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ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА 
КОЛЕГИЯ – ВАРНА КЪМ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В 

БЪЛГАРИЯ НА 1 АПРИЛ 2017 ГОД. 
 
 

 
Съветът на Регионална колегия – Варна към  Камарата на независимите оценители в 

България (КНОБ) на основание чл. 30 (5) от Устава и  чл. 13, ал. 3 от Правилника за 
учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, по 
собствена инициатива свиква Общо събрание , което да се проведе от 9.00 часа на 01 
април 2017 год. (събота)  в гр. Варна, бул. ”Княз Борис I” № 77, сградата на 
Икономическия университет, зала 128, при обявения в Поканата към членовете на РК – 
Варна към КНОБ дневен ред: 

1. Откриване на ОС на РК-Варна към КНОБ от Председателя на СРК - Варна. 
Избор на Председател на Общото събрание на РК Варна 

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Варна 
към КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията и преглед на 
пълномощните. 

3. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава на преброителите в зала 
относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ при 
провеждане на събранието. Предложенията са от Председателя на комисията по явно 
гласуване в зала. 

4. Утвърждаване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава, Председателя и 
дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК-Варна към КНОБ. 
Предложенията са от Председателя на комисията по регистрацията. 

5. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава и Председателя на 
комисията по предложенията.  

6. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава и Председателя на 
комисията по тайния избор на членове на СРК, Председател на СРК и Контрольор на 
СРК. 

7. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава и Председателя на 
комисията по документите и проекторешенията. 

8. Отчет на Съвета на РК-Варна за дейността на колегията за периода на целия 
мандат (2013 - 2017 год.). Отчет за финансовите приходи и разходи на Регионална 
колегия-Варна за периода на целия мандат (2013 - 2017 год.). Отчет на Контрольора за 
периода на целия мандат (2013 - 2017 год.). 

9. Освобождаване от отговорност на Съвета на РК-Варна за периода на целия 
мандат. 

10. Приемане бюджет и административен щат на РК-Варна за 2017 год. 
11. Приемане Програма за дейността на РК-Варна за 2017 год. 
12. Избор на членове на Съвета на РК-Варна. 
13. Избор на Председател на Съвета на РК-Варна. 
14. Избор на Контрольор на РК-Варна. 
 

При липса на кворум на основание чл.20 от Устава събранието ще се проведе в 
същия ден, на същото място в  10:00ч. при същия дневен ред. 

Регистрацията започва в 8:00ч. на 1 април 2017 г. във фоайето пред зала 128. 
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Съгласно Устава на Камарата, поканата за свикване на Общото събрание е публикувана 
на 01 март 2017 год. във в-к „Позвънете”, на интернет страницата на Регионална 
колегия-Варна, на интернет страницата на КНОБ и изпратена по електронна поща на 
всички членове на РК-Варна. 
 

1. За организация и деловото провеждане на Общото събрание на КНОБ  се 
предлагат следните комисии: 

 
 1.1.Комисия по регистрацията и преглед на пълномощните. Състои се от 
четирима членове, един от които Председател. 
  
 1.2. Комисия по гласуванията в зала. Състои се от четирима членове, един от 
които Председател. 

 
Преброители: определят се на място в залата след началото на работата на 

Общото събрание по предложение от Председателя на Комисията по гласуванията в 
зала. 

Протоколчици: определят се на място в залата след началото на работата 
на Общото събрание по предложение от Председателя на Комисията по гласуванията в 
зала 
 

1.3. Комисия по предложенията за избор на членове на Съвета на РК, 
Председател на СРК и Контрольор на РК.  Състои се от трима членове, един от които 
Председател. 

 
1.4. Комисия по провеждане на избор на членове на Съвета на РК, Председател 

на СРК и Контрольор на РК. Състои се от пет членове, един от които Председател. 
 
В случай, че член на Комисия по провеждане на тайния избор бъде номиниран за 

кандидат за член органи на РК Варна и не си е направил самоотвод, същият отпада като 
член на Комисията и на негово място се избира нов член по предложение от зала. 
  

1.5. Комисия по документите и проекторешенията: 
  Председател:         Дарина Бобева – председател на СРК-Варна 
  Членове:   Иво Костов – член на УС 
     Диана Велинова – член на СРК-Варна 
     Йордан Герчев  – член на СРК-Варна  
     Стефан Данговски – контрольор на РК-Варна  
 
 
 
 2.Документи за обсъждане и приемане от Общото събрание 

2.1. „Процедура за избор на членове на на Съвета на РК, Председател на СРК и 
Контрольор на РК " се публикува на интернет страницата на РК Варна в срок до 5 дни 
преди Общото събрание. 
 Документите за обсъждане и приемане от Общото събрание и включени в 
дневния ред, се публикуват на интернет страницата на РК-Варна към КНОБ, секция 
„Новини”,  подсекция „Документи” в срок до 27 март 2017 год. Отчетите се публикуват 
в резюме. Достъпът до документите е само за членове на РК-Варна, чрез потребител и 
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парола в  „Информационна база данни”. Документите ще бъдат на разположение за 
запознаване с тях и в офиса на колегията от 27.03.2017 г. 
 2.2. Обсъждания по документите, които са приложения към Дневния ред на 
Общото събрание се извършва на самото ОС на РК Варна, при следния регламент: от 
микрофоните в зала; от всеки член на РК Варна /присъстващ в залата/; изказвания до 2 
мин., една реплика до 1 мин. и една дублика до 1 мин. 

2.3.Документите, които са публикувани на интернет страницата на РК-Варна, не 
се раздават на хартиен носител на участниците в Общото събрание. 

      С оглед деловото протичане на дискусията, участниците в Общото събрание 
се умоляват предварително да ги разпечатат  и носят със себе си. 

 
3. Участници в събранието 
Право на участие в Събранието, както и да правят предложения по 

представените документи, имат всички членове на Регионална колегия Варна , които са 
платили членския си внос за 2017 година до 28 февруари 2017 год., както и всички 
новоприети до 27.03.2017 год. членове на РК-Варна. Пълният списък на членовете на 
РК-Варна ще бъде публикуван до 27 март 2017 год. на интернет страницата на РК-
Варна 

Лица, които не са членове на Регионална колегия Варна, могат да присъстват 
само ако: 

� са поканени от СРК – Варна; 
� са част от администрацията на колегията; 
� са получили разрешение от ОС. 

 
 
4. Процедура по регистрация за участие в Общото събрание на РК Варна 

 
4.1. Регистрацията за участие в събранието се извършва от Комисията по 

регистрация и преглед на пълномощните в регистрационни бюра. 
4.2. Регистрацията се извършва от 8.00 часа до 9.00 часа на 01.04.2017 г. в 

регистрационните бюра, разположени пред залата на събранието. 
           При липса на кворум регистрацията съгласно т. 5 се удължава до 
10.00 часа. 

4.3. При регистрацията си всеки участник в събранието получава карта в 
съответния цвят 

4.4. Регистрация на участници в Общото събрание, които не са 
пълномощници: 

4.4.1. Всеки участник в Общото събрание, представляващ само себе си, не 
получава делегатска карта, гласува с вдигане на ръка с право на 1 (един) глас. 

4.5. Регистрация на участници в Общото събрание, упълномощени от членове 
на РК Варна 

4.5.1.Допуска се участник в Общото събрание да представлява освен себе си още 
до 3 (трима) членове на РК-Варна към КНОБ. 

Упълномощаването се извършва с изрично писмено пълномощно, подписано 
собственоръчно от упълномощителя. Образец на пълномощното се публикува на 
интернет страницата на РК Варна. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното, 
но при регистрацията пълномощниците попълват и представят декларация по образец, 
одобрен от УС на КНОБ. 
 4.5.2.Участниците в Общото събрание с пълномощни получават делегатска 
карта в цвят, отговарящ на броя на гласовете, с които ще гласуват: 
          - жълта за два гласа: своя и на един упълномощител 
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          - синя за три гласа: своя и на двама упълномощители 
          - червена за четири гласа: своя и на трима упълномощители 

4.5.3. Участниците в Общото събрание с пълномощни попълват регистрационна 
карта. Образец на регистрационната карта се публикува на интернет страницата на РК 
Варна към КНОБ. 

4.5.4. При регистрацията пълномощните и предварително попълнените 
регистрационни карти се предават на регистратора на съответното регистрационно 
бюро. 

4.6. Местата в залата на участниците в събранието са определени в зависимост 
от цвета на картите, с които ще гласуват. 

4.7. Всички въпроси, свързани с регистрацията на участниците, се решават от 
Комисията по регистрация и преглед на пълномощните. 

 
5. Кворум на Общото събрание 
5.1. В 09.10 часа Председателят на Комисия по регистрация и преглед на 

пълномощните обявява резултатите от регистрацията на участниците в Общото 
събрание. 

5.2. Събранието се провежда в обявения час, ако на него присъстват повече от 
половината членове на РК Варна към КНОБ, съгласно списъка на членовете. 

5.3. При липса на кворум съгласно чл. 20 от Устава събранието се отлага с 
един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред и се смята за редовно 
независимо от броя на присъстващите членове. 

 
6. Откриване на Общото събрание 

 Събранието се открива в 09.00 часа на 01.04.2017 г., ако към този час е на лице 
кворум. При липса на кворум към 09.00 часа, събранието се открива в 10.00 часа от 
Председателя на СРК, който обявява дневния ред и предлага Председател на Общото 
събрание. 
 

7 . Председател на Общото събрание. Избор на комисии 
7.1. Събранието се ръководи от Председателя на ОС. 
7.2. Председателят на ОС предложените от СКР Варна към КНОБ членове на 

Комисиите, по комисии. 
7.3. Всеки участник в събранието има право да предлага нови кандидатури за 

членове на Комисиите, както и да прави отводи. 
7.4. Отводите се гласуват. 
7.5. Всеки предложен може да си направи самоотвод, който се приема без 

гласуване. 
7.6. Изборът на комисиите се провежда от водещия на събранието. 
7.7. ОС на РК Варна към КНОБ гласува членовете на комисиите с явно 

гласуване, за всяка комисия отделно, без комисията по регистрация и преглед на 
пълномощните, а решенията се приемат с обикновено мнозинство. 

 
8. Явно гласуване 
8.1. Всички решенията по въпросите, включени в дневния ред, се приемат с явно 

гласуване с изключение на решенията, които по закон, по устав или по решение на ОС 
се приемат с тайно гласуване. Решенията се приемат с обикновено мнозинство, 
определено съгласно броя на регистрираните към момента на откриването на 
събранието участници /чл. 18, ал. 2-4 от Устава/, освен ако по закон или съгласно 
устава за приемането на решение се изисква по-голямо мнозинство. При необходимост 
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или по искане на участник в събранието, преди гласуването преброителите установяват 
наличието на кворум - половината плюс един от регистрираните участници в ОС. 

8.2. Резултатите се отчитат отделно за гласуването по всяка от точките, 
включени в дневния ред. 

Преброителите на всеки блок съобщават броя гласове „за", „против" и 
„въздържал се" в залата. 

Председателят на Комисията по гласувания в зала обобщава и съобщава 
резултата от всяко гласуване. 

8.3. По време на гласуванията не може да се взима думата за изказвания и 
обсъждания. 

 
9. Тайно гласуване 
9.1. Решенията, касаещи избор на членове на Съвета на РК, Председател на СРК 

и Контрольор на РК съгласно дневния ред, се вземат с тайно гласуване. 
9.2. Процедурата по провеждане на избор на членове на Съвета на РК, 

Председател на СРК и Контрольор на РК е дадена в отделен документ. 
 
 10. Обсъждане и приемане на документите, включени в дневния ред 
 10.1.Документите, включени в дневния ред, се докладват в резюме от член на 
Комисията по документите и проекторешенията. 
 10.2.Дебати по документите 
       Дебати по документите и предложенията за решения се извършват съгласно т. 
2 от настоящите Правила за провеждане на Общо събрание. 
 
 11. Вземане на решения 
      Решенията от ОС на РК Варна към КНОБ се взимат в съответствие със ЗНО, 
Устава на КНОБ, Правилника за учредяването, устройството и дейността на 
регионалните колегии на КНОБ, Правилата за работа на ОС. 
 
 12.Други 

По неуредените въпроси се прилага Правилника за работа на ОС и действащата 
нормативна уредба 
 
Настоящите Правила за провеждане на Общо събрание на Регионална колегия –Варна 
към Камарата на независимите оценители в България, приети с решение от СРК-
Варна към КНОБ, са разработени съгласно Правила за ОС ва КНОБ 2016 година. 
 
 
Варна, февруари 2017 г.      Съвет на регионална колегия-Варна към КНОБ 


