
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА КНОБ 
за периода 01/01/2010 – 31/05/2011 

 

1. Встъпителна част: 

1.1. Правни основания: 
Контролният съвет (КС) на Камара на независимите оценители в България 

(КНОБ) осъществява своята дейност на основание: 
 Закон за независимите оценители (ЗНО), ДВ бр.98/2008; 
 Устав КНОБ, приет на Учредително събрание 10-11/03/2009 (глава пета, 

чл. чл. 25-26); 
 Правилник за работа на КС, приет на Общо събрание (ОС) на 

05/09/2009. 

1.2. Отчетен период: 
Настоящият отчет за дейността на КС на КНОБ обхваща периода 01/01/2010 до 

31/05/2011. 

1.3. Констатации: 
Контролният съвет в периода от 01/01/2010 до 31/05/2011, е осъществил заседа-

ния както следва: 
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Бистра Бонева 1 1 1 1 1   1 1 1 
Елена Обрейкова 0 1 1 1 1   1 1 1 
Тихомира Шевкенова 1 1 0 1 1   1 1 1 
Борис Гиздаков 1 1 1 1 1   1 1 1 
Людмил Велинов 1 1 1 1 0   1 1 1 

Общ брой на присъстращи членове:  4 5 4 5 4   5 5 5 
Общ брой на гласове: 5 5 5 5 4   4 4 4 

Кворум по чл. 15 от правилник на КС: 3 3 3 3 3   3 3 3 
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Брой точки в дневен ред: 3 6 2 3 7 21 3 5 2 
Брой решения по дневен ред: 2 7 7 12 3 31 7 13 2 
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Всички протоколи на КС са предоставени своевременно чрез Изпълнителния 
директор (ИД) на КНОБ до Управителния съвет (УС) и до Комисията по професионал-
на етика (КПЕ) при целесъобразност, не по късно от 2 работни дни от датата на под-
писване на съответния протокол. 

Основните теми, разглеждани на заседанията на КС, са: 
 работата на УС на КНОБ; 
 подготовката и реализацията на ОС на 27/03/2010; 
 организация на работата и изпълнение на решенията на ОС 27/03/2010 

от УС; 
 работата на публичния регистър; 
 изпълнението на бюджета за 2010, в т. ч. разходването на средствата; 
 постъпили жалби до КС. 

Представена е справка от ИД на КНОБ, относно членовете на Камарата към 
13/06/2011. От справката е видно, че броят на членовете на КНОБ намалява през отчет-
ния период. Това намаление не се компенсира и от новорегистрираните независими 
оценители на земеделски земи и трайни насаждения и поземлени имоти в горски тери-
тории. 

 
Членове на КНОБ 2010 2011 

1 2 3 

Недвижими имоти 851 716 
Машини и съоръжения 322 268 
Права на интелектуалната и индустриалната собственост 50 47 
Търговски предприятия и вземания 310 255 
Финансови активи и финансови институции 39 36 
Други активи 9 7 
Земеделски земи и трайни насаждения 0 60 
Поземлени имоти в горски територии 0 0 
Други активи     
Ново и съвременно българско изобразително изкуство и антиквариат   2 

Други активи в сферата на декоративните изкуства, дизайн, антиквариат 
и недвижими имоти и паметници на културата   2 

Археологически и етнографски ценности, икони, църковна утвар, ан-
тиквариат, ново и съвременно българско изящно изкуство, бижута и 
скъпоценни камъни 

  1 

Дизайн и антиквариат   1 
Бижута и скъпоценни камъни   1 

Всичко: 1 581 1 396 

До настоящия момент са учредени и утвърдени осем регионални колегии (РК). 
През отчетния период действащи са били пет РК – със седалища във Варна, София, 
Пловдив, Шумен и Русе. Същите са провели ОС, на които са приети отчетите на техни-
те Контрольори. Отчетите са представени в КНОБ. 

Контрольорите в РК не са констатирали нарушения на нормативните документи, 
както и финансови нарушения в съответните колегии. Направени са препоръки за по-
добряване на дейността, основно за повишаване на квалификацията на независимите 
оценители. 
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2. Контрол върху изпълненията на решенията на Общото събра-
ние и Управителния съвет: 

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

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

 Устав на КНОБ, чл.26, ал. 1: КС прави предложение пред ОС за отмяна 
на незаконосъобразни или противоуставни решения на УС и на КПЕ. 

2.2. Констатации: 
На ОС, проведено на 27.03.2010 г., поради липса на кворум не бе изчерпан днев-

ния ред. По тази причина не бе приета програма за работа на КНОБ през 2010 год. и 
конкретни задачи за изпълнение от УС. 

КС счита, че съгласно Устава на КНОБ, чл. 47, ал. 1 и 2, настоящото ОС трябва-
ше да бъде проведено до края на м. март 2011 г. 

За периода от 27.03.2010г. до 31.12.2010г. УС е предоставил протоколи за 4 про-
ведени заседания на дати както следва: 

17.04.2010 г., 14.05.2011 г., 09.06.2010 г. и на 18.09.2010 г. 
Общите констатации по отношение на работата на УС е, че липсва отчетност по 

изпълнение на взетите от УС решения и възложени задачи, което затруднява проверка-
та и дава основание да се смята, че част от взетите от УС решения не се изпълняват или 
се изпълняват извън определените срокове. 

Отново е констатирано, че въпреки задължението, съгласно Устава на КНОБ, чл. 
22, ал. 3 за публикуване на решенията на УС, подобни материали липсват в интернет-
страницата на КНОБ. На заседание на УС на 18.09.2010 г. е взето решение „до публи-
куваните в сайта на КНОБ извадки от протоколи от заседания на управителните органи 
да имат достъп само членове на Камарата”. КС счита, че това решение противоречи на 
Устава на КНОБ. 

Установява се практика, на извънредните заседания на УС да не се кани предсе-
дателят или член на КС, което е нарушение на чл. 25, ал. 4 от Устава на КНОБ и чл. 15, 
ал. 1 от „Правилника за работа на УС”, както и председателите на РК, съгл. чл. 15, ал. 3 
от „Правилника за работа на УС”. 

Общото заключение, по отношение на законосъобразността на решенията на 
Управителния съвет е, че няма данни същите да са незаконосъобразни или в противо-
речие с Устава, с изключение на посочените по-горе. Що се отнася до тяхното изпъл-
нение, поради липсата на отчетност няма как еднозначно да се даде становище за сроч-
ното им изпълнение. 

3. Контрол по работата на Публичния регистър: 

3.1. Правни основания: 
Изисквания по чл. 15 и чл. 31 от ЗНО и приет на ОС на 05/09/2009 „Правилник 

за реда за вписване и водене на регистъра на независимите оценители”. 

3.2. Констатации: 
А. С протокол № 9/20.11.2009 г. от заседание на УС е взето решение по т. 6 от 

дневния ред, относно издаването на сертификати на юридическите лица – дружества на 
независими оценители. 
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В резултат от направеното предложение от КС до УС, взето с решение по т. 1 от 
дневния ред на заседание на КС с протокол № 6 – 14.04.2010 / КС, са извършени про-
мени в решението на УС, с които за всяко юридическо лице се издава само 1 брой сер-
тификат с един номер и изписани видове правоспособност, за които се сертифицира 
юридическото лице. На лицевата страница на сертификата задължително се указва, че 
списъкът с посочени физически лица и правоспособност на гърба е неразделна част от 
сертификата. Освен това, юридическите лица са включени в отделен подрегистър към 
Регистъра на независимите оценители, в съответствие с чл. 15 от ЗНО. 

Б. На 26.07.2010 е извършена проверка на служба „Регистър” от членове на КС, 
като е констатирано следното: 

 забава в издаването на сертификатите на юридическите лица и забавяне 
на вписването им в Регистъра; за физическите лица не се спазва срока във връзка с чл. 
14, ал. 16 на ЗНО; 

 относно проверка на членската маса, считано от 22.03.2010 до м. юли 
2010 г. са подадени 52 заявления, от които 44 са проверени и са без забележки, но няма 
решение за утвърждаване от УС; осем заявления от м. юни не са проверени от адми-
нистрацията на КНОБ. 

 при регистриране на юридически лица е допуснато в специализирания 
състав да бъдат включени лица, които по трудов договор в дружеството не извършват 
оценителска дейност; 

 в декларацията обр. 5 (приложена към набора документи необходими за 
регистриране) не е изрично упоменато основанието за подписването на декларацията – 
чл. 17, ал. 4, т. 4 от ЗНО, както и изричното изискване в текста на декларацията да се 
впише, че става въпрос за оценителска дейност. В резултат от проверката КС взе след-
ните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
1. КС препоръчва на УС: 

 да създаде организация за спазването на законово установените срокове 
за вписване в Регистъра на независимите оценители; 

 в електронния вариант на Регистъра да се включи информацията по чл. 
15, ал. 1, т. 2 до т. 4 включително от ЗНО; 

 електронно копие на Регистъра на независимите оценители да се съхра-
нява ежемесечно в огнеупорна каса, като информацията се опреснява ежемесечно; 

 на всяко редовно заседание на УС да бъде включена точка за разглеж-
дане на всички заявления за членство в КНОБ, подадени към момента на провеждане на 
заседанието; 

 ако няма заседание на УС повече от един месец, решенията да се взимат 
на подпис, така, че ежемесечно УС да разглежда заявленията за членство; 

 да се обсъди възможността да се прецизира чл. 8 от устава на КНОБ; 
2. КС препоръчва на УС да се отстранят горепосочените забележки от текста на 

Декларация обр. 5 от документите за вписване на юридически лица. 
Решенията са взети с Протокол № 8 – 29.07.2010 / КС. 
В. Настъпилите законови промени в чл. 6, ал. 1 увеличиха вида на оценките, ко-

ето своевременно беше отразено в Публичния регистър на КНОБ. 
След взетите мерки от УС на КНОБ и лично от неговия председател, бяха из-

вършени промени в сайта на КНОБ, където се публикува регистъра. В настоящия мо-
мент сайтът е достъпен и удобен за ползване от всички заинтересовани лица. 
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До Контролния съвет не са постъпили жалби, относно дейността на Публичния 
регистър. 

4. Контрол върху законосъобразноста и целесъобразността на из-
вършените разходи: 

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

то и целесъобразното разходване на средствата на камарата. 

4.2. Констатации: 
А. От членове на КС е извършена проверка на финансово-счетоводната дейност 

на КНОБ, като е констатирано следното: 
 няма инструкция за документооборота на финансовата дейност; 
 няма утвърдена финансово – счетоводна политика за 2010 г.; 
 до 31 март 2011 год. от ОС не е утвърден бюджета на КНОБ; 
 няма ясно разграничение в индивидуалния сметкоплан на стопанската и 

нестопанската дейност; 
 не се констатираха незаконосъобразни и нецелесъобразно извършени 

разходи за проверения период. 
Въз основа на направените констатации КС взе следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
1. КС препоръчва на УС: 

 да се изготви от администрацията на КНОБ и счетоводителя инструк-
ция за документооборота, инструкция да се утвърди от Председателя на УС на КНОБ; 

 да се представи проект „Финансово – счетоводна политика за 2010 г.” 
от счетоводителя на Председателя на УС за утвърждаване;  

 да се направи ясно разграничение на дейностите, които се извършват 
като стопански и дейностите, които се извършват като нестопански и да има разграни-
чение не само на приходите, а и на разходите за стопанска и за нестопанска дейност; 

 да се обсъди възможността за закупуване на подходящ счетоводен про-
дукт и обособяване на работно място с компютър за водене на счетоводството; 

 да се възложат отговорностите и на касиер на лице от администрацията 
на КНОБ, като се помисли и за закупуването на каса. 

Решенията са взети с Протокол № 8 – 29.07.2010 / КС. 
Б. От УС е предоставена информация за движението на средствата по сметките 

на КНОБ. 
Разходите за 2010 г. са в размер на 170 014,84 лв. при заложени в бюджета 174 

756,17 лв. или със 4 741,33 лв. по-малко. Направената икономия е в размер на 2,71%. 
Отчисленията за Регионалните колегии са 17 014,94 лв., при заложени в бюдже-

та 73 521 лв. или с 56 506,10 лв. по-малко. Икономията е в размер на 33,21%. Това се 
дължи на факта, че по-голяма част от регионалните колегии са утвърдени през втората 
половина на 2010 г. 

 За периода от 1/01/2010 до 31/12/2010 година всички разходи извършени от Уп-
равителния съвет са законосъобразни. Въз основа на предоставените документи Конт-
ролния съвет не е намерил разходи извършени през 2010 г. за които да прецени че са 
направени нецелесъобразно. 
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5. Работа по жалби срещу решения на Управителния съвет: 

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

5.2. Констатации:  
До Контролния съвет на КНОБ през отчетния период са постъпили две жалби: 

 от „Крестън БулМар” – бизнес оценки” ООД, гр. София, срещу мълча-
лив отказ по заявление за вписване на дружеството в Регистъра на независимите оцени-
тели; 

 от Огнян Илиев Стефанов против отказ на Управителния съвет за впис-
ване в Регистъра на независимите оценители. 

Поради непубликуване на решенията на КС в интернетстраницата, независимо 
от взетото от КС решение за това, в настоящия отчет представяме подробно разгледа-
ните жалби. 

А. След като разгледа постъпилите от „Крестън БулМар” – бизнес оценки” ООД 
документи и разговаря с Ръководител служба регистър на КНОБ – г-н Атанас Бочев, 
КС констатира, че са изпълнени всички формални нормативни изисквания юридичес-
кото лице „Крестън БулМар” – бизнес оценки” ООД да бъде вписано в Регистъра на 
независимите оценители, секция „Юридически лица”. Поради това КС взе следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
1.1. Счита мотивите на жалбоподателя „Крестън БулМар” – бизнес оценки” 

ООД, представлявано от управителя Олег Димов, за основателни и мълчаливият отказ 
на УС на КНОБ за неправомерен. 

1.2. Указва на УС на КНОБ да вземе решение за вписване в Регистъра на неза-
висимите оценители, секция „Юридически лица” на дружество „Крестън БулМар” – 
бизнес оценки” ООД с ЕИК 201036122, със седалище и адрес на управление гр. София 
1309, ул. Нишава 172 с управител Олег Димов. 

1.3. Жалбоподателят да бъде писмено уведомен за решения №№ 1.1 и 1.2 на КС 
от настоящото заседание. Копие от уведомлението да бъде изпратено до КС и УС на 
КНОБ. 

1.4. Указва на УС на КНОБ да предостави на КПЕ постъпилата информация за 
независимия оценител Олег Димов за проверка и вземане на решение по случая. 

1.5. КС обръща внимание на УС на КНОБ за спазване на законните срокове за 
вписване в регистъра на КНОБ. Неспазването на определените по закон срокове би 
могло да доведе до санкции на КНОБ. 

Решенията са взети с Протокол № 10 – 27.01.2011 / КС. 
Б. КС разгледа жалбата, постъпила от маг. инж. икн. Огнян Илиев Стефанов от 

гр. София, ул. Антим І № 2, вх. Б, ап. 31. Жалбоподателят се мотивира с непризнаване-
то на притежавания от него Лиценз № 1043/11.11.1997 год. за оценител на земеделски 
земи, Наредба 32/1996 год., Наредба 11/07.04.1998 год., както и оспорва списъка, по 
който УС на КНОБ вписва по право независими оценители на земеделски земи и трай-
ни насаждения в Регистъра на КНОБ. Съгласно § 24, ал. 1 от Преходните и Заключи-
телните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона на собствеността 
и ползването на земеделските земи „Лицата, включени в одобрения от министъра на 
земеделието и храните и министъра на финансите списък, могат в едногодишен срок от 
влизането в сила на този закон да подадат заявление за вписване по право в регистъра 
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по чл. 15 от Закона за независимите оценители. Към заявлението се прилага издаденото 
от министъра на земеделието и храните удостоверение.” Одобреният от министъра на 
земеделието и храните и министъра на финансите списък се публикува в Държавен вес-
тник, като се актуализира периодично, а удостоверенията се получават от лицата, при-
добили правоспособност. Жалбоподателят не е представил доказателства, че е включен 
в горепосочения списък, както и че притежава удостоверение за това. Притежаваният 
от жалбоподателя лиценз не е предмет на признаване от УС на КНОБ и не е относим 
към процедурата по вписване в Регистъра на КНОБ. Посочените в жалбата наредби, 
като подзаконови нормативни актове, не отменят действието на закона. Регистрацията 
като оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, „цели фирми” и вземания 
не е основание за вписване и като оценител на земеделски земи. Поради това КС взе 
следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
1.1. Отхвърля жалбата на Огнян Илиев Стефанов като неоснователна. 
1.2. Указва на администрацията на КНОБ да запазва екземпляр от документите 

на заявителите, на които им е направен отказ. 
1.3. Жалбоподателят да бъде писмено уведомен от Изпълнителния секретар на 

КНОБ за решение № 1.1 на КС от настоящото заседание. Копие от уведомлението да 
бъде изпратено до КС и УС на КНОБ. 

1.4. Обръща внимание, че съгласно чл. 9 от ЗНО отказът за вписване в регистъ-
ра става с Решение на УС, а не с решение на администрацията на КНОБ. 

Решенията са взети с Протокол № 11 – 14.02.2011 / КС. 
В. Във връзка с постъпила информация за оценка (Оценителски доклад: 

10486е42f, с дата на изготвяне 01.07.2010 г., изпълнител „Адванс Адрес експертни 
оценки” EOOД), изготвена за нуждите на кредитирането, извършена и подписана от 
физическо лице без правоспособност на независим оценител (невписано в Регистъра на 
НО, секция „Физически лица”), подписана и подпечатана от юридическо лице, вписано 
в Регистъра на НО, секция „Юридически лица”, КС счита, че извършването на оценка 
(изготвянето на оценителски доклад) и подписването й от лице което няма правоспо-
собност „независим оценител” и авторизирането й от юридическо лице, вписано в Ре-
гистъра на НО, е грубо нарушение на ЗНО, пар. 5, ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби. КС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
Сезира КПЕ към КНОБ за откриване на дисциплинарно производство във връзка 

с „Оценителски доклад: 10486е42f, с дата на изготвяне 01.07.2010 г., изпълнител: „Ад-
ванс Адрес експертни оценки” EOOД и произнасяне по случая. 

Решението е взето с Протокол № 10 – 27.01.2011 / КС. 

Г. Постъпило е и писмо от 15 март 2011 г. от инж. Маргаритка Кирилова Григо-
рова – Николова. Независимо, че писмото формално не е жалба, поради изключително 
важния проблем, който се поставя в него, писмото е разгледано на заседание на КС. 
Жалбоподателят иска образуване на дисциплинарно производство за виновно неизпъл-
нение на задълженията по ЗНО и по КПЕ на основание чл. 35, чл. 36, ал. 1 и чл. 42, т. 1 
от ЗНО на лицето Сашо Христов Николов, гр. Своге, ул. Ропотамо 11, оценител на нед-
вижими имоти, вписан в регистъра на КНОБ под № 1914. Според М. Григорова – Ни-
колова, същата е обвиняема и подсъдима по вина на горното лице, което не знае и не 
ползва нормативната база в експертизите си и е некомпетентен като оценител на нед-
вижими имоти. Г-жа Николова не е получила писмен отговор за предприетите действия 
от страна на ръководството на КНОБ за заличаване от регистъра на Сашо Христов Ни-
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колов. КС счита, че писмото на инж. Маргаритка Кирилова Григорова - Николова зася-
га изключително важен проблем, касаещ всички независими оценители в България. 
Съгласно Наредба № 1 от 16.01.2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражде-
нията на вещите лица, издадена от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 11 от 5.02.2008 
г., за вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, едно от изискванията към 
което е да е завършило професионално образование и да притежава съответните специ-
ални научни знания в областта на определен вид съдебна експертиза. В този аспект, 
правоспособността за извършване на пазарни оценки се удостоверява с вписването в 
регистъра на КНОБ. Следователно, правоспособността на независимия оценител е едно 
от задължителните условия същият да бъде назначен и да придобие временното качест-
во вещо лице, когато задача на експертизата е извършване на пазарна оценка. По тази 
причина, когато задача на експертизата е извършване на пазарна оценка и независимият 
оценител е назначен за вещо лице, същият следва професионално, добросъвестно и от-
говорно да прилага стандартите и методите на пазарното оценяване. Поради това, КС 
счита, че извършването на пазарни оценки от независимите оценители в качеството им 
на вещи лица следва също да попада под действието на гл. Шеста „Оспорване на оцен-
ки” и гл. Пета „Дисциплинарна отговорност” от ЗНО. Поради това КС взе следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
1.1. КС на КНОБ поддържа становището на инж. Маргаритка Кирилова Григо-

рова - Николова, изразено в писмото й от 15.03.2011 год. (вх. № УС-999/15.03.2011 г.) и 
препоръчва на УС на КНОБ да извърши необходимото за разглеждане и решаване на 
писмени сигнали за оценки, извършени от независими оценители в качеството им на 
вещи лица. 

1.2. Инж. Маргаритка Кирилова Григорова - Николова да бъде писмено уведо-
мена от Изпълнителния секретар на КНОБ за решение № 2.1 на КС от настоящото засе-
дание. Копие от уведомлението да бъде изпратено до КС и УС на КНОБ. 

Решенията са взети с Протокол № 12 – 29.04.2011 / КС. 

6. Изводи: 
А. Относно дейността на КС - КС винаги е изразявал ясното си становище по 

отношение дейността на УС, посочвани са пропуски и са препоръчвани действия по 
отстраняването им, представяни са предложения за подобряване работата на УС и вза-
имодействието му с останалите ръководни органи. 

Б. Относно дейността на УС: 
 УС е съблюдавал нормите на ЗНО и Устава на КНОБ, взетите от УС 

решения са в рамките на неговите правомощия и компетентност; 
 част от направените предложения до УС от членове на КНОБ, включи-

телно предложения от членове на управителните органи, които засягат съществени въп-
роси от дейността на Камарата и изпълнението на ЗНО не са своевременно или изобщо 
не са разглеждани и обвързвани с решения на УС; 

 липсва активна комуникация с РК и с членската маса, в т. ч. има данни 
за ненавременни или липсващи отговори на повдигнати въпроси от членове на КНОБ; 

 липсва последователност в действията и отчетност за взети решения от 
УС и информация за изпълнението им; 

 не са решени проблемите, относно повишаване квалификацията на не-
зависимите оценители и обучението на нови оценители; 

 пренебрегва се конкурсното начало в работата на УС; 
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 УС не е успял да допринесе за формиране на действителни пазарни ус-
ловия за работа на независимите оценители, при които с най-голямо пазарно присъст-
вие да бъдат най-висококвалифицираните и етични оценители; 

 независимо от свършената работа, отчетният период не е използван 
ефективно за осъществяване целите на КНОБ, липсва желание за работа в част от чле-
новете на УС. 

В. Относно КНОБ: 
 през отчетния период съществено се подобри общественото присъствие 

на КНОБ и престижа на организацията в публичните институции; 
 същевременно не са решени множество въпроси, касаещи независимите 

оценители, в съдебната и досъдебната система, международните участия на КНОБ в 
браншови организации и др. 

7. Препоръки към УС: 
Препоръките към УС на КНОБ са в същите насоки, които са предложени и на 

предходните ОС: 
 УС да заема постоянна и активна позиция по всички актуални пробле-

ми, свързани с дейността на КНОБ; 
 Да се доразвие административната структура на КНОБ, с цел повиша-

ване ефективността от работата на УС с оглед целите и задачите на КНОБ; 
 В сформираните към УС работни групи за реализиране на ключови 

стратегии да се търси активното участие на членове на КНОБ, правни, финансови и 
други професионални консултанти. 

8. Предложение към ОС: 
Участието на членовете на ръководните органи на КНОБ е доброволно и без-

възмездно. Това се отнася и до Председателя на УС. Неговите задължения обаче съ-
ществено се различават от задълженията на останалите членове на ръководните органи. 
Председателят на УС единствен представлява КНОБ, носи персонална материална и 
друга отговорност и е постоянно ангажиран в работата на организацията. Неговите фи-
зически възможности за друга работа, от която да получава възнаграждение, са изклю-
чително ограничени, практически липсват. Поради това КС предлага на ОС на КНОБ да 
вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
1. Председателят на УС на КНОБ получава месечно брутно възнаграждение в 

размер на осем минимални работни заплати, считано от 01 юли 2011 год. 
 
 

Настоящият отчет е приет на заседание на КС на КНОБ с протокол № 13 – 
14.06.2011 / КС и е предаден за публикуване на 15.06.2011. 
 

 
 
 
 


