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(8,35 часа) 

 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: В качеството си на временно 

представляващ Управителния съвет приветствам всички 

присъстващи, които са отделили от свободното си време и са дошли 

тук да вземат участие в това днешно заседание, за да решим някои 

важни и неотложни проблеми, за да може нашата организация да 

върви напред. 

 Управителният съвет на Камарата на независимите оценители 

в България на основание чл. 29, т.1, във връзка с чл. 25, ал. от 

Закона за независимите оценители и чл. 17, ал. 4, във връзка к ал. 2 

от Устава на КНОБ по собствена инициатива свиква делегатско 

отчетно-изборно събрание, което да се проведе на 18 и 19.10.2014 г. 

от 8,30 часа в гр. София, ул. Г. С. Раковски №108, сградата на 

ФНТС, зала 4, при следния 

 

Дневен ред: 

1. Мандатен отчет за дейността на Управителния  съвет за 

периода 2009 г. – 2014 г. /включително финансов отчет/.  

2. Мандатен отчет за дейността на Контролния съвет за 

периода 2009 г. – 2014 г. 

3. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете 

на Управителния съвет. 

4. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете 

на Контролния съвет. 

5. Избор на членове на Управителния съвет.  

6. Избор на председател на Управителния съвет.  
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7. Избор на членове на Контролния съвет.  

8. Избор на председател на Контролния съвет.  

9. Изключване на членовете на КНОБ, неплатили членски 

внос за 2014 г. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: През този период, когато най-масово 

бяхме представяни по общите събрания, а това беше миналата 

година през юни, когато провеждахме във Варна общо събрание, 

през този период починаха няколко наши колеги, включително и 

председателят на Управителния съвет г-н Людмил Симов, затова 

предлагам с едноминутно мълчание и изправяне на крака да почетем 

тяхната памет. 

 

(Всички присъстващи в залата стават. Едноминутно 

мълчание в памет на починалите.) 

 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля г-н Кирил Георгиев да заеме 

мястото си на трибуната. 

И тъй като трябва да гласуваме дневния ред,  предлагам първо 

да изберем комисиите, за да може Комисията, която е по 

преброяването в зала, да може да изпълни своите функции.  

Имате предложение, заповядайте. 

Г-н ДИМОВ: Първо трябва да гласуваме предложението на 

колежката да продължаваме ли, или при уточнен кворум да почнем 

заседанието и избирането на комисии. (Реплика от място.) 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: За да пристъпим към гласуване, 

трябва да има кой да брои гласовете, затова трябва първо да изберем 

Комисията по преброяване в залата, тя да определи преброителите и 
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след това да пристъпим към гласуване на всички предложения, 

които постъпват в залата. 

Предложението на Управителен съвет за Комисия по 

преброяване в зала да бъде в следния състав Борис Гиздаков – 

изпълняващ длъжността председател на Контролния съвет, членове 

Мара Иванова и Ели Монева – членове на Управителния съвет. 

Моля за становища по направените предложения. Имате ли 

предложения за включване и на други хора в тази комисия? Не 

виждам такива предложения. Моля, който е „за”, да гласува.  

Явно Мнозинство, комисията е избрана. 

Г-н Гиздаков, моля да определите на кои блокове ще се 

извършва преброяването и на всеки блок преброител, за да започнем 

с гласуването на другите предложения. 

БОРИС ГИЗДАКОВ: Г-н Митев, би било добре да ме 

предупредите, че ще ме предлагате за председател на тази комисия, 

но въпреки това, ще се опитам да се справя. Хубаво би било да се 

съгласува. 

Тъй като има два вида правомощия, доколкото разбрах на 

първите три реда, ще бъдат хора, които не представляват 10 -те 

члена от всяка регионална колегия. Тоест на първите три реда моля 

да седнат хората, които не са избирани за делегати от регионалните 

колегии и които имат право на един глас.  

Всички колеги, които са избрани за делегати от регионалните 

колегии, както и делегатите по право, моля да седнат от четвъртия 

ред назад. На първите три реда – с един глас, от четвърти ред назад 

– с 10 гласа. 

Преброители: 

За сектора с по един глас, 1 сектор – Людмил Велинов. 
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От четвърти ред назад /дясно/, 2 сектор Пламен Данаилов. 

От четвърти ред назад, 3 сектор  /ляво/ – колегата Димитър 

Христов. 

На трибуната кой ще брои? 

ЕЛИ МОНЕВА: На трибуната ще се броим ние. 

БОРИС ГИЗДАКОВ: Г-н Митев, това достатъчно ли е? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Достатъчно. 

Има думата Мара Иванова. 

МАРА ИВАНОВА: Г-н Гиздаков, имам една молба. Тъй като 

членовете с 10 гласа са много повече, отколкото присъстващите с 

един глас, опитът от предишни събрания показва, че се допускат 

грешки, и предлагам да има по двама преброители в секторите с по 

10 гласа, отляво и отдясно. Защото от предишните събрания винаги 

е имало грешки, когато се броят повече хора.  

ДАРИНА БОБЕВА: Едно предложение за втори преброител за 

нашия сектор – Надя Цинигарова. 

Нека са по двама преброители на сектор. 

БОРИС ГИЗДАКОВ: Колеги, идеята, която тук се подсказва, е 

да бъдат двама преброители на сектор, но и двамата да броят целия 

сектор, за да няма грешка. А не да разцепим сектора на две и да има 

двама отделни преброители. В левия сектор преброители са  

Димитър Христов и Надя Цинигарова, в десния сектор – Пламен 

Данаилов и Кирил Михов, за първите три реда – Людмил Велинов. 

Преброителите са петима. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Благодаря, г-н Гиздаков. 

Моля да извършим проверка на присъстващите . 

Преброителите да имат готовност. На президиума – мен ще ме броят 
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към левия сектор, с 10 гласа, останалите – Кирил Георгиев, Ели 

Монева и Мара Иванова – трима човека с по един глас. 

Моля, проверка на кворума, вдигнете картите си. 

КИРИЛ МИХОВ: 41 по 10. 

ДИМИТЪР ХРИСТОВ: 52 по 1. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: 14 по 1. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-це Канджикова, има ли вън още 

хора за регистрация? Има. Двама човека.  

ТИХОМИРА ШЕВКЕНОВА: Предлагам да изчакаме до 9,00 ч. 

и да започнем работа, пристигат още хора. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Тъй като съобщиха, че пристигат и 

други хора, предлагам да гласуваме до 9,00  ч. удължаване на 

регистрацията. 

ДАРИНА БОБЕВА: Е, стига,  няма такива работи. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Ние започваме работа, това е след 5 

минути. 

ДАРИНА БОБЕВА: Въпросът е принципен, не става въпрос за 

минутите. Има закон. 

Адвокат Хорозов, има ли такива случаи изобщо да се прави 

така? Моля Ви се. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Подлагам на гласуване 

предложението на г-жа Шевкенова за продължаване на времето за 

регистрация до 9,00 ч. 

Моля, който е „за”, да гласува.  

ДАРИНА БОБЕВА: Г-н Митев, може ли, процедурно? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: В процедура на гласуване сме.  
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ДАРИНА БОБЕВА: Ама, гласувате неща, които  излизат извън 

закона. Или с един час се удължава, или не се удължава. Защо не 

спазваме закона? 

Веднъж да започнем както трябва, и почваме веднага да си 

караме по стария начин. Моля Ви да вървим законно. Обявено е 

преди повече от месец това събрание и всеки знае, че е от 8,30 часа. 

Ако иска да участва, ще дойде. Никакво удължаване! Докога? 

(Ръкопляскания.) 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-жо Бобева, в зала всеки има право 

да прави предложения и неговите предложения да бъдат гласувани.  

Г-жа Шевкенова направи това предложение – какво пречи да 

го гласуваме? Така, както гледам, няма да се приеме, но сме длъжни 

да го гласуваме. Какъв е резултатът от гласуването – моля 

преброителите да отчетат. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Нула. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Колеги, часът е 9,00 – мисля, че няма 

смисъл да гласуваме, да продължаваме напред.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Решение се взима не с „има смисъл” 

„няма смисъл”, а с точни числа. Чакаме г-н Христов да каже колко 

са в този блок, прекратяваме с гласуването. (Неодобрителни 

реплики от залата.) 

ЕЛИ МОНЕВА: Г-н Председателстващ, по информация от 

Регистрационното бюро към момента има регистрирани 95 делегата 

с 10 гласа и 14 делегата с по един  глас. Моля да се гласува 

прекратяване на регистрацията и преброяване по сектори на 

присъстващите делегати. 
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ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Предложението, направено от г-жа 

Шевкенова, не се приема, тъй като от този блок са гласували 7 

делегата с по 10 гласа.  

Моля, който е „за” прекратяване на регистрацията, да гласува.  

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: 11 по 1. 

КИРИЛ МИХОВ: 42 по10. 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: 52 по 10. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Против? – Няма. Въздържали се? – 1. 

Колко са присъстващите в залата?  

Г-н Христов, може ли Вие да кажете колко „въздържали се” 

има във Вашия сектор? 

Г-н Гиздаков има думата. 

БОРИС ГИЗДАКОВ: Като председател на Комисията по 

преброяването Ви моля на всяко гласуване, освен който е „за”, да 

попитате кой е „против” и кой е „въздържал се”, за да може да 

свършим работа. Досега само гласуваме „за”, без „против” и 

„въздържал се”, и преброителите няма как да Ви отговорят.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Христов, може ли да съобщите за 

„въздържали се” от Вашия сектор?  

ДИМИТЪР ДИМИТЪР ХРИСТОВ: 1 по 10 – „въздържали се”. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: 3 по 1 – „въздържали се” 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: 974 е кворумът в залата.  

Съобщих в началото, че право да участват имат 1277 човека.  

Г-жа Илева има думата. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Имам процедурно предложение. Моля 

преброителите, които са по двама на големия сектор, да стиковат 

помежду си и един от тях да става и да каже това, което има да 

каже, на микрофон, за да може хем да се запише в протокола и, от 
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друга страна, да чуе и водещият събранието колко са гласувалите. С 

провикване от зала не стават нещата.  

Благодаря. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Повтарям още веднъж резултатите от 

последното гласуване, което означава заковаване на кворума и въз 

основа на който ще се извършва преценка за извършване на 

гласуванията. 

В залата присъстват 974 човека, представени лично или с 

делегатски карти. 

СТЕФАН БЯНОВ: Така е, но те ще имат ли право да гласуват, 

след като не бяха регистрирани тези 831 до 8,30 ч. както е 

регламентът, който е и на сайта, и навсякъде. Получиха се 100 и 

колко човека допълнително след приключване на регистрацията в 

8,30 ч. Имат ли право да гласуват тези хора? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Всички, които са регистрирани до 

момента на прекратяване на регистрацията, г-н Бянов, имат право на 

глас. Това казвате Вие. Общото събрание в 9,00 часа решава 

приключване на регистрацията. 

Колежке, заповядайте. 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: Имам процедурно предложение. 

Моля колегите, които са наблюдаващи, нямат право да гласуват, 

нека да бъдат в отделен сектор, за да не бъркат бройките.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Предложението е целесъобразно.  

Моля тези, които са присъстващи като гости, да се изтеглят в 

задната част на залата. 

За деловото протичане на днешното събрание Управителният 

съвет е предложил да бъдат избрани няколко комисии.  

Давам думата на Ели Монева. 
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ЕЛИ МОНЕВА: Благодаря Ви, колеги. 

Аз винаги се заричам да не вземам думата и все се налага 

нещо да кажа. 

В момента в залата – прав е господинът, който каза, че ние 

имаме първоначална регистрация 832-ма и такъв регистриран 

кворум, и започване на събранието. Но тъй като в залата са 

пропуснати допълнителните регистрации  на делегати и ние не 

можем да идентифицираме точно кои лица са влезли, вече в залата 

има 97 делегата с червени бюлетини (по 10 гласа), плюс 14 делегата 

първоначалните с бяла бюлетина (по 1 глас) 14 гласа. С оглед на 

това да няма обструкции поне по първоначалната регистрация, Ви 

моля за следното. Да гласуваме прекратяване на регистрацията и 

признаване на кворума, който се получава към момента в залата.  

Второ, моля всички наблюдаващи, въпреки че аз не знам какво 

значи това понятие „наблюдаващи”, да седнат на  последните два 

реда, с оглед на това да не грешат преброителите при 

преброяването. 

Трето, да се преброи кворумът за последно много бързо по 

сектори, а те са три, първи – с един глас, и втори и трети – с по 10 

гласа, и да стартираме събранието чисто, за да можем да вземем 

решение. Мисля, че това ще ни отнеме 5 минути, но ще ни спаси от 

обструкции на събранието. 

Таблиците са направени така, че при всяко едно гласуване 

автоматично изчислява екселът колко е процентът на гласувалите, 

за да знаем дали се приема дадено решение, или не. Ако запишем 

първоначален кворум 332, ние ще имаме по 100 и няколко процента. 

Кои са тези петима колеги, на които да им кажем „излезте, защото 
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Вие не се включвате в нашия кворум”? Мисля, че е разумно. И да 

продължаваме нататък. 

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

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Предлагам всички свободни карти, 

които са останали вън, бели и червени, да бъдат внесени тук и 

тогава да пристъпим към гласуване. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Подлагам на гласуване 

предложенията. На госпожа Монева – първото предложение, да 

утвърдим фиксирания кворум заедно с допълнително влезлите 

гласове на 974 гласа и прекратеното регистриране към 9,00 часа.  

Преброяваме хората, които са в залата. Моля да гласувате.  

КИРИЛ МИХОВ: 41 по 10. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: 14 по 1. 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: 51 по 10. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Велинов, имате думата. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Искам да Ви кажа, колеги, че вина за 

това състояние в момента има пряко г-н Иван Митев. Точно в 8,30 ч. 

му казах, че трябва да се прекрати с регистрацията. Той се усука и 

това е положението сега. 

ПЕТЪР САВОВ: Може ли процедурно предложение?  

Извинявам се много, предлагам да прекратим дебатите по 

темата „Регистрация”. Хората не са си прочели, първо, правилата на 

общото събрание. До 8,30 ч. който се е регистрирал, се е 

регистрирал. Ако имаме кворум, събранието може да започне. 

Изрична точка в правилата има, че Общото събрание гласува 

прекратяване на регистрацията. Тоест във времето от 8,30 ч. до 

момента, в който ние решихме да прекратим регистрацията, има 

възможност да са се регистрирали допълнително хора. И за това не е 
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виновен г-н Митев, а са виновни хората, които не са дошли в 8,30 ч. 

тук. Но не можем да им отнемем правата, след като не е била 

прекратена все още регистрацията. 

ГЛАСОВЕ: Така е, Така е.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, може ли? 

Колеги, не може събранието да отменя законови и уставни 

положения. Не може – разберете го. 

Колегата, който сега се изказа, е напълно прав. Виновни са 

тези, които са направили тези правила. Това е. Не са съобразени със 

закона. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Подлагам на гласуване приемането на 

дневния ред. 

Моля, който е съгласен с предложения от Управителния съвет 

дневен ред, да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: „За” - 43 по 10. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: „За” - 10 по 1. 

ДИМИТЪР ХРИСТОВ: „За” - 50  по 10. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Въздържали се?  

ДИМИТЪР ХРИСТОВ: 1 по 10. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Против?  

ЛЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: 4 по 1. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Велинов, моля да уточните, 

обаждат се, че има 5. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Нали аз броя, кой друг ще се обажда? 

10 бяха „за”. 

Искам нещо да уточним. Има хора, които не вдигат нито „за”, 

нито „против”, нито „въздържал се” – как да ги броя? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Броите само вдигнатите карти.  
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ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Според мен такива хора трябва да се 

броят за „въздържали се”. 

МАРА ИВАНОВА: На последните два реда тези хора да 

отидат. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Не говоря за последните, тук които са.  

МАРА ИВАНОВА: Да, приканвам да отидат натам, на 

последните два реда. 

ДАРИНА БОБЕВА: Г-н Митев, едно процедурно предложение. 

Моля Ели Монева да каже последно по регистрация колко са 

представените, защото нямаме представа - един път сме 50, после 

сме 52. Много Ви моля, да знаем за какво става въпрос. Не знаем 

какво правим в момента. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Давам думата на г-н Хрисчев, за да 

съобщи какво е положението с регистрираните делегати. 

ИЛИЯ ХРИСЧЕВ: Окончателно има регистрирани 97 делегати 

с червена делегатска карта, тоест с по 10 гласа, и 14 с бяла 

делегатска карта, тоест с по 1 глас. 97 червени, 14 бели – 

окончателна регистрация. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: С това смятам, че отговорихме на 

въпроса. 

Пристъпваме към избор на комисии. 

Първата комисия, която Управителният съвет е предложил, е 

да бъде Комисията по регистрация и организация на Общото 

събрание в състав: 

Иван Митев  

Илия Хрисчев 

Татяна Илева 

Райна Бойдева 
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Антоанета Ганчева 

Галина Стефанова 

Галя Канджикова 

Антония Димитрова 

Елена Марковска. 

Някакви предложения за допълнения и промени в тази 

комисия?  

ГЛАС: Тя свърши. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Независимо че комисията си е 

свършила работата, тя трябва да бъде гласувана в зала.  

Има ли предложения? 

ГЛАСОВЕ: Няма. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля, който е за утвърждаване на 

тази комисия, да гласува.  

КИРИЛ МИХОВ: „За” - 43 по 10. 

ДИМИТЪР ХРИСТОВ: „За” – 52 по 10 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: „За” – 14 по 1. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Против? – Няма. Въздържали се? – 

Няма. 

С 964 гласа „за” Комисията е утвърдена. 

(Реплики от залата.) 

Винаги може да има разлика между хората, които са в залата и 

хората, които са се регистрирали. Ако хората в залата са повече от 

регистрираните, тогава имаме проблем. Когато те са по -малко, няма 

проблем. 

Следващата Комисия е Комисията по преброяването в зала. 

Тази комисия ние я приехме – в състав: Г-н Борис Гиздаков, г-жа 

Мара Иванова и г-жа Ели Монева. 



 15 

Комисия по предложенията. 

Управителният съвет предлага комисията да бъде в следния 

състав: 

Председател – Евгени Ганчев, председател на Регионална 

колегия – Шумен. 

Членове:  г-жа Надка Цинигарова – от Пловдив, г-жа Нели 

Бойчева – от Бургас. 

Има ли други предложения за тази комисия?  

НАДКА ЦИНИГАРОВА: Съжалявам, но аз вече съм избрана в 

Комисията за преброяване в зала и трябва друг човек да бъде избран 

на моето място. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Димитров, друго предложение от 

Пловдив за тази комисия? 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: Може ли едно предложение? Надя 

Демирева – Регионална колегия – Пловдив. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Надя Демирева се предлага от г-жа 

Надка Цинигарова. 

Г-жа Надя Демирева тук ли е? Да. Надежда Демирева.  

Други предложения и промени в предложената комисия има 

ли? Няма. 

Моля да гласуваме за комисията в състав: г-н Евгени Ганчев, 

г-жа Нели Бойчева и Надежда Демирева. 

КИРИЛ МИХОВ: „За” – 43 по 10. 

ДИМИТЪР ХРИСТОВ: „За” – 54 по 10. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: „За” – 14 по 1. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Против? – Няма. Въздържали се? – 

Няма. 

Комисията е избрана. 
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ВАЛЕНТИН РАДЕВ – Регионална колегия – Бургас: Не е Нели 

Бойчева, а е Недялка Бойчева. После като се пише в протокола, да 

не стане объркване. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Променяме за протокола името на 

члена от Бургас Недялка Бойчева. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Остана да изберем Комисията по 

тайния избор, но нея ще изберем след като се направят номинациите 

за избор на ръководни органи, тъй като някои от номинираните 

хора, които ще бъдат, ако преди това сме ги избрали в тази комисия, 

ще трябва отново да прегласуваме нейния състав.  

Следващият момент в нашето събрание е: документи за 

обсъждане и приемане от Общото събрание.  

В Общото събрание е постъпил само един нов документ, това 

е процедура за избор на ръководни органи в КНОБ. Този документ в 

основната си част съдържа постановките, които са в документа със 

същото наименование от предишното Общо събрание, като има едно 

допълнение, че се въвежда процедурата на балотаж, която 

представлява при незапълване на бройките, в следващото гласуване 

се представят за гласуване удвоеният брой на непопълнените 

бройки.  

Има ли някакви предложения за обсъждане към този 

документ? 

Например, избрани са трима души, а 20 кандидата. От 

останалите 17 за второ гласуване остават 8 души, тоест два пъти 

броя на непопълнените места. Това се прави с оглед сгъстяване на 

гласувалите оценители, за да може по-бързо да се стигне до 

положителен резултат.  

Г-н Савов, заповядайте. 
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ПЕТЪР САВОВ: Аз искам само да направя едно допълнение 

от Софийска регионална колегия, предложението е публикувано и 

на сайта – за правилата за избор на управителни органи.  

Основното наше предложение е във връзка с това, за да могат 

да бъдат по-лесно избрани пак новите ръководни органи на 

Камарата и основно в частта за редовност на бюлетините.  

Предлагаме в първия избор бюлетините, за да бъдат редовни, 

гласуването да бъде за не по-малко от 5 и не повече от 7 човека. То 

няма как, говоря за Управителен съвет, то няма как за повече от 7, 

защото бройката на Управителния съвет е от 7 човека, но да не 

бъдат по-малко от 5. Тоест ако се гласува за по-малко от 5, 

бюлетината също да се счита за невалидна…(Неодобрителни 

възгласи в залата.)  

ГЛАС: Не е хубаво да налагате такива правила . 

ПЕТЪР САВОВ: Извинявам се много, някак  неприлично звучи 

репликирате от място, докато говоря. Който има да каже нещо, да 

стане после на микрофона и да го каже.  

Второто ми предложение е за Контролен съвет в бюлетината 

гласуването да не е за по-малко от трима и за не повече от пет.  

А за балотажа – това е по-важно от първите две предложения, 

за толкова човека, за колкото са останали местата за попълване при 

балотажа, точно за толкова човека в бюлетината да бъде гласувано. 

Тоест ако останат трима човека от Управителния съвет да се 

попълват като места по време на балотажа, в бюлетината да се 

посочват три имена от шестте. Примерно, давам го като пример, 

защото в противен случай отново може да провалим избора. Мога да 

Ви дам много примери. За един човек може да гласуват всичките и 

ще почнем да правим едни балотажи добезкрай.  
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ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Благодаря г-н Савов.  

Тъй като има предложение от г-н Савов, има ли предложение 

в обратен смисъл? 

Заповядайте, г-жа Шевкенова. 

ТИХОМИРА ШЕВКЕНОВА: Добър ден, за протокола – все 

още член на Контролния съвет на Камарата.  

Аз не по-малко от всички колеги тук, както и всички, които по 

някакви причина не присъстват, искам да имаме избрани нови 

органи и тази Камара да заработи  в интерес на всички независими 

оценители и в интерес на обществото. За мен обаче е притеснително 

предложението, което току-що колегата прочете от гледна точка на 

следното.  

Може да се окаже, че нито един от кандидатите, които са 

предложени, не се харесва на повече от 50% от хората. Това 

означава да ограничим избора. Съвсем логично е за мен, ако не 

може…  

Ами, избори до дупка, г-н Савов, съжалявам. 

Това показва с какъв материал разполага Камарата. не искам 

да го казвам, но е факт. И това се вижда последните  7 години вече. 

Плачевно и жалко, но това е – ето, това сме ние! Колкото и да ми е 

жалко, това сме ние.  

Благодаря. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Други желаещи за становище има ли?  

Г-жа Монева има думата. 

ЕЛИ МОНЕВА: Аз искам също да изкажа своето мнение по 

току-що направеното предложение и то е най-вече заради това, че 

опасявам се, че ако се предложи минимум и аз примерно нямам 

харесан минимум между кандидатите, просто няма да гласувам. 
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Така че ще се увеличи броят на негласувалите и въздържали се, и 

рискът да не изберем е още по-голям, отколкото това да посоча само 

трима между листата от 15 човека.  

Така че Ви призовавам много да помислите кой е по -

разумният вариант – дали да има минимум, мисля, че това 

ограничава по някакъв начин нашата свобода за право на избор, 

тоест ни задължава обезателно да избираме, или изцяло да се 

въздържим от какъвто и да било избор. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Други становища има ли по въпроса?  

Г-н Георгиев, заповядайте. 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: По принцип във всяка една организация, 

когато се прави избор, се прави тази задача математическа „мини-

макс”. Не знам дали ще мине като предложение. И всички други, 

които се изказаха, имаха право, но това е добронамерено.  

В крайна сметка аз предлагам по реда на постъпване - първо 

да гласуваме предложението за балотаж, след което предложението 

за минимум и максимум посочени гласове. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Подлагам на гласуване направеното 

допълнение в обсъждания материал за процедура за избор на 

ръководни органи на КНОБ с постановката за провеждане на 

балотаж. 

Моля, който е съгласен, да гласува да има балотаж. 

ГЛАС: Балотажът си е записан в правилата и е публикуван на 

сайта. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Точно така. Но той е нова постановка 

в сравнение с предишните правила от предходните общи събрания, 

това е разликата, с оглед ускоряването на набирането на гласове. 

КИРИЛ МИХОВ: „За” – 43 по 10. 
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НАДКА ЦИНИГАРОВА: „За” – 51 по 10. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: „За” – 13 по 1. 

ЕЛИ МОНЕВА: „За” – 953. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: „За” – 953. Има ли против? – 1. 

Въздържали се? – Няма. 

Постановката за балотажа се приема. 

Пристъпваме към гласуване на предложението на г-н Савов.  

Предложенията са две, доколкото аз разбрах. Едното е да се 

гласува за Управителен съвет минимум за 5-ма души и при избора 

на Контролен съвет за минимум 3-ма души. Това е едното 

предложение. 

Второто предложение е ако първото не е спазено, бюлетината 

да се счита за невалидна. 

МАРА ИВАНОВА: Те са взаимно свързани, то е едно 

предложението. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Първото предложение може да се 

счита като препоръка, докато второто е задължение. Който гласува с  

под 5 гласа или с под 3 гласа, това се препоръчва, за да се свърши 

по-бързо с гласуването. Докато второто е задължение – който не е 

гласувал, тогава тази бюлетина се счита за невалидна. Така че 

смятам, че трябва да бъдат разделени двете неща.  

МАРА ИВАНОВА: Защо да бъдат разделени, то е 

безсмислено?  

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Г-н Митев, ако на първото се отхвърли, 

второто защо ще го гласуваме изобщо? Едно е предложението.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: За да не влизаме в дискусия с г -н 

Велинов, моля г-н Савов да си повтори предложението в цялостен 

вид. 
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ПЕТЪР САВОВ: Предложението е едно – да се формулира по 

този начин: ако в първото гласуване , за Управителен съвет, е 

гласувано за по-малко от 5-има човека, а за Контролен съвет за по-

малко от 3-ма човека, бюлетината да се счита за невалидна. Това е 

едно предложение. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Подлагам на гласуване така 

формулираното предложение. Който е за, моля да гласува.  

НАДКА ЦИНИГАРОВА: „За” - 8 по 10. 

КИРИЛ МИХОВ: „За” – 27 по 10. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: „За” – нула. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля, който е против, да гласува.  

КИРИЛ МИХОВ: „Против” – 13 по 10. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: „Против” – 13 по 1. 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: „Против” – 42 по 10. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Въздържали се? 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: „Въздържали се” – нула. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: „Въздържал се” – 1 по 1. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Предложението на г-н Савов не се  

приема, тъй като 350 са гласували „за”, 563 – „против”, и един 

„въздържал се”. 

Други предложения към този документ има ли? Няма. 

Подлагам на гласуване уточнената процедура по избор на 

ръководни органи така, както е публикувана с приетата вече 

процедура по балотажа. Гласуваме процедурата за избор на 

ръководни органи като цялост. Който е за, моля да гласува.  

КИРИЛ МИХОВ: 41 по 10 „за”. 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: 51 по 10 „за”. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: 13 по 1 „за”.  
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ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Против? – Няма. 

Въздържали се? 

КИРИЛ МИХОВ: 1 по 10. 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: Нула. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Нула. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: С 933 гласа „за”, без „против”, 10 

„въздържали се”, процедурата е приета.  

Давам думата на председателя на Комисията по 

предложенията г-н Евгени Ганчев да Ви запознае с правилата, по 

които ще работи тази комисия. Освен това ще предложи до колко 

часа да се приемат предложения, номинации и къде ще приема 

документи комисията. 

Г-н Ганчев, заповядайте. 

ЕВГЕНИ ГАНЧЕВ: Процедурата за работата на Комисията по 

предложенията е следната. За всеки оценител, номиниран за някой 

от ръководните органи се попълват и представят на комисията три 

документа по образец, които могат да се вземат от комисията. 

Предлагам да бъде на последния ред в залата. Това са: предложение 

за номиниране, декларация от номинирания член за ръководен 

орган, че приема номинацията, декларация от номинираното лице, 

че отговаря на изискванията на Закона за независимите оценители и 

Устава, платен членски внос, подаване на декларация по чл. 10.  

За срок на подаване като час – имате думата за предложения. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Сега е 9,45 ч. 

ЕВГЕНИ ГАНЧЕВ: 12,00 часа. 

ГЛАСОВЕ: Охо-о-о! 

ЕВГЕНИ ГАНЧЕВ: Късно ли е? Понеже има доста материали 

да се четат. 
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Г-н Митев, има две предложения – 30 минути и един час. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Както съобщи г-н Ганчев, има две 

предложения – за 30 минути и за един час. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Може ли трето предложение? Да не 

определяме броя на минутите, а фиксиран час – до 10,30 часа. 

ГЛАСОВЕ: Да, точно така. Браво! 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Аз също се присъединявам към 

направеното предложение от г-н Велинов, но независимо от това ще 

подложа на гласуване всичките предложения.  

Други предложения има ли?  

ЕЛИ МОНЕВА: Няма. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Гласуваме предложенията отзад-

напред. Г-н Велинов предложи до 10,30 ч. да се правят 

предложения.  

Моля, който е за, да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: „За” – 43 по 10. 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: „За” – 48 по 10. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: „За” – 12 по 1. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Против? – Няма. Въздържали се?  

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: „Въздържал се” – 1. 

ЕЛИ МОНЕВА: 922 гласа „за”, без „против”, един „въздържал 

се”. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Предложението е прието. При това 

положение отпада необходимостта от гласуване на другите две 

предложения. 

Следващата точка от нашия дневен ред е „Отчет на 

Управителния съвет за извършената дейност през периода от юни 

2013 г. до края на септември 2014 г.”  
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Тъй като първоначалната идея беше докладът да се качи на 

сайта, всички да се запознаят с него и в зала да се проведат само 

обсъжданията, нямаше възможност докладът да стане по-рано, 

затова тук ще бъде прочетен на място, той е кратък, от порядъка на 

10-ина минути. 

Г-н Диамандиев, предложение ли имате?  

ДИМИТЪР ДИАМАНДИЕВ: Да. Ще си позволя да открадна 3 

минути от работата по съобщения дневен ред. Много важно делово 

предложение – моля на Вашето внимание. 

От лятната изпитна сесия има наши колеги, които са 

положили успешно изпит, платили са си всички вноски, по решение 

на Управителния съвет са качени в публичния регистър като 

независими оценители, но все още нямат сертификати. Доколкото 

разбрах, сегашният Управителен съвет и временно изпълняващият 

длъжността имат съображения, не се чувстват достатъчно легитимни 

да подпишат сертификатите. 

Предлагам не като решение, защото няма да е законно, тъй 

като не е обявено предварително в дневния ред, да направим като 

Общо събрание апел към Управителния съвет, защото аз нямам 

никаква сигурност какво ще стане утре до вечерта, дали ще имаме 

нов Управителен съвет и нов вече председател, предлагам да 

гласуваме апел към Управителния съвет тези сертификати да бъдат 

уредени, защото става въпрос за пропуснати ползи и пари. Не само 

да се наказваме, а и да се обгрижваме.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Благодаря, г-н Диамандиев. 

Уважаеми колеги оценители, настоящият доклад представлява 

допълнение към отчета за 5-годишната дейност на Управителния 

съвет, който беше представен.  
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(Реплика от Др. Диамандиев: Аз помолих за гласуване.)  

Г-н Диамандиев, предложението, което правите, излиза извън 

дневния ред на настоящото събрание и може в един момент да се 

окаже безсмислено предварителното гласуване на този апел. Ако 

ние изберем Управителен съвет и председател, поставеният от Вас 

въпрос се решава автоматично. 

Продължавам отчета на Управителния съвет.  

Периодът обхваща месец юни 2013 г. до 30.09.2014 г., общо 

16 месеца. През този период дейността на Управителния съвет мина 

под знака на подготовката за въвеждането на няколко общи 

събрания за смяна на ръководните органи с изтекъл мандат – 

Управителен съвет и Контролен съвет. 

През посочения период се проведоха 10 заседания на 

Управителния съвет, отразени в съответните протоколи. На 

заседанията на Управителния съвет освен въпросите, касаещи 

организираните и провежданите извънредни общи събрания, бяха 

разгледани и обсъдени редица текущи и организационни въпроси.  

По-съществени от тях са следните. 

Първо. Провеждане на изпити за придобиване на оценителска 

правоспособност. В този кръг от въпроси беше взето решение през 

периода 20.11.-10.12.2013 г. да се проведат изпити. Тази изпитна 

сесия не можа да бъде осъществена. 

Второ. Определени бяха дати за изпитна сесия през месец юни  

по 4 оценителски правоспособности. Сесията се проведе. Голяма е 

заслугата на доц. Ненов като наблюдаващ провеждането на изпита, 

и на инж. Хрисчев, отговарящ за техническата организация по 

провеждането на изпитите. 

Трето. Изработена и приета е обща структура на тестовете.  
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Четвърто. Решено бе отговорите и решенията на тестовете да 

не се предоставят предварително на изпитните комисии, а след 

изпита, и то придружени с инструкция за оценяване на частично 

решените задачи. 

Пето. В средата на месец ноември са определени дати за втора 

изпитна сесия през 2014 г., което за първи път се случва да бъдат 

насрочени две изпитни сесии в една година. Определени са 

изпитните комисии, работните групи по разработването  на тестовете 

и всичко друго, което е свързано с организацията на тази изпитна 

сесия. 

Втора група от въпроси – това са кадровите въпроси. 

Първо. Разгледана е молбата за освобождаване на 

изпълнителния секретар инж. Илия Хрисчев. Той е помолен от 

Управителния съвет да остане до провеждането на настоящото общо 

събрание. Обявен е конкурс за длъжността. Изготвена е нова 

длъжностна характеристика, която е разгледана и приета от 

Управителния съвет. 

Второ. Разгледана и уважена е молбата за прекратяване на 

трудовия договор с Радостина Йосифова, технически сътрудник на 

изпитателен срок. Трудовият договор с нея е прекратен, считано от 

1.10.2014 г. 

Взето е решение да се назначи счетоводител в Камарата на 

трудов договор, за 4 часа. Решението е изпълнено. От 16.10.2014 г.  е 

назначен счетоводител на трудов договор в Камарата.  

Трета група въпроси. 

Предприемане на действия по усъвършенстване на 

нормативната уредба. 
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Първо. В изпълнение на решение на общото събрание от 

месец януари бе сформирана работна група, която да отстрани  

евентуалните колизии между устава и Закона за независимите 

оценители в частта – Избор на ръководни органи на Камарата. 

Второ. На заседание на Управителния съвет през месец август 

беше решено на този етап да не се правят промени в устава, тъй като 

колизии при избора на ръководни органи между устава и Закона за 

независимите оценители няма, а преработването на устава или 

разработването на нов би довело до излишно отлагане на 

провеждането на настоящото общо събрание.  

Трето. Приети са правила за провеждането на  всички 

извънредни общи събрания. 

Четвърто. Усъвършенствана е процедурата за избор на 

ръководни органи, като е въведена допълнително процедурата за 

балотаж. 

Четвърта група въпроси са организационните.  

Управителният съвет взе решение от сайта да бъдат изтрити 

коментарите, които са престояли повече от 2 месеца.  

Предложението на регионалните колегии, което бе поставено 

на работната среща в Априлци – да се проведе делегатско общо 

събрание, е приведено в действие. Съображенията бяха, че по-лесно 

ще се обработват резултатите от гласуванията, ще се спестят много 

разходи на средства и време за разкарването на оценителите из 

цялата страна. 

Поради липсата на председател на Управителния съвет, 

издаването на сертификати се забави, но всички успешно положили 

изпити, са вписани в регистъра и на тези от тях, на които е 
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необходим, се издава документ, удостоверение, че те успешно са 

положили изпита и издаването на сертификата е в процедура.  

За да не се блокира работата на Управителния съвет, 

Управителният съвет избра временно  представляващ председател на 

Управителния съвет, така че през тези 2 месеца, откакто сме без 

председател на Управителния съвет титуляр, работата не е спряла и 

се движат всички важни, свързани с провеждането на събранието и 

оперативни задачи. 

Във връзка с насроченото за днес общо събрание, на г-н 

Митев е възложено да подготви допълнение към мандатния отчет за 

дейността на Управителния съвет, докладван през юни 2013 г., а на 

работна група – да подготви финансов отчет. 

Поради продължаващи проблеми със счетоводната отчетност е 

взето решение да бъде проведена вътрешна финансова ревизия, като 

се привлекат колеги, правоспособни счетоводители от регионалните 

колегии. Ревизията не е приключила по вина на счетоводителката 

Звездомира Станчева, която направо саботира това мероприятие. 

Като разбра за ревизията, замина за чужбина, след това излезе в 

отпуск, след това се разболя и до момента не са представени 

осчетоводените материали за третото тримесечие на настоящата 

година. Отклонява по всякакъв начин срещите с членовете на 

Ревизионната комисия. 

Препоръчвам на бъдещия Управителен съвет да доведе тази 

ревизия докрай и да публикува резултатите от нея на сайта на 

Камарата. 

Разгледани са и са взети решения по повдигнати от Комисията 

по професионална етика въпроси и са потвърдени наказанията на 

провинили се оценители. 
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И последно, направени са постъпки пред Патентното 

ведомство и е регистрирано логото на Камарата.  

По отношение на финансовите въпроси.  

Накратко. Всички справки по отношение на движението на 

финансите са качени на сайта на Камарата.  

Какви са основните моменти в него?  

В централния офис през разглеждания период са постъпили 33 

550 лв., което представлява 30% отчисления от членския внос на 

932-ма човека.  

Освен регламентираните заплати, най-големи разходи са 

направени за командировки – 10 047 лв. Те се разпределят по 

следния начин. 

Командировки на членове на Управителния съвет – 4460 лв.  

Командировки на членове на Контролния съвет – 3047 лв. 

Членове на Комисията за професионална етика – 2540 лв.  

Извън тези средства за командировки, за командировки на 

членовете на ръководствата на регионалните колегии са 

изразходвани 11 236 лв., а за персонала в централния офис и 

юридическия съветник на Камарата – 2049 лв. 

За провеждане на работна среща на Комисията за 

професионална етика с регионалните колегии в Хисаря са 

изразходвани 1080 лв., а за провеждане на общите събрания на 

Камарата и на регионалните колегии разходите възлизат на 7342 лв.  

От регионалните колегии във връзка с провеждането на 

общите събрания са похарчени 9140 лв.  

Към 31.08.2014 г. Камарата разполага със следните средства.  

Централният офис има по разплащателните си сметки 65 205 

лв. и в депозити – 219 400 лв.  
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Регионалните колегии в разплащателни и депозитни сметки 

имат 175 794 лв.  

Общо по сметките на Камарата има 460 398 лв.  

В духа на самокритичност трябва да признаем, че сме 

допуснали слабости и сме пропуснали разглеждането на някои 

проблеми. 

Например, на проведеното заседание на Управителния съвет 

на 25.03.2014 г. е проконтролирано, че са взети решения, които не 

са били подложени на гласуване. 

Първите 3 протокола от 2014 г. са подписани чак през шести 

месец. 

Не сме изпълнили изискването в годината да има две изпитни 

сесии. За първи път тази година се опитваме това нещо да го 

осъществим. 

Не оформяме протоколите така, както е изискването на устава, 

поради което не може да се проследи кой от членовете на 

Управителния съвет каква позиция е заел по обсъжданите въпроси и 

как е гласувано. 

Не сме изпълнили решението на общото събрание от месец 

януари за провеждане на ново извънредно общо събрание. 

Поради непредставяне на исканите от счетоводителката 

справки и неосчетоводяване на третото тримесечие, не можа да бъде 

изготвен и в пълнота финансовият отчет на Камарата до 30.09.2014 

г. 

При решаването на проблемите на Камарата много разчитахме 

на Контролния съвет за оказване на превантивна роля при 

изразходването на средствата. Това не се случи, поради което през 

последните години се наблюдава годишен преразход на средства над 
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гласуваните от общото събрание, които достигат за  някои години 

над 100 000 лв.  

Помолихме Контролния съвет да участва в проверка на 

първичните отчетни документи и финансови отчети за 2011 г. и 2012 

г., молбата беше отклонена. В подетата инициатива през 2014 г. за 

набелязване на мерки за намаляване на дефицита, също не 

получихме от Контролния съвет съдействие или предложения, а това 

е важно за Камарата, тъй като само за първото полугодие на 2014 г. 

разходите надхвърлят с 37 000 лв. приходите. 

Към доклада са приложени справки за финансовото състояние 

на Камарата и регионалните колегии и отчети на камарите.  

От регионалните колегии отчети са представили само РК – 

София и РК – Варна. Всички, които желаят, могат да се запознаят с 

тях от сайта на Камарата. 

През разглеждания период трима членове от Управителния 

съвет са подали оставки, но не бяха предлагани на общото събрание 

за гласуване и на днешното общо събрание трябва да бъдат 

разгледани и подложени на гласуване.  

Благодаря Ви за вниманието. 

По следващата точка давам думата на г-н Гиздаков за 

представяне в резюме на доклада на Контролния съвет.  

БОРИС ГИЗДАКОВ: Уважаеми колеги, поради същата 

причина, че с голямо закъснение, в последния момент приключихме 

отчета, и че беше вчера публикуван в сайта, сега ще се опитам пред 

Вас в разумно сбит вид да Ви представя този отчет за дейността на 

Контролния съвет за периода от 1.06.2013 г. до 31.08.2014 г.  

Независимо от вписаното в дневния ред, Контролният съвет 

счита, че отчетите на ръководните органи до 2013 г., полугодието, 
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са вече приети на предходно общо събрание и е абсолютно 

безсмислено да се подлагат на ново приемане.  

През този отчетен период Контролният съвет е провел 10 

заседания, от които 2 редовни и 8 извънредни. Всички заседания на 

Контролния съвет са проведени при наличието на необходимия 

кворум и са взети решения, като Контролният съвет през целия този 

период, в рамките на няколко дни след провеждането на 

заседанията, е осигурявал публикуването на протокола от 

заседанието в сайта на Камарата. 

От основните задължения на Контролния съвет, произтичащи 

от Закона на независимите оценители и устава на КНОБ, ще се спра 

последователно на най-съществените от тях. 

Първото, това е контрол върху законосъобразността на 

решенията на Управителния съвет и тяхното изпълнение, както и за 

съответствието им с устава и с решенията на  общо събрание. 

Ние сме констатирали, че като цяло решенията на 

Управителния съвет са законосъобразни, но по определени въпроси 

считаме, че те са допуснали процедурни или по същество 

нарушения. Те са свързани с решенията на предходното общо 

събрание, където беше фиксиран срок от 2 месеца, в рамките на 

който да се проведе това днешно общо събрание. По причини, които 

вероятно са известни на повечето от Вас, този срок не беше спазен.  

Беше взето и решение на предходното общо събрание да се 

направят някои промени в устава, след като работи комисия, много 

кръгли маси и много заседания се стигна до решението, че не е 

подходящ моментът. 

В тази връзка аз искам да обърна внимание, без да изпадам в 

дребнотемие и в конкретика, всеки един от Вас може да го погледне 
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в сайта, че общо взето, проблемите в стила на управление на 

Управителния съвет се изразяваха в това, че в много случаи там не 

се определят срокове и отговорници. Когато  се вземе съответното 

решение, не се контролира неговото изпълнение във времето. Много 

пъти се преповтарят едни и същи решения. 

Съществен проблем е този, че Управителният съвет като цяло 

не изпълнява някои императивни норми от Закона за независимите 

оценители. Тези неща са констатирани и назад във времето, и могат 

да се видят и в предходни отчети. 

От гледна точка на законосъобразността и целесъобразността 

на извършените разходи проблемите тук са през целия мандатен 

период и те стартират като първоизточник с – не зная точното 

определение за начина на водене на счетоводната отчетност. Тези 

проблеми са констатирани във времето не само от Контролния 

съвет, но и от много колеги, които са счетоводители и членове на 

Камарата. Много пъти са поставяни и до този момент не са решени.  

Ние считаме, че за да може нещата да се приведат в ред, би 

следвало счетоводната отчетност да не бъде външна услуга. Една 

организация от няколко хиляди души може да си позволи 

счетоводител по трудов договор, със самостоятелно помещение, 

може да бъде касиер-счетоводител, със собствен, на КНОБ имам 

предвид, софтуер, хардуер, каса, архив и т. н. При нас нещата в 

годините са били външна услуга и оттам – всичките проблеми 

според мен се мултиплицират във времето и стават все по -трудни за 

разрешаване. 

Така че нашата препоръка е в тази посока, би могъл 

следващият Управителен съвет да вземе необходимите мерки. 
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По отношение на работата по жалби срещу решения на 

Управителния съвет – винаги сме коментирали на заседание и в по-

разширен формат, и в неформални срещи, че Контролният съвет 

следва стриктно да спазва закона и устава, и всички нормативни 

актове поради обстоятелството, че на него му е възложено да ги 

контролира и от другите ръководни органи. Затова ние сме се 

придържали в много от случаите стриктно към правната норма, 

която е относима за конкретния случай и не сме обръщали внимание 

на анонимни сигнали, на писма, на споделяния, на виртуални 

имейли и други текстове, които са адресирани до нас, след като не 

се спазва процедурата по закон. А тя е – да се отправи жалба срещу 

решение на Управителния съвет. 

През този отчетен период при нас са постъпили няколко 

жалби. Основен жалбоподател е колегата Димитър Великов 

Димитров от Варна, който обжалва редовността и решенията на 

няколко последни общи събрания, тъй като Контролният съвет не е 

орган, контролиращ общите събрания, и по желание на 

жалбоподателя тя бе препратена в Административен съд – София и 

Районна прокуратура – София. 

Във връзка с тази жалба и по отношение на това, че 

проблематиката за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси в Камарата е относима към работата на Контролния  съвет, 

съвсем наскоро получихме два отговора от Комисията по 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Тези 

отговори са пак предизвикани от сигнали на колегата Димитър 

Димитров от Варна.  

Трите акта, с които се отхвърлят тези жалби и сигнали, са 

прикачени към отчета на Контролния съвет. Мотивите и в трите са 
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сходни, всеки един от Вас може да се запознае с тях. Предполагам, 

че не е необходимо аз да ги чета пред Вас. И тъй като основанията 

за отказ от образуване на каквито и да е производства срещу 

споменатите в сигналите на колегата Димитров лица са сходни, 

тоест липса на доказателства и липса на правни основания, 

Контролният съвет счита, че колегата Димитър Великов Димитров 

от Варна, ул. Ангел Кънчев № 20, ап. 20, със своите системни 

действия уронва престижа и името на Камарата на независимите 

оценители, на неговите ръководни органи и на членове на КНОБ. 

Основания за това са публикуваните в нашия отчет, както казах 

преди малко, обвинения, които са отхвърлени от Административния 

съд в София и от Комисията за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси, като недоказни и недопустими. Съществено в 

публичното пространство и по интернет колегата Димитров 

дефинира колегите си с квалификации, които единствено са в 

правомощията на съда. Поради  това, на основание чл. 8, чл. 10, ал. 3 

и чл. 13 от Кодекса за професионална етика, Контролният съвет на 

КНОБ счита, че са налице всички предпоставки Комисията по 

професионална етика на  КНОБ да образува дисциплинарно 

производство срещу Димитър Великов Димитров. Настоящата 

констатация да се счита за сигнал до Комисията за професионална 

етика по реда на чл. 38, ал. 1 от Закона за независимите оценители. . 

Обръщаме  внимание на Комисията по професионална етика, 

че съгласно чл. 35, ал. 3 от закона, дисциплинарното нарушение се 

счита за открито от момента, в който Комисията за професионална 

етика е узнала за нарушението и съгласно чл. 36, ал. 1 от закона, 

когато извършителят е член на управителен, контролен или друг 

орган, той не участва в работата на съответния  орган до 
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постановяване решението за налагане на наказание или 

оправдаването му от Управителния съвет.  

Постъпили са и други жалби. Една жалба от десетина лица, с 

непълна легитимация, които се оплакват от бездействие на 

Управителния съвет, състоящо се в неопределяне дати за изпити за 

придобиване на правоспособност. Жалбата също чрез Контролния 

съвет е внесена в Административен съд – София. 

Има жалба и от г-н Иван Коев Митев срещу неправомерно 

отменено извънредно общо събрание на КНОБ. Г-н Митев като член 

на Управителния съвет се жалва пред Контролния съвет по 

отношение на това как е взето решението за отлагане на 

извънредното събрание.  

Контролният съвет не можа да се произнесе по жалбата, 

защото към датата на нашето заседание в съответния законов 14 -

дневен срок няма подписан протокол от заседание на Управителния 

съвет, от който да е видно решение за отмяна на насроченото 

извънредно общо събрание. Тоест то се е случило по някакъв друг 

начин, който предполагам, че членовете на Управителния съвет са 

запознати. 

Има жалба до Контролния съвет и от колегата Валентин Досев 

Досев. Той се жалва, че е образувано срещу него дисциплинарно 

производство и е глобен с 1000 лв., като мотивите на Комисията за 

професионална етика са, че той е оценявал земеделска земя, а 

ползвал сертификат за оценител на недвижими имоти.  

Управителният съвет е потвърдил становището и е взел 

решение колегата да бъде санкциониран. 

След като подробно се запзонахме с всички документи, които 

бяха представени в Комисията за професионална етика и в 
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Управителния съвет, ние констатирахме, че колегата Досев 

всъщност е оценявал не земеделска земя, а рибарник и той така го е 

посочил в неговото заключение. По тази причина, тъй като 

рибарникът не е земеделска земя, не е нужно да има сертификат за 

земеделски земи, а точно обратното. Считаме, че няма причини да 

бъде глобяван, затова предлагаме на общото събрание да отмени 

наказанието на колегата Валентин Досев Досев.  

Ще си позволя да прочета пълния текст на последните два 

раздела – Констатации и изводи. 

Контролният съвет отново отбелязва, че са налице 

противоречия и непълноти в нормативната уредба на КНОБ. От 

друга страна, съществува уклон към неправомерно увеличаване броя 

на подзаконовите нормативни документи, които в по-голямата си 

част повтарят текстове от по-висши такива, с което не допринасят за 

регулирането на дейността на Камарата. Тези обстоятелства 

затрудняват работата на управителните органи и създават условия за 

неумишлено нарушение или бездействие. 

Относно законосъобразността на решенията на Управителния 

съвет и тяхното изпълнение, както и за съответствието им с устава и 

с решенията на общото събрание, Контролният съвет счита, че 

решенията на Управителния съвет през отчетния период са 

законосъобразни, с изключение на посочените по-горе. 

Управителният съвет същевременно допусна неизпълнение на 

част от решенията на общите събрания, конкретно предходното, за 

което също стана дума в началото, в частта му – срок за 

организиране и провеждане на настоящото общо събрание.  

Основен недостатък според нас в управлението  на КНОБ бе 

бездействието на Управителния съвет по прилагане на императивни 
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норми от закона, както и системно отлагане на изпълнението на 

взети вече решения. 

Относно законосъобразното и целесъобразното разходване на 

средствата на Камарата остава нерешен въпросът със счетоводната 

отчетност. За да спазвам процедурата, по становището на 

Управителния съвет, прочетено от г-н Митев в техния отчет, ще си 

запазя правото, когато се коментират двата отчета, да се изкажа.  

Ние правим следните предложения пред общото събрание за 

вземане на решения, които да ангажират следващия Управителен 

съвет. 

Първо. Общото събрание задължава Управителния съвет до 

30.12.2014 г. да проведе курс за членовете си по управление на 

публично-правни субекти. Считаме, че основният проблем идва от 

липсата на мениджърски умения и на екипност в работата.  

Второ. До 30.12.2014 г. Управителният съвет да вземе 

необходимите мерки по увеличаване на административния 

капацитет на КНОБ. Считаме, че съставът, функциите и всички 

други елементи от системата за управление трябва да се 

оптимизират. 

Трето. До 30.11.2014 г. Управителният съвет да стартира 

процедура по утвърждаване от Министерския съвет на Република 

България на такса за поддържане на публичния регистър на КНОБ, 

която да се заплаща ежегодно от всички  независими оценители. 

Въпросът с финансирането на Камарата е болезнен. Всички ние, 

които сме тук, с нашия членски внос издържаме цялата Камара. 

Това е безкрайно несправедливо. Няколко хиляди души се ползват 

от администрирането на Камарата и регистъра, без  изобщо да имат 

финансов ангажимент за това. 
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Четвърто. До следващото общо събрание Управителният съвет 

да подготви система за повишаване на квалификацията, контрол и 

отчитане на резултатите от дейността на независимите оценители.  

Считаме, че независимо от положените усилия дотук, следва 

да се преразгледат, да се изгради една твърда система, която да води 

до повишаване квалификацията на действащите оценители, както и 

установяване на обосновани високи критерии към кандидатите да 

станат оценители. 

Освен това контролът и отчитането на резултатите на този 

етап са формални с този формален отчет, от него няма никакъв 

смисъл, освен че на някой може да му бъде отнет сертификатът, 

както и никъде не се контролира доколко се спазва задължението за 

сключване на застраховка „професионална отговорност”, което 

също е един сериозен ангажимент на оценителите.  

И без да считаме, че с това се изчерпват всички проблеми и 

насоки, за да не бъдем все пак твърде обширни, като пето, и 

последно, предлагаме до следващото общо събрание Управителният 

съвет да изработи концепция за връзки с обществеността, 

държавните органи и международните организации. През изтеклия 

мандат се постигна немалко, станахме членове на международни 

организации, тази дейност трябва да се засили, трябва малко по -

добре да се регулира и да се регламентира, защото ние имаме нужда 

освен да черпим позитивния опит от колегите от други страни, и да 

подобрим съществено имиджа ни вътре в страната.  

Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Колеги, предоставям думата  на 

желаещите да вземат отношение по представените отчети на 

Управителния съвет и на Контролния съвет.  
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Г-н Димитър Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Така или иначе си бях набелязал да 

се изказвам и не за това, че съм пряко засегнат от последния доклад, 

искам да кажа и своите съображения и за това, че вече от известно 

време, въпреки че аз още от 2013 г. може да се каже директно 

обвинявам и Управителния съвет, и членовете на Контролния съвет 

в неспазване на изискванията на Закона за независимите оценители, 

на устава, на нормативните документи, които ние самите още през 

2009 г. сме създали, приели и прилагаме. 

Като общо мога да кажа само, че има някои недостатъци в 

тези нормативни документи. Говоря за всички – от закона до лично 

нашите вътрешни документи, но най-голямата ни беда е, колеги, че 

ние не ги спазваме. Те са си направени така, че да помагат и да 

водят нашата дейност към някакви резултати.  

Резултатите няма какво да ги споменавам. Виждате, в шестата 

година сме и още едно събрание законно, издържано, по правилата и 

по устава не можем да проведем. И това събрание започнахме 

твърдо с нарушаване на закона, което всеки един от Вас, ако не е 

доволен, може да го обжалва веднага в съда. И г-н Хорозов ще Ви 

каже – вярно ли е, не е ли. 

Хубаво Ви подсказа тук Дарина Бобева. В 8,30 не е обявен 

кворум. Това значи автоматично, че продължава събранието до 9,30.  

ДАРИНА БОБЕВА: Напротив, беше обявен и трябваше да се 

отложи… 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Още по-лошо. След като е обявен, 

никой не отива да вземе тези бюлетини, картони и там какви са, 

делегатски карти. 
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ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Г-н Митев, г-н Димитров по отчетите 

ли се изказва, или губи времето на хората?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Може ли да не бъда прекъсван?  

Добре, обещавам в 5 минути, регламентираното от правилника 

на събранието. 

По отчетите, които бяха дадени. Повече няма да се спирам на 

отчета на Управителния съвет. За мен това е отбиване на номера.  

По отчета на Контролния съвет. Ще Ви прочета само 

последното определение на Върховния административен съд, една 

част, няма да се спирам подробно, защото ще отидат 3 по 5 минути. 

Той казва така – „Самата Камара на независимите оценители е 

доброволна професионална организация на независимите оценители, 

на която със Закона за независимите оценители е възложено 

изпълнението на определени функции (чл. 22 от закона) и която 

избира органи, определени с чл. 23, ал. 1 от него. Решенията, взети 

от тези органи, не създават права и задължения и не засягат такива, 

освен в посочения случай на отказ за вписване в регистъра на 

независимите оценители. По тази причина само последните актове 

съставят административни такива права. Начинът на провеждане на 

общото събрание, вземането на решения от него, включително и за 

изменение устава на КНОБ, са уредени в устава и Закона за 

независимите оценители. Отмяната им може да стане чрез сезиране 

на Контролния съвет… - а не да ги препраща в Административния 

съд, - който в упражнение правомощията си по чл. 25, ал. 1 от 

устава на КНОБ, в изпълнение на правомощията си и по чл. 26, ал. 1 

от същия, прави предложение пред общото събрание за отмяна на 

противоуставни и незаконосъобразни решения на Управителния 

съвет или Комисията за професионална етика.”  
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Ето как Контролният съвет отбива номера и изобщо не ще да 

се занимава с решенията и на общото събрание, а е негово 

задължение. Повече няма да го коментирам. Само ще задам един 

въпрос. До Вас седи г-н Хорозов. Членове на ръководните органи – 

Управителен съвет, Контролен съвет и Комисията за професионална 

етика, когато са членове на изпитни комисии, в процедурите на 

изпит, имат ли право да получават хонорари и в конфликт на 

интереси ли са? С "да" или "не". Защото аз го имам Вашия отговор, 

но нека да го чуят всички от Вас. Да получат хонорар ми е мисълта.  

И второто, което искам да прочета, за да не прехвърлям 5 -те 

минути. 

Чл. 30, колеги, от Правилника за работата на Контролния 

съвет – „Не се допуска членове на Контролния съвет да използват 

този си статус за реклама и облаги в дейността си като оценители и 

търговци по смисъла на Търговския закон”. Спазват ли го? Не! 

Двамата там, дето седят заедно, хайде, няма да казвам повече имена, 

рамков договор с Национална компания БДЖ за лични облаги, което 

беше посочено още от колегата, ми се струва, 2012 г. на общото 

събрание – така ли беше, колега? – и никой не му обърна внимание. 

Даже и ние сме виновни – Комисията за професионална етика, че не 

обърнахме внимание на тези нарушения. 

Ако има някой нещо обвинение лично към мен, а не към 

Комисията по професионална етика, действително всички жалби и 

сигнали съм ги подавал лично. Комисията не искам да я засягате . Тя 

си върши нейната работа. 

Само един кратък отговор. По отношение на решението на 

дисциплинарния състав, колеги. Има дисциплинарен състав по 



 43 

закона и Комисията не трябва да бъде обвинявана за нещо, което е 

решил дисциплинарният състав. 

Последното съвсем неправилно тълкува Контролният съвет. 

Този колега, който е наказан от дисциплинарния състав, има 

писмени признания, че 5 години той не е знаел, че сертификат за 

оценка на земеделски земи има и сам си признава, че е правил към 

Министерството на икономиката, към Агенция „Пътна 

инфраструктура” и е оценявал 5 години вече с оценителски съдебна 

реформа недвижими имоти земеделски земи! Затова го и наказват, а 

не, че за конкретния случай, където пише, и в документите, които е 

предложил, пише „земеделска земя”. И там не е сменен статутът на 

някакви други дейности. Пише между другото, че има и построен 

рибаник. Но статутът на тази земя не е сменен, няма документ за 

смяна на статута. Оттам нататък съдете.  

Знам, известно ми е, че много тук между нас са правили 

такива нарушения. Просто давам го за пример за в бъдеще. Ако ние 

сега на него му простим, знайте, че оттук нататък пътят е свободен 

за всички да оценяват земеделски земи. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Гиздаков има думата. (Реакция в 

залата.) 

БОРИС ГИЗДАКОВ: Не, аз за Контролния съвет каквото имах, 

казах. След като Вие не желаете да отговоря на всичко, което каза 

колегата Димитров, към когото никога не съм си позволявал да се 

обръщам с „тоя”, както той го прави към…, да не влизаме в тези 

битовизми. 

Сега, аз искам по отношение на отчета на Управителния съвет 

да изкажа несъгласие, предполагам, че ще го споделят и колегите 

членове от Контролния съвет, във връзка с констатациите на 
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Управителния съвет, че той помолил Контролния съвет превантивно 

да му помага да не харчел средства. После, помолил да свършим 

работата на счетоводителката, ама ние сме отказали. После, 

помолил Управителния съвет Контролния съвет да го наблюдава по -

строго, защото като не ги наблюдават, те преразходват средства. 

Това за мен е пълна смешка. И трябва да се знае кой каква роля има 

в устройството на Камарата.  

И искам да кажа на потенциалните следващи членове на 

Управителния съвет. Не си позволявайте да контролирате този, 

който по закон трябва да Ви контролира. Не прехвърляйте от 

болната глава на здравата. По отношение на тази счетоводна 

отчетност и всички преразходи ситуацията е безкрайно ясна.  

Още от първата година молихме да смените тази 

счетоводителка. Това се случи на третата. Молихме многократно да 

се извърши ревизия. Вие имахте право, отказахте. Казахте – ами, 

направете я Вие. Да, ние я направихме. След като я направихме, се 

констатира, че на база на състоянието на счетоводството не могат да 

бъдат изведени категорични изводи. Тоест когато няма информация, 

няма как да провериш. 

Сега нашият отчет и затова се забави. Ами те не са приети и 

финансовите отчети на Управителния съвет поне за 2 години.  

ГЛАС: Вие къде бяхте? 

БОРИС ГИЗДАКОВ: Момент сега, не ме прекъсвайте, ще се 

изкажете. Къде бяхте? – Тук бяхме. 

Къде сме били – всичко е написано в нашите документи. Ако 

Вие четете нашите документи, ще разберете – и четете закона и 

устава не като дяволя Евангелието, - ще разберете, че Контролният 

съвет е помощен орган на това събрание. Контролният съвет няма 
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никаква власт да стопира, да наложи вето, да отмени или каквото и 

да е друго решение на Управителния съвет. Контролният съвет по 

действащия наш закон извършва чисто един мониторинг и съобщава 

на Вас какво се случва. Висшият орган на управление е това общо 

събрание и след като, ако Вие, госпожо, прочетете нашите отчети и 

видите колко неща сте приели, без да сте разбрали, и не сте 

санкционирали Управителния съвет, защото единственият орган, 

който може да санкционира Управителния съвет, това е общото 

събрание, това е висшият орган. И недейте счита, че Контролният 

съвет е пъдар, който за всяко нещо трябва отзад да върви и да 

замита. 

Ние сме направили необходимите констатации и сме Ви ги 

съобщили. Цялата власт е във Вашите ръце. Не да ме питате аз къде 

съм бил, а аз да питам Вие къде сте била, че не сте ги уволнили 

досега? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Красимир Братанов. 

КРАСИМИР БРАТАНОВ (регионална колегия – Плевен): 

Колеги, аз правя едно процедурно предложение, тъй като пак се 

плъзгаме по една добре позната плоскост – да влезем в лични 

конфронтации, да търсим вината, да търсим врага, предлагам Ви да 

прекратим обсъжданията. Основната идея на това събрание е да 

изберем ръководни органи. 

Старият Управителен съвет очевидно е изчерпан отвсякъде – и 

морално, и нравствено, хората не са си свършили работата, и 

физически дори са изчерпани хората. Не можем да искаме…  

ЕЛИ МОНЕВА: Не е вярно, че не са си свършили работата.  

КРАСИМИР БРАТАНОВ: Ако има някакви претенции към 

този стар Управителен съвет, нека новият Управителен съвет и 
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новият Контролен съвет, и  Комисията за професионална етика 

включително, да седнат и да се разберат, ако може. Дори и в 

семейството – може да се бием с жена ми, ама тя няма да отиде да 

напише дознание, първо ще ме предупреди или ще се разведе с мен 

и тогава ще напише дознание. 

Така че, уважавам колегата Димитров, но  това негово решение 

беше малко крайно. 

В този смисъл моля да гласуваме прекратяване на 

обсъжданията и да пристъпим към следващата точка.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Колеги, подлагам на гласуване 

предложението на г-н Братанов за прекратяване на разискванията. 

Който е съгласен, моля да гласува.  

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: С 1 глас 11 "за". 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: 51 по 10 "за". 

КИРИЛ МИХОВ: 38 по 10 "за". 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Против има ли? Не виждам да 

гласуват "против" . 

Въздържали се?  

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: С 1 глас 1 "въздържал се".  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: В другите сектори "въздържали се"? – 

Няма. Моля да съобщите резултата. 

МАРА ИВАНОВА: 901 гласа "за" и 1 "въздържал се".  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: С което се приема решението за 

прекратяване дебатите по двата отчета.  

Следващата точка е гласуване оставките на трима члена от 

Управителния съвет, които са подадени след общото събрание, 

проведено във Варна. Това са колегите Венцислав Ненов, Мара 
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Иванова, Ели Монова. Приемането на оставките е явно. Моля, има 

ли някакви други съображения?  

Точка 3 от дневния ред. 

ГЛАС: Няма такава точка. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Има ли някои съображения?  

Четете дневния ред. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Според мен не сме завършили предната 

точка, тъй като прекратихме дебатите по нея, но не сме приели 

отчетите. Г-н Митев, не сме приели отчетите.  Трябва да подложите 

на гласуване приемането на отчетите с решенията, които са 

предложени за общото събрание в отчета на Контролния съвет.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Приемам Вашето предложение.  

Подлагам на гласуване приемането на отчета на Управителния 

съвет, който Ви беше представен. Към това ще добавя, че този отчет 

е направен в условията на липса на информация, защото 

присъстващите тук не знаят, че по някакъв мистериозен начин 

всичките вещи от кабинета на г-н Симов изчезнаха, така че 

трябваше на гола поляна да се прави този отчет. А освен това, по 

финансовата част Ви казах, че счетоводителката, откакто разбра, че 

ще има вътрешна ревизия, също саботира цялото мероприятие.  

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Пак процедура – г-н Митев, дебатите 

сме ги прекратили, Вие сега си давате допълнително обяснения. В 

такъв случай да Ви запитам – този отчет гласуван ли е от членовете 

на Управителния съвет? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Подлагам на гласуване приемането на 

отчета на Управителния съвет. Моля който е съгласен да се приеме 

отчетът на Управителния съвет, да гласува. Не за освобождаването 
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от отговорност на членовете, а за приемането на отчета – такъв, 

какъвто Ви се поднесе. 

КИРИЛ МИХОВ: 12 по 10 "за". 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: С 1 глас 3 "за". 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: 23 по 10 "за". 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Гласуваме против приемането на 

отчета на Управителния съвет. Който е "против" приемането на 

отчета, моля да гласува. 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: 10 по 10 "против". 

КИРИЛ МИХОВ: 2 по 10 "против". 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: С 1 глас 7 "против" .  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля който е "въздържал се",  да 

гласува. 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: 6 по 10 "въздържали се". 

КИРИЛ МИХОВ: 23 по 10. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: С 1 глас 3-ма "въздържали се". 

ЕЛИ МОНЕВА: Отчетът не се приема – 357 гласа "за", 36%, 

127 "против", "въздържали се" 293. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Пристъпване към приемане доклада 

на Контролния съвет. 

Моля който е за приемането на доклада на Контролния съвет, 

да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: 15 по 10 "за". 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: 35 по 10 "за". 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: 10 гласа "за". 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля който е "против"  да гласува.  

НАДКА ЦИНИГАРОВА: 8 по 10 "против" . 

КИРИЛ МИХОВ: 11 по 10 "за". 
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ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: 1 глас "против" .  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля да гласувате "въздържали се".  

НАДКА ЦИНИГАРОВА: 3 по 10 "въздържали се". 

КИРИЛ МИХОВ: 10 по 10. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: 1 глас "въздържал се". 

ЕЛИ МОНЕВА: С 510 гласа "за", 191 "против" , 131 

"въздържали се", 52%. Отчетът се приема. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Отчетът на Контролния съвет се 

приема. 

Заповядайте. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Означава ли, господин Председател, 

това, че е прието предложението на Борис Гиздаков за оневиняване 

на г-н Досев? И ако не, моля да се гласува.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Приемането на отчета не означава 

оневиняването на г-н Досев. Оневиняването на г-н Досев ще трябва 

да го гласуваме отделно, тъй като е внесено един път официално до 

Управителния съвет, чрез Управителния съвет до общото събрание, 

втори път той го спомена в доклада си, трети път г-н Димитров 

също спомена нещо по него. За да вземем решение по този въпрос, 

ще попитам г-н Димитров дали има нещо, което допълнително е 

необходимо да се каже по това предложение, което е внесено от 

дисциплинарния състав към Комисията за професионална етика и е 

потвърдено от Управителния съвет.  

Г-н Димитров, нещо допълнително има ли, което трябва да се 

знае преди да го гласуваме? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, процедура на по-нататъшно 

обжалване на решение на Управителния съвет изрично е вписано в 

закона и в устава на КНОБ. Оттук нататък решението на Контролния 
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съвет трябва да се представи пред общото събрание наистина за 

гласуване. Но тъй като не е включено в този дневен ред и докладът 

се публикува в хода на самото събрание, ние нямаме право да 

променяме дневния ред. Това е въпрос на следващо събрание. Тук 

давност няма. 

Само една забележка ще направя. Ако г-н Досев иска да се 

отърве от това решение на дисциплинарния състав, до момента има 

две нарушения.  

Първото е на Управителния съвет. Решението на 

дисциплинарния състав е внесено на 29.05., Управителният съвет 

взема решение на 1.09. Законово задължение е в двумесечен срок да 

се произнесе. Пада автоматично в Административния съд. 

Второ. Жалбата е подадена в Контролния съвет, датата не си 

спомням, някъде септември месец, след решението на Управителния 

съвет, и той по закон е длъжен в 14-дневен срок да се произнесе. 

Произнася се на 28-мия ден. Пада автоматично в съда. Нататък 

решавайте Вие. Има ли смисъл изобщо събранието да се занимава? 

Тук има много юристи, да си кажат мнението.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: След като не са спазени сроковете по 

закона, г-н Хорозов, какво предлагате? Има ли смисъл, или няма 

смисъл? 

 Заповядайте, г-жа Бонева. 

БИСТРА БОНЕВА: Аз моля също да се обърне внимание – 

всички предложения на Контролния съвет накрая на доклада моля 

също да бъдат гласувани като решение на общото събрание.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Ненов. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Съжалявам, че по този  въпрос за втори 

път взимам думата. Съгласен съм с г-н Димитров, че не трябва да се 
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гласува решение от общото събрание за Досев. Но искам да си кажа 

и за отрицателния вот за отчета на Контролния съвет. Мотивите ми 

са точно тези решения, които те предлагат и от които 50% бяха 

предложения на Управителния съвет преди 2-3 години. Контролният 

съвет си изземва някакви функции да контролира свише, отгоре, без 

да иска никой тях да ги контролира. И тези решения, които 

предлагат, не са лоши, но половината бяха предложени от 

Управителния съвет. И точно заради това гласувах против техния 

отчет. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Гиздаков, заповядайте. 

БОРИС ГИЗДАКОВ: Колеги, тези 5 наши предложения пред 

общото събрание, с които ние се надяваме общото събрание да 

задължи следващия Управителен съвет да ги изпълни, не са 

измислени от нас. Сигурно Управителният съвет е взимал няколко 

пъти такива решения, но те или не са изпълнени, или не са 

изпълнени докрай. С оглед на това да излезем от това състояние, в 

което се намира Камарата, единственият орган, който може да 

задължи Управителният съвет да извърши определени действия, 

това е общото събрание, а не Контролният съвет. И затова ние 

предлагаме общото събрание да ползва цялата си власт, за да 

задължи следващия Управителен съвет да работи в тези посоки. 

Тук не претендираме за авторство. Искаме някои неща да 

започнат да се случват. 

Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Савов. 

ПЕТЪР САВОВ: Искам само да прочета един текст от устава.  
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„Общото събрание разглежда жалби срещу решения на 

Контролния съвет, Управителния съвет и Комисията за 

професионална етика.” 

Не познавам колегата, който е наказан. Обаче аз не видях 

такава жалба от него, за да може да я разгледаме и да може общото 

събрание да се произнесе. Предлагам следното. След като 

Управителният съвет е взел едни решения, които не са съобразени 

със сроковете, във времето, за което е трябвало да накаже колегата, 

предлагам сега с решение на общото събрание да задължим 

Управителния съвет да си отмени решението. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-жа Бачовска. 

ТАНЯ БАЧОВСКА: Колеги, и двата отчета – на Управителния 

съвет и на Контролния съвет, не са представени в определения срок. 

Така ли е? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Дебатите по двата отчета 

приключиха. 

ТАНЯ БАЧОВСКА: Момент само. Искам да кажа, че тези 

предложения, които са направени от Контролния съвет, не 

оспорваме, че са адекватни и наистина си заслужава да се обърне 

внимание, но ние не можем в момента да гласуваме нещо, което 

току-що ни е прочетено. По-добре да гласуваме Управителният 

съвет да ги вземе предвид и да работи по тези решения, основно, 

следващият Управителен съвет. Сега, не може току-що прочетени 

решения, неосъзнати, да гласуваме и край, дотам с нещата.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Съгласен съм със становището на г -

жа Бачовска. Може би не да задължим,  а да му препоръчаме да ги 

включи в своята работна програма. 

Г-жа Бобева има думата. 
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ДАРИНА БОБЕВА: Колеги, аз смятам, че след като 

изслушахме доклада и решенията бяха формулирани в края и 

приехме този отчет на Контролния съвет, сме приели и тези 

формулирани предложения. 

Относно случая с колегата, който има непрофесионално 

извършени оценки, мисля, че може би трябва да направим отделно 

събрание на Камарата, с което всички да бъдем запознати и 

компетентно да решаваме "за" или "против". В случая ние виждаме 

едната страна. Не сме запознати с жалбата на господина и т. н. 

Мисля, че в момента не трябва да изместваме дневния ред в такъв 

случай. Ние сме информирани от отчета на Контролния съвет по 

този случай, о кей, но какво решение има? Когато ние трябва да 

вземем решение като участници в общото събрание, трябва да бъдем 

информирани надлежно. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-жа Стоянова. 

МАЯ СТОЯНОВА: Колеги, искам да Ви информирам относно 

нападките на г-н Иван Митев, персонално към моята личност, за 

това, че не са могли да направят отчета си както трябва, поради 

това, че липсват документи от стаята на г-н Симов. 

Това не е вярно. Документите, които е цитирал г -н Иван 

Митев, че липсват, се намират в офиса на Камарата. И г -н Иван 

Митев имаше – не знам как да се изразя – нахалство или…, както и 

да е, да ме даде на прокурора за това, че съм влязла в стаята на г -н 

Симов и съм взела личните му документи. В стаята на Симов не се 

съхраняват документи на Камарата.  

Г-н Митев, който искате да станете председател на Камарата, 

би трябвало поне това да знаете. В офиса на Камарата се съхраняват 

документите, не в стаята на г-н Симов.  
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Прокурорът досега не ме е извикал.  

Всички документи, които е цитирал г-н Иван Митев в молбата 

си към прокурора, се намират в офиса на Камарата.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: В кабинета на г-н Симов са изнесени 

дори кламерите. При проверка на компютъра…, г-н Симов е 

починал на 1.08.2014 г., на 23.08.2014 г. е изтрита информацията от 

неговия служебен компютър.  

ГЛАС: Управителният съвет къде беше дотогава? Какво 

правихте 20 дни, г-н Митев? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: А къде беше Контролният? 

(Продължават репликите от място.) Моля Ви, в такъв галериен 

диалог няма да влизаме. 

Отговарям на г-жа Стоянова. Решението за подаване на сигнал 

до прокуратурата е на Управителния съвет, след като се запозна със 

случая. И не е посочена само тя в този сигнал, посочени са всички, 

които работят в офиса, тъй като не е установено влизане с взлом в 

кабинета на г-н Симов. 

Г-н Гиздаков къде е? 

Образувано е следствие срещу неизвестен извършител.  

Присъединявам се към предложението на г-жа Бобева да не се 

занимаваме повече с тези предложения, тъй като те веднъж вече са 

приети и бъдещият Управителен съвет трябва да се съобрази с тях. 

Ако искате да ги приемем като решения, г-н Гиздаков, заповядайте 

да ги формулирате едно по едно отново. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Процедура. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Заповядай, г-н Велинов. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: В самия отчет пише – „Предлагаме на 

общото събрание да вземе решение и т. н.” Вие сте длъжен да ги 
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подложите на гласуване. Подложете ги на гласуване. Ако не ги 

приемат, не ги приемат. Ако ги приемат, приемат ги.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Аз не ги помня наизуст, ако обичате.  

ЕЛИ МОНЕВА: Нали сме ги приели вече?  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Един път те са приети с отчета.  

ЕЛИ МОНЕВА: Точно, край, вървим нататък. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Пристъпваме към т. 3 от дневния ред. 

Съобщих Ви, че трима членове на Управителния съвет са подали 

оставките си. В продължение на месеци и повече от година тези 

оставки не са докладвани на общите събрания, които са проведени. 

Подлагам на гласуване приемането на оставките им. 

Г-н Хорозов, „ан блок” ли трябва да бъдат приети, или на 

всеки поотделно? 

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: На всеки поотделно. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: На всеки поотделно. До момента 

никой не си е оттеглил оставката. 

Предлагам който е "за" приемане оставката на г-н Венцислав 

Ненов за освобождаването му като член на Управителния съвет, 

моля да гласува. 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Уважаеми колеги, извинете, че 

прекъсвам процедурата по гласуване.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Колежке, в процедура на гласуване 

сме, не може да взимате микрофона. 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Може, защото, г-н Митев, това, 

което правим, е ненормално. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Кое е ненормално?  
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МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Ненормално е. Ние още нямаме 

конституирани органи. Тази Камара, при условие че не изберем 

например днес управителни органи, какво се случва?  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Колежке, прочетете устава. Там пише 

какво се случва. И моля Ви, когато сме в процедура на гласуване,…  

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Напротив, чела съм устава.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Ако обичате, седнете до юриста, той 

ще Ви обясни. 

Когато сме в процедура на гласуване, моля Ви, не 

прекъсвайте. 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Извиних се. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Този човек продължава да нарушава 

и закон, и устав. Г-н Митев, имате претенции, че искате и да 

управлявате. Ние в момента го нямаме в дневния ред, Вие го 

вкарвате в дневния ред. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Димитров, а Вие не нарушавате 

ли, като взимате думата, без някой да Ви я е дал?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Нарушавам в това събрание.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Не се опитвайте да бъдете квестор на 

всичко, което става в общото събрание.  

ГЛАС: Няма такава точка в дневния ред.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Г-н Митев, извинявам се на всички, че 

взимам за трети път думата, няма такава точка в дневния ред. 

Точката в дневния ред е освобождаване на всички  членове, а не само 

на подалите оставка. И Вие наистина ще направите нарушение, ако 

гласуваме само за мен и останалите двама.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля г-н Хорозов да даде разяснение 

по точката – за приемането на оставките. 



 57 

БИСТРА БОНЕВА: Само едно процедурно предложение – 

моля всички, които се изказват, да съобщават имената си и да 

застават на микрофона, защото жената, която води протокола, не 

може да води коректно протокола. Извинявайте, и аз като всички 

допускам грешки, казвам се Бистра Бонева.  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Точката в дневния ред е „Освобождаване 

от длъжност и отговорност на членовете на Управителния съвет”. 

Тоест гласува се освобождаване от длъжност и от отговорност (или 

само от длъжност, без отговорност) на членовете на Управителния 

съвет. Но на всичките.  

Когато има подадени оставки, оставките не се гласуват, но се 

гласува освобождаване от длъжност на тези, които са си подали 

оставката. Това правомощие влиза в тази точка, която е 

формулирана като освобождаване от длъжност на членовете на 

Управителния съвет. Така че гласуваме освобождаване от длъжност 

на членовете на Управителния съвет.  

ЖИВКА БОНЕВА: Въпросът е следният. Може ли да обясните 

на залата и на всички присъстващи тук какво се случва, след като в 

момента освободим членовете на Управителния съвет, на 

Контролния съвет и нямаме все още нови избрани такива?  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Когато освободите Управителния съвет, 

но няма нов Управителен съвет, членовете на стария Управителен 

съвет изпълняват длъжността до избор на нов Управителен съвет.  

ДАРИНА БОБЕВА: В такъв случай какъв е смисълът да 

гласуваме първата част на изречението, след като ако не си изберем 

Управителен съвет, те са обречени да си стоят там докато си 

изберем? 
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Много Ви моля да тръгнем да избираме, за да си решим 

въпроса с първите части на двете изречения. Умолявам всички 

колеги. Много Ви моля.  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Юридически и технически няма как да се 

избере нов Управителен съвет, ако не е освободен старият. Това е 

техническата причина да има такава точка. Но понеже до избор на 

нов Управителен съвет старият продължава длъжността си, няма 

никаква пречка дори да не се избере нов, старият да си продължи.  

Напомням и за процедурата в устава – има резервни членове, 

които също могат да бъдат гласувани на общо събрание и Вие да 

гласувате да се попълни съставът на Управителния съвет с 

резервните членове. Това също е една опция, която съществува.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-жа Илева. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Аз само искам да задам един въпрос – 

говорим, че остава старият Управителен съвет и Контролен съвет в 

случай че не си изберем нови. Но ние нямаме председател и аз не 

искам да отида в понеделник и да ми кажат в банката, че не мога да 

изтегля 5 лв., а ще трябва да организираме мероприятия, които са 

непосредствено след това. 

Г-н Хорозов, какво се случва, остават 6 членове, 3 от които са 

си подали оставка, разбирам, и няма избран председател? Първо, не 

е пълен съставът, и второ, няма председател, тъй като, Бог да го 

прости г-н Симов, той всъщност е седмият. 

Наистина колегите казват около мен и аз се солидаризирам, 

значи трябва да изберем нов Управителен съвет и Контролен съвет, 

но какво става в случай, че не ги изберем?  
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ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Преди да отговорите, може ли? През 

2013 г. ние проведохме първото такова събрание и тогава ги 

освободихме. Трябва ли пак да ги освобождаваме?  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Не, ако има решение за освобождаване, 

второ решение не се налага. Но ако няма гласуване, значи няма 

решение. 

ЕЛИ МОНЕВА: Няма освобождаване. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Савов. 

ПЕТЪР САВОВ: Извинявайте, обръщам се към всички, 

прочетете чл. 22, ал. 4 от устава, която точка е приета през 2011 г. 

Когато отпадне някой член от Управителния съвет, по заместване от 

предишно събрание трябва да бъде заместен от този, който е 

следващият по броя на получените гласове. Така че ако днес не 

изберем нови управителни органи, тези трима, които са си подали 

оставка от година може би вече и не виждам да са много 

мотивирани да работят в Управителния съвет, поне да имаме , така 

че другите хора, които вече са избрани по заместване, да влязат в 

Управителния съвет и да го попълнят, за да може, ако случайно днес 

не изберем, да имаме легитимен Управителен съвет.  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Точно това имах предвид, като казах, че 

ако не се избере нов Управителен съвет, ще използваме 

възможността членовете, които са били избрани на предходно общо 

събрание да попълнят броя на членовете, на които сме гласували 

освобождаване поради подадените оставки. Но принципът в закона е 

следният – общото събрание избира и освобождава членовете на 

Управителния съвет. Докато няма решение на общото събрание за 

освобождаване на член на Управителния съвет, неговото членство 

не се прекратява, дори да е подал молба. Единственото основание за 
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прекратяване на членство е смъртта, без да има решение  на общото 

събрание. От тази гледна точка Вие имате резервната опция ако не 

изберете нов Управителен съвет, да попълните състава на 

Управителния съвет с тези членове, които сте избрали през 2011 г.  

ЕЛИ МОНЕВА: Или 2009 г., когато имаме… Не е 2011 г. 

Следващите по листата. 

МАРА ИВАНОВА: Ако са членове на Камарата. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Има ли други съображения по 

отношение на освобождаването на членовете на Управителния съвет 

от заеманите постове? 

От направените дотук изказвания има противоречиви, поради 

което подлагам на гласуване освобождаването от отговорност на 

членовете на Управителния съвет.  

ГЛАСОВЕ: От длъжност. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Така, от длъжност и от отговорност.  

ГЛАСОВЕ: А, не, не, поотделно. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Последователно, както е записано в т. 

3, подлагам на гласуване – Освобождаване от длъжност на 

членовете на Управителния съвет. Моля който е "за", да гласува.  

КИРИЛ МИХОВ: „За” - 36 по 10. 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: „За” - 34 по 10. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: С 1 глас 12 "за". 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Против? 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: 3 по 10 "против" . 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: "Въздържали се"?  

НАДКА ЦИНИГАРОВА: 2 по 10 "въздържали се". 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: С 1 глас 1. 

КИРИЛ МИХОВ: 1 по 10. 
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ЕЛИ МОНЕВА: Освобождаването от длъжност на членовете 

на Управителния съвет се приема със 712 гласа "за", 30 "против"  и 

31 "въздържали се". 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Подлагам на гласуване 

освобождаването от отговорност на членовете на Управителния 

съвет. 

Моля който е "за", да гласува.  

КИРИЛ МИХОВ: 3 по 10 „за”. 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: 7 по 10 "за". 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: С 1 глас 5 "за". 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: „Против”? 

КИРИЛ МИХОВ: 22 по 10 „против”. 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: 33 по 10 "против". 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: С 1 глас 7 "против".   

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: "Въздържали се" има ли?  

НАДКА ЦИНИГАРОВА: 3 по 10 "въздържали се". 

КИРИЛ МИХОВ: 9 по 10 "въздържали се". 

ЕЛИ МОНЕВА: Предложението не се приема – 557 "против" , 

105 "за", 120 "въздържали се". 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Подлагам на гласуване 

освобождаването от длъжност на членовете на Контролният съвет. 

моля който е "за", да гласува. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: С 1 глас 11 "за". 

КИРИЛ МИХОВ: 35 по 10 "за". 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: 46 по 10 "за". 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля който е против, да гласува.  

НАДКА ЦИНИГАРОВА: 1 по 10 "против" .  

КИРИЛ МИХОВ: Няма. 
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ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Няма. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: "Въздържали се"?  

НАДКА ЦИНИГАРОВА: 1 по 10. 

КИРИЛ МИХОВ: 1 по 10. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Няма. 

МАРА ИВАНОВА: С 826 "за", 10 "против"  и 20 "въздържали 

се", предложението се приема. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Контролният съвет е освободен от 

длъжност. Гласуваме освобождаване на Контролния съвет от  

отговорност. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: С 1 глас 9 "за". 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: 25 по 10 "за". 

КИРИЛ МИХОВ: 4 по 10 „за”. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля който е "против" да гласува.  

ДИМИТЪР ХРИСТОВ: 28 по 10 "против". 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Михов? 

КИРИЛ МИХОВ: 24 по 10 "против" . 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: 1 "против". 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: "Въздържали се"?  

НАДКА ЦИНИГАРОВА: 2 по 10. 

КИРИЛ МИХОВ: 9 по 10 "въздържали се". 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: 1 „въздържал се”. 

МАРА ИВАНОВА: Колеги, с 299 "за", 521 "против"  и 111 

"въздържали се" предложението за освобождаване от отговорност на 

Контролния съвет не се приема. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: С това свършихме 3-та и 4-та точка. 

Давам думата на председателя на Комисията по 

предложенията да ни запознае с постъпилите предложения.  
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ЕВГЕНИ ГАНЧЕВ: Комисията по предложенията, след като 

разгледа подадените в обявеното време предложения и обобщи 

резултатите, има подадени 14 предложения за Управителен съвет, 

по азбучен ред ще ги зачета:  

1. Бистра Станишева Бонева от РК – София, предложена от 

Венцислав Ненов от РК – Пловдив. 

2. Божидар Христов Момерин – не е член на РК, член е на 

КНОБ, от Светла Иванова Илиева е подадено предложението.  

3. Борис Кирилов Гиздаков, подадено предложение от 

Венцислав Ненов – РК – Пловдив, лично и от цялата колегия също 

има две предложения за г-н Гиздаков. 

4. Венета Иванова Коцева – от РК – София, предложението е 

от Регионалната колегия. 

5. Видка Димитрова Вълчева – от РК – София. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Не е така. Тя е член на РК, но не е наше 

предложение. 

МАРА ИВАНОВА: Предложена е, няма значение. 

ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ: 

6. Виолета Стоянова Касърова – РК – София. 

7. Иван Коев Митев – РК – София. 

8. Иво Ангелов Костов – РК – Варна. 

9. Красимир Иванов Братанов, предложението е от РК – 

Плевен, предложението е от Мара Иванова и Ели Монева.  

10. Красимира Иванова Петкова от РК  – Русе, предложението 

е от Регионалната колегия. 

11. Людмил Иванов Велинов – от РК – Варна, предложението 

е от Венцислав Ненов от РК – Пловдив. 
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12. Марияна Панайотова Арабаджиева – РК – Бургас. 

Предложението е от Регионалната колегия. 

13. Светла Захариева Дерменджиева – РК – София, 

предложението е от РК – Пловдив. 

14. Тихомира Веселинова Шевкенова – предложението е от 

Венцислав Ненов от РК – Пловдив. 

Това са 14-те човека за Управителен съвет. 

Има подадени и 7 предложения за Контролен съвет:  

1. Бистра Станишева Бонева – РК – София, предложението е 

от РК – Пловдив. 

2. Борис Кирилов Гиздаков от РК – Пловдив. 

3. Виолета Върбанова Шентова от РК – София. 

4. Иван Димитров Димов от РК – Бургас. 

5. Кирил Владимиров Михов от РК – София. 

6. Марин Михайлов Михайлов от РК – Варна, подадено лично 

от Димитър Великов Димитров. 

7. Стефан Иванов Бянов от РК – Варна, предложението е от 

РК – Варна. 

Това са предложенията за ръководни органи в двете комисии.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Колеги, чухте номинациите. Има 

дублиране, предложени едни и същи хора в двата органа за 

управление. Моля тези, които са си чули имената и в двата органа, 

да определят за кой от двата органа предпочитат да бъдат 

номинирани. Също така, ако някой счита, че без негово съгласие 

или е преоценил през това време възможностите си за работа в 

съответния орган, може да си направи отвод.  

Отводи, направени от други лица, се приемат за сведение.  

Г-н Велинов има думата. 
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ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Уважаеми колеги, номиниран съм от г-

н Ненов за участие в Управителния съвет, правя си отвод. 

Благодаря. Шест години работих, мисля, че е достатъчно от живота 

ми. Моля да изберете други. Благодаря. 

ИВАН МИТЕВ: Г-н Велинов, закъде си правиш отвод, ти май 

си предложен и в двете? Само в едното, добре. 

Г-жа Шевкенова? 

ТИХОМИРА ШЕВКЕНОВА: Извинявам се, че отново се 

налага да взема думата. Благодаря на г-н Ненов за гласуваното ми 

доверие, но аз и към момента не съм изряден член на Камарата на 

независимите оценители, тъй като към днешна дата нямам платен 

членски внос за 2014 г. умишлено. Освен това, че  не отговарям на 

изискванията да заема такъв пост и да бъда предложена въобще за 

избор, бих искала уважаемото общо събрание да приеме отвода ми, 

тъй като имам други ангажименти, които не позволяват 

допълнително ангажиране с Камарата. Няма да бъда полезна. 

Благодаря Ви. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Благодаря Ви, отводът не се подлага 

на гласуване. 

БИСТРА БОНЕВА: Здравейте. Правя си отвод и от двата 

органа. Благодаря на г-н Ненов за репликата, отправена към 

Контролния съвет, приемам я като такава реплика.  

Също така благодаря на колегите от РК – Пловдив, с най-

дълбоко уважение към всички, благодаря Ви. 

КРАСИМИР БРАТАНОВ: Благодаря на Мара и Ели, те са 

страхотни дами, но също си правя отвод, тъй като считам, че има 

хора, които са повече на ниво и които биха представили добре 

Камарата. 
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ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Гиздаков. 

БОРИС ГИЗДАКОВ: Аз искам да благодаря на г-н Ненов. По-

висока оценка от неговата ние не сме получавали. Очевидно 

желанието му да ни номинира, счита, че Контролният съвет е 

единственият, който може да управлява  по-добре Камарата. 

Конкретно, тъй като съм номиниран в два органа, правя си 

отвод за Управителния съвет. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Някой друг желае ли да се изкаже по 

въпросите с кандидатурите? Г-жа Илева. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Имам процедурно предложение. Тъй като 

трябва да се направи все пак представяне на тези кандидатури, 

предлагам тези, които са ги номинирали, да направят представяне. В 

правилата е записано, че този, който предлага, представя, а този, 

който е съгласен да бъде избиран, той дава визия за Камарата. Така 

че аз предлагам там, където са предложени, примерно от РК – 

София аз съм предложила решението ни от 3-ма човека, да се 

изказва един човек, това ще спести време.  

Всички държим за визията всеки да каже поотделно, за да 

знаем тези хора оттук нататък какво ще направят за тази Камара, 

което е най-важното. Защото работата, която предстои на 

Управителния съвет и на Контролния съвет, всички знаем колко е 

много и колко ще бъде отговорна. Защото още на първото събрание, 

които и да са те, ще гласуваме против освобождаването един по 

един. Пет години няма да се търпи да се случи това с Камарата.  

Благодаря. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-жа Бобева има думата. 

ДАРИНА БОБЕВА: Мисля, че няма да спестим време, ако 

този, който ги е предложил, веднъж разкаже колко са добри, а след 
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това те разкажат колко са още по-добри. Така и така ще представят 

колегите, те ще кажат колко са добри и какво ще направят за 

Камарата, за да бъде наистина по-добра в бъдеще. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Ненов. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: От най-високо място предложих 

членовете на Контролния съвет, защото те работят като екип, могат 

да носят отговорност и се надявах, че те ще вземат да управляват 

Камарата както трябва. Не се заяждам.  

Сега правя процедурно предложение, понеже всички се 

познаваме, познаваме се и тези, дето са предложили, и 

предложените, да преминем към гласуване, без обсъждане.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Савов. 

ПЕТЪР САВОВ: Много моля, днес приехме процедура за 

провеждане на избор. В една от точките беше точно тази процедура. 

Чета дословно: „Кандидатите се представят  от вносителите на 

предложенията, представянето е в рамките до 2 минути.”  

Въобще за какво в момента обсъждаме и спорим? Днес 

приехме един документ, сега почваме да го оспорваме ли? наистина 

не мога да разбера. 

Предлагам да започне поред – който е дал номинация, да 

стане да си представи хората, след това хората да станат и да кажат 

визията си, какво ще правят в Камарата.  

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

уточни след правенето на отводите кои остават.  

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Малко пояснение. Тези, които са дали 

предложенията, представят своите кандидати професионално, като 

кратка биография. Всеки един от тях само ще каже визията си.  

Така е написано в процедурата, която гласувахме.  
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ЕВГЕНИ ГАНЧЕВ: Колеги, продължавам. Четирима човека си 

дадоха отвод от Управителния съвет. Останаха 9 номинирани 

кандидати: 

1. Божидар Христов Момерин, той не е член на РК, член е на 

Камарата. 

БОЖИДАР МОМЕРИН: Работя в Агенцията по приватизация.  

2. Венета Иванова Коцева – РК – София. 

3. Витка Димитрова Вълчева. 

4. Виолета Стоянова Касърова. 

5. Иван Коев Митев. 

6. Иво Ангелов Костов. 

7. Красимира Иванова Петкова. 

8. Марияна Панайотова Арабаджиева. 

9. Светла Захариева Дерменджиева. 

Това са номинираните за членове на Управителен съвет.  

Номинирани за Контролния съвет. 

Има подаден един самоотвод. Останали са шест човека: 

1. Борис Кирилов Гиздаков. 

2. Виолета Върбанова Шентова 

3. Иван Димитров Димов. 

4. Кирил Владимиров Михов. 

5. Марин Михайлов Михайлов. 

6. Стефан Иванов Бянов. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Докато се печатат бюлетините, може 

да използваме времето за това, което колегите предлагат – всеки да 

се представи. 

Господине, заповядайте, не Ви знам името.  

СИМЕОН СИМОВ: Симеон Симов се казвам.  
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Както винаги, идвайки насам, си представях организираното 

ни събрание и че няма да губим време и дотук съм много доволен, 

че стигнахме до тази точка – избора. 

Искам да кажа две неща. 

Първо, очакването е, че ще подмладим органите, които ще ни 

управляват. За мен всеки, който се чувства млад, нека да си 

потвърди участието. Не казвам, че трябва обратното да стане, но е 

препоръчително. 

След това, говорим, че от позицията на подмладяването ще им 

дадем време да измислят визията. Ако днес тук, на това събрание 

всеки ще казва някаква визия, ще се получи противоречието до 

степен да имаме дневен ред, където трябва да избираме визия на 

събранието. А ние нямаме такъв дневен ред, ние имаме избор. 

Затова нека колегите да се представят, да кажат двете 

приказки, което е обичайно. Нека да сведем бройката до онова, 

което ни трябва, за да е лесен изборът, и всъщност да не нощуваме в 

София, ами да приключим днес. 

Имаше още нещо, което ме впечатли и беше казано, това, че 

хора, които досега са били в Управителния съвет, няма да 

продължат. За мен е добре това наистина да стане, знаейки всичко 

онова, което е направено от Управителния съвет за това да стигнем 

дотук и да правим, май, пето събрание поред. 

Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Симов, наистина, като погледнете 

кандидатите на Варна, всичките са млади хора.  

МАРА ИВАНОВА: Аз искам реплика. 

Колеги, използвам правото си на реплика на изказването на г -

н Симов. Искам да направя следната бележка. След като 3 години не 
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искате да изберете нов Управителен съвет, явно много ни харесвате 

и продължавате да ни държите. Така че не считам, че само наша е 

вината, за да се стигне дотук. Считам, че вината е обща, на всички 

колеги от страната и от Софийската регионална колегия.  

ПЕТЪР САВОВ: Извинявайте, едно процедурно предложение. 

Ясни са вече имената като номинирани хора за Управителен съвет и 

Контролен съвет. Пропускаме момента, според мен трябва да 

изберем Комисията по тайния избор, за да може тя да почне да си 

работи бюлетините, да си оправя нещата. Защото иначе ще губим 

време. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Това е така. Моля от Плевен да дадат 

човек за Комисията за тайния избор. И човек от Русе.  

ОТ ПЛЕВЕН: Капка Радева. 

ОТ РУСЕ: Сия Михайлова. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Уважаеми колеги, Управителният 

съвет предлага за председател на Комисията по тайния избор г -н 

Венцислав Ненов. Регионалните колегии предлагат в тази комисия 

да влязат следните колеги оценители: от София – Петър Савов, от 

Плевен – Капка Радева, от Варна – Димитър Христов, от Русе – Сия 

Михайлова, от Бургас – Валентин Радев, от Стара Загора – Еленка 

Христова. 

Има ли други предложения? Не виждам други предложения.  

Подлагам на гласуване „ан блок” състава на Комисията.  

Моля който е "за", да гласува. 

КИРИЛ МИХОВ: 37 по 10 – „за”. 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: 44 по 10 "за". 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: "Против"  има ли?  

НАДКА ЦИНИГАРОВА: "против"  - нула. 
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КИРИЛ МИХОВ: Нула „против”. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: "Въздържали се"?  

НАДКА ЦИНИГАРОВА: "Въздържали се" – нула. 

МАРА ИВАНОВА: С 821 гласа "за" съставът на Комисията по 

тайния избор се приема. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Докато се правят бюлетините, така 

както е записано в правилата, даваме думата на номинираните. Как 

предпочитате – всеки да се представи? 

ГЛАС: Всеки да се представи. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Със или без визия за бъдещето?  

Давам думата по азбучен ред на номинираните за Управителен 

съвет да се представят. 

Г-н Божидар Христов Момерин. 

БОЖИДАР МОМЕРИН: Здравейте, колеги. Аз съм от София, 

на 39 години, завършил съм счетоводство и контрол. Женен, с едно 

дете, работя в Агенцията по приватизация. Приятно ми е.  

ГЛАС: От колко години сте оценител?  

БОЖИДАР МОМЕРИН: Вече може би 13-14, 16 – ме поправят. 

Моята специфична работа в Агенцията по приватизация е по -скоро 

да приемам оценките на… 

ГЛАС: Сертификат имате ли? 

БОЖИДАР МОМЕРИН: Сертификат имам за недвижими 

имоти и за цели предприятия. 

Визията нека да оставим на по-късен етап.  

Какво да Ви кажа, много идеи има. Като се почне с 

квалификацията на съществуващите оценители и бъдещите такива, 

курсове, може да говорим и за законодателни промени, може да 

говорим за много неща. Първо, казах, за квалификацията на кадрите, 
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на самите оценители и на новите такива, а след това вече могат 

много моменти да се коментират въобще в цялата гилдия, да я 

наречем. 

Благодаря Ви. 

ГЛАС: Защо се  кандидатирате? 

БОЖИДАР МОМЕРИН: Ами защото това, което виждам 

досега, не ми харесва. Искам да променя нещо и аз.  

Благодаря. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Следващият е г-жа Венета Коцева. 

ВЕНЕТА КОЦЕВА: Уважаеми колеги, инженер-геодезист съм, 

с второ висше икономиска и бизнесадминистрация, икономист, 

доцент по обща висша и приложна геодезия в Лесотехническия 

университет. Досега не съм участвала в управителни и контролни 

органи на нашата Камара на независимите оценители. 

Оценител съм от 20 години, завършила съм курсовете на 

немски език при доц. Рюдрих в някогашното Министерство на 

регионалното развитие ли се казваше тогава, или на архитектурата и 

благоустройството. 

Правила съм оценки като физическо лице, нямам фирма, 

членове на моето семейство също нямат фирми, които да се 

занимават с този предмет на дейност и изобщо.  

Бих могла да бъда полезна, като имам предвид колкото и да го 

оценяваме като негативен, все пак той е един натрупан опит в 

продължение на 6 години. Основите са трудни за полагане и трябва 

според мен много сериозно да се работи за повишаване на 

авторитета на Камарата и на всеки отделен оценител. Тъй като аз 

много добре си спомням от курсовете, че оценителите във 
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Великобритания са членове на Камарата на лордовете, нека ние поне 

да запазим професионализма и авторитета ни като такива.  

Естествено че като университетски преподавател бих могла да 

бъда полезна при организирането и провеждането на някои 

семинари, изнасянето на доклади – не само в София, а и в цялата 

страна, и евентуално организиране на някакъв учебен център, който, 

освен да провежда курсове за обучение на нови оценители, да 

работи и по квалификацията на вече членуващите в нашата Камара.  

И нещо, което също бих искала да споделя и мисля, че бих 

била полезна, ние не работим с медиите. Авторитетът на 

оценителите се изгражда и чрез тяхното присъствие и оповестяване 

на тяхната дейност в различните видове медии. Защото не е важно 

само какво правим или какво не правим, а и как то намира 

отражение сред хората. 

Оценител съм на недвижими имоти. Номинирана съм от РК – 

София-град и София-област. 

Благодаря. 

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

Следващият номиниран е г-жа Видка Вълчева. 

ВИДКА ВЪЛЧЕВА: Добър ден на всички колеги. Искам да 

изкажа задоволството си преди всичко от това, че сравнително 

стегнато минава това събрание. Много бях притеснена, защото бяха 

дълги и безплодни събрания. Аз съм участвала във всички – 

учредителни, в НДК, денонощни, да не кажа, бдения. И с това 

приключвам. 

Все пак, това говори, че малко така сме стегнали редиците или 

малко по-интензивно мислим. 
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Аз работя в Бургас, член съм на РК – София, по стечение на 

обстоятелствата, защото има голяма активност председателството и 

аз участвам в много квалификационни курсове  и други 

международни прояви. 

Аз съм зам.-председател на Търговско-индустриална камара – 

Бургас. Това е регионалната структура на Българската стопанска 

камара. 

Имам опит в управлението на нестопански организации и 

затова, честно казано, много ми е мъчно и се чудя как ние тук, 200 

души, а преди това повече хора, умни хора, експерти, независими 

оценители доста често си губехме времето.  

Аз съм оценител от 1993 г., едни от първите оценители. В 

Бургас бяхме един екип от 5-6 човека. Оценител съм на недвижими 

имоти, на машини и съоръжения, на цели предприятия.  

В момента работя в тази организация. Извършвам оценки, 

разбира се, по предложение главно на корпоративни клиенти.  

По отношение на визията – аз нямам някаква специална 

подготовка, да съм мислила какво, но в себе си като оценител и като 

човек, който живее в тази държава, мисля, че може много да се 

направи.  

На първо място, с риск да повторя преждеговорившите двама 

колеги, наистина трябва да се утвърди авторитетът на Камарата. 

Мисля, че Камарата не трябва да се ограничава само в семинари. 

Сега виждам, че вече ще има изпити за нови хора и така може да се 

подмлади съставът, ако се появят и нови оценители.  

За всички оценители, които сме от 1993 г. и насам, може би 

трябва да се промени в закона или в устава на Камарата – това 

трябва да помисли бъдещия Управителен съвет, трябва да се 
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преквалифицират тези хора. Имах колеги, за съжаление, и срещам 

оценки, които са правени от визията на 1993-1995 г. Много се 

промени икономическата обстановка в България, има международни 

стандарти, с които не всички се съобразяваме.  

Освен това аз виждам, че Камарата може да има една много 

сериозна законодателна инициатива. По-близко да работи с 

управляващите, имам предвид в Народното събрание, като там се 

предлагат…, да бъде консултант на правителството, на 

законодателните органи. Тук има потенциал, тук има толкова 

опитни оценители, че могат наистина да направят съществени неща 

и да повлияят на икономиката по този начин.  

Разбира се, аз не искам всичко да изброявам, казах, че не съм 

се подготвила.  

Международно сътрудничество – на всяка цена. Има неща, от 

които можем да се поучим. Неотдавна Регионалната колегия беше в 

Румъния. Аз имам поглед върху някои други страни – Испания, 

Германия, лично аз имах такива контакти, по друга линия, и да се 

пренесе този опит, да се промени законът. 

Разбира се, много още може да се желае, но едно – да запазим 

тази Камара, която аз знам как се роди. Да запазим авторитета, да я 

съхраним. И днес приветствам това, че ще се иде към един избор. 

Независимо от това аз дали ще бъда в този Управителен съвет или 

няма да бъда, всецяло бих подпомагала дейността, ако някой ми 

потърси съдействието. 

Благодаря за вниманието. 

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

Г-жа Касърова има думата. 
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ВИОЛЕТА КАСЪРОВА: Добър ден, някои ме познават от 

курсовете. Аз съм икономист, доктор по икономика, доц. В Нов 

български университет преподавам оценка на бизнеса и финансов 

анализ. Имам публикации в тези направления.  

Предложена съм от РК – София. Имам 3 сертификата от 1994 

г, 1995 г., 1996 г., съответно недвижими имоти, търговски 

дружества и финансови институции и активи, и вещо лице на 

Агенцията по вписванията. Много оценки имам, но за това няма да 

говорим. 

Визията – абсолютно съм съгласна с колегите, че трябва да се 

повиши авторитетът на нашата Камара. Не да се говори така, с 

насмешка за изпълненията, които стават по тези събрания. Между 

другото, това е второто събрание – аз бях на учредителното, сега 

идвам за втори път, тъй като смятам, че трябва някак по друг начин 

да се организираме и делово да вървим. 

Смятам, че трябва в КНОБ да се създадат условия за едно 

онлайн списание, „Независима оценка” примерно, където да се 

публикуват резултати, интересни методики, които се прилагат, да се 

коментират, да се обсъждат. Това поне не отнема много голям 

ресурс. 

Би трябвало според мен да се активизира методическата 

функция на Камарата, във връзка със стандартите, специфичната 

наша терминология, или както аз я наричам – оценителският 

жаргон. Също методологията за извършване на тези оценки, 

публикационна дейност, рекламна дейност. 

Къде във вестниците или в списанинята, или по телевизията 

чуха и разбраха за нас? Никъде. Другите камари непрекъснато 
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излизат и съобщават за себе си. Трябва да се напомня. В днешното 

агресивно време трябва да се напомня, за да те  признаят. 

Смятам, че трябва да се направи много голямо усилие в най -

скоро време да станем регулирана професия. Правен е някакъв 

безуспешен опит, но това трябва задължително да стане, това ще 

подпомоне много и за повишаването на авторитета на нашата 

Камара. 

По въпроса също за остойностяването на нашите услуги – 

трябва да се направи по наша методика, да се наложи, да се приеме, 

достойно заплащане. Сигурно ще се съгласите, 7-те лв. на 

Агенцията по вписванията – просто е обидно. 

И мисля, че законодателната инициатива е нещо много 

прекрасно, има много неща, които трябва да бъдат направени в 

закона, допълнени, уточнени. В това число и на регионалните 

колегии да се разширят правата и задълженията, за да може на 

регионален принцип да се случват инициативи, полезни за нашата 

гилдия. 

И друго – Управителният съвет трябва да направи усилие да 

се почувстваме ние като едно семейство. Не един срещу друг, не 

непрекъснато да се пише по мейлите, да ни губят времето. Много 

колеги не идват, защото е обидно да присъстваш там, където 

непрекъснато те обиждат. Но това трябва да е с общи усилия и с 

добра воля. Не е толкова дълъг животът, вече разбрахме, че да се 

караме непрекъснато. 

Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)  

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

Г-н Иво Костов. 
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ИВО КОСТОВ: Уважаеми колеги, ще се опитам да бъда 

максимално кратък с оглед на това да приключим и по -оперативно 

днес. 

Първо, искам да благодаря на колегите от моята Регионална 

колегия – Варна, които ме подкрепят в една такава  кандидатура. 

Дал съм моето предварително съгласие. И защо съм го дал? Имам 

една искрица надежда, че в тази Камара нещата могат да потръгнат.  

Относно моето представяне – от 10 години съм оценител на 

недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и 

финансови активи и финансови институции. Също преподавам в 

Икономическия университет – Варна, доктор съм по икономика и 

главен асистент към Катедра „Икономика и управление на 

строителството”. 

Занимавам се активно с оценяване, както и с преподаване. 

Някои от дисциплинарните ми са бизнесоценяване, управление на 

недвижими имоти и т. н.  

Относно визията – считам, че всеки един от членовете, който 

ще бъде избран, трябва да работи само в една визия и това е 

развитие  на Камарата, повишаване имиджа на професията, 

квалификацията и т. н.  

Благодаря за вниманието и успех! (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-жа Красимира Петкова. 

КРАСИМИРА ПЕТКОВА: Строителен инженер съм, оценител 

на недвижими имоти от 1997 г. Занимавам се активно със 

строителен надзор и оценки и считам, че двете дейности взаимно  се 

допълват и обогатяват. 

От 1996 г. имам собствена фирма за консултантски услуги и 

оценки. 
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От 1999 г. съм управител на фирма, която се занимава със 

строителен надзор, и съдружник, с която станахме учредител на 

Българската асоциация на архитектите и инжери – консултанти, 

която съответно пък стана член на Международната федерация на 

консултантите. 

От 1999 г. съм Управителния съвет на тази асоциация и имаме 

доста набран опит в ръководството и развитието на тази 

организация, който считам, че също може да бъде  полезен. 

С какво мога да бъда полезна на Камарата?  

Мисля, че така както посочих, имам необходимия управленски 

опит и поглед, и особено в момента мисля, че Камарата се нуждае от 

това, за да може да изгради една по-функционална организация, 

система на контрол, система на отчетност, една визия и план за 

развитие както на себе си като организация, така и за своите 

членове. 

По принцип първоначално идеята ми за работа в Камарата и 

това, което ме привлича в дейността на цялото, е убеждението ми, 

че за да променим бизнеса си, за да променим условията, при които 

работим, ние трябва да участваме при всички случаи, а не да седим 

като странични наблюдатели и да коментираме, критикуваме.  

Считам, че е много важно позитивното отношение, 

позитивната нагласа, екипната работа и че това е пътят да се 

съгради нещо. Убедена съм, че за да има някакво бъдеще пред нас, 

ние трябва да работим днес и в тази посока се надявам да помогна за 

обединението, за сътрудничеството, за екипната работа в Камарата, 

независимо от това дали ще бъда избрана. Аз досега съм 

председател на Съвета на Регионална колегия – Русе. Независимо на 

кое място ще съм – дали като редови член, дали в Регионалната 
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колегия, или в Управителния съвет, аз ще работя за тези мои идеи, 

за моите убеждения, защото просто не мога да седя безучастна и 

настрани. 

Друго важно нещо, за което считам, че е редно да се борим в 

тази Камара, това е свободата на всеки един от оценителите да 

работи свободно това, което може, и това, което иска. Тоест да няма 

ограничения от законови рамки, от някакво друго естество, ако 

щете, и пазар. Считам, че в тази посока Камарата е длъжник на 

своите членове и има много какво да направи.  

Благодаря. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-жа Арабаджиева. 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Здравейте, колеги! Моля да ме 

извините, ако ставам отегчителна, защото ще се представям трети 

път пред общото събрание и дано да не се преповтарям, въпреки че 

автобиографията на човек няма как да се промени.  

Номинирана съм от колегите ми от Регионална колегия – 

Бургас. Геодезист съм по специалност и магистър по публична 

администрация. Занимавам се с недвижими имоти основно от 25 

години, като в общи линии мога да кажа, че това е сферата, в която 

единствено съм работила през тези години. 

Нямам научни звания, нямам някакъв особен управленски 

опит, изключая работата ми в екип. Не съм рехабилитиран 

преподавател и нямам научни звания. Но желание за промяната на 

визията на Камарата имам, както и Вие всички, защото иначе 

нямаше да сме тук.  

За мен основното и водещото е, че всичко трябва да бъде 

променено. И ако започнем да излагаме своите виждания за това 

какви желания имаме за в бъдеще, се съмнявам, че един 4 -годишен 
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мандат би стигнал на бъдещите управителни органи изобщо да 

осъществят всичките тези идеи, които и колегите, номинирани като 

мен, изразиха преди малко. 

Според мен трябва да се види какво е състоянието на 

Камарата в момента, да се прегледа обстойно. Да се направи някаква 

стратегия за развитие. Какво е необходимо да се случва в 

образованието на всеки оценител, какви са възможностите примерно 

за унификация и синхронизиране на Закона за независимия оценител 

с устава, с Етичния кодекс и с всички подзаконови нормативни 

актове, както и синхронизиране на нашите, приети от нашето общо 

събрание нормативни актове с общото ни законодателство, за да не 

се получават конфликти и противоречия. 

Това за нас е от първостепенно значение, защото, както 

виждате, това рефлектира дори върху работата на общото събрание. 

Ние досега не сме провели нито едно общо събрание в някакъв 

строен, порядъчен, нормален ред. Точно това създава дискомфорта 

на загубата на време и на огорчението от всичко, което се случва с 

тези събирания.  

РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Оставете събранията, кажете Вашите 

предложения за промяна на визията на Камарата.  

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Според мен това е основното.  

Колежке, какво ще направя аз?  

Първо, не знам какво ще намеря, за да знам какво ще трябва 

да се направи. Първо трябва да се установи – ако няма, както се 

декларира, счетоводство, водено през всичките тези години, това 

означава, че просто трябва да се сложи в ред самата организация. 

Ние сме стигнали до дребните неща, колеги. Не можем да говорим 

за някакви глобални, въздушни истории, до които не сме стигнали 
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на практика. Ние още не сме създали фундамента на нашата Камара. 

Това е истината, за съжаление. Това е моето мнение, колеги. 

(Реплика от място: Това е фундамет…)  

Да, имам. Не смятам, че моят сертификат или пък на който и 

да е, е фундаментът на тази Камара. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Моля, не влизайте в диалог.  

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Тук става въпрос за нещо 

различно. 

Колеги, за мен е важно да се установи какво е състоянието на 

Камарата и да се отбележат стратегическите точки, по които за 4 

години един Управителен съвет може да работи.  

Това мога да кажа. Всичко останало е просто в границите на 

пожеланията, разбира се. 

Благодаря Ви, че ме изслушахте. (Ръкопляскания.) 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-жа Светла Дерменджиева. 

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Добър ден, колеги! 

Искам първо да благодаря на Регионална колегия – Пловдив и 

на всички останали, които са ме номинирали за член на 

Управителния съвет, изключително ми беше приятно, благодаря.  

Казвам се Светла Захариева Дерменджиева. Имам 

икономическо образование, завършила съм финанси и кредит, 

специализация банково дело, счетоводство и контрол. И по трите 

специалности дълго време съм работила в банковата система в 

Централно управление на Народната банка, след това в капиталното 

отчитане, имам сериозен опит в тази посока. 

По отношение на управленския момент, който е важен според 

мен за всеки един член на Управителния съвет, също мога да кажа, 

че съм имала щастието да се занимавам с менажиране на сериозни 
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структури и това ми е дало възможност да се науча на много неща. 

Оценител съм от 1997 г.  

Това, което е по-важно и което искам да кажа, за да не губим 

време, е следното. По отношение на развитието на Камарата – 

считам, че трябва много внимателно, съвсем креативно, по един по-

различен подход да се обърне внимание в полза на всички членове – 

било то с един входящ номер, отговор веднага в преклузивен срок, 

било то с дейността между управленските органи. 

Администрирането не е просто деловодство, то е нормативно 

определено задължение както по отношение на правилата за 

вътрешния ред, така и за наредбите за организация на вътрешния 

ред. 

Това е, което помоему куца в Камарата. Достатъчно са се 

изказвали, в това число и аз, на много други общи събрания във 

връзка със строгите правила в счетоводството, които трябва да се 

определят. Подкрепям предложение за щатен счетоводител, на 

който да му се търси отговорност, който да не разпилява документи 

и т. н.  

По отношение на авторитета на Камарата – има много какво 

да се работи. Трябва да се обърне внимание на интелигентния 

подход към други институции, като банки, като НАП, като 

дейността на вещите лица. Трябва да е много креативно, за да има 

полза за всички нас. 

Има много работа в Камарата. Това са нещата, които ни 

очакват във връзка с членството в TEGOVA, това е нашето 

представяне в Европа. Това е порядъкът на… Ще Ви дам един 

пример. Например Камарата на инженерите. Извоювали са си 

хората, няма разрешение за строителство, няма разрешение за 
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ползване, докато няма техните печати, и ред други примери могат да 

се дадат. 

Имаме необходимост от това да изградим и да качим своя 

авторитет, авторитета на оценителя. Нещо, което има много какво 

да се направи. 

Какво да Ви кажа, ако бъда избрана, ще направя всичко 

възможно да се случат нещата такива, каквито мисля, че ги искаме 

всички. 

Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Последният от номинираните за 

Управителния съвет съм аз – Иван Митев, инженер, доцент, доктор. 

Това е професионалната ми квалификация.  

Управленски опит – имам като научен секретар на голям 

институт от 1000 човека, Институт за развитие на  промишлеността, 

като директор и председател на Управителния съвет също на голямо 

предприятие – Железопътен завод, с над 1000 човека. 

Има и други ръководни постове, които съм заемал, но те 

нямат отношение към днешното представяне. 

Продължавам да се занимавам с научна работа, като съм 

сменил попрището си върху методи и методологии за извършване на 

оценки на машини и съоръжения. 

Във връзка с развиваната евентуално и по-интензивно 

международна дейност – имам познания по английски език, 

завършил съм английска гимназия, по руски език, работил съм като 

екскурзовод с руснаци, и в научния обмен се е наложило да поусвоя 

немски и полски език. 

По отношение на визията за развитието на Камарата. С 

колегите, които са досегашните членове на Управителния съвет, сме 
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разговаряли по много от въпросите и не мислете, че просто сме 

идвали само ей така, за да отбиваме номера, на нашите заседания. 

Ние сме провеждали и неформални обсъждания, в които сме 

търсили къде какво може да се подобри.  

Разбира се, поради обективни и субективни обстоятелства, не 

всичко е могло да бъде въведено в действие, но едната област, в 

която считам, че трябва да има някакво подобрение, това е в 

административно-финансовата част. Това г-н Гиздаков го засегна и 

в неговия доклад, който изнесе - усъвършенстване на счетоводната 

дейност. Не може 6 години след създаването на Камарата ние все да 

продължаваме да имаме проблеми със счетоводството. Затова сме 

взели предвид и препоръката на Контролния съвет - от 16 октомври 

сме назначили нов счетоводител на трудов договор към Камарата, за 

да може, както някои колеги тук се изказаха, да няма разпиляване на 

документи, да може да му се търси по-строга отговорност. 

Пак се връщам към г-н Гиздаков. Ще трябва да увеличим 

административния капацитет на централния офис. За тази цел 

просто новият Управителен съвет,  в зависимост от задачите, които 

ще си постави да изпълнява, трябва да назначи нови хора, които да 

могат да изпълняват тези задачи. 

Специално внимание трябва да се обърне и на разработването 

на годишния бюджет и неговото контролиране. Защото досега какво 

се получаваше? Направи се някакъв бюджет, приеме се на общото 

събрание и след това не се контролира. В края на годината или в 

началото на следващата установяваме голям преразход на средства 

по гласувания бюджет. И какво от това? Не се приема финансовият 

отчет на Камарата. Просто трябва да се работи за синхронизиране на 

тези две неща – приет бюджет, изпълнен бюджет. 
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В нормативната уредба също има голямо поле за изява. Имаме 

неща, които сме набелязали преди 2-3 години и не можем да се 

преборим да ги вкараме в Народното събрание за промяна на Закона 

за независимия оценител. Ще трябва с новите ръководители на 

държавата да търсим контакти и съдействие да можем тези неща да 

ги вкараме в Народното събрание, за да се отразят поне част от 

предложенията ни, които имаме към Закона за независимия 

оценител и оттам вече да синхронизираме устава с тези постановки. 

По международната дейност нещо сме започнали да правим. 

Макар и да имаме различни контакти със сродни организации от 

съседните страни и с Международния институт по стандарти, 

смятам, че това не е достатъчно и ние като сравнително млада 

оценителска организация, имаме какво да научим от тях, 

включително и от международните организации, като TEGOVA и 

ABS-C. Колегите от TEGOVA изявяват желание да ни помагат 

безплатно в повишаване на квалификацията и обучението на 

оценители. 

Много е важно, тук някои от колегите споменаха, 

представянето на Камарата пред обществеността. През последните 2 

месеца, докато изпълнявах длъжността председател на 

Управителния съвет, ходих на заседанията в Министерството на 

правосъдието и на Висшия съдебен съвет. Оказа се, че топ-съдии и 

прокурори не знаят дори за съществуването на нашата организация. 

Тези срещи трябва да продължат и като членове на Гражданския 

съвет, а ние сме от една година членове на Гражданския съвет към 

Висшия съдебен съвет и към Министерството на правосъдието, да 

обсъдим по регионални колегии и в ръководството какви въпроси да 

поставим, които да решат някои наши проблеми или казуси.  
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Смятам, че с това се приключва моето представяне.  

Има две предложения. Едното е да изслушаме няколко човека 

– представянето на тези, които са за Контролния съвет, или да 

излезем в почивка… 

ГЛАСОВЕ: Да ги изслушаме. 

ДАРИНА БОБЕВА: Едно процедурно предложение.  

Колеги, много Ви моля, първо, както повечето от колегите ми 

подсказват, наистина представянето да е в рамките на 2 минути, и 

второ, нека да се представят и колегите от Контролния съвет и за да 

бъдем оперативни, да гласуваме и да си почиваме. Така ще свършим 

две в едно. 

Благодаря. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: В какъв смисъл да гласуваме и да си 

почиваме? 

ДАРИНА БОБЕВА: Ако са готови бюлетините, нека да 

започне гласуването. В същото време, доколкото разбрах, на същото 

място, във фоайето, ще се вземе по един сандвич с вода и това може 

да стане в един и същи момент, не 1 час да губим за обяд, който ще 

прерасне в час и половина, и още след това колко дълго време. Нека 

да ги съчетаем. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Въпросът е дали после ще можем да 

се съберем, за да изслушаме колегите.  

ДАРИНА БОБЕВА: Не, сега ги изслушваме. Изслушваме и 

почваме да гласуваме. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Започваме изслушването. 

ДАРИНА БОБЕВА: Много моля колегите, които се 

представят, нека да казват кой ги е номинирал, защото спестихме 
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време да не излизаме тези, които сме ги номинирали, да ни 

помогнат в тази насока. 

Благодаря. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Гиздаков, заповядайте. 

БОРИС ГИЗДАКОВ: Колеги, след като проверихме 

подадените декларации от номинираните кандидати за членове на 

Управителния съвет и Контролния съвет, беше установено, че един 

от кандидатите на Управителния съвет – Светла Дерменджиева, е 

подала отчета си през юли т. г., по-късно от установения срок.  

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Колеги, подала съм си отчета – 

от толкова време – на 16 юли, поради това, че два месеца и 

половина съм била болна. Подала съм го в Управителния съвет, 

подала съм в Контролния съвет, с необходимите за това обяснения. 

Много благодаря. 

БОРИС ГИЗДАКОВ: Уважаеми колеги, като член на 

Контролния съвет многократно съм се представял и изказвал пред 

Вас, затова ще спестя време да Ви занимавам отново със себе си. 

Бих казал единствено, че ако бъда избран в новия Контролен съвет, 

поне на две неща бих обърнал сериозно внимание.  

Първо, върховенството на закона и подзаконовите актове да 

бъде стриктно прилагано от Управителния съвет. (Реплика от 

място.) От Контролния съвет – Вие ще ни наблюдавате, ние 

наблюдаваме Управителния съвет. 

Аз мисля, че тези закачки са неуместни. „Всяка жаба да си 

знае гьола.” Ако не се разделим и не ни стане ясно кой какъв е в 

устройството на Камарата, непрекъснато ще бъдем свидетели на 

тази „боза”. Общото събрание само следи Контролния съвет, а не 

Управителния съвет. Като не ни харесва, ни освобождават, това е. 
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просто и елементарно. Крайно време е дори и бивши членове на 

Управителния съвет да го разберат. 

И другото, което е, бих споделил с колегите си в един 

евентуален нов Контролен съвет положителния опит от работата на 

досегашния, както и слабости, които сме допуснали, с цел да се 

получи някаква приемственост, да се създадат предпоставки за 

надграждане в работата на Контролния съвет, за да бъде той по -

ефективен. 

Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)  

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

Г-н Иван Димов има думата. 

ИВАН ДИМОВ: Здравейте, колеги, аз съм номиниран за член 

на Контролния съвет от Регионални колегии – Бургас, Сливен и 

Ямбол. 

На 47 години съм, завършил съм Икономическия университет 

– Варна и от 2005 г. съм законен оценител, със сертификат от 

Агенцията по приватизация и до настоящия момент си изкарвам 

хляба само с оценителската дейност.  

За визия – нямам време да говоря, защото все пак 

Контролният съвет е проверяващ, а не е да управлява. 

Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Благодаря на г-н Димов. 

Г-жа Виолета Шентова има думата. 

ВИОЛЕТА ШЕНТОВА: Казвам се Виолета Върбанова 

Шентова, номинирана от Софийската регионална колегия. Машинен 

инженер съм, завършила съм Техническия университет, две 

специалности и преквалификация – патентно дело.  
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От 1986 г. работя изключително и единствено в сферата на 

интелектуална собственост. 

От 1993 г. досега работя свободна професия – като оценител 

на нематериални активи, от 1993 г., и като представител по 

индустриална собственост, също от 1993 г.  

Това е за биографията ми. 

Благодаря на колегите, които са ме номинирали. Действително 

бях попитана и аз се съгласих да бъда номинирана, защото съм 

социален човек и уважавам много професията оценител, и желая тя 

да се развива по съвременни и европейски начин, за да можем да се 

гордеем, че сме оценители. 

Колеги, развива се само една организирана единица. За тази 

професия това е професионалната камара, която държи регистъра. А 

организация означава работа по правила. Затова моите усилия, ако 

бъда избрана, ще бъдат да се съсредоточа и да съдействам 

максимално за спазването и изпълнението на заложените в закона и 

в устава правила, а именно контрол върху изпълнение на решенията 

на общото събрание, целесъобразно изпълнение решенията на 

Управителния съвет, съдействие и пряко участие в контрола на 

финансите на Камарата и, най-общо и глобално, подобряване на 

цялостния контрол върху дейността на Камарата.  

Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания.)  

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

Има думата г-н Марин Михайлов. 

МАРИН МИХАЙЛОВ: Колеги, за втори път се представям 

пред Вас, във Варна бях избран в Контролния съвет, но поради 

стеклите се обстоятелства, пак съм предложен.  
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Притежавам 4 сертификата - недвижими имоти, машини и 

съоръжения, целия предприятия и земеделски земи.  

Като организационен опит – до 1991 г. съм бил директор на 

едно държавно предприятие.  

Колегите тук и преди това казаха, за да се започне дадена 

работа, за мен е все едно, че влизаме – в момента сме в една къща, 

която е полуразрушена и трябва да се оправи. Трябва да влезем 

вътре, за да видим какво има и откъде да започнем да я правим тази 

къща, да я оправяме. Това мога да Ви кажа. Ако ме изберете, ще 

работя за това. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Стефан Бянов. 

СТЕФАН БЯНОВ: Здравейте, колеги, номиниран съм от 

Регионална колегия – Варна, за което използвам случая да благодаря 

за оказаната ми чест на колегите. 

Магистър икономист съм. Завършил съм през 1981 г. – 

казваше се Висш икономически институт навремето. 

Професионалния си път съм преминал от плановик до икономически 

директор през различни предприятия. 

Оценител съм на цели предприятия от 1995 г. Оценител съм и 

на недвижими имоти. 

Имам публикации на сайта на Камарата и на сп. „Независим 

оценител” по въпроси за оценка на земеделски земи, съобразно 

изискванията на международните стандарти за оценяване.  

От гледна точка на визия, наистина не може да се говори 

предварително, преди да се знае състоянието на нещата, но мога да 

декларирам, че ще работя за издигане авторитета на Камарата, 

издигане организационното състояние, и то съобразно разписаните 
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права и отговорности на Контролния съвет в устава на Камарата и в 

Закона за независимите оценители. 

Ще работя и за издигане нивото на публичност и прозрачност 

в действията на ръководните органи и също така нивото на 

квалификация на оценителите. 

Това е, колеги, благодаря. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Благодаря на г-н Бянов. 

Г-н Кирил Михов има думата. 

КИРИЛ МИХОВ: Благодаря Ви, моята  кандидатура е 

издигната от Регионална колегия – София-град и София-област.  

Аз съм 44-годишен. Завършил съм Технически университет – 

Варна, това е моят любим град, „Далекосъобщения и възобновяеми 

енергийни източници”, имам магистратури там. Завършил съм 

„Право”. Практикувам в областта на правото като адвокат и в 

техническата област – като консултант. 

Имам сертификати по машини и съоръжения и недвижими 

имоти.  

Защо и какво очаквам да се случи? Надявам се да прекратим 

тази порочна практика на една незаконна симбиоза между 

различните членове на управителни органи, което да бъде в ущърб 

изцяло на членовете. Очаквам да бъде направен контрол на 

управителните органи, така че те да работят единствено и само в 

полза на членовете. И най-грозното, което се случи – Контролният 

съвет да застане срещу един голям брой членове, когато те искаха 

организиране на извънредно общо събрание, това никога да не се 

случва, защото по този начин се ограничава правото на отделния 

член, на отделния човек, който членува в Камарата. 
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Надявам се да нямаме повод да работим, тъй като всички 

влизаме с добри намерения, включително и колегите на 

Управителния съвет, надявам се да нямаме повод, но контролът ще 

бъде изряден, безупречен, строг и най-важното, да бъде 

превантивен, да не се налага, но ако се наложи, ще бъде извършен.  

Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Благодаря на г-н Михов. 

Давам думата на г-н Хорозов за разяснение по казуса, който 

докладва председателят на Комисията по предложенията.  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Казусът е свързан с това каква 

отговорност носи оценител, който не е подавал в срок отчета си, по 

чл. 10. 

В закона е предвидено, че Управителният съвет е компетентен 

да изключи този член и това е правомощие само на Управителния 

съвет, не на общото събрание, то не може да се иззема. Това е така, 

защото има специална процедура в Закона за независимите 

оценители, която предвижда, че решението на Управителния съвет 

за отказ подлежи на обжалване пред съда.  

Какво се случва, ако лице, което е избрано за член на 

Управителния съвет, не е подало отчета си в срок?  

Управителният съвет е този, който има право да реши дали 

всички лица, които не са подали отчети, трябва да бъдат изключени 

или не. В този случай лицето, което не е подало отчет, но е член на 

Управителния съвет, се отвежда от състава му и не гласува, а в 

случай, че то бъде изключено, трябва да се насрочи общо събрание, 

на което да се избере нов член на Управителния съвет на мястото на 

изключения, тъй като с изключването от КНОБ, автоматично отпада 

и основанието това лице да бъде член на Управителния съвет.  
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Така че неподаването на отчета в срок е едно условно 

основание за в бъдеще да бъде изключен този член. Към момента 

обаче, поради липса на решение на Управителния съвет, това лице 

се счита за редовен член. От тази гледна  точка няма пречка то да 

бъде избирано за член на управителен орган на КНОБ.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Благодаря на г-н Хорозов. 

Следва съчетание на две неща по нашия дневен ред. Едното е 

закуска и в момента, в който се съобщи, че са готови бюлетините, 

ще пристъпим към гласуване. 

Давам думата на председателя на Комисията по тайното 

гласуване доц. Ненов. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Малкото ми име е Венцислав, не е 

„Доцент”. (Весело оживление.) 

Колеги, всичко е готово. Бюлетините са готови и има три 

урни. Двете са за членовете с представители по 10 гласа, едната е за 

тези с по 1 глас. За съжаление, разделението ще бъде както е по 

списъци, по регионални колегии, като в първата урна ще бъдат 

колегите от регионални колегии София, Стара Загора и Шумен. Във 

втора урна ще бъдат останалите с по 10 гласа, а в трета – тези с 1 

глас. 

Бюлетините, белите, са тези (показва ги), другите, червените, 

с по 10 гласа, са същите. 

От лявата страна са кандидатите за Управителен съвет, а 

отдясно са кандидатите за Контролен съвет. 

Зачитам Ви правилата, и ще ги повторя няколко пъти, за да не 

се допуснат грешки, които да елиминират някои гласувания.  
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Първо. Вотът е положителен за съответния кандидат, когато е 

маркирано квадратчето пред името му с отметка „х”. Само с „х”, 

никакви други отметки – човки, плюсчета и други.  

Второ. При гласуване всеки член има право, първо, да гласува 

с положителен вот за толкова кандидати, колкото са необходими за 

попълване на състава. Повтарям – за Управителен съвет са 

необходими 7, тук са 9 квадратчета; за Контролен съвет са 

необходими 5, тук са 6. 

Трето. Да гласува с отрицателен вот, когато не маркира един, 

няколко или нито един от номинираните кандидати в бюлетината, 

като задължително е след като се номинират за Управителен съвет, 

колкото номинации има – примерно от 9 сте зачеркнали 

квадратчетата на 5, отдолу, под имената, има брой на номинираните 

кандидати. Трябва да сложите „х” на цифрата 5. Ако сте 

номинирали 7, трябва да сложите „х” на цифрата 7. Ако никой не 

сте номинирали, на цифрата 0. 

Още един път ще Ви го повторя. Понеже миналия път имаше 

такива грешки, а сега грешките са лоши, защото ще се умножат по 

10 – червените. За колкото члена гласувате за Управителен съвет, 

примерно за 5, 6, същата цифра трябва да задраскате с „х” отдолу. 

За колкото члена гласувате за Контролен съвет, същата цифра да 

задраскате отдолу. 

Комисията е готова. Като излезете да си хапвате, може да 

хапвате и да гласувате. Ние ще Ви чакаме пред урните.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Заповядай, г-жо Шевкенова. 

ТИХОМИРА ШЕВКЕНОВА: Благодаря.  
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Този път ще си позволя да се обърна в другата посока, към 

единствените представители на Управителния съвет е отправен моят 

въпрос. 

На какво основание и какъв е мотивът, с който реши 

Комисията по гласуванията, предполагам, не знам, вдъщност 

очаквам някакво пояснение, да бъде разделен вотът в кутии по 

регионални колегии? Вотът се подава по азбучен ред, по начина, по 

който сме се регистрирали. Ако начинът на регистрация е по 

регионални колегии, колегите ще търсят във всички списъци на 

регионални колегии. Но да разделяте вота в кутии, това означава 

автоматично контролиран вот, колеги. Да се знае колко колеги от 

едната колегия са гласували, за кои. Просто това е… Не знам за 

какви ни смятате всички нас, участниците?  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Аз не Ви смятам… 

ТИХОМИРА ШЕВКЕНОВА: А може би самите ние явно се 

подлагаме умишлено на това? (Ръкопляскания.)  

Благодаря. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Г-жа Шевкенова е абсолютно права. 

Пропуснах да го кажа. Понеже няма списъци не по регионални 

колегии и понеже се използват същите списъци, в които всеки се е 

регистрирал като е дошъл. Аз Ви гарантирам, че двете урни ще се 

съберат на едно, ще се смесят и тогава ще се броят бюлетините. 

Няма да има поотделно кутии, за да се избегне точно този момент, 

да кажем – софийската, шуменската и коя беше другата, са 

гласували еди-как си. 

Мисля, че това е най-правилно. Ако иска, г-жа Шевкенова, 

предлагам й да дойде да присъства по време на смесване на двете 

урни, като наблюдател.  
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Колеги, изчакайте водещият да обяви начален и краен час на 

гласуването. Началният – от 13,00 часа може да почне, защото е 

12,50 и нека краят…, ако искате, подскажете и Вие. Аз мисля, че за 

половин час може да гласувате. 

Колеги, предлагам до 13,30 часа– край на гласуването. 

 

(Почивка, през която се провежда гласуването и закуска – от 

12,55 до 13,30 часа) 

 

* * * 

(13,30 часа) 

 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, удължава се почивката за 

гласуване до 13,45 часа. 

 

*  *  * 

(14,00 часа) 

 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Колеги, моля за внимание. Докато 

станат готови резултатите от преброяването, има предложение да 

съвместим в това време на изчакване гласуването на т. 9 в дневния 

ред – „Изключване на членове на КНОБ, които не са платили 

членския си внос за 2014 г.” 

След направена консултация с правния съветник на Камарата 

г-н Хорозов, становището му е следното, че ако имаме достатъчно 

брой гласове, може да вземем това решение. Във връзка с това 

подлагам на гласуване проверка на присъстващите в залата, за да 

видим дали може тази точка да я отхвърлим.  
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(Продължава почивката, докато станат готови 

резултатите от гласуването.) 

 

* * * 

 

(15,05 часа) 

 

 ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Колеги, Комисията по тайния избор 

свърши своята работа, преброи гласовете в подадените бюлетини.  

Давам думата на г-н Ненов да съобщи резултатите. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Благодаря, господин Председател.  

От Комисията имаше двама – трима пушачи, те излязоха да 

пушат, но Вие не можахте да видите „белия дим”. Това е като 

предизвестие на резултатите.  

За Управителен съвет. 

Казвам общия брой гласове, но преди това ще Ви кажа какви 

недействителни бюлетини имаше. 

Имаше за 10 гласа 2 броя недействителни бюлетини за 

Управителен съвет и 4 броя  за Контролен съвет.  

Причини: несъответствие – 3 броя; непълен брой номерирани 

отдолу – 2 броя; сгрешен символ – 1, вместо „х” е сложена точка. 

Колегата си е мислил, обаче само за единия орган, така че това е 

умишлено. 

За Управителен съвет – както са записани в списъка: 

       Гласове: 

1. Божидар Христов Момерин  - 286 

2. Венета Иванова Коцева   - 746 (ръкопляскания)  
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3. Видка Вълчева    - 493 

4. Виолета Касърова    - 831 (ръкопляскания)  

5. Иван Митев     - 654 (ръкопляскания)  

6. Иво Костов      - 693 (ръкопляскания)  

7. Красимира Петкова   - 612 (ръкопляскания)  

8. Марияна Панайотова Арабаджиева  - 528  

9.Светла Захариева Дерменджиева - 569 

От двамата, които са накрая, единият има мисля, че гласове, 

не са над 50. Вие ще си правите сметка. 

За Контролен съвет.  

С най-нисък брой гласове, отзад-напред ги казвам: 

       Гласове: 

1. Божидар Момерин    - 286 (не е избран) 

984 ли беше кворумът? Стават 490 и колко? Задавам въпроса, 

защото Видка Вълчева има 493 гласа. Сега Ви казвам най-ниските 

резултати, другите всичките са избрани, влизат. Въпросът е само на 

Видка Вълчева, че са 493. Тя не влиза, но дали се брои, защото ако 

някой отпадне, тя да му заеме мястото – в такъв смисъл. 

Видка Вълчева     - 493 

Резултати за Контролен съвет: 

1. Борис Гиздаков    - 612 

2. Виолета Шентова    - 737 

3. Иван Димов     - 589 

4. Кирил Михов    - 656 

5. Марин Михайлов    - 428 

6. Стефан Бянов    - 663 
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Не Ви казах недействителните бюлетини. За Управителния 

съвет са 20, а за Контролния съвет – 40. Четири по 10 – 40, и 2 по 10 

- 20.  

Тук не е избран Марин Михайлов – с 428. Всички други са над 

500 гласа, значи са избрани. (Ръкопляскания.)  

 По 4 екземпляра, според правилника, има подписани от 

Комисията и се надявам, че ако изберем председатели, да не 

гласуваме тайно, ама ще трябва.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Колеги, постъпи предложение 

предвид на това, че по време на мандата може някой от избраните 

членове и на двата органа да заболее, да замине в чужбина или по 

някакви други причини да му се наложи да не може  да изпълнява 

своите задължения в органа, в който е избран. Затова 

предложението е общото събрание да гласува тези, които не са 

избрани от Управителния съвет и човекът от Контролния съвет, да 

бъдат като резерва за следващи попълвания на числеността на 

съответните органи. 

Има ли обратно предложение? 

Тогава да го прогласуваме. Може и да не се наложи, но ако се 

наложи, да не свикваме за 1 човек извънредно общо събрание за 

попълване на съответния орган. Моля който е "за", да гласува.  

БИСТРА БОНЕВА: Моля процедурно предложение за 

проверка на кворум след почивката. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Гласуваме за предложението, което е 

направено – двамата от Управителния съвет и единия човек от 

Контролния съвет, да бъдат като резерва за евентуално допълване, 

ако някой излезе от състава. 
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Тъй като определена част не гласуват, иска се проверка на 

кворума, обявявам гласуване за проверка на кворума. Моля всички 

да си вдигнат картите, за да видим колко човека присъстват на 

събранието. 

КИРИЛ МИХОВ: 43 по 10. 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: 54 по 10. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: 12 по 1. 

МАРА ИВАНОВА: 982 гласа имаме в залата.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: При първоначално регистрирани 984, 

имаме необходимия кворум за вземане на всякакви решения.  

Г-н Ненов, имате думата. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Господин Председател, недейте да ни 

вкарвате в грешен коловоз. Резерва може да бъде този, който има 

над 50% и няма смисъл да се гласува нищо по този въпрос. От тези 

два списъка отпадат двама човека – тези, които са под 492 гласа. И 

остава само една резерва – Видка Вълчева, за Управителния съвет.  

Какво толкова има да гласуваме?  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Предлагам да пристъпим към 

следващите две точки – избор на председател на Контролния съвет и 

председател на Управителния съвет. 

Председателят на Комисията по предложенията тук ли е? Г -н 

Ненов, заповядайте. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, предлагам тези, които имат 

най-много гласове, те да бъдат председатели. (Реакция в залата.) 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Подлагам на гласуване 

предложението на г-н Ненов. 

ДАРИНА БОБЕВА: Г-н Митев, процедурно предложение. 

Записано е в нашите документи, които държим да спазваме, че 
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председателят се избира с тайно гласуване и се избира от избраните 

членове на двата органа – Управителен съвет и Контролен съвет. 

Моля председателят на Комисията по избора да изброи избраните 

членове в двата органа и тези хора участват в надпреварата. Ако 

някой иска да си направи отвод за председател, да заповяда и да си 

направим избора за председател както трябва. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Предложението на г-жа Бобева е 

точно така, както е законът, но преди това г-н Ненов е направил 

предложение. След като болшинството са убедени, че трябва да се 

спазва това, което е записано в правилата, просто няма да гласуват 

за неговото предложение. Не може да лишим член от нашия 

колектив, да не му уважим предложението . 

Никой не е казал, че това е незаконосъобразно решение, 

просто няма да гласувате.  

Г-н Ненов, има обструкции по отношение на твоето 

предложение. Оттегляш ли го? 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Не. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: За 2 минути ще прогласуваме 

предложението на г-н Ненов и продължаваме нататък. Било законно, 

било незаконно. 

Моля който е "за" предложението на г-н Ненов, да гласува. 

В Сектора на г-н Христов – 2 по 10 "за". 

Г-н Михов? 

КИРИЛ МИХОВ: "За" – 0. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ:  С 1 глас - нула. 

МАРА ИВАНОВА: 20 "за". 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Против предложението? 

КИРИЛ МИХОВ: 42 "против" . 
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НАДКА ЦИНИГАРОВА: 52 "против". 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: С 1 глас – 10 "против" . 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: "Въздържали се"?  

КИРИЛ МИХОВ: Сега има 3-ма човека – по 10, които са 

"въздържали се", моля тази бройка да бъде приспадната от тези, 

които са "против" . 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: А колко са "против" ?  

КИРИЛ МИХОВ: 42-ма одеве, значи стават 39. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Христов, при Вас или колежката 

ще ги съобщи? 

НАДКА ЦИНИГАРОВА: Нула. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: С 1 глас "въздържали се" няма.  

МАРА ИВАНОВА: "За" – 20, "против" – 920, "въздържали се" 

– 30. Предложението на г-н Ненов не се приема. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Савов. 

ПЕТЪР САВОВ: Извинявам се, връщам Ви малко назад, но 

искам да прочета един член на устава, което не ни води да правим 

избор, допълнително някакво гласуване. Казва така: „При отпадане 

или отстраняване на член на Управителния съвет, Контролния съвет 

и Комисията по професионална етика Камарата или Регионалната 

колегия на Камарата, преди края на мандата му, съставът се  попълва 

от списъка, който е гласуван от предходното общо събрание според 

броя на получените гласове низходящо, по действащ ред и 

процедура.” 

Уставът не казва, че трябва да има резервен член, избран с 

50% плюс 1. Това означава – продължавам логически – двамата, 

които не са класирани в Управителния съвет, и този, който не е 
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класиран в Контролния съвет, те по устав си остават резерви, без да 

е необходимо каквото и да е гласуване. 

Чета Ви устава. Аз няма да изпадам в полемика. Просто 

прочетох устава и смятам, че всеки може да си направи сметка.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-жа Иванова. 

МАРА ИВАНОВА: Колеги, правя процедурно предложение – 

да прекратим дебатите и г-н Ненов да прочете избраните членове на 

Управителен съвет и Контролен съвет. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Прочитането става за това още един 

път да си ги припомним и всеки от избраните да прецени дали може 

да се кандидатира за председателско място, тъй като сега ще 

избираме председатели. 

Има думата г-н Ненов. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: В Управителния съвет са избрани:  

       Гласове 

1. Венета Иванова Коцева    - 746  

2. Виолета Касърова     - 831  

3. Иван Митев      - 654 

4. Иво Костов       - 693  

5. Красимира Петкова    - 612  

6. Марияна Панайотова Арабаджиева  - 528  

9.Светла Захариева Дерменджиева  - 569 

(Ръкопляскания.)  

Аз мисля, че това го разбрахте още одеве, но щом се налага, 

ще повторя. 
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За Контролен съвет са избрани: 

       Гласове 

 

1. Виолета Шентова    - 737 

2. Стефан Бянов    - 663 

3. Кирил Михов    - 656 

4. Борис Гиздаков    - 612 

5. Иван Димов     - 589 

6. Марин Михайлов    - 428 

(Ръкопляскания.)  

И малко ще подскажа на председателя, за да продължим със 

следващите две точки, ако има някой да се откаже от така избраните 

членове от председателство, трябва да си го каже устно, за да 

отпадне от списъка, за да може да продължим да работим. 

Аз направих предложението първите с най-много гласове да 

бъдат, за да не броим наново Комисията, а не от друга гледна точка. 

Така че нямам никакви лични амбиции и интереси.  

КРАСИМИРА ПЕТКОВА: Аз си правя отвод за председател.  

ВИОЛЕТА КАСЪРОВА: Въпреки че съм с най-много гласове в 

Управителния съвет, си правя отвод. 

ИВО КОСТОВ: Колеги, и аз благодаря на всички, които са ме 

подкрепили, считам, че от Варна ще има доста затруднения аз да 

изпълнявам такава длъжност, така че правя си отвод.  

ВЕНЕТА КОЦЕВА: Не се кандидатирам за председател, правя 

си отвод. 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Колеги, аз също искам да си 

направя отвод, защото смятам, че като най-млад член от всички ще е 
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много нескромно просто изобщо да се кандидатирам за тази 

позиция. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: От седемте кандидатури за 

Управителен съвет останаха две. 

За Контролен съвет останаха 5. 

Думата има г-н Бянов. 

СТЕФАН БЯНОВ: Правя си отвод за председател на 

Контролния съвет. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Думата има г-н Димов. 

ИВАН ДИМОВ: Благодаря, колеги, че ми гласувахте доверие, 

но просто имам достатъчно ангажименти, на настоящия момент 

няма да мога да изпълнявам длъжността председател на Контролния 

съвет. 

Благодаря. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Други предложения и самоотводи има 

ли? Не виждам. 

Г-н Ненов? 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, за Управителния съвет 

останаха Иван Митев и Светла Дерменджиева да се борят за 

председателския пост. За Контролния съвет – останаха Борис 

Гиздаков, Виолета Шентова и Кирил Михов. 

Отивам да печатаме бюлетините. Пак ще се гласува с „х”, 

отдолу няма да слагаме цифра този път. Имате право да гласувате 

само за един. 

Ако има задраскани двама, въобще не се гледа отдолу колко 

са задраскани. Колеги, казах Ви колко грешки имаше одеве. 

Грешките бяха минимални. 
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Добре, ще бъде както гласуването за членовете и отдолу ще 

имате да попълвате на две места. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Обявявам почивка, докато се 

подготвят бюлетините за гласуване. 

 

* * * 

(Почивка от 15,32 до 16,55, в която се провежда гласуване за 

председател на Управителния съвет и председател на Контролния 

съвет) 

* * * 

 

ВЕНЦЕСЛАВ НЕНОВ: Изборът на 50% е успешен.  

За председател на Управителния съвет:  

Г-н Иван Митев    - 431 

Г-жа Светла Дерменджиева - 497. 

Имаме избран председател. (Ръкопляскания.)  

За председател на Контролния съвет: 

Г-н Борис Гиздаков   - 478 

Г-жа Виолета Шентова  -   80 

Г-н Кирил Михов   - 341. 

Нито един не е преминал 492 и затова Борис Гиздаков и Кирил 

Михов отиват на балотаж. В момента се разпечатват бюлетините. 

След около 5 минути ще имаме готовност да гласуваме.  

 

* * * 

(Почивка,  балотаж на избор на председател на Контролния 

съвет.) 
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(17,45 часа) 

 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Обявявам резултатите.  

За председател на Контролния съвет: 

1. Борис Гиздаков   - 515 (ръкопляскания)  

2. Кирил Михов   - 371 гласа. 

Да му е честито на моя приятел Борис Гиздаков и да помни 

какво е казал, но да помни, че и той трябва да спазва законите. Не 

само да изисква от Управителния съвет.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Колеги, остана последната точка.  

ГЛАС: Имаме ли кворум? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Може ли да проверим кворума?  

КИРИЛ МИХОВ: 42 по 10. 

ДИМИТЪР ХРИСТОВ: 45 по 10. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: 1 по 8. 

МАРА ИВАНОВА: Колеги, в залата имаме представени 878 

члена. Имаме кворум. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Регистрираните днес са 984, така че 

имаме кворум, можем да вземаме решения. 

Г-н Хорозов тук ли е? Давам думата на г-н Хорозов да 

формулира предложението за решение. 

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Доколкото в устава няма специален  

текст, който да предвижда, че се изключват членове, които не са 

платили членски внос, но това е едно право на общото събрание по 

общата разпоредба на закона, че всички въпроси, които не са 

уредени изрично от закона или в устава, са от компетентността на 

общото събрание, предложението беше да бъдат изключени от 

Камарата на независимите оценители всички лица, вписани като 
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членове, които не са платили членски внос включително до днешна 

дата. Основанието за това е, че плащането на членски внос е едно от 

съществените задължения на членовете на Камарата. Има случаи, 

когато от самото учредяване на Камарата лица не са плащали 

членски внос, разбира се, не са участвали в работата и не са 

подавали съответните отчети, поради което идеята е сега да се 

приеме решение, с което тези лица да бъдат изключени.  

Тъй като членството е индивидуално, няма как да се 

изключват лицата „ан блок”, с една обща формулировка, 

единственият начин, който виждам аз и който законно да приключи 

това събрание, е да бъдат изключени лицата по списък, който е 

приложен към решението, които не са платили членския си внос. 

Този списък съдържа – преди малко го взех от изпълнителния 

секретар – около 2000 души. (Неодобрителна реакция в залата.)  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Има думата г-н Велинов. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Уважаеми дами и господа, считам, че 

този проблем може да се реши и ако всички с 2/3 приемем да 

променим устава, като допълним, че неплащането на  членски внос 

води до прекратяване на членството в Камарата.  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: За съжаление, нямаме точка, която да 

предвижда промяна на устава, така че единственият вариант, който 

аз виждам, е съгласно гласувания дневен ред, да се реши с 

гласуване. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Ако събранието реши, можем да 

добавим тази точка в момента. 

ГЛАСОВЕ: Не може, няма го в дневния ред.  
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ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Няма го включено в дневния ред, считам, 

че това нещо не следва да се гласува. Гласуваме така както е 

формулирана точката в дневния ред. А вече Ваш е изборът. 

Точката в дневния ред е: „Изключване на членовете на 

Камарата на независимите оценители в България, неплатили 

членски внос за 2014 г.” 

Това е само за членския внос. 

ПЕТЪР САВОВ: Имам един въпрос. За да не поставяме този 

проблем всяка година, може ли да допълним решението с някаква 

точка, така че да дадем право на Управителния съвет в годините, 

следващите оттук нататък, докато променим устава, примерно да 

изключва неплатилите членски внос?  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Да, това е компетентност на общото 

събрание, което може да бъде прехвърлено на Управителния съвет. 

Ако Вие сега вземете такова решение, Управителният съвет може да 

бъде задължен да гласува, след като направи проверка.  

Аз искам да кажа, че не съм сигурен, че това са всички лица, 

които не са платили членския внос, списъкът може и да не е верен. 

Адекватно е да се поиска една щателна проверка и това, което 

трябва да стане, за да се спази на 100% законът, всеки един от тези 

изключени членове трябва да бъде уведомен. Естествено, той има  

правото като изключен член да оспори решението, с което е 

изключен, пред съда. Така или иначе, няма как това право да му 

бъде забранено. Решението за прехвърляне на тази компетентност е 

Ваша, на общото събрание. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-жа Петкова. 

КРАСИМИРА ПЕТКОВА: Само искам да напомня, че 

съгласно устава има наши членове, които са със замразено членство 
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и трябва да се съобразят подадените молби. Съгласно устава има 

такава опция и има, със сигурност, аз поне съм докладвала и имам 

колежки, които са в майчинство и са със замразено членство за 

периода на майчинството. 

Така че да се има предвид и това. Защото като се взема 

решението, трябва да се имат предвид и тези случаи.  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Със замразеното членство са членове със 

замразено членство. 

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Аз предлагам да формулираме следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

„Общото събрание упълномощава и натоварва Управителния 

съвет на Камарата на независимите оценители в България, след като 

извърши проверка, да изключи всички лица, които не са платили 

членски внос и за които няма прието решение за замразяване на 

членството”. 

 

ГЛАС: Срокът? 

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Срокът – тук пише „неплатен членски 

внос за 2014 г.”  

ГЛАС: Решението на Управителния съвет докога да го вземе?  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Вие трябва да го прецените – 2 месеца, 3 

месеца, до края на годината, може би е нормално. Считам, че той ще 

може да се събере, да се конституира до края на годината.  

ДИМИТЪР ДИАМАНДИЕВ: Искам да кажа нещо.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Диамандиев има думата. 
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ДИМИТЪР ДИАМАНДИЕВ: Понеже започнахте, г-н Хорозов, 

с този списък от 2000 човека, аз като председател на 

Старозагорската колегия, не съм сигурен, нямам обратна връзка, да 

не би в този списък от 2000 човека да има изряден човек и по 

погрешка да изключим някой. 

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Това беше логиката да се поиска 

Управителният съвет да провери всеки един поотделно и да прецени 

дали има конкретно нарушение или не на това задължение и да 

реагира съобразно ситуацията. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Колеги, чухте предложението на 

адвокат Хорозов. Моля който е съгласен с така формулираното 

решение, да гласува. 

ГЛАС: Срокът, докога? 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: До 31 декември 2014 г.  

ДИМИТЪР ХРИСТОВ: 45 по 10. 

КИРИЛ МИХОВ: 40 по 10. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: 6 по 1. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Има ли "против"? – 1 по 10. 

"Въздържали се"? 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: 1. 

МАРА ИВАНОВА: Колеги, с 856 гласа "за", 10 "против", 1 

"въздържали се" предложението се приема.  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Нарочно изчаках, да видя какво ще бъде 

взето като решение.  Моето предложение е – отново, до края на 

годината, след като бъдат изчистени списъците, да бъде 

актуализиран списъкът, който е на сайта на Камарата, за да може да 

е ясно кои са членовете на Камарата и всеки от нас да може да го 

вижда. Да задължим Управителния съвет да го направи това нещо.  
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ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-жа Илева. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Тъй като сме решили вече с новите 

ръководни органи да бъдем чиста камара, аз имам предложение да 

гласуваме и по отношение на чл. 10 от закона, който касае 

подаването на отчетите. 

В годините виждате, че са се натрупали едни рецидиви, които 

в 4 или 5 години вече ще стане, има хора, които не си подават 

отчетите. 

Моля също да знаем колко имаме в регистъра оценители, 

колко имаме в Камарата. Така и така тръгваме да чистим, да го 

изчистим изцяло. 

Това между другото го правя, защото пак Управителният 

съвет трябва да вземе такова решение и пак да го задължим, защото 

5 години това не направи Управителният съвет.  

Формулирам го: „Общото събрание задължава Управителния 

съвет да приложи чл. 11 от Закона за независимите оценители по 

отношение на тези, които не са подали отчети в срок до края на 

годината.” 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Велинов. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Уважаеми дами и господа, нямаме 

такава точка в дневния ред. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Уважаеми колеги, това е задължение по 

закон. Искаме само Управителният съвет да изпълни закона.  

И второ, ако трябва да говорим как е вписано в дневния ред и 

това, което току-що гласувахме, също не е по дневния ред. По 

дневния ред ни е днес да гласуваме да изключим всички, които не са 

си платили членския внос. 
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Така че моля да се изпълни законът. Това е, което исках да 

кажа. Защото в крайна сметка – отговарям на г-н Велинов – ние в 

момента не формулирахме решението така както е записано в 

дневния ред. 

Точката, която е записана, г-н Велинов, е „Изключване на 

членовете, неплатили членски внос за 2014 г.” Обърнахме точката – 

Управителният съвет да го направи. Защо да не задължим да се 

изпълнява законът? Вие самият бяхте в Контролният съвет тези, 

които искахте да стане. Сега не знам какво имате против ?  

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Точката беше да разгледаме този 

въпрос по отношение на изключването… 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Не, не. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Изключване на член. Ние го 

разгледахме, имаше мнения и гласувахме как да стане това 

изключване. Това е. 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Г-н Ненов. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, стига с тези обструкции за 

изключване. Нека да приемем тогава нещо по-различно. Всички 

независими оценители да са членове на КНОБ. Това да гласуваме и 

всичко друго отпада. Ами ние като гласуваме на общо събрание 

всички да са членове на КНОБ, тогава Управителният съвет много 

лесно ще върви… 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Не става… 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Защо да не става?  

ТАТЯНА ИЛЕВА: Защото е по закон. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Да предприемем инициатива, това Ви 

предлагам, а не да се дрънкаме, да изключим хората. Трябва всички 

да влязат, да станат членове. 
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ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Аз за първи път се изказвам днес. 

Само искам да обърна внимание, че не може никой да бъде задължен 

да бъде член. Съгласно директивите на Европейския съюз, а ние сме 

членове на Европейския съюз, участието е доброволно. Никой 

никого не може да задължи. Така че това е просто противозаконно. 

Има европейско право на сдружаване, свободно сдружаване. Не 

приемайте нещо, което е противозаконно. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Ние сме сдружение на базата на закон.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Заповядайте, колежке. 

МАРЛЕНА СЕРАФИМОВА (от Ямбол, Бургаска колегия): 

Само за нашата колегия и Камара се оказва, че сдружаването е 

свободно. За Камарата на инженерите е задължителен членският 

внос, за всички останали, за адвокатурата, за лекарите – за всички е 

задължително, само за нас не е задължително. За всички тези камари 

има регламентирани цени на услугите. Но за нашата – не може да се 

регламентира, защото е противозаконно. Това са едни разправии, 

нескончаеми. От 1993 г. съм оценител и просто това е абсолютно 

срамота. И ако ние наистина само се санкционираме, а не вземем 

тук да се сдружим и да работим за издигане на професията и 

поставяне на едно нормално място… Виждате, колегията застарява и 

става от ден на ден по-отвратително, никой не ни смята за нищо. 

По-лошо от чистачите и фризьорите! 

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Благодаря Ви. Г-н Братанов. 

КРАСИМИР БРАТАНОВ: Г-н Митев, искам да поздравя 

новоизбраните членове на Управителния съвет и на Контролния 

съвет и да им пожелая успешна работа, по-малко конфликти и да 

предложа едно процедурно решение. Тъй като пак почваме да се 
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упражняваме в разни тематики, да приемем това, което вече сме 

приели и да приключим събранието с добри чувства.  

ПРЕДС. ИВАН МИТЕВ: Благодаря. 

Г-жо Дерменджиева, заповядайте. 

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Аз искам първо да благодаря на 

всички, които са участвали днес и да помоля членовете на новия 

Управителен съвет и на Контролния съвет, присъстващите членове 

на Комисията по професионална етика, ако може, за мъничко да се 

съберем. Просто има необходимост, считам, че трябва да се съберем 

и Ви моля да не се разотивате. 

На всички останали благодаря и се надявам Управителният 

съвет да има тази сплотеност, към която трябва да се стремим и да 

постигнем тези резултати, за които си говорим от дълго време.  

По отношение на поставената дискусия, която в момента 

върви преди приключване на събранието, искам да Ви кажа, че 

решението, което взехте да дадете срок на Управителния съвет до 

края на 2014 г., го приветствам, затова, защото списъкът, който в 

момента беше изготвен, трябва да бъде внимателно проверен, да 

бъде оформен и подписан, за да няма грешки, да няма нито един 

засегнат човек. Това е едното. 

А по отношение на предложението за това дали всички да 

бъдат членове на Камарата, или едната част от оценителите да бъдат 

членове, а другата само участници в регистъра, считам, че това е 

въпрос на време. По-важното е да се внесе на парламентарно ниво 

именно това – колегите, които не са членове на Камарата, да си 

плащат за това, че са в регистъра. В крайна сметка целите са, че 

финансовата обезпеченост на Камарата трябва да бъде 

регламентирана към всички, които имат отношение. А те дали ще 




