплати, считано от 1 юли 2011 г. за 

председателя на Камарата на независимите оценители, моля да 

гласува "за". 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Първи сектор - 33 по 5 - 165. 

Втори сектор - 8 по 2 - 16. 

Трети сектор - 8. 

Четвърти сектор - 10. 

Пети сектор - 12. 

Шести сектор - 18. 

"За" - 229. 

Моля, гласувайте "против". 

Първи сектор - 7 по 5 - 35. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - 3. 

Пети сектор - 5. 

Шести сектор - 6. 

"Против" - 49. 
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Моля, гласувайте "въздържали се". 

Първи сектор - 6 по 5 - 30. 

Втори сектор - няма. 

Трети сектор - 2. 

Четвърти сектор - 4. 

Пети сектор - 4. 

Шести сектор - няма. 

"Въздържали се" - 40. 

"За" - 229. "Против" - 49. "Въздържали се" - 40. 

Според кворума в началото на заседанието - 319, 

предложението се приема. 

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: Обяснение на отрицателен вот.  

Просто е подигравка, тук се чудим откъде да намерим 2 -3-

5000 лв., на този хал, на който сме, вчера едва ли не се създадохме, 

дайте да си стъпим на краката малко, пък тогава ще раздаваме и по 

5000 лв. заплати. Приехме още в началото, като учредихме 

Камарата, че всичко това ще бъде на обществени начала. Просто е 

срамно. 

Това е обяснение на отрицателен вот. И мисля, че някои хора 

сами трябваше да си направят отвод. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Колега, това решение може да влезе 

единствено след като залата с 2/3 гласува съответната промяна в 

устава. Така че нещата не са предрешени. 

Формираме решение по т. 2 - за бюджета.  

Общото събрание приема бюджета както е докладван и 

възлага на г-жа Ели Монева с комисия от далите препоръка на 

днешното общо събрание членове на нашата Камара в едномесечен 

срок да направят преструктуриране и оптимизиране на бюджета.  

Нямаме възможност да се събираме втори път, за да приемаме 

бюджета. 
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Моля който е съгласен, да гласува "за".  

ЕЛИ МОНЕВА: Само искам да ви кажа, че с току-що 

направените гласувания дупката между приходната и разходната 

част се увеличи с до 100  000 лв. Така че моите бързи изчисления, 

базирани на членската маса 1200 човека, показват, че в случай че 

ние увеличим членския внос от 120 лв. на 200 лв., ще покрием… 

(неодобрение в залата). 

Другият вариант е да се използват натрупаните приходи от 

публичния регистър. Искам да ви кажа, че не знам, без да правя 

квалификации кой какъв икономист е и финансист е и какви оценки 

прави, в момента публичният регистър издържа Камарата, а не 

обратното. 

ЕЛЕНА БОНЧЕВА: Искам само да попитам. След като 

говорите за един коректен баланс и бюджет, къде са приходите от 

юни месец или по-точно от май месец от проведените изпити, от 

таксата за провеждане на изпита и регистрацията, плюс курсовете, 

които в момента текат и които ще продължат да се провеждат?  

ЕЛИ МОНЕВА: По т. 3 - таксите от изпитите, те също са 

приходи за бъдещи периоди и по същия начин ще отиват… 

(оживление)… Как да ви обясня по-ясно от това, че докато не мине 

постановление да утвърди тарифата, те не могат да бъдат…, това са 

приходи на регистъра, не са приходи на Камарата, едно. 

Второ, по отношение на курсовете, Камарата се регистрира по 

ДДС. 20% отиват за ДДС, останалите пари се заплащат като 

възнаграждение на изпълнителите по договора, което е 

университетът, в който ние стоим, срещу направена план -сметка и 

единствено 10% остават като положителен финансов резултат в 

Камарата, който е отразен в отчета. 

Тези таблици са формирани на цените, представени в 

Управителния съвет и е взето решение по тях.  
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НИКОЛАЙ ДЕРМЕНДЖИЕВ: Искам да попитам, в тази връзка 

таксите не са одобрени. Събират се и те не са одобрени. Значи вие 

всъщност формирате някакъв приход на едно бъдещо несигурно 

събитие. В смисъл такъв, че то може и да не се случи или ще се 

случи част от него. По същия начин формирате и лихви по това 

несигурно събитие, които също може да станат изискуеми в някакъв 

момент, когато ще трябва да се върнат тези приходи, които сте 

приели. И всъщност това, което отделяте като 10%, може да се 

окаже, че не са 10%, а са минус 10%. (ГЛАСОВЕ: Е-е-е.) Не може 

ли? 

ЕЛИ МОНЕВА: Приходите, които формира публичният 

регистър, са приходите от такси. Такса за вписване на физическо 

лице, такса за вписване на юридическо лице, такса за полагане на 

изпит. Приходите са очертани от закона. Тарифата се утвърждава от 

закона. Тоест ние докато нямаме решението - и това беше ясно 

казано и на миналото, и на по-миналото общо събрание - докато 

няма решение на Министерския съвет, тези приходи не можем да си 

ги признаем като приход в текущата година. В момента, в който 

излезе решението на Министерския съвет, всички те от приходи за 

бъдещи периоди ще дойдат като текущ приход. И в тази година още, 

ако получим това постановление, ние ще акумулираме един много 

голям доход, който няма да бъде облагаем, защото това е по закон. 

Тоест те са, както г-н Дерменджиев каза, рискови. Затова ние 

формираме този резерв, защото ако Министерският съвет каже - абе, 

господа, защо сте писали 120 лв. и сте събрали тук на хората по 

120 лв., а е трябвало да съберете по 60 лв., ние трябва да имаме тези 

пари в наличност, и ги имаме, което съм ви докладвала. Защото в 

банката на Камарата има 494 000 лв., а приходите от бъдещи 

периоди са 460 000 лв. Ние тези пари ги имаме в наличност и винаги 

можем даже да ги върнем, което не би било желателно и би било 
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най-неочакваното и рисково събитие, което може да се случи. Което 

значи, че всички разходи, които Камарата е направила - за заплати, 

за публичния регистър, поддръжка на сайта и пр., и пр., тогава няма 

да бъдат признати за сертификати и т. н.  

Аз не очаквам, че Министерският съвет няма да утвърди 

Тарифата и таксата в размер на 120 лв. Но същевременно ние сме 

длъжни, тъй като много колеги тук се занимават с финанси - 

предпазливо да съхраняваме тези средства. Нали това е един от 

принципите на счетоводството? Затова и се определят като приходи 

за бъдещи периоди. 

КИЧКА СТАНЕВА: Искам да обърна внимание на събранието, 

че бюджета го разглеждахме по същия начин както тази година, така 

и миналата година. Тоест по същия начин нямаше направен 

компетентно направен бюджет. Абсолютно същото се повтаря и 

сега. Губим си време 2 часа да говорим едно и също и да си 

обясняваме неща, които биха могли да бъдат написани в три реда и 

да бъде ясно.  

Затова правя едно предложение. Тъй като явно г-жа Ели 

Монева не може да се справи с правенето на бюджети - това вече 

втора година се повтаря - правя предложение да направим отвод. 

Защото не можем да приемаме по този начин бюджет. И ако ще 

избираме комисия,  комисията да бъде избрана в момента, а не да 

оставяме избор на комисия, която да прави бюджет на едни и същи 

хора, без да знаем кой е. Това е първо. 

Второ, сега сме юли месец. Ние до юли месец приемаме 

бюджет за 2011 г. За какво говорим? Къде го има това? Миналата 

година беше изключение, защото е първа година, но след това какво 

става? 

Това ми е предложението. 
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ЕЛИ МОНЕВА: Благодаря за направеното предложение. Аз с 

удоволствие си правя самоотвод, още повече че тази отговорност ми 

беше вменена допълнително и съм с две отговорности в 

Управителния съвет, пък и не съм отказвала да работя  по 

останалите. 

Така че с най-голямо удоволствие предоставям даже на 

общото събрание да избере между членовете на Управителния съвет 

лицето, което да подготви бюджета в параметрите, които вие му 

зададете. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: И какво ще гласуваме сега? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Предлагам да гласуваме приемане на 

бюджета с направените корекции и да задължим неговите 

съставители да ги отразят. 

Който е за гласуване на бюджета с направените корекции, 

моля да гласува "за". 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Първи сектор - 22 по 5 - 110. 

Втори сектор - 8 по 2 - 16. 

Трети сектор - 7. 

Четвърти сектор - 12. 

Пети сектор - 12. 

Шести сектор - 17. 

"За" - 174. 

Моля, гласувайте "против". 

Първи сектор - няма. 

Втори сектор - няма. 

Трети сектор - 1. 

Четвърти сектор - 3. 

Пети сектор - 5. 

Шести сектор - нула. 



 120 

"Против" - 9. 

Моля, гласувайте "въздържали се". 

Първи сектор - 16 по 5 - 80. 

Втори сектор - няма. 

Трети сектор - 2. 

Четвърти сектор - няма. 

Пети сектор - 4. 

Шести сектор - 1. 

"Въздържали се" - 87. 

"За" - 174. "Против" - 9. "Въздържали се" - 87. 

Предложеният бюджет за 2011 г. е приет със 174 гласа "за" от 

начален кворум 319. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Колеги, постъпило е едно процедурно 

предложение за прегласуване приемането на отчетите. След 

консултация между членовете на Управителния съвет и 

юридическия съветник, който сме поканили, решихме, че 

направеното предложение е целесъобразно, затова за 5 минути да 

прегласуваме поотделно отчетите на Управителния съвет, на 

Контролния съвет, Комисията по професионална етика  и 

финансовия отчет. Това се прави, защото едни хора може да приемат  

един, да не приемат друг и различни съображения, които да има 

всеки от нас по различните отчети. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Отчетите не може да се 

прегласуват, след като вече няма хора от тези, които са гласували.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Предполагам, че гласуването 

ще мине бързо. Нека да направим това гласуване, за да нямаме 

спънки в следващата работа. 

НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: Възможно ли е да бъде направено още 

едно предложение? При консултация с повечето от колегите в 
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дясната страна на залата искам да ви кажа какво е нашето мнение и 

предложение. 

Тъй като на днешното събрание се вижда, че лявата част на 

залата, чрез червените карти, може да гласува без нас, което не 

прави събирането събрание годишно, нашето предложение е да се 

даде един месец, всичко да се подготви по друг начин, да може да се 

гласува чрез пълномощни максимум от трима души и да се свика 

ново събрание, за да може да се вземат правилни решения, да се 

направят правилни организации, верни прогнози и всичко да стане 

както трябва, защото днешното събрание прилича на смешна 

организация. 

В лявата част на залата има 80 души, които представляват 255 

гласа, и какви гласувания правим и какви решения взимаме? 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Вижте, дали лява, дясна - тук няма 

никакво значение. Тук сме представители и носим отговорност пред 

хората, които са ни казали как да гласуваме. Щом са ни 

упълномощили и сме с пълномощни - това е решение на 

Управителния съвет. 

НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: Именно, точно  за това решение на 

Управителния съвет предлагаме да бъде преразгледано. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: В такъв случай тогава просто не 

трябва да има изобщо пълномощни оттук нататък. Това ли 

предлагате? Ами, не става. Имайте предвид, че това означава ние да 

останем без бюджет, да не може да се внесе бюджетът, защото има и 

срокове за внасянето. 

НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: При положение, че сега е шести месец, 

един месец ще промени ли кардинално картината, като направим 

това събрание, след подготовка? 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: А кой ще дойде през август месец?  
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ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Г-н Генков, Вие къде бяхте 

като публикувахме в сайта на Камарата тези неща? Защо тогава не 

реагирахте? Не подлагам на гласуване Вашето предложение, защото 

общото събрание вече работи (ръкопляскания) и сега се губи ценно 

време.  

НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: Може ли да Ви отговоря на въпроса? 

Защото никой от нас не е предполагал, че събранието ще протече по 

този начин и ще бъде неподготвено. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: А аз ако съм предполагал, че 

ще имаме такива разисквания, нямаше да се съглася да вляза в 

Управителния съвет. Но сега си натискам з…ка и стоя и главата ме 

боли, вече за трети път ме заболя. Моля Ви се, оставете ни да 

работим спокойно. 

НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: Въпросът е искаме ли да направим така, 

че нашата професия да стане авторитетна, защитена, добре платена 

или искаме само да отбиваме номера, да имитираме, че правим нещо 

и така нещата да си минават с течение на времето.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Има аудиозапис, има 

протоколчик, Вашето мнение ще бъде взето предвид, но Ви отнемам 

повече думата и продължаваме да работим. 

Моля да прегласуваме поотделно трите отчета, за да нямаме 

колизии след това. 

НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: 40 души решават въпросите на 1000, 

съжалявам. 

(РЕПЛИКИ ОТ МЯСТО.) 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Уважаеми дами и господа, тези хора се 

радват на уважението на своите колеги, които са ги упълномощили 

да ги представляват тук. Ако някой от вас го боли това, че не са го 

упълномощили и че му нямат доверие, е друг въпрос. 
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Искам да ви кажа, много правилно се изказаха, че идват от 

цялата страна и не всички могат да си позволят да дойдат. Както 

искате. Ако искате, ще го направим следващото събрание да бъде 

без пълномощни, но ще се проведе на другия край на България, за да 

могат тези, които не могат да дойдат, да отидат. Да видим тогава 

вие дали ще дойдете изобщо. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Пристъпваме към прегласуване на 

отчетите.  

Моля който е за приемане отчета на Управителния съвет, да 

гласува "за". 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 

Първи сектор - 38 по 5 - 190. 

Втори сектор - 8 по 2 - 16. 

Трети сектор - 10. 

Четвърти сектор - 9. 

Пети сектор - 14. 

Шести сектор - 19. 

"За" - 258. 

Моля, гласувайте "против". 

Първи сектор - нула. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - нула. 

Пети сектор - нула. 

Шести сектор - нула. 

"Против" - нула. 

Моля, гласувайте "въздържали се". 

Първи сектор - 1 по 5 - 5. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - нула. 
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Четвърти сектор - нула. 

Пети сектор - 6. 

Шести сектор - нула. 

"Въздържали се" - 11. 

"За" - 258. "Против" - нула. "Въздържали се" - 11. 

Предложеният отчет на Управителния съвет е приет. 

Прегласуваме отчета на Контролния съвет. 

Моля, който е "за" приемането на отчета на Контролния съвет, 

да гласува. 

Първи сектор - 33 по 5 - 165. 

Втори сектор - 8 по 2 - 16. 

Трети сектор - 7. 

Четвърти сектор - 8. 

Пети сектор - 13. 

Шести сектор - 19. 

"За" - 228. 

Моля, гласувайте "против". 

Първи сектор - 1 по 5 - 5. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - нула. 

Пети сектор - 1. 

Шести сектор - нула. 

"Против" - 6. 

Моля, гласувайте "въздържали се". 

Първи сектор - 5 по 5 - 25. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - 3. 

Четвърти сектор - нула. 

Пети сектор - 3. 
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Шести сектор - 5. 

"Въздържали се" - 36. 

"За" - 228. "Против" - 6. "Въздържали се" - 36. 

Предложеният отчет на Контролния съвет се приема. 

Пристъпваме към прегласуване на отчета на Комисията по 

професионална етика. 

Моля който е съгласен с приемането му, да гласува "за".  

Първи сектор - 38 по 5 - 190. 

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 8 по 2 - 16. 

Трети сектор - 10. 

Четвърти сектор - 11. 

Пети сектор - 19. 

Шести сектор - 19. 

"За" - 268. 

Моля, гласувайте "против". 

Първи сектор - нула. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - нула. 

Пети сектор - нула. 

Шести сектор - нула. 

"Против" - нула. 

Моля, гласувайте "въздържали се". 

Първи сектор - 1 по 5 - 5. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - нула. 

Пети сектор - 2. 

Шести сектор - нула. 

"Въздържали се" - 7. 
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"За" - 268. "Против" - нула. "Въздържали се" - 7. 

Предложеният отчет на Комисията по професионална етика  е 

приет. 

Прегласуваме приемането на финансовия отчет за миналата 

година. 

Моля, който е "за", да гласува.  

Първи сектор - 38 по 5 - 190. 

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 8 по 2 - 16. 

Трети сектор - 9. 

Четвърти сектор - 13. 

Пети сектор - 18. 

Шести сектор - 19. 

"За" - 268. 

Моля, гласувайте "против". 

Първи сектор - нула. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - нула. 

Пети сектор - нула. 

Шести сектор - нула. 

"Против" - нула. 

Моля, гласувайте "въздържали се". 

Първи сектор - 1 по 5 - 5. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - 1. 

Четвърти сектор - нула. 

Пети сектор - 2. 

Шести сектор - 0. 

"Въздържали се" - 8. 

"За" - 268. "Против" - нула. "Въздържали се" - 8. 
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Финансовият отчет се приема. 

Продължаваме по дневния ред. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Давам думата на г-н Людмил Симов, 

който ще докладва правилата за отчета на независимите оценители 

съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за независимите оценители.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, правилата и самата 

форма на отчета са публикувани на сайта на Камарата. Постъпило е 

едно предложение от г-н Димитър Димитров, което е във връзка с 

отразяване в правилата и в образеца към тези правила - допълнение 

за застрахователната полица за застраховка професионална 

отговорност, която всички независими оценители по закон са 

задължителни да имат. 

Аз като вносител на този документ, съм напълно съгласен с 

това предложение - в отчета и в правилата да залегне и отразяване 

на годишната застраховка професионална отговорност на 

независимите оценители. 

Други постъпили предложения няма. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не ни създавайте работа на 

Комисията по професионална етика. Вече имаме оттук-оттам 

неофициални сигнали, че има колеги оценители, които не си 

изпълняват законовите задължения. И едно от тях е, че не са 

застраховали своята професионална дейност. Може да е за 5 лв., 

колкото е там най-ниската застрахователна полица, но направете го. 

Не ни създавайте неприятности по-нататък. Закон - ние сме длъжни 

да го изпълняваме, или трябва да гласуваме предложение да се 

отмени от закона. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Има ли други предложения и 

съображения? 
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ПЕТЪР САВОВ: Имам едно предложение - да има указание за 

попълване на формите. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Други предложения и съображения?  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Аз имам съображение. Предложената 

форма за отчитане дейността на оценителите да има една графа 

„Забележка”, в която да се отчитат оценките, направени от вещите 

лица, или пък оценките, които се приемат от длъжностни лица, 

работещи в различни ведомства, но нямащи право да правят оценки. 

Г-н Иванов има думата. 

ИВАН ИВАНОВ: Въпросът ми е всички оценки ли ще се 

отчитат или толкова, колкото да бъде покрит нормативът, за да не 

бъде прекъсната правоспособността? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Няма норматив, колкото решите. 

ИВАН ИВАНОВ: В закона пише, че ако не се упражнява тази 

правоспособност 3 години… 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Няма норматив. Г-жа Петрова има 

думата. 

ОЛГА ПЕТРОВА: Искам само да кажа по повод на 

предложението на г-н Митев за графата за вписване на оценки, 

изготвени от вещи лица. Оценките от вещи лица не са оценки, а са 

експертизи. Моля да не се бъркат тези понятия. Тоест ние нямаме 

право като оценители да вписваме данни за експертизи, правени за 

съдебната система. 

ПЕТЪР САВОВ: Не съм съгласен с това нещо. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Аз също не съм съгласна, защото 

съдът вече назначава само оценители, което означава, че оценителят 

е и вещо лице, извършва такава дейност.  

ПЕТЪР САВОВ: Искам да прочета един текст от Закона за 

оценителите. Просто не виждам противоречие между експертиза и 

оценка. „Оценка на обект представлява становище на независимия 
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оценител относно стойността на обект за конкретна цел в определен 

момент от време и в условията на конкретен пазар, изготвена…” и т. 

н. Това, че една оценка е наречена експертиза, не значи, че не е 

оценка. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Петров. 

ПЕТЪР ПЕТРОВ (Враца): Хайде нека да оставим уважаваната 

съдебната система тя сама да си преценява кой да взима от нас. Аз 

никога не съм ги подвел. И вече десетки години е така. Нека не се 

бъркаме в работата на съда. Чак толкова пък да сме велики… Да не 

се надскачаме колкото ни е нивото. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Има ли други съображения и 

предложения?  

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Това, което каза колегата, не 

противоречи на това, което казахме. Би трябвало оценителят да се 

отчита и при експертизите. Така ли, колега? Това ли искахте да 

кажете? 

ПЕТЪР ПЕТРОВ (Враца): Да не бъркаме съда в нашата 

работа. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Заповядайте, колежке. 

КРЕМЕНА ЖЕЛЕВА: Бих искала само за по-голяма яснота да 

разясните какво сте имали предвид в чл. 5, ал. 2 - „При проверка на 

годишния отчет ние, лицензираните оценители, сме длъжни да 

представим всички други необходими документи”. Да уточните 

„всички други необходими документи”. Да бъде по-конкретно, по-

ясно и точно написано. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ:  Къде е това, което казвате? 

КРЕМЕНА ЖЕЛЕВА: Чл. 5, ал. 2 от правилата. В чл. 5, ал. 2 в 

правилата за отчет на независимите оценители - проекта, който в 

момента разглеждаме, е записано - „При проверка на годишния 

отчет независимият оценител е длъжен да представи на 
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Управителния съвет на Камарата договорите (дотук е ясно всичко) и 

следващото - „и всички други необходими документи”. Просто с 

молба да конкретизирате именно този текст - „всички други 

необходими документи”.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Тези документи, които ще потвърдят 

Вашето твърдение, че Вие сте направили тези оценки. Това са 

протоколи, фактури или някои други материали… Може да нямате 

други. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Извинете, аз също възразявам 

срещу тази алинея на чл. 5, тя следва да отпадне или да се 

конкретизира начинът, по който се представят. Договорът е 

конфиденциален между възложител и изпълнител. В закона 

категорично пише „конфиденциалност”. Така че ние не можем да 

искаме договорите, които са конфиденциални. За да бъдат те 

представени, трябва да се иска разрешение. Не може да се 

представят договорите.  

ПЕТЪР САВОВ: Абсолютно се присъединявам. Това може да 

доведе до нелоялна конкуренция и отстраняване част от колегите, 

които са завзели някаква ниша от пазара, от други, които правят 

нелоялна конкуренция, домогвайки се до договорите. Това е 

абсурдно. Ако някой се съмнява в това и направи проверка, може да 

го изиска, да се занесе само да се покаже. Това е абсурд.  

АЛБЕНА КОЛЕВА: Предвид всички досега направени 

обсъждания във връзка с формата, аз предлагам да стане във вид на 

декларация. Всеки от нас да декларира, че работи и какви оценки е 

правил. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: За да стане това, трябва да 

променим закона. 

АЛБЕНА КОЛЕВА: В такъв случай отчетът да е под формата 

на деклариране. А отделно, защо трябва да прави разделение - 
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държавни, общински организации, частни фирми и физически лица, 

като се отчита… 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Какво предлагате? 

АЛБЕНА КОЛЕВА: Ами просто една графа. Правил ли си 

оценки и колко бройки. Защо трябва да бъдат разделени - за колко 

физически лица, за колко държавни организации, за колко частни 

фирми? 

ПЕТЪР САВОВ: Въобще тук не трябва да става дума за брой 

оценки, защото в закона няма изискване за минимален брой оценки. 

В отчета чисто и просто трябва да се декларира правил ли си оценки 

по тази част - да, не си ли правил - не. Няма норма. Една да си 

направил, ще напишеш "да". 

Освен това, моята обосновка по първото нещо, когато ставаше 

дума за съдебните експертизи. На практика в момента в България 

90% от възлагането на лицензираните оценители, които имат лиценз 

за търговски предприятия, това е несъстоятелността. Те се възлагат 

на съда. Това означава, че ако тези експертизи не се приемат в тези 

отчети, след 2 години няма да имаме оценители на търговски 

предприятия. Ще останат двама - трима. 

НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: Може ли още едно предложение и един 

пример във връзка с изказването на колегата?  

Относно отчитане дейността на независимия оценител. След 

като в закона знаем всички, че е писано по не най -правилни 

съображения и не е описано какво точно да бъде отчитането на 

дейността, не е ли достатъчно просто да декларираме отчет, че не 

сме подвеждани, упражнявайки тази професия, под наказателна 

отговорност, което е предостатъчно. А от друга страна, шофьорската 

книжка е също вид лиценз, но никой не кара шофьорите да се 

отчитат колко са карали и тя важи до срока, който е посочен на 

шофьорската книжка. Също така дипломите за висше образование и 
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средно образование - никой не иска да се упражняват професии, за 

да бъдат валидни. Значи тази квалификация независим оценител, 

веднъж е придобита чрез обучение и чрез полагане на изпити и би 

следвало да бъде независима като квалификация от нейното 

упражняване.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Докато действа този закон, сме 

длъжни да спазваме неговото изискване. Когато отменим този член, 

ще направим такива постъпки, тогава няма да се правят…  

НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: Да, но как е записано в закона? Какъв 

отчет…? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Всичко, което не е разписано 

подробно в закона, се разписва с подзаконови актове.  

НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: И подзаконовите актове какво 

регламентират? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Всичко останало.  

Прекратяваме с Вас дебата. 

Колежке, заповядайте. 

ИРИНА СЕМЕРДЖИЕВА: Искам да подкрепя колегата Савов 

с неговото изказване. Съображенията ми са следните.  Камарата на 

оценителите е в ограничен състав. Оценителите в различните 

специалности са много. Ако ние на тези хора оползотворим времето 

да ни преглеждат отчетите, ще остане другата съществена работа на 

Камарата несвършена. 

Имайте предвид, че сме в началото на развитието на Камарата. 

Предлагам за 2010 г. и 2011 г. да не се правят тези отчети или поне 

да се направят в някакъв формат, които да бъдат съвсем 

стилистични, за да може хората да работят по същество. И 

предлагам общото събрание да гласува това предложение - поне за 

2010-2011 г. отчетите да бъдат по същество, само с "да" и "не". 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Велинов, заповядайте. 



 133 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Уважаеми дами и господа, това е 

изискване на закона, ние сме длъжни да го спазим.  Формално или 

не, трябва да направим някакви отчети. За ваше успокоение, искам 

да кажа, че в работните групи, които искат да променят закона, 

както господинът много правилно предложи, ще предложим да 

отпадне изобщо даването на такива отчети.  

Освен това, понеже преди това стана един дебат тук, на който 

не можахме да отговорим, пак беше за промяната на закона, едното 

беше, че ще направим такса, а другото е за Министерския съвет, 

който 2 години не намери време да потвърди тази тарифа. Едно от 

предложенията за промяна на закона ще бъде да отпадне 

задължението на Министерския съвет да потвърди тази тарифа, така 

че тя ще остане във вида, в който сте гласували вие.  

Предлагам да прекратим дебатите по тази точка.  Да гласуваме 

и да преминем към следващите точки. Още малко останаха, имаме 

възможност да свършим. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Понеже законът ни задължава 

да направим отчет, нямам нищо против в тези графи, където пише - 

„към държавни, общински, частни фирми, физически лица”, да се 

запише "да". Който иска, да си пише и някакви бройки. Лично аз 

няма да си пиша всичките, защото не мога да си ги преброя. Става 

въпрос, че съм ходил като вещо лице и ще броя колко пъти съм бил 

ли? Ами ще пиша 5 и ще отчета, че съм направил 5. Който иска, да 

ме проверява. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: В такъв случай в анкетата „брой” 

трябва да се заличи. В анкетата имате „брой извършени оценки”, 

което предполага броят да се запише.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Добре, предложението Ви е да 

падне „брой” и да остане „извършени оценки”?  

ГЛАСОВЕ: Да, не. 
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ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: С "да" и "не" е предложението 

ви. Благодаря. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: И чл. 5, ал. 2 да отпадне. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Е, не може да отпадне членът. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Ама не може да искате, колеги… 

Това просто е абсурд, което сте написали. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ако сте излъгали, че имате с 

фирми, как ще докажете, че сте направили нещо? Нали трябва да 

покажете договора?  

ГЛАС: Няма да показваме договора…  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Договорът може да бъде и 

устен. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Когато НАП и другите структури 

възлагат, те го възлагат с договори, извинявайте. Има различни 

форми на възлагане. 

Аз смятам, че това нещо противоречи на квалифицираната 

информация. 

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА: Аз говоря вече от името на 

пенсионерите оценители. Искам таксата да пенсионерите да бъде 

половината от 120 лв. Това е мое предложение, нека да се гласува.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Обсъждаме друг въпрос. 

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА: Не, как, все още говорите и за 

таксите. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Как за таксите, гласуваме за 

отчетите. 

ИРИНА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Записахме ли това предложение 

за графите - "да" или "не"?  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Сега ще го гласуваме. 

НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: Искам да попитам - тези членове, които 

не са членове на Камарата, те не попълват такава информация. 
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Примерно има 1000 души. Следва ли на тях да им се отнемат 

правата? Например служителите, които работят с Явленс, Адрес… 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Господине, въпросът Ви не е 

коректен, тъй като това нещо е заложено в закона и то важи за 

членовете на Камарата и за оценителите, които не са членове на 

Камарата. 

ИВАН ИВАНОВ: Имам предложение. Ако отпадне броят на 

оценките в тази таблица, Управителният съвет да направи анализ 

кой оценител какъв дял има на пазара и при установяване на 

някакъв процент - 3 или 5, Камарата да бъде регулатор, да се събира 

и да предприеме действия.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Какви? 

ИВАН ИВАНОВ: Нека да предложи някой друг. Моето 

предложение е дотук. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Предлагам прекратяване на дебатите 

по този въпрос. 

АЛБЕНА КОЛЕВА: Да отпадне „брой” и да остане „за” и „не”. 

И съответно моето предложение беше да отпадне и разделението по 

държавни, частни и физически лица. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Прекратяваме дебатите по въпроса.                                     

След това пристъпваме към гласуване на направените предложения. 

С явно гласуване прекратяване на дебатите по въпроса.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Който е за прекратяване на 

дебатите, моля да гласува „за”. 

Първи сектор - 38 по 5 - 190. 

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 8 по 2 - 16. 

Трети сектор - 7. 

Четвърти сектор - 12. 

Пети сектор - 14. 

Шести сектор - 19. 



 136 

„За” - 261. 

Моля, гласувайте „против”. 

Първи сектор - нула. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - нула. 

Пети сектор - нула. 

Шести сектор - нула. 

„Против” - нула. 

Моля, гласувайте „въздържали се”. 

Първи сектор - нула. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - нула. 

Пети сектор - 3. 

Шести сектор - нула. 

„Въздържали се” - 3. 

„За” - 261. „Против” - нула. „Въздържали се” - 3. 

С 261 гласа "за" се прекратяват разискванията по този въпрос. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Пристъпваме към гласуване на 

направените предложения. 

Отзад-напред. Албена Колева е предложила, заедно с други, 

които са я подкрепили, да има една графа, без „бройка”, който 

желае, може да посочи и бройката. Да отпаднат колоните, да остане 

само една, в която да не се пише бройка. 

Моля, който е "за", да гласува.  

Първи сектор - 38 по 5 - 190. 

Втори сектор - 1 по 3; 8 по 2 - 16. 

Трети сектор - 10. 

Четвърти сектор - 11. 
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Пети сектор - 20. 

Шести сектор - 17. 

"За" - 267. 

Моля, гласувайте "против". 

Първи сектор - нула. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - нула. 

Пети сектор - нула. 

Шести сектор - 2. 

"Против" - 2. 

Моля, гласувайте "въздържали се". 

Първи сектор - нула. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - нула. 

Пети сектор - 1. 

Шести сектор - нула. 

"Въздържали се" - 1. 

"За" - 267. "Против" - 2. "Въздържали се" - 1. 

Приема се това предложение. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Следващото предложение е за 

оставането на ал. 2 от чл. 5. Давам думата на г-н Симов. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Предлагам да се оттегли това 

предложение на ал. 2 от чл. 5. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Ал. 2 на чл. 5 се оттегля от 

вносителите. (Ръкопляскания.)  

И по този документ остана още едно предложение за 

гласуване - на г-н Димитър Димитров, допълнение към чл. 3, ал. 2 - 

на последно място в годишния отчет да се допълни на нов ред 
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„Застраховки, номер, дата и срок на застрахователната полица и 

застрахователната институция”. 

Моля който е съгласен това предложение на г-н Димитров да 

влезе в отчета, да гласува "за". 

Първи сектор - 15 по 5 - 75. 

Втори сектор - 5 по 2 - 10. 

Трети сектор - 3. 

Четвърти сектор - нула. 

Пети сектор - 3. 

Шести сектор - 11. 

"За" - 102. 

Моля, гласувайте "против". 

Първи сектор - 22 по 5 - 110. 

Втори сектор - 1 по 3; 3 по 2 - 6. 

Трети сектор - 5. 

Четвърти сектор - 11. 

Пети сектор - 10. 

Шести сектор - 2. 

"Против" - 147. 

Моля, гласувайте "въздържали се". 

Първи сектор - 4 по 5 - 20. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - 1. 

Четвърти сектор - 2. 

Пети сектор - 7. 

Шести сектор - 5. 

"Въздържали се" - 35. 

"За" - 102. "Против" - 147. "Въздържали се" - 35. 

Предложението на г-н Димитров не се приема. 

Г-н Петров, заповядайте. 
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ПЕТЪР ПЕТРОВ (Враца): Понеже сме оценители - няма да 

минем без застраховки. Те ще растат, ще растат, дотолкова, 

доколкото да ни приеме обществото с доверие. Друг е въпросът, 

сега тук опираме до офиса на застрахователни компании. Няма да се 

впускам в подробности, но онази група, моето уважение към всички 

вас, ама много сте единни. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: След като гласувахме предложенията, 

подлагам на гласуване окончателно предложения текст с 

гласуваните предложения - да приемем формата на отчета на 

оценителите, което ни се изисква по закон. Предложението на 

госпожата, която предложи за 2010 и 2011 г. да не правим отчет, е 

противозаконно и не го подлагам на гласуване. 

ПЕТЪР САВОВ: Не подложихте на гласуване експертите от 

вещите лица да се включват ли. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Сега само поставяте един казус, 

който ще разискваме още безкрайно време. Ние махнахме 

колонките, където пише какво е това нещо. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: В режим на гласуване сме за 

цялостното приемане на документа.  

Който е съгласен с направените корекции, моля да гласува 

"за". 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Първи сектор - 41 по 5 - 205. 

Втори сектор - 1 по 3; 8 по 2 - 16. 

Трети сектор - 6. 

Четвърти сектор - 13. 

Пети сектор - 15. 

Шести сектор - 19. 

"За" - 277. 

Моля, гласувайте "против". 
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Първи сектор - нула. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - нула. 

Пети сектор - нула. 

Шести сектор - нула. 

"Против" - нула. 

Моля, гласувайте "въздържали се". 

Първи сектор - нула. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - нула. 

Пети сектор - нула. 

Шести сектор - нула. 

"Въздържали се" - нула. 

"За" - 277. "Против" - нула. "Въздържали се" - нула. 

Трета точка от  дневния ред е приета.  

(Преброител на първи сектор става Мария Райковска.) 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Преминаваме към т. 4 от дневния ред 

- Промени в устава на Камарата и Правилника за финансовата 

дейност. 

Докладва: Иван Митев. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Първото предложение е от чл. 2, ал. 3 

е да отпадне адресът - ул. Балша №1, бл. 9, тъй като отдавна 

Камарата не се намира на този адрес. 

Има ли някакви други съображения? 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Който е съгласен да се махне фалшивият адрес, моля да 

гласува "за". 

Първи сектор - 41 по 5 - 205. 
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Втори сектор - 1 по 3; 8 по 2 - 16. 

Трети сектор - 6. 

Четвърти сектор - 13. 

Пети сектор - 17. 

Шести сектор - 19. 

"За" - 279. 

Моля, гласувайте "против". 

Първи сектор - нула. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - нула. 

Пети сектор - нула. 

Шести сектор - нула. 

"Против" - нула. 

Моля, гласувайте "въздържали се". 

Първи сектор - нула. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - нула. 

Пети сектор - нула. 

Шести сектор - нула. 

"Въздържали се" - нула. 

"За" - 279. "Против" - нула. "Въздържали се" - нула. 

С 279 гласа "за" първата промяна в устава е приета.   

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Втората предложена промяна се 

отнася до чл. 41, ал. 2 - „Управителният съвет взема решение за 

сроковете за внасяне на дължимия членски внос по ал. 1”.  

В стария текст е - „Сроковете за внасяне на дължимия членски 

внос да се определят от общото събрание”. Това нещо е 

продиктувано от това, че не може да свикваме общо събрание, което 
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да разсрочва невнесения членски внос, както беше тази година, и 

трябва да започнат процедури по отстраняване и изключване на 

членове на КНОБ само поради това, че са проспали или са нямали 

възможност в определения срок да внесат дължимия членски внос.  

Има ли други съображения? 

Софийската колегия по този въпрос е направила допълнение - 

„Общото събрание да определя срока за внасяне на членския внос за 

всяка финансова година, който да бъде не по-късно от 31.03. на 

текущата година за текущата година”.  

Има ли други предложения?  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Един момент, г-н Митев. По 

устав трябва 2/3 да гласуват от кворума за приемане за промяна на 

устава. Ние следобед като започнахме, бяхме 319. Тогава 

преброихме кворума. Ако приемем това число за кворум, 2/3 ги 

имаме с 279 гласа. 

ГЛАС: Не се смята така. 2/3 от присъстващите.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  Щом смятате, че от 

присъстващите, значи го имаме. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, трябва да се установи 

кворумът, колко са присъстващите в залата. Всички да си вдигнат 

картите. След това, с 2/3 от този кворум се приемат решенията, 

които се предлагат за изменение на устава.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: В момента, ако обичате, 

всички присъстващи и имащи право да гласуват, вдигнете си 

картите за установяване на кворума. 

Първи сектор - 43 по 5 - 215. 

Втори сектор - 1 по 3; 8 по 2 - 16. 

Трети сектор - 6. 

Четвърти сектор - 10. 

Пети сектор - 16. 
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Шести сектор - 19. 

ГЛАСОВЕ: Още два гласа…. 

Колеги, кворумът е 287. Спрямо него смятаме 2/3. Трябва 

да сме повече от 192-ма, за да се приемат решенията. 

По второто предложение, г-н Митев, направете си го. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Управителният съвет взема решение 

за сроковете за внасяне на дължимия членски внос по ал. 1.  

Определянето на сроковете за внасяне на дължимия членски 

внос да става от Управителният съвет, а не от общото събрание, за 

да има по-голяма оперативност по този въпрос.  

Който е съгласен, моля да гласува  "за".  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Първи сектор - 29 по 5 - 145. 

Втори сектор - 1 по 3; 8 по 2 - 16. 

Трети сектор - 2. 

Четвърти сектор - 10. 

Пети сектор - 13. 

Шести сектор - 19. 

"За" - 208. 

Моля, гласувайте "против". 

Първи сектор - 11 по 5 - 55. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - 4. 

Четвърти сектор - 1. 

Пети сектор - 2. 

Шести сектор - нула. 

"Против" - 62. 

Моля, гласувайте "въздържали се". 

Първи сектор - нула. 

Втори сектор - нула. 
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Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - нула. 

Пети сектор - 3. 

Шести сектор - нула. 

"Въздържали се" - 3. 

"За" - 208. "Против" - 62. "Въздържали се" - 3. 

Предложението се приема. 

Третото предложение, г-н Митев. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Чл. 11, т. 4 става - „Редовно да 

плащат членския си внос в определените размер и срокове”. 

Съществуващият текст - „Редовно да плащат членския си внос в 

размер и срокове, определени от общото събрание на Камарата”. 

Отпада само това, което беше гласувано в предишното…  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Аз предлагам да не го 

гласуваме щом приехме автоматично да отпадне. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, то е следствие. 

Останалите точки са следствие от приетото решение. Затова аз ви 

предлагам по т. 2, както е в даденото предложение, фактически 

приемайки това решение, отпадат всички останали гласувания по 

тази първа точка. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Може ли процедурно предложение? 

Прегласува се само първото предложение. Второто 

предложение, което е на Софийската регионална колегия, не се 

гласува. Вие не го предложихте изобщо и не го дадохте за 

гласуване. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Предложенията се гласуват едно по 

едно. След като едното е прието, очевидно , че другото няма да бъде 

прието. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Обратно, трябваше първо да се гласува.  
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СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Аз искам само да кажа на 

колегите, че всъщност като изключим точната редакция на 

текстовете, става въпрос за следното. Сега съществуващият текст в 

устава е - решенията ги взимаме ние, общото събрание. Това, което 

предлага Управителният съвет, е те да взимат решението, без дата, 

когато те преценят, на принцип какъвто преценят. Това, което 

Софийската регионална колегия - София и София област е 

предложила, е да остане правото на взимане на решение да си остане 

в общото събрание и за момента да фиксираме един срок - 31 март, 

догодина може да пишем друг срок. Но да остане правото за взимане 

на решение от общото събрание. Вие току-що гласувахте - по 

някакъв начин, може би не ви е било ясно, съжалявам, че мотивите 

не се изчетоха. 

ИВАН ИВАНОВ: На 31 март ще трябва да минават събрания, а 

не да се събира членски внос. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Аз искам само да направя една 

реплика. Вие знаете, тази година, беше зададен въпросът защо 

отложихме толкова време общото събрание. Точно по желание на 

регионалните колегии се удължаваше срокът, тъй като бяха 

постъпили искания от колеги поради финансови причини и т. н., че 

нямат възможност да си плащат членския внос. И на нас ни се 

постави въпроса, че ние нарушаваме устава и другите разпоредби, 

тъй като самостоятелно Управителният съвет не може да вземе 

такова решение. Вие сега искате с това решение да остане 

статуквото, което е от предишния устав. Тоест решението за 

членския внос както е записано по устава, да се приема от общото 

събрание. Тогава догодина, ако колегите поради някакви финансови 

съображения не могат да платят, тогава трябва да се знае, че това 

общо събрание е приело фактически в определен срок да се плаща 

членският внос и всичките останали членове да бъдат изключени. Аз 
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не виждам с какво се увеличават прерогативите и правомощията на 

Управителния съвет, ако той може да определя срока за плащане на 

членския внос. Просто не виждам какво е съображението, че 

Управителният съвет може да злоупотреби с това, че ще определя 

срока за плащане на членския внос. 

В този устав има много по-важни неща, които мисля, че 

трябва да ги приемем, ние сега се спираме точно на тези неща. Но 

това е въпрос на решение на общото събрание 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Извинете, колеги, ние сме си 

избрали управителни тела. Хайде да им гласуваме доверие, но нека 

ни уведомяват. Нищо лошо няма в условията на криза, знаете, че 

има хора, които са затруднени, особено от провинцията. Нека 

колегите да могат оперативно да решават, но да бъдат така добри да 

ни уведомят. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Благодаря. Процедурно 

предложение от Людмил Велинов. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Уважаеми господа, остана още малко 

от дневния ред и тъй като срокът, за който гласувахме да протече 

събранието, изтича, предлагам той да бъде увеличен с още 45 

минути или да стане до 18,45 часа. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Процедурните предложения се 

гласуват веднага. 

Който е съгласен да продължим още 45 минути работата, моля 

да гласува "за". 

Първи сектор - 32 по 5 - 160. 

Втори сектор - 1 по 3; 8 по 2 - 16. 

Трети сектор - 6. 

Четвърти сектор - 11. 

Пети сектор - 10. 

Шести сектор - 19. 
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"За" - 225. 

Моля, гласувайте "против". 

Първи сектор - 1 по 5 - 5. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - 1. 

Пети сектор - 4. 

Шести сектор - нула. 

"Против" - 10. 

Моля, гласувайте "въздържали се". 

Първи сектор - 3 по 5 - 15. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - нула. 

Пети сектор - 3. 

Шести сектор - 5. 

"Въздържали се" - 23. 

"За" - 225. "Против" - 10. "Въздържали се" - 23. 

Предложението се приема, продължаваме работата още 45 

минути. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Предложение към чл. 18 - ал. 1, т. 10 

да отпадне, която се отнася до движимо имущество и интелектуална 

собственост на Камарата, и да отпадне т. 15 - Утвърждаване на 

административния щат на Камарата. Това са от правомощията на 

общото събрание.  

По този въпрос има предложение и от Софийската колегия, 

което гласи - „Взема решение за покупка и разпореждане с движимо 

и недвижимо имущество, интелектуална собственост на КНОБ. 

Общото събрание, по предложение на Управителния съвет, взема 

решения във връзка с покупката или разпореждане с активи за всяка 
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календарна година съобразно доказана от Управителния съвет и 

приета от общото събрание програма. За ДМА, които са от 

оперативно постоянен характер и които са погинали и/или на 100% 

повредени, без възможност за ремонт, Управителният съвет на 

КНОБ има право да възстанови конкретния тип, без да се налага 

вземането на решение от общото събрание.”  

Мотивировката за второто предложение: „Не е необходимо да 

се променя уставът генерално . В това отношение резонно е всяка 

година общото събрание да гласува конкретни права, които да се 

осъществяват текущо, съобразно направеното по-горе предложение. 

добре е да има и оперативност по отношение на активите, затова в 

предложението се дава тази възможност. Това ще е добре както за 

КНОБ като цяло, така и за лицата на управленско ниво, като тук не 

става въпрос за доверие, а за принципи.” 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: И за щата има предложение от 

Софийската колегия, г-н Митев, прочетете го. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Предложението за щата е - да остане 

старият текст, „Административният щат на Камарата. Щатът се 

приема при предложена и доказана необходимост от ръководните 

органи на КНОБ и се приема от общото събрание по брой лица и 

характера на тяхната работа, както и по гласувания годишен 

бюджет. Не е редно да се назначават лица, да се определя техният 

щатен брой без знанието и решението на общото събрание, което не 

предполага прозрачност и контрол в това отношение. Щатът трябва 

да бъде представен пред общото събрание и обоснован от 

ръководството на КНОБ.” 

СТЕФАН ДАНГОВСКИ: Бих искал това нещо да бъде вързано 

с приходната част на бюджета. Това нещо да бъде казано така: „ако 

има средства в бюджета за тази цел.” За да не отиваме на пасив. 



 149 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Към кое от предложенията го правите 

това нещо? 

СТЕФАН ДАНГОВСКИ: Към Софийската колегия.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Други съображения има ли? 

ПЕТЪР САВОВ: Аз имам едно предложение. Тъй като се 

говори за оперативни активи, в смисъл това би трябвало да са 

някакви сравнително малоценни активи и става дума за брак, дори 

аз съм готов да дадем права на председателя на Управителния съвет 

да извършва този брак. Управителният съвет да се събере да бракува 

един компютър и специално решение да има за това, ми се струва 

вече дори и това прекалено. Специално за някакви дребни неща би 

трябвало самият председател на Управителния съвет да има някакви 

правомощия, дали до някаква сума, до някакви правомощия.  Но да 

се събира Управителният съвет… 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Людмил Велинов. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Предлагам чл. 18, ал. 1, т. 10, която в 

момента гласи - „Общото събрание взима решение за разпореждане 

с недвижимо имущество, движимо имущество и интелектуална 

собственост”, да се промени на „… взима решение за недвижимо 

имущество, движимо имущество над 5000 лв. и интелектуална 

собственост”. 

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: … (не се чува). 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Предлагам редакция, не правя ново 

предложение. 

ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: Няма нужда от нова редакция.   

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Предполагам, че г-н Велинов 

прави това предложение, понеже му е най-далечно и е компромисно 

между всичките. Защото остава си интелектуалната собственост и се 

променя само движимо имущество над 5000 лв.  
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АЛБЕНА КОЛЕВА: 5000 лв. или 10 бройки по 5000 лв. - какво 

е това? 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Единична стойност. 

АЛБЕНА КОЛЕВА: Мисля, че е по-добре да оставим 

решението на регионална колегия София. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Какво предложихте Вие? 

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Искам само да ви кажа, че в 

нашето предложение има много сериозна свобода за целия 

Управителен съвет, защото могат да се случат неудобства от 

принтер, от компютър и т. н. Смисълът на предложението е 100% 

всичко, което се повреди, без всякакво разрешение вие да можете да 

си го възстановите, за да работи Камарата както трябва. 

По отношение на покупките това трябва да бъде както сега 

гледаме бюджета. Видяхте какво става с този бюджет. Вие не 

можете два листа бюджет да направите както трябва, аз не вярвам, 

че трябва да ви се гласува все още това доверие да правите покупки. 

А по отношение на самия устав, така просто, там пише само 

„разпореждане”. Каквото и решение да вземете, трябва да сложите 

понятието „покупка”. Сега в члена седи  само разпореждаме. Значи 

разпореждаме, преди това трябва да е предходното „покупка”. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Тъй като има две официални 

предложения, пристъпваме към тяхното гласуване. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, много е хубаво това 

нещо, дали ще ни пречи в работата…, но все пак имайте го предвид. 

Това се отнася не само до централното  ръководство на Камарата, 

това се отнася и за регионалните колегии. Всякаква покупка тогава 

на някаква движима вещ трябва да бъде с разпореждане. 

Разпоредителната сделка не е само за продажба, разпоредителната 

сделка е покупка, продажба и отдаване под наем  на това имущество, 

което е на Камарата. Но в края на краищата в прерогативите на 



 151 

общото събрание е да реши това нещо. Ще се окаже, че 

регионалните колегии, особено новите, които още нямат закупени 

активи, ще трябва да чакат общото събрание. 

Вие виждате сега с какъв труд ние приемаме бюджета. 

Смятате ли, че в този бюджет в момента има опис на активите или 

поне насока на активите, които трябва да се купят? За мен е 

достатъчно, ако в бюджета е записано, че има например за цялата 

Камара, включително и за регионалните колегии 5000 лв. или 

10 000 лв., които никога не са били над тази сума, това е достатъчно 

Управителният съвет, включително регионалните колегии да се 

придържат в тази сума. Иначе не зная как ще се разпореждаме с тези 

движими вещи. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Пристъпваме към гласуване на двете 

предложения. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Само едно уточнение - единична 

стойност над 5000 лв., това е в рамките на бюджета, който сте 

гласували. Те не могат да надхвърлят бюджета, нали разбирате?  

ГЛАСОВЕ: Ние нямаме бюджет. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Гласуваме предложението на 

Регионална колегия - София - „Взема решение за покупка и 

разпореждане с движимо и недвижимо имущество и интелектуална 

собственост на КНОБ. Общото събрание, по предложение на 

Управителния съвет, взема решение във връзка с покупката и 

разпореждането на активите за всяка календарна година, съгласно 

доказаната от Управителния съвет и приета от общото събрание 

програма. За дълготрайни активи, които не са с оперативно 

постоянен характер или са погинали, или на 100% повредени, без 

възможност за ремонт, Управителният съвет има право да 

възстанови конкретния актив, без да се налага вземане на решение 

от общото събрание.” 
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Който е за това предложение, моля да гласува "за".  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Първи сектор - 22 по 5 - 110. 

Втори сектор - 1 по 3; 2 по 2 - 4. 

Трети сектор - 6. 

Четвърти сектор - 7. 

Пети сектор - 9. 

Шести сектор - 6. 

"За" - 145. 

Моля, гласувайте "против". 

Първи сектор - 13 по 5 - 65. 

Втори сектор - 3 по 2 - 6. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - 2. 

Пети сектор - нула. 

Шести сектор - 13. 

"Против" - 86. 

Моля, гласувайте "въздържали се". 

Първи сектор - 4 по 5 - 20. 

Втори сектор - 2 по 2 - 4. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - нула. 

Пети сектор - 6. 

Шести сектор - нула. 

"Въздържали се" - 30. 

"За" - 145. "Против" - 86. "Въздържали се" - 30. 

Няма 2/3, предложението не се приема.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Подлагам на гласуване другото 

предложение по тази точка. „От правомощията на общото събрание 

да отпадне разпореждането с движимо имущество и интелектуална 
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собственост на Камарата и утвърждаването на административния 

щат на Камарата.” 

Който е "за" това предложение, моля да гласува.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Първата точка само. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: От т. 10 на чл. 18, ал. 1 да 

отпадне - „Движимо имущество, интелектуална собственост на 

Камарата”. Тоест да остане, че общото събрание взима решение за 

разпореждане само с недвижими имоти. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: По т. 1 от това предложение, 

за промяна на т. 10 от ал. 1 на чл. 18, който е "за" моля да гласува.  

Първи сектор - 15 по 5 - 75. 

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 7 по 2 - 14. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - 2. 

Пети сектор - 6. 

Шести сектор - 13. 

"За" - 113. 

Моля, гласувайте "против". 

Първи сектор - 16 по 5 - 80. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - 5. 

Четвърти сектор - 6. 

Пети сектор - 5. 

Шести сектор - нула. 

"Против" - 96. 

Моля, гласувайте "въздържали се". 

Първи сектор - 4 по 5 - 20. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - 1. 

Четвърти сектор - нула. 
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Пети сектор - 4. 

Шести сектор - 5. 

"Въздържали се" - 30. 

"За" - 113. "Против" - 96. "Въздържали се" - 30. 

Това предложение не се приема. 

Предложението на Велинов беше да остане същият текст, като 

се фиксира движимото имущество с единична стойност над 5000 лв.  

АЛБЕНА КОЛЕВА: Процедурно. Тъй като тези предложения и 

промени в устава се приемат с 2/3 гласове "за", да броим само "за" 

гласове и ако няма 2/3, да не броим "против"  и "въздържали се" за 

всяко едно решение и да минаваме към следващото. Защо всеки път 

да гласуваме за предложение "за", "против"  и "въздържали се", като 

на нас ни трябват 2/3? Щом  има 116 гласа "за", то не минава.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Процедурното предложение се 

гласува веднага. Предложението е ако от гласувалите "за" се види, 

че не може да мине решението, да не се гласува "против"  и 

"въздържали се". 

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува "за".  

Първи сектор - 41 по 5 - 205. 

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 7 по 2 - 14. 

Трети сектор - 6. 

Четвърти сектор - 11. 

Пети сектор - 11. 

Шести сектор - 18. 

"За" - 268. 

Моля, гласувайте "против". 

Първи сектор - нула. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - нула. 
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Пети сектор - 3. 

Шести сектор - нула. 

"Против" - 3. 

Моля, гласувайте "въздържали се". 

Първи сектор - 1 по 5 - 5. 

Втори сектор - нула. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - нула. 

Пети сектор - 2. 

Шести сектор - нула. 

"Въздържали се" - 7. 

"За" - 268. "Против" - 3. "Въздържали се" - 7. 

Предложението се приема.  

Оттук нататък при гласуване на промяната на членовете на 

устава, ако при гласуването "за" има или няма 2/3, се приема 

съответно предложението или отпада. 

Преди малко 2/3 беше 192-ма. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Предложение на Управителния съвет 

- „Да отпадне, в чл. 18, ал. 1, от правомощията на общото събрание 

утвърждаването на административния щат на Камарата”.  

Предложението на регионална колегия - София е да остане 

старият текст - „Утвърждава административния щат на Камарата”.  

Колегите са изложили своята мотивировка: „Щатът се приема 

при предложена и доказана необходимост от ръководните органи и 

се приема от общото събрание по брой лица и характер на тяхната 

работа, както и по гласуван годишен бюджет. Не е редно да се 

назначават тези лица, да се определя техният щатен брой без 

знанието и решението на общото събрание, което не предполага 

прозрачност и контрол в това отношение. Щатът трябва да бъде 
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представен пред общото събрание и обоснован от ръководството на 

КНОБ.” 

Пристъпваме към гласуване на двете предложения. 

Първо, предложение 2 - да остане старият текст. Моля тези, 

които са "за" това предложение, да гласуват. Старият текст е - „Да 

остане в прерогативите на общото събрание да утвърждава 

административния щат на Камарата”. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Въпросът е какво значи да остане 

старият текст? Представете си в момента , ако се гласува и това 

предложение - да остане старият текст – не се приеме, не събере 2/3 

от гласовете, и предложението на Управителния съвет не събере 2/3 

от гласовете - ще се получи нормативен вакуум.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, вече се претоварихме 

достатъчно. Това предложение въобще не трябва да се гласува, 

защото то си съществува. 

Гласуваме предложението на Управителния съвет, т. 15 в ал. 1 

на чл. 18 да отпадне, че се утвърждава административният щат на 

Камарата. Който е за това общото събрание да не утвърждава 

административния щат, моля да гласува "за".  

Първи сектор - 4 по 5 - 20. 

Втори сектор - 1 по 2 - 2. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - нула. 

Пети сектор - 1. 

Шести сектор - 7. 

"За" - 30. 

Понеже взехме преди малко решение, явно е, че гласовете "за" 

са много по-малко от 192-ма, предложението не се приема. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: т. 10 - предложението на 

Велинов не сме го гласували. Предложението е в т. 10 на ал. 1, 
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чл. 18 да остане същият текст, плюс добавката за движимото 

имущество над 5000 лв. единична стойност.  

Моля, гласувайте "за". 

Първи сектор - 17 по 5 - 85. 

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 7 по 2 - 14. 

Трети сектор - нула. 

Четвърти сектор - 7. 

Пети сектор - 6. 

Шести сектор - 13. 

"За" - 128. 

Няма 192-ма, това предложение отпада. 

Остава текстът както си е в устава.  

Г-н Митев, следващото предложение. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Следващото предложение се отнася 

до чл. 15, ал. 8, която се предлага от регионална колегия - София и е 

нова алинея. 

Предложението за допълнение на този член гласи: „Мандатът 

на член на Управителния съвет, на Контролния съвет и Комисията 

по професионална етика се прекратява предсрочно при: 1) подаване 

на оставка; 2) неизпълнение на задълженията си за повече от 6 

месеца или смърт; 3) по решение на общото събрание на Камарата.” 

Мотивировка: „Регламентира прекратяването на мандата и 

касае всички управителни органи, тъй като се счита, че в областта 

на прекратяването на мандата има вакуум в нашата нормативна 

уредба.” 

Моля който е "за" приемането на това предложение, да 

гласува. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ:  

Първи сектор - 25 по 5 - 125. 

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 7 по 2 - 14. 
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Трети сектор - 6. 

Четвърти сектор - 10. 

Пети сектор - 6. 

Шести сектор - 18. 

"За" - 182.  

По-малко от 192-ма, не се приема предложението. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Следващо предложение. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Извинявайте, искам прегласуване, тъй като 

имам чувството, че няма кворум. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Първо трябва да се провери 

кворумът. Ако имате искане за проверка на кворума, да.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Да. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Кворумът се гласува, без да се 

обсъжда. Има искане за проверка на кворума. Моля всички 

присъстващи да вдигнат високо картите, за да се преброим.  

Първи сектор - 37 по 5 - 185. 

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 7 по 2 - 14. 

Трети сектор - 6. 

Четвърти сектор - 10. 

Пети сектор - 16. 

Шести сектор - 19. 

Кворум: 253. Две трети са 169. 

Колеги, да прегласуваме ли предложението на Регионалната 

колегия в София или да зачетем резултата, който беше 182 -ма, 

значително надхвърля на последния кворум двете трети. Предлагам 

да не го гласуваме. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Аз предлагам да няма повече 

движение. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ние го предложихме още в 

началото. 
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Г-н Митев, следващото предложение за промяна на устава.  

Аз предлагам да минем на члена за възнаграждението.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Предложение на Регионална колегия - 

Варна, отнасящо се до допълнение към чл. 49, ал. 1  - 

„Председателят на Управителния съвет да получава месечно трудово 

възнаграждение в размер на 8 минимални работни заплати, считано 

от 1 юли”. 

Мотиви - предложението е направено от Контролния съвет и 

Регионална колегия - Варна го подкрепя. Предложението е 

подкрепено на извънредно заседание на Регионална колегия - Варна, 

проведено на 15.06.2011 г. 

Конкретният размер да не се цитира тук, а само да се цитира 

„има право на възнаграждение”. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, предлагам да не се 

гласува това нещо. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Тъй като точката касае г-н Людмил 

Симов. 

ГЛАСОВЕ: За момента. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Той не мисли за следващия 

председател. Той в момента мисли за себе си.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: След 2 години за другия ще 

гласуваме. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Г-н Людмил Велинов. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Понеже не са публикувани целите 

мотиви на Контролния съвет, бих искал да ги допълня, а те са за 

това, че освен че е председател на Управителния съвет и трябва да 

участва на всички заседания и да ги подготвя на Управителния 

съвет, той е натоварен, пак чрез устава, да представлява Камарата 

пред всички органи. Това означава, че навсякъде - Министерски 

съвет, Народно събрание, НАП, Агенция по вписванията, 
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Министерството на правосъдието и т. н., той е задължен да ходи и 

да представлява Камарата. Освен това носи материална отговорност, 

тъй като той подписва трудовите възнаграждения, фактури и т. н. 

Това са също допълнителни мотиви към това да има 

възнаграждение. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Г-жа Монева иска да направи 

конкретизирано предложение. 

ЕЛИ МОНЕВА: Предлагам текстът на устава да се измени - „с 

изключение председателят на Управителния съвет”, без да се 

конкретизира в устава размерът, защото размерът ще се гласува от 

всяко общо събрание. Представете си, че няма минимална работна 

заплата, както в много държави няма такава, какво възнаграждение 

ще получава той? Нулево. Осем нулеви заплати. Така че ако искате, 

това е едно обтекаемо решение, което дава възможност за всяка 

година да се решава конкретно. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Аз не знам защо продължаваме, след  като  

както регионалните колегии се отказахме, г-н Симов лично каза – 

предлага го Контролният съвет, в момента той лично е 

председателят. Когато след 2 години, дай Боже, сме живи и здрави и 

има друг председател, тогава пак може да се гласува или догодина,  

когато финансовото положение е друго на тази Камара. И когато се 

размразят тези пари, за които говорим, защото в момента казвате, че 

парите са замразени. Просто за момента според мен и след като 

самият председател се отказва, смятам, че не е необходимо повече 

да губим време. Виждате, 45 минути си отидоха.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, мисля, че всички ще 

се обединим около мнението за етичността на нашия председател. 

Аз очаквах, че той ще се откаже. Това не ни пречи на нас да си 

гласуваме някакво възнаграждение. Трудът, който полага той, аз не 

виждам никой в залата, дето може да го положи. Ние от елементарно 
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уважение - той преживя толкова стресови ситуации, индивидуални 

разговори, упреци и какви ли не, множество и проверки от НАП и от 

толкова хора, предизвикани от управителните органи, мисля, че 

заслужава ние да му гласуваме едно доверие и да му гласуваме 

някакво възнаграждение. Независимо че той е предложил отпадане 

на тази точка, предлагам да не се съгласяваме с неговото 

предложение, а да му гласуваме възнаграждение. 

ДАРИНА БОБЕВА: В подкрепа на Вашето изказване, защото 

това е началото на Камарата, най-трудните моменти, най-трудните 

борби и затова всеки следващ председател ще има една по-лека,  

утъпкана пътека и сигурно ще му бъде по-лесно. Затова 

потвърждавам нашето предложение, подкрепящо Контролния съвет, 

защото сме точно в тази ситуация, и то само на председателя на 

Управителния съвет.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Благодаря. 

И понеже в момента аз изпълнявам ролята на водещ, 

преформулирам предложението така,  както го предложи г-жа Ели 

Монева: „Чл. 49 се допълва, ал. 1, в края на първото изречение, 

поставя се запетая и се пише - „с изключение на председателя на 

Управителния съвет на КНОБ”.  

Който е за така предложения текст, моля да гласува.  

Първи сектор - 29 по 5 - 145. 

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 7 по 2 - 14. 

Трети сектор - 4. 

Четвърти сектор - 9.  

Пети сектор - 12. 

Шести сектор - 13. 

„За” - 200.  

Предложението се приема. (Ръкопляскания.)  
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Дами и господа, имаме още една минута от направеното 

предложение за удължаване на времето. Да продължаваме ли? 

(ГЛАСОВЕ: Продължаваме.) Добре, има предложение, няма да 

гласуваме, продължаваме, докато няма предложение да спрем.  

Господин Митев, продължавайте.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Следващото предложение се отнася до 

чл. 24. Предложение от Управителният съвет на Камарата  - „Да 

отпадне т. 12 - „Разработва правилник за прилагане на Устава на 

Камарата и го внася за приемане от общото събрание”.  

Предложението на Регионалната колегия - София, е: 

„Разработва Правилник за прилагане на устава на Камарата и го 

внася за приемане от общото събрание при настъпила необходимост 

или по предложение и/или искане на регионалните колегии.”  

Мотивировка: „Към момента не е възникнала необходимост и 

затова ръководството на Камарата не е разработило и предложило за 

гласуване правилник за прилагане на устава на Камарата. В бъдеще 

обаче такава необходимост може да възникне, което налага уставът 

да дава такава възможност.”  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Понеже се четат мотивите само на 

новите предложения, все пак трябва да се кажат и мотивите на 

вносителя, който е бил пръв. Смятам, че една такава формулировка, 

както е записано в предложението  - „при настъпила необходимост 

или по предложение или по искане на регионална колегия на 

КНОБ”. Така ли да го разбирам? Какво значи необходимост? Трябва 

ли да започнем да спорим какво значи необходимост. По-добре 

тогава да остане старият текст или пък ако отпадне изискането за 

такъв правилник за прилагане на устава, тогава при необходимост 

да се прави такъв правилник. Мога да ви кажа, че в нито една от 

подобните съсловни организации няма правилник за прилагане на 

устава. Какво значи правилник за прилагане на устава? Аз това 
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нещо не мога да го разбера. Ако някой може да ми обясни какво 

значи правилник за прилагане на устава. Просто не е необходим 

този документ.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Има предложение Софийската 

колегия да си изтегли предложението.  

АЛБЕНА КОЛЕВА: Изтегляме предложението.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Добре, остава да гласуваме 

предложението на Управителния съвет за чл. 24 - „Да отпадне т. 12: 

„Разработва правилник за прилагане на Устава на Камарата и го 

внася за приемане от общото събрание”.  

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

Първи сектор - 27 по 5 - 135. 

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 7 по 2 - 14. 

Трети сектор - 5. 

Четвърти сектор - 10.  

Пети сектор - 10. 

Шести сектор - 13. 

„За” - 190. Предложението се приема.  

Господин Митев, следващото предложение.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Следващото предложение се отнася до 

промени в чл. 30, ал. 7 - „Съветът на регионалната колегия в 

неговите правомощия…” - да се промени т. 7 - „…съдейства на 

Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по 

професионална етика при разглеждане на постъпили жалби”.  

Старият текст е: „Разглежда жалби относно нарушения на 

Професионалния кодекс и други права.”  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Господин Симов, ще кажете ли 

мотивите?  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Трябва да се прочете и втората 

алинеята, тъй като те са свързани двете алинеи.  
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ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Следващата алинея, т. 8 е да отпадне. 

Предлага се текст: „Предлага на комисиите по професионална етика 

решения за налагане на наказания по условията на този Устав и 

закона.”  

По чл. 30 има предложение и на Регионалната колегия - София. 

Предложението й за изменение е следното: „Разглежда жалби и 

други въпроси по входящи искания и молби относно нарушения на 

професионалния кодекс и други права и задължения , с право на 

писмено мнение, като съдейства на Управителния съвет, 

Контролния съвет, Комисията по професионална етика по тяхно 

искане.” 

Предложението по другата алинея, която Управителният съвет 

предлага да отпадне на Софийската регионална колегия , е да остане 

стария текст: „Предлага на комисията по професионална  етика  

решение за налагане на наказания по условията на този устав и 

Закона за независимия оценител.”  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Само да кажа мотивите, които са 

били на Управителния съвет. Аз съм се ръководил основно не 

толкова от условията на Управителния съвет, при които той ще 

работи - при такива точки и членове, а повечето на Комисията по 

професионална етика. Считам, и Управителният съвет счита, че 

правомощията за образуване на дисциплинарно производство, за 

предложения за дисциплинарни наказания  за взимане решение на 

Управителния съвет са само на Комисията по професионална етика . 

Комисията по професионална етика във връзка с тези свои 

задължения по Кодекса за професионална етика, по Устава и по 

закона образува т. нар. контролни състави, има си процедура за 

дисциплинарни наказания, за взимане на тези решения, предложения 

за прилагане на дисциплинарни наказания от Управителния съвет и 

т. н.  
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Аз мисля, че всички регионални колегии, аз не изхождам 

например от становището, предполагам, че е абсолютно 

добронамерено на Софийската регионална колегия, която е голяма 

организация, която е голяма колегия, както варненската, аз 

изхождам и от условията на малките колегии. Дали тези колегии, 

при положение, че в закона съвсем изрично е разписано как се 

правят тези дисциплинарни производства , с контролни състави, с 

всичко това, една регионална колегия примерно от максимум 50 

души ще го направи това нещо и ще има възможност да има 

абсолютно всички необходими специалисти за контролен състав и т.  

н.  

Това са мотивите на Управителния съвет, понеже ние имаме 

страхотни казуси и за в бъдеще ще се проявят тези казуси, когато 

става въпрос за дисциплинарни наказания. Вие виждате как ни 

атакуват. Даже да имаме юрист, който да бъде юридически 

съветник, ние винаги ще имаме казуси, защото с тези 

несъответствия в закона, особено с тази съпоставимост между вещи 

лица и т. н. Затова това са нашите мотиви.  

ИВАН ИВАНОВ (Софийска регионална колегия): Само една 

вметка. За сведение на присъстващите , не съм получил информация 

и в колегията не са обсъждали, може да са обсъждали, но в  

ограничен кръг членове на колегията. Така че предложението не е на 

колегията.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Мотивите на колегите от София са 

следните.  

От една страна, регионалната колегия най-добре познава 

своите членове. Регионалните колегии могат да осъществяват 

различни справки по-лесно и по-бързо, като с това по никакъв начин 

не се нарушават правата на Камарата, нито действащите вътрешни 

правила, правилници, устава и прочие.  
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От друга страна, дава се възможност за двойно мнение и 

възможност за прозрачен контрол.  

И не на последно място, ръководните органи на регионалната 

колегия трябва да работят максимално близо с управленските 

органи на КНОБ.  

По предложението за втората алинея, т. 2 от ал. 7 

мотивировката е следната: 

„Регионалната колегия най-добре познава своите членове. 

Регионалните колегии могат да осъществяват справките  по-бързо и 

по-лесно, като се нарушават правата на Камарата, нито действащите 

вътрешни правила и нормативни документи.”  

По-нататък продължава същата мотивировка, както при 

предходната ал. 7, т. 7 на чл. 30 от устава.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Господин Савов, виждам, че 

искате думата. Правя изключение понеже мотиви трябва да се казват 

само от двете страни.  

Заповядайте.  

ПЕТЪР САВОВ: Не виждам логика в това. Има колеги, които 

са членове на Камарата, но не са членове на регионалните колегии. 

Няма никакъв смисъл регионалната колегия да разглежда въобще.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Разбрахме, Вие добавяте 

мотиви към тези на Управителния съвет.  

Ще си позволя и аз да кажа един мотив на Управителния съвет.  

Колеги от регионалните колегии, вие искате да носите и вие 

отговорност ли? С така формулираната т. 8 от ал. 7 - „Предлага на 

Комисията по професионална етика решения за налагане на 

наказания”. Ние точно от тази гледна точка да ви спестим някаква 

юридическа отговорност, предлагаме да има съдействие. А вие 

искате да се набутате там, където да носите отговорност.  

Заповядайте.  
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ТАНЯ БАЧОВСКА: Колеги, не че желаем някой случайно да не 

ни изземе функциите. Разберете, че всяко нарушение на тези думи, 

които са много чувствителни - „дисциплинарна отговорност”, 

„оспорване на оценка” - веднага може да ни прати в 

Административен съд и всичко да отпадне, което сме правили. Пак 

казвам, нашата комисия винаги ще търси вашето съдействие, към 

която и регионална колегия да сте. Защото това е добре дошло за 

нас, всяка една помощ. Но не бива да нарушаваме закона. Просто 

това ще бъде условие веднага отидем в Административен съд и 

всичко да падне. Не си заслужава. Според мен и вие не го искате 

това.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Благодаря.  

От Софийската колегия ще си оттеглите ли предложението?  

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Мисълта ми е, че това, което е 

нашето предложение, е само да имаме право да сме запознати и да 

имаме право на мнение. По никакъв начин решения. Вие самите 

казвате, че сте търсили във вашето предложение съдействие.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Естествено. Без вас нищо не 

можем да направим. Но да не бъде формулирано така.  

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Ако дадете по-добра 

формулировка, ние веднага сме съгласни. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Съдействието си е съдействие.  

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Начинът, по който предлагате 

текста, съвсем вече отстрани, нищичко няма да разбират 

регионалните. А така поне на ниво съвети на регионалните колегии, 

има се предвид техните председатели и контрольори, разбира се, ще 

могат да довеждат до сведението на целия си колектив, на всичките 

си членове някаква информация. Защото иначе само едно годишно 

събрание с отчетите, които прелитат, хората няма да знаят горе -долу 

за какво става въпрос. Не говорим за изнасяне на информация, не 
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говорим за решения, просто да имаме право на мнение, ако това се 

случи.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Мнението сме го предложили с 

глагола „съдейства”. А предното е - „Разглежда жалби относно 

нарушенията… и други права.” 

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: В стария член това нещо го има в 

момента.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Да, по закон единствено 

Управителният съвет прави предложение за наказание по 

предложение на Комисията по професионална етика .  

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: В момента в съществуващия член 

това го има. В момента го има.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ние искаме да го махнем, за да 

махнем вашата наказателна отговорност на колегиите, разбирате ли?  

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Ние не искаме да имаме решение, 

само на мнение.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ами то е със съдействието. 

Съдействието какво значи?  

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: То има различни форми - 

писмена, документирана, мнение. Те са различни.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Аз предлагам следното. Когато 

водещият излага мотивите на предложенията, които са дошли, аз 

мога да изложа, примерно аз да имам право да изложа  мотивите на 

Управителния съвет, когато дава едно предложение. Ние 

превръщаме тук всяка точка, която се разглежда, в дискусия. 

Мотивите са изложени на вносителя. Аз излагам мотивите на 

Управителния съвет и общото събрание гласува. Ние продължаваме 

една дискусия.  

Искам отново да ви кажа. Ето, вие искате да се остави 

предложението на вносителя, искате да се остави старият текст - 
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„Предлага на Комисията по професионална етика решения за 

налагане на наказания”…  

ТАНЯ БАЧОВСКА: Не решенията. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Така го пише, много ви моля. 

Никой освен Управителния съвет няма право да налага такива , да 

взима решения. Никой. Само Комисията по професионална етика… 

Сега, стават… - регионалните колегии… Нямам нищо против те да 

оказват съдействие на Комисията по професионална етика , всичко 

това нещо. Но, първо, регионалната колегия разглежда, след това , 

това отива в комисията и тя излиза с решение. Комисията по 

професионална етика с какво ще излезе, г-жа Бачовска? С решение 

ли, становище ли? Кой ще бъде този адвокат, който ще ходи в 

съответната регионална колегия в Стара Загора, в Пловдив и т.  н. да 

решава въпроса? След това ще идва в Комисията по професионална 

етика, след това - в Управителния съвет. И ние ще взимаме 

тристепенни решения, докато излезе дисциплинарното наказание.  

ГЛАС: Има срокове… 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: И ние имаме срок, който трябва 

да бъде изпълнен и това г-жа Бачовска може да ви каже, че трябва 

да бъде изпълнен този срок. Не, че опонираме, ние искаме пълно 

съдействие, както виждате, на регионалните колегии на всяко ниво и 

по всички въпроси. Но нещо, което реално може да се изпълни. 

Иначе и ние ще бъдем атакувани, всичките и тогава ние ще 

атакуваме регионалната колегия, че тя не ни е подала съответните 

необходими материали, след като тя трябва да даде решение.  Тогава 

на регионалната колегия ще бъде отговорността.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, прекратявам 

разискванията по този въпрос и предлагам на Софийската 

регионална колегия да оттегли техните предложения и да гласуваме 
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само на Управителния съвет. Има ли някой от Софийската 

регионална колегия да коригира предложението?  

Понеже виждам, че се чудите, подлагам на гласуване…  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Чакайте, във втората част, горе, виждате, че 

е записано „мнение”. Става въпрос за мнение, не за решение.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Аз не съм сляп. Вие 

предлагате същия текст, какъвто е бил досега.  

ТАНЯ БАЧОВСКА: Дава мнение, не решение.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Моля ви се, няма да 

коментираме това.  

Предлагам гласуване предложението на Управителния съвет . 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: По точки. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Господин Митев, те са 

свързани и предлагам да ги гласуваме двете едновременно. В т. 7 от 

ал. 7 на чл. 30, да се промени в „Съдейства на Управителния съвет, 

Контролния съвет и Комисията по професионална етика  при 

разглеждане на постъпили жалби”, и в т. 8 на същата алинея - да 

отпадне цялата т. 8. 

Който е съгласен, моля да гласува "за".  

Първи сектор - 24 по 5 - 120. 

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 6 по 2 - 12. 

Трети сектор - 3. 

Четвърти сектор - 10.  

Пети сектор - 7. 

Шести сектор - 14. 

„За” - 169. Предложението се приема.  

Господин Митев, заповядайте за следващата точка.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Следващото предложение е в глава 

VІІ „Дисциплинарна отговорност” - да се синхронизират сроковете с 

тези на ЗНО, тоест в чл. 33, ал. 3 съществуващото „2 месеца” да 
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стане „3 месеца” и в чл. 33, ал. 4 съществуващото „да даде 

обяснение в 14-дневен срок” да стане „в 7-дневен срок”.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, писал съм го само като 

един текст, тъй като тук съвпада предложението на Управителния 

съвет с предложението на Софийската регионална колегия. Двете 

мнение съвпадат за тези промени. Има само едно предложение, но 

то засяга бъдещето, за прехвърлянето на тази глава в Кодекса за 

професионална етика.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Който е съгласен с 

предложението, моля да гласува "за".  

Първи сектор - 36 по 5 - 180. 

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 6 по 2 - 12. 

Трети сектор - 3. 

Четвърти сектор - 10.  

Пети сектор - 7. 

Шести сектор - 19. 

„За” - 234. Предложението се приема.  

Господин Митев, следващата промяна.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Следващата промяна е в чл. 38. 

Предложението на Управителния съвет е: „Всички членове на 

органите за управление са длъжни да уведомят Управителния съвет 

на Камарата в случаите, когато са узнали, че срещу тях се водят 

разследвания, дознания или съдебни производства.  Неизпълнението 

на това задължение е основание за тяхното освобождаване. При 

влязла в сила присъда, свързана с оценителска дейност, членството 

в съответния ръководен орган се прекратява и се прилагат 

разпоредбите на чл. 22, ал. 4”.  

Разпоредбите на чл. 22, ал. 4 гласят следното: „При отпадане 

или отстраняване на член от Управителния съвет или край на 

мандата му, съставът се попълва временно до следващото общо 
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събрание от списъка на предложенията от предходното общо 

събрание според броя на получените гласове”.  

Старият текст на чл. 38 е: „Всички членове на органите за 

управление са длъжни да уведомят Управителния съвет на Камарата 

в случаите, когато срещу тях се водят разследвания, дознания или 

съдебни производства. През времетраенето на тези процедури те не 

изпълняват задълженията си като членове на управителните органи. 

Неизпълнението на това задължение е основание за тяхното 

освобождаване”.  

По текста на чл. 38 е постъпило в законния срок едно 

предложение от Регионална колегия - София. Предложението е за 

преработка на чл. 38, като се въведат няколко алинеи. Чета 

предложението:  

Ал. 1: „Всички членове на органите за управление на КНОБ и 

регионалните колегии са длъжни да уведомят Управителния съвет 

на Камарата в случаите, когато срещу тях се водят досъдебни или 

съдебни производства в 14 дни от възбуждането на посочените 

обстоятелства.”  

Ал. 2: „Неизпълнението на задълженията по предходния член 

се счита за автоматично и постоянно освобождаване на конкретното 

лице от заеманата ръководна длъжност и освободеното място се 

попълва по реда на чл. 22, ал. 4.” 

Ал. 3: „В случай, че към конкретното лице има заведена 

досъдебна процедура, на лицето се дава срок от 6 месеца, в който 

срок лицето продължава да заема своята ръководна длъжност без 

ограничение. Ако след изтичане на посочения срок от 6 месеца 

досъдебната процедура не е приключила, лицето автоматично 

освобождава заеманата ръководна длъжност до неговата 

реабилитация, ако такава настъпи, и освободеното място се попълва 

чрез заместване по реда на чл. 22, ал. 4. При настъпила 
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реабилитация в рамките на мандата на освободеното лице, същото 

има право след представяне в КНОБ на необходимите доказателства 

за невинност, да заеме отново своето ръководно място в границите 

на мандата му, с което заместващото лице се освобождава от  

заеманата по заместване ръководна длъжност.”  

Ал. 4: „В случай, че към конкретно лице има заведена съдебна 

процедура, лицето автоматично освобождава заеманата ръководна 

длъжност до неговата реабилитация и освободеното място се 

попълва чрез заместване по реда на чл. 22, ал. 4. При настъпила 

реабилитация в рамките на мандата на освободеното лице, същото 

има право след представяне пред КНОБ на необходимите 

доказателства за невинност да заеме отново своето ръководно място 

в границите на мандата му, с което заместващото лице се 

освобождава от заеманата по заместване ръководна длъжност.”  

Мотивировка: „Факт е, че още няма присъда към лица, но това 

едва ли има значение за авторитета, доверието и пр. към КНОБ 

спрямо органи, институции, външни инвеститори. Още повече , че 

процесните лица могат да упражняват своята професионална 

дейност до приключване на случаи с тях. Тук става въпрос за това, 

че КНОБ трябва да бъде много предпазлива , да се отнася в 

максимална степен с отговорност към това как ни приемат отвън и 

отстрани и да не допуска по какъвто и да е начин каквото и да е 

съмнение относно дейността си и членовете си и най-вече 

ръководните органи и лицата, участващи в тях. Всеки може да 

изпадне в такава ситуация, но тук става въпрос за лицата от 

ръководството на КНОБ и регионалните колегии, които всъщност не 

са голям състав.”  

Господин Симов, имате ли мотивировка по чл. 38? 
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Мотивировката е била 

фактически по презумпцията за невинност на всеки, срещу който се 

води разследване, дознание, съдебно производство.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Има един нов текст - „когато 

са узнали…”.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Да, тоест това е свързване все пак 

с някакви действия от негова страна на този, който има дознание. 

Свързано е с това той вече да е узнал за това. Докато преди това 

само имаше императивно, че когато срещу тях се водят 

разследвания и т.н.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Един въпрос към колегите от 

София. Ако ние, от Управителния съвет, не го бяхме поставили 

това, вие щяхте ли да го поставите? Защото имам чувството, че вие 

сте видели ние какво сме предложили в сайта и вие веднага контра 

или нещо допълнително мислите върху нашето предложение. Много 

ми е неприятно, ако това е причината.  

Имате да кажете нещо по мотивите ли, допълвате мотивите на 

Софийската колегия, така ли? Заповядайте.  

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Софийската колегия е внесла това 

предложение, защото не може да се свързва освобождаването от 

работа с уведомяването от изпълнението. Неизпълнението на това 

задължение е свързано с уведомлението. Това не е редно. 

Освобождението зависи от степента на следствието, а не дали е 

уведомил или не. Това, което вие сте написали, звучи, че 

неизпълнението на това задължение е основание за тяхното 

освобождаване, а тяхното задължение е да уведомят и край. И си 

остават на ръководните длъжности. Извинявайте, ама какъв морал  е 

това? Вие имате натам други основания.  
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ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Явно вие се съмнявате в 

почтеността на членовете на Управителния съвет и на другите 

ръководни органи и затова тук пишете една камара алинеи.  

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Вижте, не става въпрос за съмнение, 

става въпрос за имиджа на Камарата.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Именно.  

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Все пак това е лицето на Камарата. 

Не може човек, който е подсъдим, следствен , да си изпълнява 

задълженията само ако уведоми.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „… са длъжни да уведомят”.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Мога ли да се намеся във връзка с тази 

забележка, която направи г-н Венцислав Ненов? Значи, не сме 

прочели това, което е качено на сайта, а ние бяхме поканени на 

обсъждането на регионалните колегии в Пловдив - на сбирка, която 

беше на управителните органи, и още там реагирахме. Вие знаете, че 

още там реагирахме, защото ни беше поднесено на едно листче на 

бюрата, въпреки че в дневния ред нямаше включено обсъждане на 

устава. 

В случая ние нямаме нищо против никого. Имаме против това, 

че всички, даже сме включили регионалните колегии, ако ви прави 

впечатление. Не става въпрос за управителните органи само на 

Камарата. Тук става въпрос за всички, и за регионалните колегии 

също. Но според нас всеки, който - може да е най-невинният, но до 

доказване на това, не е редно да се шушука зад гърба му, че този е 

подсъдим. Защото в момента така става.  

Аз задавам сега въпроса, няколко пъти беше зададен въпросът 

- за кого,  тук от двама - трима колеги, кои са подсъдимите? Само г-

н Симов каза, че в Управителния съвет няма подсъдими. По-добре 

ли е да се шушука зад гърба на някого, че той е подсъдим? Оставя се 

6 месеца той да бъде на своята длъжност, докато тече досъдебното 
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производство, и когато вече срещу него  има заведено дело, 

освобождава се и дава на другия. Даже сме казали - ако след 2 

месеца го оправдаят, той да се върне, ако има такова желание. Но да 

стоят и да шушукат зад гърба на този или онзи, може да стане и за 

мен, може и за всеки от колегите дори. Неслучайно в мотивите сме 

казали, че на такова нещо подлежи всеки. Такава ни е работата, за 

съжаление, но докато ние сме на ръководните постове, е добре 

всички да бъдем чисти. Това беше мотивът, който доразви 

предложението на Софийската регионална колегия.  

Благодаря. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Г-н Савов, последно.  

ПЕТЪР САВОВ: Извинявайте, но не може да се пренебрегва 

презумпцията за невинност. Аз също съм подсъдим в момента. Не 

съм член на нито един от управителните органи, това мен не ме 

касае, но на всеки един от нас може да бъде изфабрикувано нещо 

такова и този човек ще бъде отстранен от управителните органи 

само поради някакво съмнение. Ами, извинявайте, докато не влезе в 

сила една присъда, човекът е невинен, правата са му права.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Заповядайте. 

СВЕТЛА МИКОВА: Искам да подкрепя последното изказване. 

Аз също съм обвиняема по две дела и смятам, че невинността не 

трябва да се доказва, трябва да се докаже виновност по право.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Подлагаме на гласуване първо 

най-отдалеченото предложение, първо, на Софийската регионална 

колегия. 

Който е "за" чл. 38 да се разцепи на алинеи, съгласно 

предложението на Софийската регионална колегия, моля да гласува. 

Първи сектор - 17 по 5 -   85.  

Втори сектор - нула. (Мая Стоянова е преброител на втори 

сектор.) 
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Трети сектор - 3.  

Четвърти сектор - 4.  

Пети сектор - 1.  

Шести сектор - 6.  

„За” 99. 

ГЛАСОВЕ: Кворум? 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Има желание за установяване 

на кворума. Всички да си вдигнат картите, преброителите да 

преброят. 

Първи сектор - 36 по 5 - 180.  

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 6 по 2 - 12. (Върна се преброителят.) 

Трети сектор - 4.  

Четвърти сектор - 10.  

Пети сектор - 7.  

Шести сектор - 19.  

Кворум: 235. "За" 99. 

Предложението на Софийската регионална колегия не се 

приема. 

Предложението на Управителния съвет, както го прочете г-н 

Митев. Който е "за", моля да гласува.  

Първи сектор - 15 по 5 - 75.  

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 6 по 2 - 12. 

Трети сектор - 2.  

Четвърти сектор - 7.  

Пети сектор - 3.  

Шести сектор - 7.  

„За” - 109. Също няма 2/3 от 235.  

Остава си старият текст на устава. 

Г-н Митев, заповядайте. 
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ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Следващото предложение е за чл. 47. 

В него се предлага да отпаднат следните срокове - в ал. 1: 

„Бюджетът на Камарата за текущата година се приема на редовно 

общото събрание” -  този текст да отпадне… 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Приема се предложението -

„Бюджетът на Камарата за текущата година се приема на редовно 

общо събрание”, а да отпадне - „до края на месец март за текущата 

година”. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Да отпадне „до края на месец март”. 

Досегашният текст е бил „до края на месец март на текущата 

година”. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: С ал. 2 какво става? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Ал. 2 става - „Счетоводните отчети за 

изминалата финансова година се приемат на редовно общо събрание 

на Камарата”. Пак отпада „до месец март на следващата година”.  

Има предложение от Софийската регионална колегия  да остане 

старият текст - „Бюджетът на Камарата за текущата година се 

приема на редовно общо събрание до края на месец март на 

текущата година”.  

Мотивите са: „Без срок няма контрол. Срокът до 31 март на 

следващата година е достатъчно добър, още повече че същият е 

синхронизиран с направеното по-горе предложение за промяна на 

чл. 41, ал. 2.” 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Давай второто предложение. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: По ал. 2. Предложението е: 

„Счетоводните отчети за всяка изминала финансова година се 

приемат на редовно общо събрание до 31 март на текущата година”.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, с първото гласуване 

ще остане това, което предлага Софийската регионална колегия. 
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Моето мнение е, че няма смисъл да правим прегласуване, затова 

предлагам гласуване…  

Един мотив иска да каже г-н Симов. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, ние приехме преди 

малко, че Управителният съвет фиксира срока за плащане на 

членския внос. Предложението сега, което се дава тук, е да се 

остави старият текст - до 31 март. Според мен може би, за да бъде 

приемливо, да има някакъв срок, вие видяхте, защо не е удобно. 

Понеже както миналата година, да не пише "до" - да не бъде до края 

на месец март, а да бъде до края на месец май. Ако имате някакво 

предложение, просто да има фиксиран срок. Иначе, фиксирайки до 

края на месец март, това означава, че членският внос пак трябва да 

се плати до 31 януари, тъй като през февруари трябва регионалните 

колегии да си направят своите бюджети, за да може да бъде готов 

бюджетът на цялата Камара. И срокът ще остане абсолютно същият.  

ГЛАС: Тъй като това предложение, което е дадено от 

Софийската регионална колегия, е свързано с предишното, което 

отпадна, значи автоматически и това отпада като логика, просто 

трябва да се оттегли. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Според мен трябва да отпадне.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, ние физически не 

можем след май месец да правим тези работи. Ние това сме го взели 

предвид. Чисто и просто искаме да оставим една мобилност.  

Имаме предложение за гласуване. Предложението е на 

Управителния съвет, в двете алинеи - 1 и 2, на чл. 47 да отпадне „до 

края на месец март на следващата година”. 

Моля който е "за", да гласува.  

Първи сектор - 29 по 5 - 145.  

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 6 по 2 - 12. 

Трети сектор - 5.  
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Четвърти сектор - 10.  

Пети сектор - 3.  

Шести сектор - 14.  

„За” 192. Това е повече от 2/3, приема се. 

Г-н Митев, следващото предложение. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Следващото предложение се отнася до 

чл. 22, ал. 4. Има две предложения .  

На Софийската регионална колегия  - „При отпадане или 

отстраняване на член от Управителния съвет, Контролния съвет и  

Комисията по професионална етика  или на регионална колегия 

преди края на мандата му, съставът се попълва от списъка, който е 

гласуван от предходното общо събрание според броя на получените 

гласове възходящо, по действащ ред и процедури”. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Как възходящо? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Така е, аз чета каквото е записано. 

Мотивировката е: „Синхронизиране на текстовете съобразно 

направеното по-горе предложение за промяна и допълване на чл.  

38. Управителният съвет е предложил…  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Не, момент. Управителният съвет 

няма предложение. Това е старият текст , отдолу е даден. 

Предложението е единствено на Софийската регионална колегия  и 

то засяга следното. Тъй като в устава в момента това е записано 

императивно само за Управителния съвет, предложението на 

Софийската регионална колегия логично е да се отнася и за 

Контролния съвет, и за  Комисията за професионална етика. Това е, 

с две думи, предложението. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Моля ви да помислите малко, 

във вашето предложение не ми харесва терминът „възходящо”, „по 

броя на гласовете възходящо”. Значи тези, които са определени, са 

определени низходящо - най-много гласове, по-малко, още по-
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малко, още по-малко. Вие сега казвате „възходящо”, значи трябва да 

вземем последния, който е одобрен от някаква граница, ниво, да 

тръгнем от него, ако някой отпадне от първите.  

Мисля, че по-правилното е „в низходящ” по броя на гласовете. 

ГЛАСОВЕ: Да. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Значи приемате моята 

корекция, с това предложение - който е съгласен да стане 

„низходящо”, моля да гласува. 

Първи сектор - 32 по 5 - 160.  

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 5 по 2 - 10. 

Трети сектор - 4.  

Четвърти сектор - 10.  

Пети сектор - 6.  

Шести сектор - 19.  

„За” 212. 

Предложението с направената корекция се приема.  

Г-н Митев, следващото предложение. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Следващото предложение се отнася до 

чл. 22, ал. 1, предложението е на Регионална колегия - София и 

гласи: „Управителният съвет на Камарата заседава редовно всяко 

тримесечие и взема решение при задължителен кворум от 4 члена от 

избраните на общото събрание. На заседанията по право присъстват 

- председателят на КНОБ или упълномощено от него лице, членове 

на Управителния съвет, председателят на Контролния съвет с право 

на съвещателен глас. В случай на създадени регионални колегии, на 

заседанията по право присъстват и председателите на регионалните 

колегии с право на съвещателен глас. Управителният съвет на КНОБ 

има задължение да уведомява за своите заседания предварително в 

срок от 7 дни лицата с право на участие.”  
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ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Тоест последния текст, който 

сте добавили, е след стария текст, така ли? Значи старият текст, 

плюс последното изречение - за 7-дневното предварително 

оповестяване. 

Заповядайте. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Процедурно. Аз предлагам 

вносителят да оттегли предложението, ще ви кажа защо, по каква 

причина. 

Първо, има едни разпоредби и в Правилника за работата на 

Управителния съвет, които са приети от общото събрание, където е 

разписано, че председателят на Управителния съвет уведомява 

всички, които ще участват в заседанието, 5 дена предварително. 

Така е по Правилника за работата на Управителния съвет. Всичко 

останало, което е, остава същото, което е по предишния текст.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Значи корекцията е от 7 на 5, 

ако сте съгласни. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Според мен трябва да остане 

старият текст. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Оттегляме го, щом има това фиксиране.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Благодаря. 

Следващото предложение, г-н Митев. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Следващото предложение се отнася до 

промени в чл. 25, ал. 5. Предложението на Регионална колегия - 

София е следното: „Контролният съвет заседава минимум един път 

на тримесечие. Заседанията се провеждат при кворум от 3 члена. На 

заседанието по право присъстват контрольорите на регионалните 

колегии с право на съвещателен глас. Контролният съвет има 

задължение да уведомява за своите заседания предварително и в 

срок 7 дни лицата с право на участие.” 
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Мотивировка: „Напълно сме убедени, че редовното присъствие 

на лицата, които имат право на съвещателен глас, ще улесни и 

подпомогне работата на Контролния съвет както това, че ще може 

регионалните колегии да работят в отличен синхрон с общите цели. 

Не без значение е и това, че с този подход се постига 

информираност и прозрачност на всички нива.”  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Някой по мотивите да има 

предложение, от вносителите? По-накратко. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Накратко, както председателят на Съвета на 

регионалните колегии има право да участва в заседанията на 

Управителния съвет, така се предлага и контрольорите да имат 

право на участие. Нищо друго. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Само не съм сигурен да не би 

и в Правилника да са 5 дни. Ако има нещо такова, дните ще се 

коригират - със синхронизацията на единия и другия правилник . 

Който е съгласен с предложения текст, със синхронизация на дните 

по другия правилник, моля да гласува "за". 

Първи сектор - 32 по 5 - 160.  

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 5 по 2 - 10. 

Трети сектор - 4.  

Четвърти сектор - 6.  

Пети сектор - 5.  

Шести сектор - 14.  

„За” 202. Предложението се приема. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Следващото предложение се отнася до 

чл. 27, ал. 3. „На всички заседания на Комисията по професионална 

етика по право да присъстват председателите и контрольорите на 

регионалните колегии с право на съвещателен глас, когато се 

разглеждат въпроси, касаещи техни членове. Комисията по 

професионална етика има задължението да уведоми за своите 
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заседания предварително и в срок от 7 дни лицата с  право на 

участие.” 

Мотивировка: „Напълно сме убедени, че това до голяма степен 

ще даде възможност за вземане на правилни и лоялни решения, 

добре обосновани и достатъчно аргументирани.”  

Нещо по мотивите някой да има? 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Все пак, може да се гласува това 

нещо, но имайте предвид, че тук става  дума за три ръководни органи 

- Управителен съвет, Комисията по професионална етика , 

Контролен съвет, които минимум имат по 4 заседания на година. 

тоест направете сметка колко са, имат извънредни заседания, на 

които ще присъстват най-малко между 10 и 15 души. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Нещо по мотивите някой друг 

да има да каже? Няма. 

Който е за предложението от Регионалната колегия - София за 

промяна на ал. 3 на чл. 27, моля да гласува "за".  

Първи сектор - 31 по 5 - 155.  

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 4 по 2 - 8. 

Трети сектор - 4.  

Четвърти сектор - 8.  

Пети сектор - 3.  

Шести сектор - 13.  

„За” 194. Предложението се приема.  

Г-н Митев, последното предложение. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Последно предложение, отнася се до 

чл. 6, ал. 3. Предложението за допълване и изменение на чл. 6, ал. 3 

е следното: „Не може да бъде избиран за член на Управителния 

съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика 

оценител, на който са наложени наказания по чл. 8, ал. 1, т. т. 3 и 4 
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от Закона за независимите оценители и 3 години след изтърпяване 

на наказанията.” 

Мотивировка: „Поради промяна на Закона за независимите 

оценители от 9.04.2011 г.” 

Старият текст е: „Не може да бъде избиран за член на 

Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по 

професионална етика оценител, на който са наложени наказания по 

чл. 8, ал. 1, т. т. 2 и 3 от Закона за независимите оценители и 3 

години след изтърпяване на наказанието.”  

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Смисълът на текста си остава 

абсолютно същият. Просто има промяна в самите точки в закона и 

оттам се налага… 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Който е за това предложение, 

моля да гласува "за". 

Първи сектор - 35 по 5 - 175.  

Втори сектор - 1 по 3- 3; 5 по 2 - 10. 

Трети сектор - 4.  

Четвърти сектор - 10.  

Пети сектор - 4.  

Шести сектор - 19.  

„За” 225. Почти като кворума, без 10 човека.  

Последното предложение за устава се приема.  

Благодарим Ви, господин Митев.  

Господин Симов, имате думата за предложения.  

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Имам процедурно предложение 

просто да прекратим обсъжданията.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Но преди Вас има процедурно 

предложение г-н Симов.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Имам процедурно предложение за 

продължаване поне с половин час  на събранието.  
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ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, да допълня мотивите 

на г-н Симов с факта, че по останалите точки имаме да приемаме 

принципни неща, много малко. Има за закона да гласуваме на общо 

събрание, а текстовете ще се изчистят от юристи. Но да приемем 

всичко, което е предложено, да се предложи , като юристите ще 

изчистят текстовете. Другите също са принципни - за стандартите.  

За методиката имаме да гласуваме само 2 неща , пак - едното е 

съществено, другото е принципно. За по-малко от 30 минути ще се 

справим.  

Представете се за протокола.  

КИЧКА СТАНЕВА: По т. 5 имам процедурно предложение - 

обсъждане на предложения за промени в Закона за независимите 

оценители - това да стане на форума и на сайта. Тоест да отпадне 

разглеждането на тази точка в момента.  

Същото и за т. 6, тъй като ние вече гласувахме някакви 

средства за стандарти за оценяване, процедурата да не се разглежда.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колега, хубаво е като отидем 

ние с предложенията за промяна на закона, да изкараме препис от 

протокола, който се вижда, че сме ги гласували тези промени. Така 

тежи повече. А не да кажат - някой си проявява самоинициатива. 

Ние досега сме проявявали самоинициатива. Но това е предложение 

на хора, както каза и Людмил Велинов преди малко, юристите по 

тези неща искат да имат и такъв документ. Това е само едно 

гласуване, виждате колко бързо го правим вече.  

ЕЛЕНА КУЗОВА: Още едно процедурно предложение, ако 

обичате. Аз подкрепям колежката т. 5 - „Обсъждане на предложения 

за промени в Закона за независимите оценители”, да не се разглежда 

в 19,45 часа на това общо събрание. Да отпадне от дневния ред. 

Смятам, че в този състав тази точка не следва да бъде разглеждана.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Не разбрахте моето обяснение.  
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ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Колеги, аз предлагам по т. 5 да вземем 

само едно решение, което да бъде в следния вид - „Общото събрание 

възлага на председателя на Управителния съвет да сформира 

работна група за промяна на Закона за независимите оценители, 

която да разгледа направените досега и бъдещи предложения , и да 

подготви проект за промяна на Закона за независимите оценители”.  

ЕЛЕНА КУЗОВА: Колеги, не съм съгласна, защото, първо, не 

знаем точно за какво става въпрос и това не е за разглеждане в 

последните минути на това общо събрание, много ви моля. Сериозен 

е въпросът за промяната в законодателството.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колега, отнемам Ви думата, 

качени са на сайта нещата и много добре знаем за какво става 

въпрос. Ако гласуваме, ще гласуваме само качените неща на сайта и 

нищо допълнително. Моля Ви се. Тук изпадаме в ситуация на 

незнание.   

Колега, кажете.  

НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: Подкрепям изказаните досега становища 

на колегите - такива гласувания да не се правят на днешното 

събрание. Да се направят чрез широк референдум през сайта и 

тогава да се определи работна група, която да ги коригира и излъчи 

от името на Камарата. Засега сме твърдо  против такива предложения 

за законодателни промени в днешния ден.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, тук най-същественото 

е, че са направени предложения за промяна на 10 члена. Два от тях 

са най-съществените. Най-същественото е да вкараме такса 

регистър, ежегодна такса регистър, да вържем този баланс 

финансово и за тези, които не са членове. Ние сами сега с тези 

изказвания... Вие не сте прочели, моля ви се, нещата.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, много лесно е на това 

общо събрание да се отложи въпросът за закона. Имайте предвид, че 
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в момента имаме индикация, имахме получено едно писмо, че 

отново колеги, които са изпуснали срока за вписване в регистъра, са 

внесли предложения чрез депутати, които лобират, за промяна на 

Закона за независимите оценители. Този закон може по всяка 

вероятност да мине, да мине такова предложение. В този момент 

ние, ако имаме готовност, можем фактически да участваме с някои 

наши предложения. Две са основно предложенията, колеги, които 

най-много ни засягат и когато ние говорим за финансовото 

състояние на Камарата… Две предложения. Тарифата трябва да се 

определя, тя трябва да бъде прерогатив на общото събрание.  

Второ, в тази тарифа тогава ще има такса за поддръжка на 

регистъра, което всички искаме. Ние, отлагайки това приемане на 

някакви решения за закона, можем да обречем Камарата на 

финансов крах. Както и миналия път, когато общото събрание 

отхвърли предложението за такса за поддържане на регистъра.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Аз се солидализирам с предложението на г-

н Велинов дотолкова, доколкото да се даде срок от 15 дни, защото 

имаше достатъчно голям срок да се дадат предложения. Но да се 

дадат 15 дни още за допълнителни предложения . 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Добре. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: След това, през това време председателят да 

направи комисия, която да ги разгледа.  

И следващото ми предложение, понеже общо събрание трудно 

ще съберем наново - в Управителния съвет заедно с регионалните 

колегии - поне съветите и контрольорите, да направим едно 

разширено обсъждане за един ден и да ги внесе тогава. Тогава ще 

има все пак мнението на всички. Мисля, че това е най-доброто, 

защото второ събрание няма да направим.  

СНЕЖАНА СИМОНСКА-КОВАЧЕВА: Имам предложение за 

промяна в закона и тъй като няма да се разглеждат промените в 
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закона, искам да вметна пред всички колеги само това. Лицензите, 

които даде Агенцията за приватизация, бяха безсрочни. С всичкото 

това, което става в момента, тук не става дума както при 

земеделските оценители, където за 5 години им бяха лицензите и 

после ги подновихме по друг ред , тук става дума за безсрочни 

лицензи. И аз смятам, че когато говорим за постъпления, за членски 

внос, когато говорим за членове, трябва да се защитават тези 

членове, защото става дума за отнето право. Това е все едно от ВУЗ 

да ни поискат за определен срок да си пререгистрираме дипломите 

за висше образование и след това да ни се отнеме правото, ако не 

сме отишли до тази дата. Много се извинявам, това не може да 

продължава в този вид.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Моля Ви, Вие кое коментираме 

в момента? Срока за вписване в регистъра?  

СНЕЖАНА СИМОНСКА-КОВАЧЕВА: Да, точно това 

коментирам. Защото ние… 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Който беше удължен с 1 

година.  

СНЕЖАНА СИМОНСКА-КОВАЧЕВА: Той беше удължен от 

кой месец? Аз съм с четири костни операции и през това време не 

съм могла да дойда. Сега имам непрекъснато оценки от 1995 г. 

досега, има хора, които са били в чужбина . Аз смятам, че трябва да 

има колегиалност, етичност и солидарност да си защитаваме 

интересите. Много моля това да бъде разгледано и да се реши по 

принцип и по право. Защото става дума за безсрочни неща, които са 

отнети.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: По принцип и по право в 

закона е писано - един път се удължи срокът. За мъртвите камбаните 

не бият по два пъти, извинявайте за грубия израз. Не, не може. Вие 

казвате, че не трябва да е така. Щом е направено, значи може.  
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СНЕЖА СИМОНСКА-КОВАЧЕВА: Може да стане корекция и 

да се преразгледа. Говорим и за членска маса, говорим и за членски 

внос.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: За членска маса не ми 

говорете, защото може да се регистрирате и да не станете член на 

Камарата. Това не е презумпция. 

СНЕЖАНА СИМОНСКА-КОВАЧЕВА: Аз съм член. Става 

дума, когато в регистрацията да си поддържат членството и т.н.  

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Аз предлагам да се прекратят 

дебатите и да се гласува предложеното от г-жа Таня Илева, тъй като 

то е много разумно, дава възможност да се включват, да се обсъждат 

и Управителният съвет при това ще има възможността да го внесе. 

Не е необходимо един закон да бъде гласуван в промените на 

общото събрание.  

ЕЛИ МОНЕВА: Колеги, предлагам процедурно да се гласува 

сега.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Даже съм склонна към моето предложение 

да кажа - да се обяви на сайта кога ще бъде тази среща и не само 

ръководствата на регионалните колегии, а и всички, които желаят, 

да дойдат и да присъстват на това обсъждане. Тогава е още по-

демократично. Общо събрание няма да свикаме, така че поне това да 

вземем като решение.  

ЕЛИ МОНЕВА: Колеги, искам да направя процедурно 

предложение. То е следното. Точката, която засяга промяна на 

законодателството, предложенията да се гласуват без дискусии. Ако 

се приемат, да отиват като предложения, ако не се приемат, да се 

приеме предложението на г-жа Илева.  

Разберете, че това е в интерес на Камарата, тази цялата 

дискусия преди това, която правихме за бюджета , ще отпадне, 

защото ние просто няма да имаме приходи за бъдещи периоди, а 
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всички те ще бъдат отчетени като текущ приход, защото ще бъдат  с 

вашето решение, решението на общото събрание, а не на 

Министерския съвет. И колкото по-бързо се направи, толкова повече 

ще ни се изяснят проблемите.  

СОНЯ ЧЕРНЕВА: Аз искам да подкрепя г-жа Монева да 

гласуваме само точката, която засяга регистъра, таксите за 

регистъра. Защото това, което предложи Таня Илева , на практика 

изключва всички, които не участват в регионални колегии.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Вие не ми чухте допълнението - да се 

публикува на сайта и всички, които желаят, също да участват и 

извън регионалните колегии.  

НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: Предлагаме да се гласува за такса 

регистър и за правото да се упражнява оценителската професия.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: А другото, както предлага г-жа 

Илева? (НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: Да.) Добре.  

Колеги, има обединяване около предложението.  

Първо предложение - за спешни промени да се формулира 

промяна в закона така, че общото събрание да приема всички такси 

в Камарата.  

Второ предложение - да се въведе такса регистър за всички 

независими оценители - и членове и не членове.  

Това са спешните неща, веднага да се формира някъде 

подаване към някой мандатоносител или там , който може да внася 

промени в закона.  

Второто е да приемем предложението на г-жа Илева с 

последните промени, за да могат да се включат всички формулирани 

и в сайта да се изнесе за обсъждане. След това - работна група, и 

приемане.  

Който е съгласен с така направените предложения относно 

закона, моля да гласува "за" .  
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Първи сектор - 29 по 5 - 145.  

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 5 по 2 - 10. 

Трети сектор - 4.  

Четвърти сектор - 7.  

Пети сектор - 5. 

Шести сектор - 19.  

„За” - 193. Имаме 2/3, приема се предложението.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, за Правилника за 

финансовата дейност - тъй като той е в съответствие с тези приети 

решения, които приехме за Устава - за сроковете и другите, нашето 

предложение е във връзка с тези предложения за промяна на Устава . 

Затова предлагам, ако искате да ви ги прочета, но те са качени на 

сайта, нека ги гласуваме ан блок всичките тези предложения.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Предлагам да гласуваме ан 

блок, те са коментирани доста преди това.  

Който е съгласен с Правилника за финансовата дейност, моля 

да гласува "за".  

Това е към т. 4, преди малко гласувахме само промени в 

Устава. И понеже го пропуснахме , Правилникът за финансова 

дейност, това е към т. 4 от дневния ред.  

Първи сектор - 29 по 5 - 145. 

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 5 по 2 - 10. 

Трети сектор - 4.  

Четвърти сектор - 7.  

Пети сектор - 3. 

Шести сектор - 19.  

„За” - 191. Предложението се приема.  

МАРА ИВАНОВА: Колеги, поради напредналото време ще 

бъда максимално кратка. Вие знаете, че към настоящия момент 

действат старите стандарти за оценяване. Управителният съвет 
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предлага на Общото събрание да стартира процедура за въвеждане 

на нови стандарти за оценяване, като предвижданията са в следните 

действия: 

Въвеждане на терминологичен речник на понятията, 

използвани в оценителската практика в България.  

Хармонизиране и унифициране с европейските и 

международните понятия.  

Контакти и членство в „Тегова” и IVSC. Вече имаме 

публикувани стандартите на „Тегова” на сайта на Камарата, 

преведени. Управителният съвет да създаде нова работна група по 

стандартите с председател председателят на Управителния съвет на 

КНОБ, която в срок от 1 месец да изготви концепция за стандартите 

за оценяване.  

Приемане на стандартите на IVSC и разработване на 

необходимите ръководства и приложения , или хармонизиране на 

българските стандарти с международните такива.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Международните в България.  

МАРА ИВАНОВА: Да, на международните в България.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Предложението, колеги, е 

принципно, да се стартира процедурата. Преди това гласувахме и 

финансови средства за тази работа, така че предлагам много -много 

да не обсъждаме, а да преминем към гласуване.  

Който е съгласен, моля да гласува  "за".  

Първи сектор - 28 по 5 - 140. (Любомир Бонев, преброител.) 

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 5 по 2 - 10. 

Трети сектор - 4.  

Четвърти сектор - 7.  

Пети сектор - 5. 

Шести сектор - 19.  

„За” - 188. Предложението се приема.  
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По следващата точка - Методика за определяне на минимална 

себестойност. Аз отговарям.  

Колеги, само ви напомням, че на миналото Общо събрание ние 

приехме методиката в нейния вид  като форма. Приехме и една 

минимална часова ставка от 30 лева. И - дотук.  

Сега, предложението за методиката е, понеже това, което е 

прието, е прието, промяна - тези 30 лева да станат 10% от 

минималната работна заплата, за да не променяме като изникне 

необходимост, а да имаме нещо текущо. 240 лв. е минималната 

заплата, 10% - 24 лева.  

Второто нещо, да упълномощим Управителния съвет да 

разработи, публикува и обнародва примерна таблица с минимално 

нормовреме, без себестойност и за срок за изготвяне на оценките и 

видовете коефициенти на сложност, и коефициент за бързина на 

услугата. Тоест ние сме приели методиката, сега да фиксираме 

процент от минималната работа заплата и Управителният съвет в 

срок от колко време? 

ГЛАС: ….. 6 март…. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колежке, не Ви чух.  

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Господа, всичко се обвързва от 

минималната работа заплата. Като дойде в комисията, това ще 

падне. Казвам ви… 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Коя комисия? 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Комисията по доходите и в 

Комисията за защита от конкуренцията - тези неща ще паднат. А и, 

второ, политиката, която оттук нататък се води, е всичко да бъде 

обвързано с минималната работна заплата. В момента се разглеждат 

всичките обвързаности с минималната работна заплата.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Вие предлагате да си остане 30 

лева?  
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ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Ами, правете както решите. Но 

минималната просто недейте я намесва.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Добре. А относно това да 

упълномощим Управителния съвет да определи нормовремената 

чрез допитване? 

ПЕТЪР САВОВ: Аз предлагам сега да гласуваме  тази таблица - 

добра, лоша, тя е предложена.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: С предложените промени.  

ПЕТЪР САВОВ: С предложените промени, сега да я гласуваме 

и не да бъде препоръчителна, а да бъде минимална.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ами така е записано.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Само една забележка, тъй като 

тази таблица обхваща само една част от оценителските услуги, не 

обхваща всички, засяга недвижимите имоти основно. Обаче другите 

по отношение на търговските дружества , по отношение на машини и 

съоръжения и т. н. … Затова нашата цел е, ако вие сте съгласни, ако 

общото събрание е съгласно, тази таблица докъдето е разработена, 

да се приеме, а ние да допълним с нови предложения, които са по 

отношение на оценителски услуги.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: … и коефициентите. Защото 

нямаме фиксирани коефициенти.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: И коефициентите също.  

ИВАН ИВАНОВ: Имам въпрос. С какъв характер се предвижда 

да бъде методиката - пожелателен, задължителен, информативен?  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колега, методиката има 

препоръчителен характер.  

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Запишете го да е 

препоръчителен. Защото, когато е минимален, той се свързва с 

понятието „задължителен” и попадате под ударите на картелно 

споразумение. Ако искате да има нещо такова, то трябва да е… 



 196 

ИВАН ИВАНОВ: Вие чували ли сте някога за картел между 

физически лица? Защото картелите се правят между фирми.  

ПЕТЪР САВОВ: Картелно споразумение е абсурд да има 

между физически лица. Хайде сега да не спорим. Ние още не сме 

приели методиката и тя ще бъде отменена от някой. Нека докато я 

отмени, пък да действа. Догодина ще се съобразим с това.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, понеже аз съм внесъл 

за 10%, оттеглям си предложението, методиката си остава 30 лева. 

Остава да коментираме таблицата и коефициентите.  

СОНЯ ЧЕРНЕВА: Относно таблицата предлагам обичайния 

срок, тъй като е много нереален за някои от оценителските услуги, 

да не бъде приеман сега, а да бъде предложен в последваща 

разработка от Управителния съвет.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Тоест само нормовремената да 

останат.  

СОНЯ ЧЕРНЕВА: Само нормовремената да останат.  

 ЕЛЕНА КУЗОВА: Колеги, понеже виждам, че примерът засяга 

само някои видове, на мен ми се иска в момента да се дискутира, да 

се уреди и да се разбере как точно ще стане при по-широка оценка, 

например на финансови активи, финансови институции…, какво 

става?  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колежке, аз преди малко го казах. 

Вие като че ли не сте слушали. Казах - предложението е на г-н 

Савов. Тъй като той искаше да се приеме изцяло тази таблица с 

нормовремената и коефициентите, ние казахте и нашето 

предложение да се доработи от Управителния съвет. Приехме това 

решение. Приемаме тази таблица, която основно се отнася за 

недвижими имоти и част от оценки на машини и съоръжения, и аз 

предложих Управителният съвет да разработи и да  допълни други 
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случаи на оценки на търговски дружества, вземания , и машини и 

съоръжения и т. н. Аз го предложих преди малко.  

ЕЛЕНА КУЗОВА: Благодаря, че го предложихте, но да видим 

кога ще се реши това нещо.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ще сложим срок. Аз затова се 

обърнах и попитах срокът кога ще бъде. Според мен срокът не може 

да е 1 месец. Трябва да се остави срокът до края на м. октомври за 

останалите неща. Срок максимум до края на м. октомври предлагам.  

ЕЛЕНА КУЗОВА: Може ли да продължа само, защото в тази 

посока основно се получават от търговски регистри, от Агенцията 

по вписванията неща за оценка, които кореспондират с тези 

минимални, да речем, при 30-левова ставка, бих искала да знам как 

ще бъде защитен интересът пред такива инстанции, каквато е 

Агенцията по вписванията, Националната агенция по приходите и 

съдебната система? Как ще бъде защитен интересът на оценителите 

на базата на тази минимална ставка?  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Естествено, че на базата на тази 

методика за определяне на минималната себестойност ще направим 

всичко възможно да убедим инстанциите в реалността на нашата 

методика.  

Но аз искам да Ви кажа, предполагам, че в залата има доста 

проектанти, понеже аз съм и проектант, да ви кажа какво стана при 

проектантите в инвестиционното проектиране и архитектите. Ние 

направихме методики, страшно много методики, много хубави 

методики, атакуваха ни пред Комисията за защита на 

конкуренцията, след това Върховният касационен съд прие нашите 

методики и в края на краищата, в момента никой не ги изпълнява. 

Единственото, което е полезно и предполагам, че това ще бъде 

полезно за тази методика, когато отивам аз като проектант да правя 

някаква проектна разработка, да проектирам нещо, аз се позовавам 
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на тази методика и започваме диалог с възложителя  - той отстъпва, 

аз отстъпвам и стигаме до някакво споразумение. Иначе  ние, когато 

създавахме Камарите на инженерите в инвестиционното 

проектиране и архитектите, имаше едно изискване, за да се махне 

нелоялната конкуренция, всички договори да се вписват в 

съответните камари и когато се работи под тази минимална цена, 

която е определена в тези методики, да бъдат санкционирани 

проектантите. Е, не можа да се изпълни.  

ЕЛЕНА КУЗОВА: Тук въпросът ми е точно обратен. Аз питам 

5 лева на час за съдебна система и 7 лева на час търговски регистър, 

това ли е нашата минимална часова ставка, която ще бъде 

защитавана и как 30 лева ще бъдат защитени?  

МАРА ИВАНОВА: Процедурно предложение. Колеги, вече е 

доста късно и предлагам да не се упражняваме и да взимаме такива 

кардинални решения. Дайте да прекратим дебатите, да гласуваме 

предложеното и да си ходим.  

ГЛАС: И работата да остане недовършена.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, да гласуваме това, 

което дотук се оформи като предложение. А това, за което 

колежката се притеснява, която преди малко говори, г-н Симов каза 

- за нас ще бъде основание приетата методика , като се договаряме с 

отсрещната страна. Ние гласували ли сме го на общо събрание, 

имаме моралното право вече да се борим и да казваме - приели сме 

методика, ние предлагаме така. А доколко ще можем ние пред 

институциите да я защитим, ще направим всичко възможно, ако сме 

гласували.  

Последно изказване на г-жа Монева и гласуваме процедурно.  

ЕЛИ МОНЕВА: Проблемът е много болезнен и изключително 

важен за нас. Всички знаете, вероятно голяма част от вас правят 

оценки към Агенцията по вписванията и по съда, възнагражденията 
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са изключително ниски и се възлагат оценки за 150 лева за цяло 

предприятие. Ако ние не приемем методиката и с  нея не отидем, 

няма гаранция, разбирате, че Агенцията по вписванията, която си 

има собствена наредба, ще промени наредбата. Но имайте предвид, 

че ние между нас, защото аз съм отказвала оценки и след това са 

били възлагани на други колеги, които са ги приемали, така че ние, 

от една страна, сме блокирани от това, че  не можем да въведем 

задължителен характер на методиката и да образуваме ценоразписи 

поради факта, че можем да бъдем атакувани от Комисията за защита 

на конкуренцията заради картелно споразумение, и, от друга страна, 

сме предадени от нашите колеги, които поемат всичките тези пари. 

Така че нека да гласуваме и да се борим за тези методики.  

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Правя предложение за решение 

на общото събрание. Моля да ме изслушате за 2 минути.  

Предлагам общото събрание да възложи на Управителния 

съвет да направи постъпки пред Агенцията по вписванията и пред 

Министерството на правосъдието за коригиране на часовата ставка 

за оценителската дейност.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Това е извън точката, това и 

без да го гласуваме, ние сме го направили.  

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Хубаво е да го запишем като 

протоколно решение.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, подлагам на гласуване 

следното решение. Аз си оттеглих предложението за 10% от 

минималната работна заплата, няма да го правим това.  

Предлагам да гласуваме решение: „Приемаме таблицата с 

нормовремената, без срока за изпълнение на оценката, с 

упълномощаване на Управителния съвет в срок до  края на м. 

октомври да допълни след съгласуване и допитване до всички 

колеги, независими оценители, членове на Камарата, съответно 
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позиции по обекти на оценката и норми от времена в таблицата  и 

коефициентите за сложност и за бързина на услугата.”  

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува "за".  

Първи сектор - 28 по 5 - 140. 

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 5 по 2 - 10. 

Трети сектор - 4. 

Четвърти сектор - 9. 

Пети сектор - 6. 

Шести сектор - 19.  

„За” - 191. Последната точка от дневния ред е приета.  

Колега, искате ли да се гласува предложението Ви?  

Добре, колеги, нека да гласуваме предложението на колежката, 

която задължава Управителният съвет да направи постъпки пред 

Агенцията по вписванията и Министерството на правосъдието да се 

съобразят с нашата часова ставка.  

Добре, колеги, който е съгласен с това предложение, моля да 

гласува.  

НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: И за банките също.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: До всички възможни 

институции, където работим. 

НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: Във връзка с тарифата едно много кратко 

предложение. Тя няма да бъде действаща, дори минимална 

задължителна, ако няма санкции за оценител, който я нарушава. В 

тази връзка… 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колега, гласуваме в момента.  

Първи сектор - 28 по 5 - 140. 

Втори сектор - 1 по 3 - 3; 5 по 2 - 10. 

Трети сектор - 4. 

Четвърти сектор - 9. 
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Пети сектор - 6. 

Шести сектор - 19.  

„За” - 191. Предложението се приема.  

Срок казахме ли? Срокът пак е за октомври. Приемаме срокът 

да е м. октомври като в предното  решение.  

Господин Генков има думата.  

НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: Само да довърша. Тарифата за 

минималните ставки на оценителския труд да стане задължителна за 

оценителите и който оценител бъде установен в нарушение, да му се 

налагат санкции - или отнемане временно на лиценза, или висока 

глоба.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Има Кодекс на професионалната 

етика. Ако има оплаквания, ще вземем съответните мерки.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колега, тя е препоръчителна, 

съжалявам, не можем да наложим това нещо.  

НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: Точно това е въпросът, да вземем 

решение да бъде задължителна тази тарифа. Точно така беше, 

гласуването беше да е задължителна минимална. И ако сте го 

сбъркали в протокола, го поправете още сега.  

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Уважаеми дами и господа, тази тарифа 

ще важи само и единствено за членовете  на КНОБ. Ние ще си 

определим нещо, а всички други ще минат отдолу и ние никога няма 

да правим оценки. Тя е препоръчителна.  

НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: Няма ли да важи за всички, които са в 

регистъра? 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Ами може да важи, защото кой я 

приема? Да не е написана в закона? Ако я напишем в закона, ще 

важи за всички. В устава и всички решения, които ние взимаме тук, 

важат само за членовете на КНОБ.  
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НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: И това сме го пропуснали, че трябваше 

да бъде включено към предложението за промени.  

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Вие искахте въобще да не ги гласуваме 

нещата за закона. Лично Вие искахте.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колега, нали оставихме за 

обсъждане на точки в закона? Това, което Вие казвате, при 

обсъждането от групата на новите за закона, пуснете го във форума, 

да влезе за промяна на закона.  

НИКОЛАЙ ГЕНКОВ: Ще го пуснем. Добре е и сега да се 

направи.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Процедурно предложение.  

Колеги, приключваме явно днешното събрание, виждате, че в 

момента сме около 100 човека. Ние гласувахме задължителни 

решения, които ще се отнасят до минимум 980 или колко членове на 

Камарата. Ако днешните ни решения не се качат до 1 месец на сайта 

на Камарата, това значи, че все едно нищо не сме направили днес. 

Предлагам едно решение: „Събранието задължава Управителният 

съвет до 1 месец да качи на сайта протокола с решенията и с 

измененията в устава.”  

ИВАН ИВАНОВ: Още един пропуск. Не се определи размера 

на таксата, която ще плащат оценителите за регистъра, както и дали 

засяга юридическите лица.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Беше казано - 40 лева, които се 

приспадат от членския внос на членовете.  

ИВАН ИВАНОВ: А за юридическите лица?  Пак ли 40 или там 

трябва да бъде с броя на членовете…?  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колега, ние сега говорим за 

някаква тарифа колко да плащат… Дайте да приемем това нещо, 

законът да се промени и тогава винаги ще имаме възможност…  




