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(9,20 часа) 

 

ИВАН МИТЕВ: Уважаеми колеги, имаме кворум и можем да 

започнем работа. Откривам нашето Общо събрание, което е 

организирано по подписка на 120 човека, членове на нашата Камара.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, вече има преброители, 

съобщавам Ви ги: в сектора с 1 глас, във Ваше дясно, на първите 6 

реда отгоре надолу - Недялка Бойчева; на останалите 10 реда - 

Христа Илиева; на средния сектор, с 4 гласа, отгоре надолу, на 

първите 5 реда - Кичка Станева и на останалите 11 реда - Венета 

Желева; на 3-те гласа секторът - Калчо Иванов, и на 2-та гласа – 

Емил Караенев; Мара Иванова – президиум - по 2 гласа. 

Моля преброителите да си преброят колко гласуващи имат в 

секторите и да ми кажат. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Уважаеми колеги, за да 

съвместим някои организационни мероприятия, моля с явно 

гласуване да пристъпим към прекратяване на регистрацията, за да  

може да закрием бюрата и да Ви съобщя какъв е кворумът на 

днешното общо събрание. 

Моля Ви, който е за прекратяване на регистрацията – в 9,35 

часа – да гласува "за". 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: С 1 глас общо 56; с 4 гласа – 38 по 4, 

30 по 4 и 32 по 4; 15 по 3; 8 по 2. 

Против? – Няма. 

ИВАН МИТЕВ: Обявявам прекратяване на гласуването. След 

малко ще Ви информирам за регистрирания кворум.  

Давам думата на г-н Симов. 
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Добър ден, колеги. Благодаря Ви 

за присъствието на извънредното общо събрание на Камарата на 

9.11.2013 г. Както знаете, то беше свикано по инициатива на 120 

членове на Камарата, с предложения дневен ред, който след това 

беше допълнен с една точка от Управителния съвет.  

Избрани са преброителите. На сайта на Камарата са качени 

дневният ред на извънредното общо събрание; правилата за 

провеждане на извънредното общо събрание на 9.11.2013 г.; 

правилата за избор на членове на ръководните органи на Камарата – 

Управителен съвет, Контролен съвет и Комисията по професионална 

етика. Също така са дадени някои предложения по т. „Други” от 

дневния ред. 

Също така е качен документът – Правилник за работата на 

общото събрание на Камарата, приет на 27.03.2010 г. от общото 

събрание на Камарата.  

Дневният ред, както казах, е публикуван. Преди да има 

някакви допълнения по дневния ред, искам да Ви запозная с 

правилата за провеждане на извънредното общо събрание. Те са 

публикувани в сайта на Камарата, като предварително са 

предложени някои комисии за деловото протичане на общото 

събрание. Тези комисии, които са предложени от Управителния 

съвет на Камарата, трябва да бъдат гласувани, с нови предложения 

или изменения от общото събрание на Камарата. 

Така че започвам с комисиите, които са предложени в тези 

правила. 

Първата комисия – това е предложение за Комисия по 

регистрацията и техническото обезпечаване. Председател на  

Комисията – Иван Митев, членове – Ели Монева, Райна Бойдева, 
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служителите от офиса на Камарата и Регионалната колегия – София, 

Антоанета Ганчева, член на Регионалната колегия – София, и са 

оставени места за членове от Регионалната колегия – Бургас, 

Регионалната колегия – Варна, Регионалната колегия – Пловдив.  

Това е Комисията по регистрация и техническо обезпечаване , 

която е предложена. Така че трябва да се допълни тази Комисия от 

3-ма души, от Бургас, Варна и Пловдив, ако нямате някакви други 

предложения, ако имате някакви предложения по другите членове, 

предложени за тази Комисия, и  Комисията да се гласува. Моля за 

предложения. 

Не виждам предложения. Моля както са били предложени за 

членове на Комисията от Регионалната колегия – Бургас, 

Регионалната колегия – Варна и Регионалната колегия – Пловдив, да 

си дадат предложенията евентуално за членове на тази Комисия.  

 ТАНЯ БАЧОВСКА: Регионалната колегия - …(Реплика от 

място.) 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Само за момент. Казаха ми, че в 

залата има и нечленове на Камарата. Не знам кой ги е поканил, къде 

е Комисията по регистрацията да обясни присъстват ли в залата 

нечленове и неучастници в общото събрание на Камарата? 

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: (Не се чува)… 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Вие ли сте?  

ПРИСЪСТВАЩ: Да. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Член ли сте на Камарата? 

СЪЩИЯТ ПРИСЪСТВАЩ: Не. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: В качеството на какъв 

присъствате? 

СЪЩИЯТ ПРИСЪСТВАЩ: Госпожата… 
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Не Ви е мястото там. И после, кой 

Ви е пропуснал? Това може да стане само с решение на общото 

събрание. Къде е Комисията по регистрацията? Не може в залата…, 

по същия начин след малко ще се окаже, че има и други нечленове 

на Камарата и неучастници в общото събрание, които ще присъстват 

и евентуално биха гласували. 

НИНОВА: Ако Вие не сте си уредили нещата като управителен 

съвет, не губете времето на другите. Това не е работа на Комисията.  

Предлагам които не са членове на Камарата, да напуснат 

общото събрание. Това предложение да се подложи на гласуване. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Има предложение на г-жа Нинова 

– който не е член на Камарата и не е участник в общото събрание, 

да напусне залата, с едно допълнение – с изключение на 

стенографките и юридическия съветник на Камарата . Моля който е 

съгласен, да гласува. 

ВАЛЕНТИН ПЪРВАНОВ: Господин Председател, мисля, че е 

хубаво тук да се докладва присъствието на представител на 

Министерството на икономиката. И мисля, че е много интересен 

подходът, не се съобщава за неговото присъствие.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Кой е представител на 

Министерството? 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ако обичате, господине, за протокола 

си кажете името. 

ВАЛЕНТИН ПЪРВАНОВ: Разбрах го случайно, че има такъв 

представител, но никой не го обявява.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, в процедура на гласуване 

сме. 

ИРЕНА НИКОЛОВА: (Не се чува.) 
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Само един въпрос – Вие сте гост 

на това събрание, кой Ви е поканил?  

ГОСТ НА СЪБРАНИЕТО: Г-жа Илева е поканила ………, тя 

отказа да присъства и изпраща…(Не се чува.) 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Камарата единствено по решение 

на Управителния съвет и по решение на това общо събрание може 

да има гост. И ето, сега поставяме въпроса кои не са членове на 

Камарата, не са участващи в Общото събрание. Само господинът 

каза и отново, вече когато се постави въпросът, не може да 

присъствате. За мен лично не може да присъствате. 

Отчетоха ли се резултатите "за"? 

ГЛАС: Кажете какво гласуваме. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Гласува се следното – всички, 

които не са членове на Камарата, нямащи право да участват в 

общото събрание, да напуснат залата. Това се гласува. 

Моля който е съгласен, да гласува.  

За момент давам думата на г-жа Мара Иванова. 

МАРА ИВАНОВА: Уважаеми колеги, искам да Ви кажа, че 

така доникъде няма да стигнем.  Организацията на това събрание не 

е на необходимото ниво, за да можем да си свършим работата. Няма 

микрофони, всеки си говори с някого, стенографките не могат  да 

чуват информацията, аз също не мога да я нанасям. Няма как да се 

знае какво точно гласуваме. Много моля да има ред, в който да се 

обявяват резултатите, първо, и второ, да се обявяват само на 

микрофон, след като става ясно името на лицето, което ги е обявило. 

Благодаря Ви. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Отчетете гласовете "за". 
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ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 14 по 1; 21; 4 гласа – 23; 7 по 4; 16 по 

4; с 2 гласа – 6; с 3 гласа – 10. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Процедурно – последните 2 реда не са 16, а 

17. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Последните три реда с 4 гласа – 17. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: С 268 "за". 

Колеги, който е „против” това предложение, моля да гласува.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 7 по 1; 4 по 2; с 3 по 2; 2 по 4; 21 по 4; 

18 по 4.  

Въздържали се? 

С 1 глас - 2; с 2 гласа – няма; с 3 гласа – няма; с 4 гласа – 3, с 4 

гласа - нула, нула по 4. 

ИВАН МИТЕВ: Колеги, докато колегите смятат резултатите 

"за" и "против", да Ви съобщя резултатите от регистрацията.  

Списъчен състав на Камарата – 888 човека, необходим брой, за 

да започне общото събрание, е 444 плюс 1.  

Регистрирани до момента на гласуване прекратяването на 

регистрацията – 532 човека, представени лично и с пълномощни.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, резултатите.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: "За" – 268; "против"  - 178; 

"въздържали се" – 20. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Предложението се приема.  

Колеги, въз основа на това решение моля които не са членове 

на Камарата и които нямат право да участват в общото събрание на 

Камарата, да напуснат залата. 

Преминаваме към т. 1, която прекъснахме – Попълване и 

гласуване на състава на Комисията за регистрация и техническо 

обезпечаване. Състав 4-ма, предложени членове няма досега от 
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Регионалната колегия – Бургас, Регионалната колегия – Варна и 

Регионалната колегия – Пловдив. 

ДАРИНА БОБЕВА: За Комисията по регистрацията от 

Регионалната колегия – Варна предлагаме Цвета Вълчева. 

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА: От името на Пловдив ние няма да 

предлагаме представител, смятаме, че Комисията е приключила 

работата си и не е необходимо  да се предлага представител. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: От Пловдив няма предложение. 

От Регионалната колегия – Бургас няма предложение. Други 

предложения има ли? 

МАРИЯНА АРАБАДЖИЕВА: Предлагам от Регионалната 

колегия – Бургас да се ангажира Красимира Арабаджиева.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Предложенията са следните за  

Комисията – председател Иван Митев, Ели Монева, която не 

присъства, Райна Бойдева, Антоанета Ганчева, Красимира 

Арабаджиева, Цвета Вълчева и служителите на офиса на КНОБ и 

Регионалната колегия – София. 

Който е съгласен с така предложената Комисия, моля да 

гласува "за".  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 22 по 1; 34 по 1; 10 по 2; 15 по 3; 31 по 

4, 29 по 4, 37 по 4.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Който е "против", моля да 

гласува. Има ли "против" ? – Няма. 

Има ли "въздържали се"? – Няма. 

Комисията е приета. 

Следващата комисия – предложение за Комисия по провеждане 

на гласуванията в зала, явното гласуване. 
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Предложението за състав на Комисията – Венцислав Ненов, 

председател, член на Управителния съвет, и членове Мара Иванова, 

член на управителния съвет и един член на Контролния съвет.   

Моля за предложения. Виждам, че няма предложения. Тогава 

да не губим време, моето предложение е да отпадне 3 -членният 

състав на  Комисията и тя да стане от 2-ма души, плюс 

преброителите. И  Комисията остава в състав – Венцислав Ненов и 

преброителите. Който е съгласен с така направеното предложение, 

моля да гласува. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: С 1 глас 3; 22 по 1; 33 по 1, 10 по 3; 13 

по 3; 34 по 4; 27 по 4; 25 по 4. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Има ли "против" ? 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Първи сектор – 1; с 2 гласа – няма; с 3 

гласа – няма; с 4 – няма. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: "Въздържали се"? 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Първи сектор – 2-ма по 1 глас; с 2 

гласа – няма; с 3 гласа – 1; с 4 гласа – 4. 

Резултатът е: 476 "за", 20 "против" и 4 "въздържали се". 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, в момента се установява, 

че кворумът на събранието не е 532, а 552.  Сега ми съобщават от  

Комисията. (Реакция в залата.) 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, новият кворум не омаловажава 

гласуванията, защото пак е над 50%. 

ИВАН МИТЕВ: Съобщавам и се извинявам, сборна грешка е 

допусната. 552-ма са регистрираните хора, а колко са в залата – това 

се установява по време на гласуването. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, дайте гласовете "за" тази 

комисия. 
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ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 476 са "за". 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, Комисията по 

документите и проекторешенията, за тези документи, които се 

предлагат. Също така има едни предложения по т. „Други”.  

Предложената комисия е: председател Людмил Симов, 

председател на управителния съвет, членове Стоил Георгиев, член 

на Управителния съвет и г-жа Татяна Илева, председател на Съвета 

на Регионалната колегия – София-град и София-област.  

Има ли други предложения по тази Комисия? – Няма. 

Моля който е съгласен с така предложената Комисия, да 

гласува "за". 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: С 1 глас – 22; с 2 гласа 10 човека; 30 по 

1; с 3 гласа – 12; 33 по 4; 29 по 4; 35 по 4. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, гласувайте "против".  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: С 1 глас – няма; с 2 гласа – няма; с 3 

гласа – няма; с 4 гласа – 2. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, има ли "въздържали се"? 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: С 1 глас 4-ма; с 2 гласа – няма; с 3 

гласа – няма; с 4 гласа – няма. 

"За" - 503 гласа. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: С 503 гласа "за" Комисията се 

приема. 

Следващата комисия – предложение за Комисия по 

предложенията за избор на ръководни органи на Камарата. 

Предлагат се – за председател Таня Бачовска, членове – член на 

Регионалната колегия – Плевен; Иванка Христова – член на 

Регионалната колегия – Стара Загора; член на Регионалната колегия 

– Русе, и Наско Илиев – член на Регионалната колегия – Шумен. 
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Моля за предложение за член на Комисията от Регионалната 

колегия – Плевен, от Регионалната колегия – Русе и евентуално 

някои предложения по останалия състав на Комисията. 

КРАСАМИРА ПЕТКОВА (Русе): От Регионалната колегия – 

Русе предлагаме Валерий Игнатов Матеев. 

ДЕЛЕГАТ: Предлагам Красимир Братанов. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, предложени са Таня 

Бачовска за председател, членове Красимир Братанов от Плевен, 

Иван Кюркчийски от Стара Загора, Валерий Матеев от Русе и Наско 

Илиев от Регионалната колегия – Шумен.  

Моля който е съгласен с така предложената Комисия, да 

гласува "за". 

ДЕЛЕГАТ: Извинете, колеги, Георги Георгиев, колегата от 

Стара Загора го няма, а Вие го гласувате.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, колегата от Стара Загора 

го няма. Освен това колегата Красимир Братанов, който е 

предложен да участва в тази Комисия, е предложен да участва в 

Комисията по провеждане на тайния избор, така че и той трябва да 

отпадне.  

Тъй като няма предложения, аз смятам, че от 3-мата колеги 

тази Комисия спокойно може да действа, освен ако няма още 

предложения за членове на  Комисията. Няма предложения за 

Комисията. Значи  Комисията се състои от: Таня Бачовска  за 

председател, членове Валерий Матеев и Наско Илиев.  

Моля който е съгласен, да гласува.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: В президиума – 7; 15 по 1; 32 по 1; 10 

по 2; 13 по 3; 32 по 4; 29 по 4; 32 по 4. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: "Против" ?  
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ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: С 1 глас – няма; с 2 гласа – няма; с 3 

гласа – няма; с 4 гласа – няма. 

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

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: С 1 глас – 3-ма; с 2 гласа – няма; с 3 

гласа – няма; с 4 гласа – няма. 

С 485 гласа "за" предложението се приема.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Предложение за Комисия за 

провеждане на таен избор на ръководни органи на Камарата.  

Предложение – Димитър Димитров, председател на  Комисията 

по професионална етика. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Г-н Симов, извинявам се. Имаме 

регламентация – Комисията за тайния избор се избира след 

приемане на дневния ред и след приключване на обсъждането на 

всички кандидатури по 1-ва и 2-ра точка от дневния ред. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Съгласен съм, обаче това е 

пропуснато в правилата ни, пропуск на съставителите, които са го 

пропуснали в точката за тази Комисия. 

Няма да Ви чета останалите точки от правилата за провеждане 

на общото събрание, тъй като те са качени на сайта на Камарата. 

Който е съгласен с публикуваните правила за провеждане на 

общото събрание и с така предложените комисии, моля да гласува 

"за".  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: В президиума – 7; 16 по 1; 32 по 1; 8 по 

2; 13 по 3; 21 по 4; 33 по 4; 36 по 4. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Който е "против", моля да 

гласува. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: С 1 глас – няма; с 2 гласа – няма; с 3 

гласа – няма; с 4 гласа – няма. 
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля, гласувайте "въздържали 

се". 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: С 1 глас – няма; с 2 гласа – 2; с 3 гласа 

– няма; с 4 гласа – няма. 

С 462 гласа "за" правилата се приемат.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, преминаваме към 

процедурата за провеждане на избор на ръководни органи на 

Камарата. 

ИВАН ДИМОВ: Процедурно предложение. Тъй като беше 

станала техническа грешка при изчисляването на кворума, 

решението, което се взе за изгонване на лицата, които не са членове 

на Камарата, считаме, че се промени. Нека да се преизчисли и да се 

каже какъв е резултатът, защото хората ни чакат отвън, а е много 

важно за Камарата да дадем сигнал към обществото, че не сме 

затворена терористична организация, а сме отворени към хората, 

които желаят да научат какво решаваме тук.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колега Димов, от кворума, който 

беше коригиран на 552-ма, при гласуването даже при стария кворум, 

за 252-ма, са гласували за предложението да напуснат заседанието. 

Така че те са повече от 50%. Мисля, че е безсмислено непрекъснато 

да се повтаря и фактически да се прегласува. Искам да Ви напомня, 

че гостите на общото събрание са определени пак с решение на 

общото събрание на Камарата. 

Преминаваме към процедура за провеждане на избори на 

управителни органи на КНОБ. Това е нова процедура, предложена 

от общото събрание, за приемане и за гласуване, въз основа на която 

ще се изберат ръководните органи на Камарата. Тя е публикувана на 

сайта на Камарата. Има ли някакви предложения по нея?  
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ДЕЛЕГАТ: Извинявайте, имаше хора с гласове, които не бяха в 

залата и не бяха преброени. Така че е редно да бъде прегласувано. 

(реакция в залата). 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колега, гласуват тези, които са в 

залата. Това, че има някой, който е навън и който не иска да дойде в 

залата, не можем да го накараме да влезе. Имаме кворум. 

РАЙНА СТЕФАНОВА: Не може да се влиза и излиза 

постоянно и за едно и също нещо да се  прегласува по 100 пъти. Или 

си отговорен и стоиш тук, на място и гласуваш, или (ръкопляскания) 

стоиш отвън… 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Искам да Ви кажа, че Вие обявихте 

различен кворум при началото и след това.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Пак се покрива, от 280 и няколко се 

покрива. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, има ли някакви 

предложения по процедурата за провеждане на избор за 

управителни органи? Аз имам едно предложение, което съм изказал 

още когато се гласуваше тази процедурата и не се прие тогава от 

управителния съвет, аз бях "против", това е въпросът за списъците, 

които са за гласуване. Досега се гласуваше за избори на ръководни 

органи, като се използваха списъците от регистрацията, които 

продължаваха след това с колонки съответно за всички гласували 

последователно и гласовете, които се получават. Тоест в тези 

списъци имаше съмнения – за тези, които са регистрирани, които 

фактически са гласували първи път, втори път и т. н. Сега се прие да 

се направят едни нови списъци – за всяко гласуване да се правят 

нови списъци. (Реакция в залата.) Списъци, които се правят въз 

основа на списъците от регистрацията  и се съставят едни списъци за 
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гласуване. След това, аз поставих тогава въпроса – кой поема 

отговорността, гаранцията, че тези списъци, които са съставени за 

гласуването, отговарят на списъка, който е от регистрацията?  

ИВАН ДИМОВ: Г-н Симов, по принцип нали при гласуването 

всеки си показва личната карта? Задължително в правилата е така – 

с личната карта се отива и с делегатската карта. Без лична карта и 

делегатска карта не може да се гласува. Това нещо няма да го 

допуснем. Поради тази причина може в списъка да е написано, че 

200 човека са присъствали, може да гласуват 100 човека. Ще има ли 

някаква измама според Вас?  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Аз Ви отговарям, че Вие бяхте 

предложили, тогава тези списъци да се утвърждават и гласуват. Аз 

не мога да поема отговорността за утвърждаване на тези списъци. 

Така че ако някой започне да оспорва тези списъци за гласуванията, 

той трябва да започне първоначалния списък от регистрацията и да 

продължи. Аз Ви казвам моето становище и моето виждане, което аз 

съм изразил още на управителния съвет. Не се прие, гласува се 

"против". Аз си казвам моите съображения по тази точка. След това 

се започна, както първия път, когато беше във Варна, безкрайни 

инсинуации – дали са фалшифицирани някакви списъци, дали са 

фалшифицирани резултатите от изборите и т. н.  

Госпожа Илева. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Провокирана съм от последните думи на г-н 

Симов за инсинуации на миналото общо събрание. Инсинуациите 

бяха за това, колеги, че ние трябваше да създадем комисия без да 

гласуваме, тъй като в правилата за Общото събрание е записано 

изрично – по искане на един член от Общото събрание да се създаде 
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комисия, която да провери тайния избор, или по принцип избора, 

трябва веднага да се създаде комисия. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Г-жа Илева, извинявайте, че Ви 

прекъсвам… Това не е по темата… 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Не ме провокирайте, такава комисия не се 

създаде благодарение на това, че нашият председател подложи на 

гласуване дали да има комисия. Съгласувано с г-н Хорозов, такава 

комисия трябваше да се създаде и сега нямаше да има тук въпроси – 

дали са били верни или не са били верни изборите.  

Благодаря Ви. 

ДЕЛЕГАТКА: Това не стои на дневен ред – дали са верни или 

неверни изборите в момента. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Г-н Симов го каза току-що, че има 

инсинуации, затова казвам. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Аз не съм казал това. Защо ми 

вменявате…? Вие веднага, за всяка дума се засягате…Гузна ли сте 

или…? Аз не съм казал това. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Защото, г-н Симов, Вие казахте, че в 

гласуването имало инсинуации и съмнения в гласуванията и аз 

обяснявам.  

ИВАН ДИМОВ: Имам едно процедурно предложение. В 

момента е 10,35. Ние 1 час се занимаваме с комисии и работи… Не 

сме гласували дневния ред. 

Г-н Симов, в 12,30 ли ще гласуваме дневния ред? Това ми е 

въпросът. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Г-н Димов, този въпрос е към 

цялото общо събрание, защо го отнасяте към мен? 
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ИВАН ДИМОВ: Отнасям го и на вниманието на събранието – 

ние до 12,30 няма да сме почнали изборите.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Аз обявявам всичките резултати, 

които са от гласуването… 

ИВАН ДИМОВ: Оформете предложение и го подложете на 

гласуване. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Кое предложение? 

ИВАН ДИМОВ: Това, което казахте за промяна – да останат 

старите списъци или да се приемат нови. Предложете го, половин 

час – дебати! 

ДЕЛЕГАТКА: Извинявайте, ама Вие ги правите дебатите! 

Прави се извънредно общо събрание. Направихме едно общо 

събрание, трябваше всичко да бъде… и да се гласува. Ние тук два 

часа се моткаме и нищо не можем да направим… Аз съм дошла от… 

тук на събрание и 2 часа губим време… (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, има две предложения. 

Едното предложение е по тази точка – гласуванията за избор на 

ръководни органи да станат по системата на списъка от 

регистрацията, върху този списък да се продължи и със съответните 

гласувания за ръководни органи на КНОБ.  

Моля който е съгласен с така направеното предложение, да 

гласува. 

Отново ще обясня. В правилата в процедурата по провеждане 

на таен избор е предложено следното.  Има един списък, който е 

направен за регистрацията. В момента както тук са и 

регистрационните бюра. Въз основа на този списък се прави нов 

списък или нови списъци за всяко гласуване – за членове на 

Управителния съвет, за членове на Контролния съвет, прави се 
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списък за председател на Управителния съвет, председател на 

Контролния съвет. Моето възражение против това е, че се прекъсва 

връзката между списъка, който е направен за регистрация, и след 

това тези списъци, които се правят за всяко гласуване. И винаги ще 

се поставя въпросът дали тези списъци отговарят на списъка за 

регистрация или не. И като стане въпрос за едно такова обжалване, 

трябва отново да се правят някакви проверки и т. н.  

Моето предложение е да стане така, както се е гласувало 

досега, винаги, както става гласуването и за всички избори, които се 

проведоха. Има един списък, в който съответният, който гласува, 

този, който присъства на общото събрание, се регистрира, след това 

отива да гласува при първото гласуване – има първа колонка, 

например за членовете на Управителния съвет, след това има друга 

колонка – за членове на Контролния съвет, всичко е в този списък и 

тогава винаги може да се види, да има съответствие между  

регистрирани, гласували и т. н.  

Моето предложение, отзад-напред – да има единен списък, 

който съдържа регистрацията и съответните гласувания за членове 

на Управителния съвет, Контролния съвет, председател на 

Управителния съвет и председател на Контролния съвет.  В противен 

случай ще има много противоречия. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 27 по 1; с 2 гласа – 2; с 3 гласа – 13; 16 

по 4; 14 по 4; 25 по 4. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: „Против”? 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 5 по 1; 4 по 1; 1 по 2; 3, г-н Иванов; 

"против"  - няма; 1 по 3; 5 по 4; 14 по 4; 6 по 4. 
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: "Въздържали се"? 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: С 1 глас 1; с 2 гласа – 7; с 3 гласа – 

няма; с 4 гласа – 6. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля резултатите. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: С 307 "за", приема се. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Следващата точка, която е от 

процедурата за провеждане на избор, в която  е вписано, че 

кандидатите за членове на управителните органи се предлагат от 

участниците в общото събрание, задължително писмено, 

аргументирано, неанонимно, оповестяването на които е 

предварително или до еди-колко си часа, след предоставяне на 

бланка-образец за внасяне на предложения за членове на 

управителните органи на КНОБ. 

Тук има два въпроса. Първо, има ли такава бланка – образец за 

внасяне на предложения? Има ли на сайта? Добре, щом има.  

До колко часа ще се представят тези предложения?  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: След приемане на дневния ред. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Добре. Записвам – до 1 час… 

ГЛАСОВЕ: 30 минути… 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: След приемане на дневния ред. 

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА: …..(не се чува). 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Предложението на г-жа Ангелова 

е – „30 минути след гласуването на дневния ред се дава 

предложението”. 

Моля който е съгласен, да гласува.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Първи сектор, първа част 18 по 1; 32 по 

1; 7 по 2; 15 по 3; 32 по 4; 27 по 4; 37 по 4.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: "Против" ? 
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ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: С 1 глас – няма; с 2 гласа – няма; с 3 

гласа – няма; с 4 гласа – няма. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Резултатите. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 500 гласа "за". 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Трябва да се коригира също така 

във връзка с предложението на г-жа Ангелова, че в т. 2 е вписано – 

„Комисията по предложенията за избор на ръководни органи на 

КНОБ представя постъпилите писмени предложения до 1 час след 

избора на Комисията по предложенията за избор на ръководни 

органи на КНОБ”. Това е за мен малко безсмислица, тъй като 

изборът вече на тази комисия е станал, а не може да го представи 

това нещо. Би трябвало да бъде, тъй като тази комисия трябва да 

провери тези предложения – дали те са членове на Камарата, дали 

присъстват и т. н., според мен трябва да бъде – след изтичането на 

тези 30 минути да определим някакъв час, когато те ще бъдат 

представени на Комисията по предложенията. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Давайте предложения. 

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА: 30 минути. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: 30 минути ли? Добре. Значи, „до 

30 минути след изтичането на срока за даване на предложения  за 

членове”. 

Моля който е съгласен с така направеното предложение, да 

гласува. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 17 по 1; 34 по 1; 7 по 2; 15 по 3; 31 по 

4, плюс 27 по 4, плюс 34 по 4. 

"Против" ? 

С 1 глас – няма; с 2 гласа – няма; с 3 гласа – няма; с 4 гласа – 

няма. 
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"Въздържали се"? 

С 1 глас – няма; с 2 гласа – 3; с 3 гласа – няма; с 4 гласа – 

няма. 

"За" – 478, предложението се приема – „до 30 минути”. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, мисля, че по-нататък не 

трябва да разглеждаме цялата процедура за избор на ръководни 

органи на Камарата. Единствено обръщам внимание, не знам дали 

всички са запознати с образеца на бюлетината. Има една особеност 

там, едно квадратче, което трябва да се зачертава долу,  и ако се 

……..(не се  разбира), бюлетината е невалидна.  

Някакви други въпроси по процедурата за провеждане на 

избори за ръководни органи на КНОБ? 

ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Процедурно предложение имам – да 

сменим водещия. За гласувахме в момента?  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Правилата за събранието гласувахме, 

процедурата за събранието гласувахме и след това  ще преминем на 

дневния ред. 

ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: Часът е 11,00. Два часа се води някаква 

полемика с водещ, на който нищо не се разбира от думите  му, с 

които говори, абсолютно нищо! Не може ли да предложите някой 

друг водещ? Говорите вече 2 часа с тази г-жа с червената коса тук 

по някаква полемика… 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Г-жо Танева, ние говорим …. 

ВИОЛЕТА ТЕНЕВА: Предложението ми е някой да поеме 

председателството на това общо събрание, за да е възможно 

чуването на това, което се говори по микрофона и всички да 

разбират за какво става дума, за да може да се гласува адекватно. 

Вече 2 часа никой не може да разбере какво се случва в тази зала.  
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Благодаря. 

ДЕЛЕГАТКА: Извинявайте, моля за коректност в тази зала, 

всеки човек се е родил по някакъв начин… (не се чува, всички 

говорят). 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, моля Ви. Продължаваме 

процедурата за гласуване. Процедура по провеждането на избор за 

ръководни органи на КНОБ. 

С така направеното предложение за гласуване по отношение на 

списъците – да има един списък от регистрацията, по който 

продължават гласуванията, и две по 30 минути, моля който е 

съгласен с тази процедура, да гласува.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: В президиума – 7; 17 по 1; 35 по 1; 10 

по 2; 15 по 3; 26 по 4; 29 по 4; 33 по 4. 

"Против" ? 

С 1 глас – няма, с 2 гласа – няма, с 3 гласа – няма, с 4 гласа – 

няма. 

"Въздържали се"? 

С 1 глас – няма; 1 по 2 гласа; с 3 гласа – няма; 1 по 4. 

"За" - 474, процедурата е приета. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (От място): Колеги, имаме 

официален подписан протокол за времето, в което можем да 

пребиваваме в тази зала, трябва да знаете, че има начало и край на 

това мероприятие. Ето го протокола към договора за залата – до 

13,00 часа сме платили, след 13,00 часа започва да се начислява 

допълнително.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Аз лично съм го подписал 

договора, това не влиза… (не се разбира). 
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Колеги, ние сме приели предложение за дневния ред на 

събранието.  

Колеги, чета Ви дневния ред: 

1. Избор на членове на Управителния съвет на КНОБ.  

2. Избор на председател на Управителния съвет на КНОБ.  

3. Избор на членове на Контролния съвет на КНОБ. 

4. Избор на председател на Контролния съвет на КНОБ.  

5. Други. 

Моля за изказвания по дневния ред. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Не се гласува дневният ред. 

ИВАН ДИМОВ: Като инициатор на искането за провеждането 

на извънредно общо събрание, ние посочихме само 4 точки – 1 

точка, Избор на Управителен съвет, както казвате, с изключение на 

т. Други. 

Имам предложение тази точка да не влиза в дневния ред. моля 

да го гласувате. 

Инициативата е за избор на управителни органи. Аз искам да 

имаме нов Управителен съвет и нов Контролен съвет. Не знам 

Вашето мнение какво е. На предното общо събрание, което не 

приключихме ние не избрахме органи, което може да означава, че не 

се обявиха кои са избрани, кога след продължението беше обявено и 

не се спазва, че ще бъде до края на месец септември или началото на 

октомври, сега сме 9 ноември, 11,00 часа, и не сме стигнали до 

дневния ред. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ние миналия път стигнахме ли до т. 

„Други”? (ГЛАСОВЕ: Не.) Сега сигурна ли сте, че ще стигнем до т. 

„Други”?  
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ИВАН ДИМОВ: Аз имам процедурно предложение, моля да 

дадете възможност да се гласува. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Други предложения? 

НАДЯ СИНИГАРОВА (Регионалната колегия – Пловдив): 

Искам да попитам – така обявеният дневен ред – Избор на членове 

на Контролния съвет и допълване състава на Контролния съвет, 

допълване състава на Управителния съвет. Тъй като на събранието 

във Варна част от състава на Контролния съвет и на Управителния 

съвет вече беше избрана, това не може да го отричаме, за мен 

дневният ред трябва да съдържа примерно точка 1 – Допълване 

състава на Контролния съвет, точка 2 – Допълване състава на 

Управителния съвет, избор на председател на Контролния съвет, 

избор на председател на Управителния съвет, и с това дневният ред 

да бъде изчерпан. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, това са предложения, аз 

мислех да дам това предложение. Други предложения по дневния 

ред? 

Лично моето предложение, което действително според мен е 

удачно, т. „Други” да остане, а ако не стигнем до т. „Други”, тя 

изобщо няма да се разглежда. 

По отношение на дневния ред, тъй като той беше обявен от 

групата от 120 членове на КНОБ за свикване на извънредно общо 

събрание, първите 4 точки, затова ние така го формулирахме – 

Избор на членове на Управителния съвет. И действително колегата 

постави правилно въпроса – за допълване на членовете или за избор 

изцяло на Управителен съвет. 

Г-н Михов. 
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КИРИЛ МИХОВ: Процедура, по дневния ред. Ние тук сме 

дошли с пълномощни и сме упълномощени от нашите колеги 

членове да гласуваме по обявения дневен ред от лицата, които са 

поискали извънредното общо събрание. Така че настоящото общо 

събрание е за избор на членове, не е за допълване. Така че това не 

подлежи на никакъв спор. Ако случайно подменим тезата и 

подменим въпросите на настоящото общо събрание, то неговите 

решения могат да бъдат обжалвани от нашите колеги, които са ни 

упълномощили, защото имаме пълномощни единствено и само да 

гласуваме за членове на съответните органи. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Пълномощното, г-н Михов, не е 

така, абсолютно не сте прав за това нещо. Ако Вие сте бил 

упълномощен от някой, който така смята да се избират всичките 

членове, това е съвсем отделен въпрос.  

Г-н Митев. 

ИВАН МИТЕВ: Уважаеми колеги, тъй като съществуват две 

виждания по въпроса – едното е за допълване на Управителния 

съвет и Контролния съвет, другото – за започване на избор 

отначало, за да има яснота по въпроса, се обърнахме към Правния 

отдел на Министерството на икономиката, където те са дали 

становище по въпроса. Ако искате, ще Ви зачета цялото становище, 

ако искате, само заключението. 

ГЛАСОВЕ: Заключението. 

ИВАН МИТЕВ: Заключението, което е от 3 реда, казва 

следното – „Предвид изложената правна и фактическа обстановка по 

Вашия казус, на предстоящото извънредно общо събрание на 

Камарата следва да се проведе нов избор за  членове на 
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Управителния съвет, Контролния съвет и председателите на същите 

органи”. 

Подписано е от главния секретар на Министерството на 

енергетиката Владимир Туджаров. Това е становището на Правния 

отдел на Министерството на икономиката, което в определен смисъл 

се явява наш принципал. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Заповядайте. 

ДАРИНА БОБЕВА: Искам да предложа на колегите да 

изслушаме адвокат Хорозов, който е наш юридически съветник, на 

Камарата. Освен това преди 4 години, с учредяване на Камарата и 

при навлизане в действие на Закона за независимия оценител, ние 

нямаме принципал. Колкото Министерството на икономиката ни е 

принципал, толкова и Министерството на културата. 

(Ръкопляскания.)  

Така че много Ви моля, да изслушаме адвокат Хорозов и след 

това да бъдем оперативни, да започнем да гласуваме предложенията 

по дневния ред. Да отпадне и т. „Други”, как да бъде формулирана  

т. 1 и т. 3. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Благодаря. Г-жа 

Дерменджиева. 

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Колеги, във Варна са избрани 

наши колеги в органите. Заключението на Министерството, аз 

подкрепям г-жа Бобева, не е задължително за нас.  

Когато имахме първите избори, 3 дена в 4 месеца избирахме.  

Комисията по професионална етика е избрана  на 2 събрания, а 

председателят й – на трето. Това значи ли, че редовен избор, който 

не е съобразен в законовия срок от Варна, трябва в момента 
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колегите, които са избрани, да не бъдат избирани, да бъде подложен 

на съмнение този избор? Трябва ли? 

ГЛАСОВЕ: Не. 

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Заповядайте, представете се. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Господа, във Варна ние закрихме 

събранието, ние не гласувахме продължаване – така както беше 

гласувано в учредителното събрание. Когато се гласува при същия 

дневен ред и при същия срок. Там събранието беше закрито без 

окончателен избор, което означава, че искането на 120-те е 

основателно, за провеждане на нов избор. С това искане 

извънредното общо събрание на практика отменя избора от Варна. 

(Реакция в залата.) Защото не е гласувано продължение при същия 

дневен ред и при същия кворум. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Г-жа Таня Бачовска. 

ТАНЯ БАЧОВСКА: Колеги, не виждам защо се правим на 

адвокати и на нещо, което не сме. Вече си имаме юридически 

съветник, на който плащаме всеки месец. Моля г-н Хорозов да 

стане, за разяснение по въпроса и да поеме отговорност за това, 

което казва, така че решенията да не бъдат обжалвани след това. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Преди адвокат Хорозов да се изкаже, аз 

имам въпрос към този, който е подписал искането на 120-те човека. 

Г-н Димов, Вие като оформяхте това искане, с какво намерение 

бяхте – да продължим избора или нов избор да правим? Искам да 

чуя Вашето мнение. 

ИВАН ДИМОВ: Поради простата причина, че Управителният 

съвет не се организира да организира продължение на предното 

събрание, аз инициирах само избор, без да има продължение. Не 
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може да напишем продължение на предишното общо събрание, 

поради простата причина, че аз не съм член на Управителния съвет 

и не съм управителен орган. Разбрахте ли ме?  

АНТОНИО ШОПОВ: Вижте, колеги, аз не виждам причина в 

момента да избираме нов Управителен съвет и нов Контролен съвет. 

(Реакция в залата.) Тези, които са избрани във Варна, могат пак да 

си подадат кандидатурите и пак ще решаваме тук. Докато с 

допълнението изведнъж излиза, че тези, които са избрани във Варна, 

те са със сигурни места и тях не можем да ги пипаме.  

Моето предложение е, за което настоявам, тези, които са 

избрани във Варна, нека да бъдат предложени наново, ако ги 

изберем – изберем. Това е. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, преди да дам думата на г-

н Хорозов, искам само това да кажа, че ето тази причина, преди 

малко, когато някои колеги бяха атакувани за протакане на 

събранието, това е точно начин за протакане на събранието. Това 

първо. 

Второ. За мен това е продължение от други събрания – 

допълването на Управителния съвет и на Контролния съвет, тъй 

като знаете, че миналата година точно по същата процедура ние 

допълнихме Комисията за професионална етика. Комисията за 

професионална етика тогава коректно и логично е също да си подаде 

оставката и да гласуваме изцяло нова Комисията за професионална 

етика. 

Трети въпрос. Няма нищо общо дали събранието е 

продължение на предишното събрание и т. н. Дайте да не се 

изказваме по 10 пъти по едни и същи въпроси. Моето становище е, 

че трябва да има допълване на Управителния съвет и допълване на 
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Контролния съвет. Освен това не е било възможно, което г-н Димов 

казва, аз да обявя на общото събрание във Варна продължение на 

общото събрание а еди-коя си дата, тъй като, когато приключи това 

събрание и аз приключих събранието, бих казал, нямаше вече 

кворум. Така че нямаше кой да гласува за продължение на 

събранието за определена дата. 

Давам думата за процедура. 

КРАСИМИР БРАТАНОВ: Процедура. Тъй като, колеги, ние 

правим едни събирания, всички знаят за тези събирания, за да няма 

такива проблеми в това събрание. и там също беше заложена идеята, 

че вероятно ще има „бомба”, тоест дали да продължи изборът или да 

не продължи изборът. Затова Ви предлагам да прекратим всякакви 

разисквания по този въпрос, да изслушаме г-н Хорозов и да 

подложим на гласуване двата варианта с явно гласуване. Ако 

събранието реши да продължи избора, продължаваме избора. Ако 

събранието реши да отменим предишния избор, правим нов избор и 

приключваме. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Г-н Велинов, искахте 

процедура. 

ВЕЛИНОВ: Процедурата ми е съвсем същата, която колегата 

предложи. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Г-н Хорозов, заповядайте. 

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Здравейте! 

Аз винаги съм поддържал становището, че решенията на 

общото събрание във Варна, докато не са отменени, са валидни. Те  

могат да се отменят по два начина – или с решение на съда, ако в 

едномесечен срок бъде подадена жалба, за каквато аз не знам, или 

ако настоящото общо събрание ги отмени. Няма никъде – нито 
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писан закон, нито съдебно решение, че с приключване на едно 

събрание, на което не е избран пълният състав на един ръководен 

орган, автоматично тези решения се отменят и се започва нов избор.  

Разбира се, становището, което се прочете, на 

Министерството, е различно. Аз не мога да кажа, че аз съм 

последната инстанция, както и не мога да гарантирам, че никой 

няма да обжалва и че съдът ще вземе точно такова решение, каквото 

мисля. Аз не съм съд, както, разбира се, и Министерството не е съд.  

От тази гледна точка аз предлагам да се приеме едно решение, 

в което общото събрание да прецени дали да продължи избора като 

се допълни съставът на Управителния съвет и на Контролния съвет, 

или да се започне нов избор, като в този случай аз препоръчвам да 

се отменят решенията във Варна, с които са приети членове на 

Управителния съвет и на Контролния съвет. Абсолютно адекватно е 

предложението да се постави на гласуване въпросът как да 

процедирате и какво да гласува общото събрание. Г-н Димов каза 

каква е била волята на 120-те, които са подали искането. Тя е била 

да се правят избори за нови органи, тоест 7 души на Управителен 

съвет и 5 души на Контролен съвет. Във волята на общото събрание 

е да прецени как да продължи гласуването оттук нататък. 

(Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, предлагам процедура – 

прекратяване на дискусията и гласуване на двете предложения. 

Предложенията подлагам на  гласуване отзад-напред. 

Предложение – по т. 1 и т. 3, Избор на членове на Управителен 

съвет на КНОБ, Избор на членове на Контролен съвет на КНОБ, да 

се разбира допълване на Контролния съвет и на Управителния съвет 

на Камарата на независимите оценители  в България. 
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Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: 7 по 1; 11 по 1; 5 по 2; 13 по 3; 22 по 4; 

10 по 4; 27 по 4. 

"Против" ? - С 1 глас – 11; 19 по 1; 5 по 2; 2 по 3; 10 по 4; 17 

по 4; 14 по 4. 

"Въздържали се"? – с 1 глас – няма; с 2 гласа – няма; с 3 гласа 

– няма; с 4 гласа – 1. 

Резултатът: 310 "за", 222 "против"  и 4 "въздържали се".  

(Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, тази точка, която мина, 

лично аз се радвам, че така се гласува. Предлагам последното, което 

беше при гласуване на този дневен ред, дали има точка „Други”.  

Аз имам две предложения. Едното предложение – аз давам 

едно предложение – е тази точка да остане. Ако има време между 

гласуванията, тогава може да разгледаме това, което е включено в 

тази точка. Ако няма време, тя автоматично ще отпадне. 

Другото предложение беше поначало тази точка да отпадне.  

Моля да се гласува. Значи, отзад-напред. Предложението тази 

т. 5 – „Други” – да остане. Ако има време, ще се разглежда, ако 

няма време ще отпадне. 

ИВАН МИТЕВ: Не си прав. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Това е мое предложение. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: „Други” беше ли записано в 

предложението? 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Недейте…, аз съм водещ на 

събранието. 
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Предлагам да гласуваме – първо предложението на г-н Димов, 

да отпадне тази точка. Който е съгласен, моля да гласува  "за".  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: В президиума – 3; 19 по 1; 9 по 2; 14 по 

3; 29 по 4; 28 по 4; 32 по 4. 

"Против" ? – в президиума 4; с 1 глас – няма; с 2 гласа – 1; с 3 

гласа – няма; 3 по 4. 

"Въздържали се"? – 6 по 1; с 2 гласа – няма; 1 по 3; 1 по 4. 

"За" – 457, приема се да отпадне т. „Други” от дневния ред.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, последно гласуване за 

дневния ред е както следва:  

1. Избор за допълване състава на Управителния съвет;  

2. Избор за председател на Управителния съвет;  

3. Допълване състава на Контролния съвет;  

4. Избор на председател на Контролния съвет на КНОБ. 

(Ръкопляскания.)  

Това е дневният ред. 

Искам само едно уточнение да направя. Г-н Иван Митев каза в 

началото, че присъстват 552-ма души от членовете на Камарата, 

които са 888. Искам да уточня – 888 души са членове на Камарата, 

които са платили членския си внос  за 2013 г., и които могат да 

присъстват на събранието. Държа за протокола да бъде така 

записано. 800 от членовете на Камарата, които могат да присъстват, 

присъстват в събранието, които са платили членския си внос за 2013 

г. Не дискутирам колко са членовете на Камарата.  

Оттук нататък имаме, първо, половин час от този момент, сега 

е 11,30 часа, до 12,00 часа е процедура за даване предложения пред 

Комисията по предложенията, на която е председател г -жа Таня 

Бачовска. 
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След това, до 12,30 часа има време, когато Комисията трябва 

да обяви и внесе предложенията. 

Така че, колеги, давайте предложенията на Комисията и в 

12,30 часа всички трябва да бъдете в залата. 

 

(Почивка от 11,30 до 12,30 часа) 

 

*   *   * 

 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, половин час мина, моля 

да заемете местата си и Комисията по предложенията да обяви 

резултатите. 

Преброителите тук ли са? Моля да влязат в залата. 

Колеги, с половин час просрочихме времето,  което бяхме 

определили и част от колегите не благоволяват да влязат в залата.   

Г-н Ненов, направете проверка на кворума. Те и преброителите 

ги няма. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, преброителите са тук, ако 

обичате, заемете местата си, за да проверим кворума.  

В президиума – 7 гласа; 12 по 1; 25 по 1; 9, плюс 15, 26 по 4, 

плюс 21 по 4, 35 по 4. 

435 гласа, имаме кворум, можем да продължим. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Моля председателят на  

Комисията по предложенията Таня Бачовска да съобщи кои са 

предложенията за управителните органи на Камарата.  

ТАНЯ БАЧОВСКА: Здравейте, колеги. 

Изготвен е протоколът на Комисията по предложенията, 

където са записани всички предложения за Управителен съвет и за 
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Контролен съвет. Ако искате, мога да прочета кой кого е 

предложил, има ли нужда от това?  (ГЛАСОВЕ: Да. Не.) 

За Управителен съвет. 

Дарина Бобева, предложена от Здравко Делчев Ленков. 

Стефан Тодоров Данговски, предложен от Бисер Николов 

Атанасов. 

Людмил Николов Симов, предложен от Стефан Иванов Бянов. 

Людмил Николов Симов, предложен от Мая Кирилова 

Стоянова. 

Людмил Николов Симов, предложен от Цветанка Хараланова 

Ковачева. 

Светла Захариева Дерменджиева, предложена от Бистра 

Станишева Бонева. 

Людмил Николов Симов, предложен от Петър Влаев. 

Людмил Иванов Велинов, предложен от Кичка Тодорова 

Кателиева. 

Стефан Тодоров Данговски, предложен от Димитър Велинов 

Димитров. 

Йорданка Димитрова Ангелова, предложена от Надка Колева 

Харизанова. 

Стефан Тодоров Данговски, предложен от  Марин Михайлов 

Михайлов. 

Людмил Николов Симов, предложен от Здравко Делчев 

Ленков. 

Людмил Николов Симов - (тук са повече) - Елена Бузова, 

Валентин Първанов, Мадлена Серафимова . 

За Контролен съвет. 
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Борислав Петров Стоицев, предложен от Красимир Иванов 

Братанов. 

Иван Банев, предложен от Мадлена Серафимова. 

Иван Банев, предложен от Валентин Радев. 

Катя Димитрова Кунчева, предложена от Красимира Иванова 

Петкова. 

Това са, колеги, предложенията , обобщени в протокола, който 

сме изготвили, са… 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Венета Желева е предложена от 

Варна. 

ТАНЯ БАЧОВСКА: В момента предложения за кандидати за 

членове на Управителния съвет и на Контролния съвет, са тези, 

които са постъпили. 

ГЛАС: Може ли да кажете колко човека са избрани от миналия 

път? 

ТАНЯ БАЧОВСКА: Да, и това ще кажа, един момент. 

Колеги, от събранието, което беше проведено във Варна,  

знаете, че бяха избрани за Управителен съвет трима колеги, за 

Контролен съвет също трима. Сега ще Ви прочета и техните имена.  

За Управителния съвет бяха избрани: 

1. Кирил Георгиев    -  335 гласа  

2. Красимира Петкова   - 313 гласа  

3. Мариана Арабаджиева   - 320 гласа  

Тези колеги не са включени в този списък, който Ви 

предлагаме в протокола на  Комисията.  

За Контролния съвет са избрани:  

1. Борис Гиздаков    – 419 гласа  

2. Марин Михайлов    – 340 гласа   
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3. Петър Влаев    -  305 гласа  

В момента протоколът на Комисията по предложенията е 

обобщил предложенията и са предложени за:  

Управителен съвет 

1. Валентин Първанов 

2. Дарина Бобева 

3. Елена Кузова 

4. Йорданка Ангелова 

5. Людмил Велинов 

6. Людмил Симов 

7. Светла Дерменджиева 

8. Стефан Данговски 

Контролен съвет 

1. Борислав Стоицев 

2. Иван Банев 

3. Катя Лечева 

ДЕЛЕГАТ: Може ли да кажете от коя Регионална колегия са? 

ТАНЯ БАЧОВСКА: Не сме сигурни от коя регионална колегия 

са. Валентин Първанов от Софийската, Дарина Бобева – Варна, 

Елена Кузова – София, Йорданка Ангелова – Пловдив, Людмил 

Велинов – Варна, Людмил Симов, не е от регионална колегия, 

доколкото знам, а не знам и Валентин Първанов дали е от 

регионална колегия. Светла Дерменджиева – София, Стефан 

Данговски – Варна. 

Иван Банев – за Контролен съвет, е от Бургас, Катя Кънчева, 

мисля, че е от Русе, и Борислав Стоицев – Плевен. 

Това е. 
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: По процедурен въпрос – 

Йорданка Велинова. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Искам да Ви кажа, понеже беше 

съобщено за две кандидатури от Софийска регионална колегия. 

Софийската регионална колегия няма кандидатури.  

Оставяме оттук нататък, след като толкова има против 

Софийската регионална колегия, да не влиза никой от Софийската 

регионална колегия. Светла Дерменджиева беше съобщена като член 

на Софийската регионална колегия, тя се дистанцира от Софийската 

регионална колегия на миналото общо събрание. Така че до момента 

ние нямаме номинирани от Софийската регионална колегия. Това се 

иска – без наше участие, имате го, колеги, благодаря Ви.  

ЛИЛИЯ ПЛАЧКОВА (Регионална колегия - Бургас): Тъй като 

малко се забавих в самото предложение, поради технически 

причини,  мисля, че имам право като процедура да направя 

предложение в залата и правя предложение за член на Управителния 

съвет или на Контролния съвет – Георги Георгиев, той е от 

Софийската регионална колегия. Познавам човека, има стаж  над 5 

години като оценител и е продуктивен  в областта, в която работи. 

Инициативен човек е, активен е, има желание за работа. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Вашето предпочитание – за 

Управителния съвет ли е? 

ЛИДИЯ ПЛАЧКОВА: Да, за Управителния съвет.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Валентин Първанов. 

ВАЛЕНТИН ПЪРВАНОВ: Благодаря на колегата, която ме е 

предложила за Управителния съвет, мисля  да си направя отвод, още 

повече че по технически причини, след половин час заминавам за 

чужбина и няма да присъствам до края на гласуването. Така че това 
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не ми дава възможност да се ускоряват(???) резултатите. Иначе 

действително благодаря за оказаното доверие.  

Бих искал само едно, тъй като се чувствам много отговорен и 

много виновен за това, което става в Камарата  и на събранията, като 

„баща” и един от „родителите” на Закона за независимите оценители 

искам да Ви се извиня и да пожелая – нека всички впрегнем 

позитивното в себе си и нека всички бъдат по-меки и с желание 

нещо да стане. Защото, когато нещо е предпоставено да не стане 

още при самия зародиш, трудно би могло гилдията на оценителите 

да утвърждава името и авторитета си сред другите общности. Бъдете  

разумни, работете така, че нещата да стават, а не в обратния смисъл, 

и фактически си губим времето и гилдията на оценителите да не 

стига доникъде, главно благодарение на това противопоставяне и 

незачитане. Не такива бяха идеите, когато се правеше законът и той 

беше направен за добро. Ползвайте го. 

Благодаря, правя си отвод. (Ръкопляскания.)  

ВАНЯ СИМЕОНОВА (Софийска регионална колегия):  Искам 

да предложа за Управителния съвет Олга Петрова.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, процедурно. 

Предложенията свършиха в 12,00 часа. Така беше гласувано, такова 

беше предложението - даването на предложения да бъде до 12,00 

часа. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Г-н Симов, посъветвахме се с адвокат 

Хорозов и той каза, че в зала може да се направят предложения.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Това го гласувахме и в 12,00 часа 

приключихме с предложенията. Това е само  начин за протакане на 

изборите и за проваляне на събранието. 
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ТАТЯНА ИЛЕВА: Моля г-н Хорозов да вземе отношение. 

Престанете да не давате думата! 

ВАЛЯ ТАНЕВА: И моля залата да гласува дали е съгласна с 

новото предложение. 

Какъв е проблемът да пуснем един млад човек, който е отбран, 

който е способен,…и го познаваме? 

ИЛИЯН БОНЧЕВ (Русе): Уважаеми колеги, от провинцията 

сме дошли специално да уважим софийската колегия, която в 

момента чуваме, че си прави отвод за гласуването. Председателят на  

Комисията, тази госпожа, която говори преди мен тук, беше във 

Варна и гласува във Варна. От тримата гласувани във Варна остана 

да се допълнят още 6 до 9 членове, затова сме дошли днес. Излиза, 

че нашето предложение не е уважено във Варна. За какво сме 

дошли? Да попълним състава както на Управителния съвет, така и 

на Контролния съвет. Камарата е регистрирана по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел и обществен характер. Така че 

общото събрание е това, което решава. Вече ние гласувахме 

процедурно и всякакви такива изказвания не биха били силни да 

повлияят на нашата работа. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Г-жа Бобева. 

ДАРИНА БОБЕВА: Искам да благодаря на колегата, който ме е 

предложил, и да си направя отвод като кандидатура за 

Управителния съвет, тъй като във Варна ме избраха за още един 

мандат като председател, имаме идеи и общото ни събрание там е 

решило други кандидатура да бъдат издигнати тук. Уважавам 

мнението на по-голямата част от моите колеги, затова моля да 

отпадна от предложенията. Наистина пожелавам на новия 
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Управителен съвет да бъде избран, защото ние искаме да работим, а 

ни трябва Управителен съвет и Контролен съвет. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Благодаря. Моля, по процедурата 

за избор на ръководни органи, имат право всичките кандидати да се 

представят и също така за техните кандидатури да се направят 

изказвания. 

Мисля, че все пак за конструктивната работа на събранието, 

разбира се, никой не може да ни накара да направим нещо, но 

мисля, че в този момент не е необходимо да тръгваме с компромати 

и с такива изказвания, които просто ще се отразят на събранието. 

Моля колегите, които са предложени, по реда на предлагането 

да се представят. Нямам го списъка. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Списъкът е при мен. Карам по ред - 

Валентин Първанов и Дарина Бобева си направиха отвод. Третият 

кандидат за Управителния съвет е Елена Кузова. Заповядайте на 

микрофона. 

ЕЛЕНА КУЗОВА: Какво трябва да кажа?  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Откъде сте? 

ЕЛЕНА КУЗОВА: От София съм, от Софийската регионална 

колегия. Не съм предложена от Софийската регионална колегия, 

просто предложението, което е направено за мен, е индивидуално, 

за което много благодаря на хората, които са ме предложили. Даже 

съм пред дилемата дали и аз да не последвам първите двама колеги , 

тъй като, не знам, това, което се случва, общо взето, не ми харесва и 

искам една стройна организация, професионално организирана, 

която да милее за тази периферия. Това е, което искам и което бих 

подкрепила всячески, стига да имам такава възможност. Искам да се 
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цени и да се уважава тази професия по достойнство, във всякакъв 

аспект. 

Благодаря. (Ръкопляскания.)  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Йорданка Ангелова. 

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА (Пловдив): Моето образование е 

строително, строителен инженер, оценител на цели предприятия и  

недвижими имоти, 20 години в този бранш . Голяма част от залата ме 

познават. (Ръкопляскания.)  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Людмил Велинов. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Аз съм от Варненската регионална 

колегия, досегашен член на Контролния съвет. Единственото ми 

желание да се кандидатирам за член на Управителния съвет е 

желанието ми да променим нещата, да не бъдат такива, каквито са 

сега, да се работи за регулиране на професията, такава каквато 

трябва да бъде според закона. Благодаря. (Ръкопляскания.)   

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Людмил Симов. 

ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, предполагам, че ме познавате 

всички. Аз съм завършил през 1969 г. Техническия университет, от 

1993 г. участвам в оценка на търговски предприятия и вземания, 

след това имам лиценз за търговски предприятия и вземания и 

лиценз по машини и съоръжения. Досега съм председател на 

Управителния съвет на Камарата. От моя страна смятам, че всичко 

възможно ще направя за просперитета. Не съм успял в много неща 

за тази Камара, но смятам, че действително в бъдеще при един 

работещ Управителен съвет и Контролен съвет и Комисия за 

професионална етика ще се постигнат много неща. 
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Искам да декларирам някои неща, които предполагам, че могат 

да се използват да се създадат компромати срещу мен, което много 

пъти се правеше. 

Първо, не съм във конфликт на интереси. Със съдебно решение 

на Софийския административен съд отпадна този компромат, който 

беше за главен асистент, че с подписването ми със сертификата на 

моята фирма съм бил в конфликт на интереси. Защо да съм в 

конфликт на интереси? Срещу мен не се водят дела. Това е груб 

компромат, който в Софийската регионална колегия се 

разпространява. Напротив, аз водя дело  срещу една наложена глоба 

от Комисията за конфликт на интереси, фактически, че не съм 

получил една декларация.  

Декларирам, че не съм получавал абсолютно никакви хонорари 

от Камарата, с изключение само на един хонорар от Варна, който 

беше за един курс, който не засягаше самата Камара и други 

членове на Камарата. Тоест всички мои участия – в семинари, в 

квалификационни курсове, в комисии за изпити, в такива 

провеждани курсове са били безплатни. Плащано ми е само 

квартирни и пътни, тъй като отново има такъв компромат.  

И последно, искам отново да Ви кажа, че общото събрание на 

Камарата ми беше гласувало една заплата, която аз от юни не 

получавам. Ако при вътрешни такива нормативни уредби и законът 

ме задължи да я получа, аз ще я преведа на Камарата, тъй като бях 

предложил в това изменение на устава да отпадне възнаграждение 

на председателя на Управителния съвет. Декларирам - и това 

счетоводителката може да потвърди, че заплатата, която аз съм 

получавал по решение на общото събрание  и всички плащания към 

нея по отношение на осигуровки , са напълно законни.  
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Благодаря Ви. (Ръкопляскания.) 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Светла Дерменджиева. 

СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА: Колеги, имам икономическо 

образование, финанси и кредит, счетоводство и контрол и банково 

дело. Големият ми опит преди да започна да се занимавам с оценки 

от 1997 г. е предимно в банковата система. 

Това, което искам да кажа, е, че безкрайно много ме боли от 

това, което се случва в Камарата. Ако ми гласувате доверие, това, с 

което бих се занимавала, да се ангажирам в Управителния съвет, е 

сериозен финансов и счетоводен контрол, както и изпълнение на 

поставените задачи от вас, от общото събрание. И явната 

информация, която всички бихме искали да имаме, ни е била 

някакъв проблем във времето. 

Ще кажа само още едно изречение, което не бих искала да 

звучи по един лош начин. Аз съм член на Софийската регионална 

колегия, както и много други колеги. Изказванията, които се правят, 

че Регионалната колегия – София не ме е подкрепила, не ме е 

подкрепила само затова, защото не е имало събрание. Съветът на 

Регионалната колегия, мили хора, не е Регионална колегия – София. 

Това Ви го казах и във Варна, казвам Ви го и сега. 

Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)    

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Стефан Данговски. 

СТЕФАН ДАНГОВСКИ: Казвам се Стефан Тодоров Данговски, 

от Варна съм. Досега съм бил контрольор към Регионалната 

колегия. Ако ме изберете и ми гласувате такова доверие, мога само 

да Ви кажа, че опитът, който съм придобил като стопански 

ръководител, и икономически, досега, ще допринесе да постигнем 

по-добри резултати, за да утвърдим нашата професия. 
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Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания.)  

КРАСИМИР БРАТАНОВ: Може ли? Господин Председател, 

имаше предложение, говори се от адвокат Хорозов, че няма никаква 

причина Олга да не бъде предложена. Много Ви моля, в Бургас 

имахме същия случай, дамата от Бургас беше избрана и беше 

предложена, след като беше приключил предварителният избор, 

номиниране на кандидатурите. Адвокат Хорозов, помолих Ви, и 

нека Олга да бъде също номинирана. 

Освен това, мен също ме боли, отнемам и от Вашето време, 

правим някакви усилия, аз мисля, че трябва да влязат нови, млади 

хора в този Управителен съвет. Нагледали сме се на стари персони. 

Нагледали сме се. Две години Управителният съвет нищо не прави и 

същите хора – в Управителния съвет! Много Ви моля това 

предложение да бъде прието. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ами някои вече са избрани от стария 

Управителен съвет, Краси. 

КРАСИМИР БРАТАНОВ: Няма лошо. 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Може ли? 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Ако е същото изказване, мисля, 

че няма нужда да се повтарят изказванията, много Ви моля, 

непрекъснато… 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Не може да си позволява, г-н 

Председателят, за пореден път да манипулира събранието – кой има 

и кой няма право! Адвокат Хорозов го слушахме, когато каза за 

допълване и гласуване, но когато казваме, че имаме възможност за 

предложения от залата, сега… 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Да, в зала има предложения 

докато се внасят тези предложения. 
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ТАТЯНА ИЛЕВА: Не е така. Вътре няма никой, как да Ви 

дадат предложения от залата. Влиза се, както и миналия път, и се 

правят предложения. Недейте, г-н Симов, да се жалват до 

Административен съд за избора… 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Вие само с това заплашвате… 

ТАТЯНА ИЛЕВА: Някой да го е направил досега? В момента 

Вие провокирате съзнателно да се направи това нещо. Значи моля 

Ви, нека г-н Хорозов да излезе и да каже – кои имат право, кои 

нямат право да се номинират в зала…Две номинации имаше, и двете 

ги стопирахте. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Г-жо Илева, докато като се даваха 

предложения, и когато… 

ВАЛЕРИЙ  МАТЕЕВ (Русе): Процедура. Много Ви моля, 

недейте дава думата повече на тази жена, защото тя взима 

отношение за четвърти път по една и съща тема. Беше гласувано и 

бяхме избрани като Комисия по предложенията. Имаше гласувано 

време до 30 минути. Гласувахме и правилник за работата на общото 

събрание на КНОБ. Там всичко е уредено. Дайте да не се връщаме и 

да не почваме да учим азбуката отначало . 

Благодаря. 

СИМЕОН БЪНКОВ (Шумен): Господин Председател, 

позволявам си за втори път, както на предходното събрание, така и 

на днешното, да Ви обърна внимание за процедурата по провеждане 

според правилника по чл. 8, ал. 3, където ясно и точно, изрично е 

изписано, че член на общото събрание може да прави изказвания по 

даден въпрос само един-единствен път.  
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В допълнение на колегата, настоявам да обърнете внимание по 

процедурата за водене на събранието, защото госпожата взема 

отношение по 7-8 пъти и губим процедурно време. 

МАРИАНА АРАБАДЖИЕВА: Колеги, бих искала да споделя 

нещо и да Ви обърна внимание на нещо, което вече е факт. Аз съм 

този човек, който беше пропуснат да бъде номиниран в рамките на 

времето за подаване на писмени номинации. Става въпрос за общото 

събрание, което се е провело във Варна. Аз съм един от вече 

избраните членове на Управителния съвет.  

Исках да Ви кажа и да Ви обърна внимание, че случаят с 

колегите – става дума за орган…. (Реплики от залата.) 

Добре. Вие не помните ли на предходното общо събрание колко 

много хора бяха номинирани след като бяха подадени… 

(Ръкопляскания.) Моля Ви, тогава защо не ползваме старите 

номинации от Варна? 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, моля Ви, приключваме с 

тази дискусия. 

ДАРИНА БОБЕВА: Г-н Симов, процедурно отдавна се опитвам 

да взема думата. Много моля колегите, призовавам Ви, нека да 

гласуваме, общото събрание наистина е органът, който може да 

гласува. Нека да изслушаме предложението на нашите колеги от 

София, да включим тези кандидатури и ще гласуваме за тях и ще 

видим кои ще влязат. Много Ви моля, не искаме да имаме 

конфронтация. Искаме да гледаме в една посока. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, гласувахме една 

процедура по провеждане на избор на управителни органи. Ние ще 

се отказваме и сега фактически ще приемаме нова. Не , повече 

предложения днес … 
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(Всички говорят в залата едновременно.) 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Адвокат Хорозов, очакваме да 

обясните може ли от залата да се правят предложения.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Гласувахме една процедура по 

провеждане на изборите, където е казано, че оповестяването на 

кандидатурите предварително, всеки има правото да ги оповести, 

или до 30 минути след предоставяне на форма на бланка. И ние 

уточнихме, че всичките кандидатури, които се предоставят, се 

предоставят до 12,00 часа на Комисията, а тя ги обработва и ги 

обявява в 12,30. Това го гласувахме в самото начало на събранието – 

процедура по провеждане на изборите.  

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Принципът е, че докато няма избрани 

членове могат да се правят предложения и по тази причина се взима 

решение за край на предложенията. От тази гледна точка към 

настоящия момент могат да се правят предложения в зала, докато не 

се вземе решение за край на работата. (Ръкопляскания.)  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ние такова решение имаме от дебата, 

след като казахме, че предложенията се правят до 12,00 часа.  

Председателят го обяви от трибуната. Имаме взето решение за 

прекратяване на предложенията. 

ВАЛЕРИЙ МАТЕЕВ: Да допълня Венцислав Ненов - аз не 

можах да разбера, г-жа Дарина Бобева предложи да прегласуваме 

сега това или? 

ДАРИНА БОБЕВА: Моето предложение беше общото събрание 

да реши дали да приемем… 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Тоест да гласуваме. 

ДАРИНА БОБЕВА: Да. 
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ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ами направи си го на 

микрофона както трябва и да знаем какво да правим.  

ДАРИНА БОБЕВА: Правя предложение общото събрание да 

прегласува решението си, като приеме и в зала предложенията да 

бъдат допълнени до липсата за Управителен съвет и Контролен 

съвет. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: До колко часа? 

ДАРИНА БОБЕВА: Говорим за тези предложения, които бяха 

направени, и тези, които г-жа Илева каза, че ще даде. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Ето, отново се предлагат нови 

предложения. Ако продължаваме да правим предложения, трябва да 

дадем някакъв час, тъй като всеки може да направи предложения, 

може да се правят още предложения. Какво значи това? 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: В залата,  г-н Председател да 

се правят, а не до колко часа, в залата. 

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА: В залата, и след като приключат 

предложенията, моля да предложите прекратяване на 

предложенията. 

ЦИНИГАРОВА (Регионална колегия – Пловдив): Предлагам да 

се подложи на гласуване прекратяване на предложенията за 

номиниране за Управителен съвет и Контролен съвет. 

(Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Поставям на гласуване – това е 

второто процедурно - прекратяване (реакция в залата) на 

процедурата за предложения за Управителен съвет и Контролен 

съвет. 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Предложенията се гласуват по реда на 

постъпването, а не отзад-напред. 



 49 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Отзад-напред се гласуват. 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Не може да се гласува отзад-напред, 

защото последното предложение отменя първото. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Какво значение има, че отменя 

първото? (Всички говорят едновременно…Възгласи:„Оставка”-

„Оставка”.) 

Подлагам на гласуване предложението за прекратяване на 

процедурата за прегласуване. Моля който е съгласен, да гласува. 

(Продължават възгласите „Оставка”, „Оставка”.)  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: По процедурата, може ли?  

Колеги, имаме закон, имаме устав, нека да ги спазваме. Ние 

тръгнахме наистина да нарушаваме член по член и наистина това ще 

създаде условия да има жалби не само в Административния съд, а 

предполагам и в Комисията за професионална етика и т. н. Жалбите 

в Контролния съвет са отделен въпрос.  

Г-н Симов, уважаваме се много, но Вие продължавате да 

манипулирате събранието. (Ръкопляскания.) Направихте една 

абсолютно груба грешка още при гласуването и изгонването на 

представителя на Министерството. При гласували 268 "за" Вие 

обявихте 286 "за". Така ли е? Ние прослушахме аудиозаписа през 

почивката и се оказа, че Вие ни излъгахте.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Не съм Ви излъгал. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Всички го знаят, но не искам да 

утежнявам атмосферата в залата. Не държа.  

Значи, в регламента е записано, че има срок, в който трябва да 

подадем писмените си предложения. Защо се прави това нещо, 

колеги? В закона и в устава е записано – за да може Комисията по 

предложенията в това време да провери има ли някакви нарушения 
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този човек, член ли е на Камарата, тук ли е, присъства ли, няма ли 

го и т. н., и да си извърши дейността тази Комисия по 

предложенията. А в зала в закона изрично е записано – ние можем 

да продължаваме да предлагаме, докато не гласуваме край на 

предложенията. Така че няма никакъв проблем. Обсъдихме тези, 

които са предложени писмено, продължаваме, ако има предложения 

от залата. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Г-н Димитров, казвате, че се 

уважаваме. Какъв е законът, като цитирахте това нещо,… 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В зала, че не е забранено. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Ама кажете къде е цитирано, че 

продължава гласуването. След като не е упоменато, ние да спрем с 

една процедура за провеждане на изборите… 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Тази процедура е процедура на 

Управителния съвет.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Не, Вие писахте…Г-н Димитров, 

Вие писахте… 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: … от работната група, и Вие качихте 

на сайта грешната процедура. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Това ли е грешната процедура?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Качихте корекциите. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Тогава за какво гласуваме? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ами за какво, кажете Вие. 

Продължавате да ни манипулирате. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Заповядайте.  

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Има две предложения в зала  – едното е 

на г-жа Бобева, предлагам да бъде гласувано. И не обръщайте реда 

на гласуване на предложенията. Г-жа Бобева предложи участниците 
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в залата да предлагат нови кандидатури…Да. (Реакция в залата.) 

Обръщате предложенията отзад-напред и манипулирате цялото 

събрание…(Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Добре, колеги. Все пак, да 

подложим на гласуване, само че трябва да уточним до колко часа се 

дават предложения в залата. Колеги, преди това имаше една 

процедура – Комисията, когато се дават писмените предложения, 

половин час излязохме, да може да се обсъдят тези предложения. Да 

проверят дали отговарят на изискванията и т. н. До колко минути 

може да се продължат предложенията?  

ДАРИНА БОБЕВА: Ние не може да продължаваме 

предложенията, колегите ще бъдат събрани, ще направят 

процедурата до 10 минути. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Добре, колеги, подлагам на 

гласуване предложението – предложение в зала да се продължи от 

този момент… 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Не е от този момент, след 

гласуването. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: … след гласуването 10 минути … 

Моля който е съгласен, за гласува.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Който е съгласен в залата да се правят 

нови предложения, да гласува. 

От президиума – 3 гласа; с 1 глас – 10; 23 по 1; 7 по 2; 6 по 3; 

18 по 4; 23 по 4; 38 по 4. 

"Против" ? – от президиума 4; 5 по 1; 2 по 2; 6 по 3; 9 х 4.  

"Въздържали се"? – 1 по 1; 2 по 1; с 2 гласа – няма; с 3 гласа – 

1; нула по 4, плюс 1 по 4, плюс нула по 4.  
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С 384 гласа "за" приехме в следващите 10 минути да се правят 

нови предложения. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Имаме предложение от Софийската 

регионална колегия… 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Един момент, изчакайте малко. 

Господин Председател, давате ли ми думата като водещ? Благодаря.  

Ако имате нови предложения, моля от Комисията да дойдат 

тук и да записват. Тук, на място, и тогава да засечем времето. 

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА: Искам да прочета нещо, което вече 

сме приели… (Реакция в залата.) „Кандидатите за членове на 

управителните органи се предлагат от участници в общото събрание 

на КНОБ задължително писмено, аргументирано, а не анонимно. 

Оповестяването на кандидатурите е предварително или до час…” 

Всеки избира… 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Г-жо Ангелова, събранието 

вече го отмени това. 

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА: Значи, събранието в момента прие 

да се правят предложения в зала… След като  е прието в зала да се 

прави… 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ако обичате, недейте да 

обяснявате сега в режим на обяснение. 

Комисията се събра вече, след малко ще Ви дам началото да 

правите предложения, но не искам да има обяснителен режим, в 

смисъл какво е било, какво сме приели.  

Комисията да е готова да записва. Ако обичате, на 

микрофоните, представяйте се, от коя колегия сте, какви са Вашите 

предложения и за какъв орган. 
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ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА (Софийска регионална колегия): 

Номинацията на Софийска регионална колегия е за  Контролен съвет 

– Кирил Михов и Божидар Дончев. 

ВАНЯ СИМЕОНОВА  (Софийска регионална колегия):  Преди 

малко предложих Олга Петрова, сега потвърждавам своето 

предложение, за Управителния съвет.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Димитър Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам за Контролния съвет 

Венета Колева Желева от Регионална колегия – София. 

ТАТЯНА СТОЯНОВА: Предлагам за Управителния съвет за 

член Олга Петрова, Георги Георгиев, Иван Митев и Мария 

Райковска. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Има ли други желаещи? 

ТАТЯНА ИЛЕВА (Софийска регионална колегия): Предлагам 

Мария Райковска за Управителния съвет.  

ПЕТЬО ТАНЕВ (Софийска регионална колегия): 

Предложението ми за член на Управителния съвет е Христина 

Найденова, също от Софийската регионална колегия.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Има ли други? Предлагам, 

понеже председателят ми даде думата, да гласуваме прекратяване на 

предложенията. Който е съгласен, моля да гласува "за".  

От президиума – 14; 10 по 1; 25 по 1; 9 по 2; 11 по 3; 19 по 4; 

27 по 4; 31 по 4. 

"Против" ? – в президиума – 4; 1 по 1; с 2 гласа – няма; с 3 

гласа – няма; с 4 гласа – няма. 

"Въздържали се"? – с 1 глас – няма; с 2 гласа – няма; с 3 гласа 

– няма; с 4 гласа – няма. 
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С 408 гласа "за" спираме предложенията за управителните 

органи. 

Комисията обобщи ли данните? Понеже нямаме време, 

предлагам колегите, които са новопредложените, като станат, да 

кажат колко години са оценители и да декларират, че отговарят на 

условията за членове на Управителния съвет. Г-жо Председател, 

заповядайте. 

ТАНЯ БАЧОВСКА: Новите предложения са за:  

Управителен съвет  

1. Олга Петрова 

2. Венета Желева 

(Колеги, нямаме време да проверяваме дали отговаряте на 

условията, но знаете – 5 години е за Управителен съвет и за 

Контролен съвет и да бъдат ратифицирани и работещи. За Олга 

Петрова със сигурност знам, че е така.) 

3. Иван Митев 

4. Георги Георгиев 

5. Мария Райковска 

6. Христина Найденова 

Контролен съвет 

Допълнително освен тримата предложени писмено:  

1. Кирил Михов 

2. Божидар Дончев. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Венета Желева е за Контролен 

съвет.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Добре, значи преместваме 

Венета Желева за Контролен съвет. Тук в бързината грешно сме 

записани. 



 55 

Колеги, Олга Петрова, ако обича, да стане, има 2 минути, да се 

представи на микрофона, високо и ясно. 

ОЛГА ПЕТРОВА: Уважаеми колеги, първо , искам да се 

извиня, че станах повод за всичките тези пререкания и разпри на 

базата на моето име. Оценител съм от 1996 г. и с повечето от Вас 

разговаряме  на малко име, защото ме познават. От 2004 г. почти 

ежедневно работя в областта на оценителската дейност и с много от 

тук присъстващите в залата сме работили заедно.  

Това, което искам да кажа, е, че този начин на комуникация, 

който провеждаме тук, и този начин на комуникация през изтеклите 

4 години и половина, не ни прави никаква чест. Аз искам да 

променим това, да положим усилия заедно, както когато преди 

малко и г-жа Бобева от Регионалната колегия – Варна, и колегата 

Мариана Арабаджиева от Бургас, и колегата Красимир Братанов от 

Плевен, и накрая, колегите от София склониха, да се издигнат нови 

кандидатури. Ето това е начинът, по който оттук насетне трябва да 

комуникираме между нас и да работим заедно. Иначе нищо няма да 

стане. 

Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Иван Митев. 

ИВАН МИТЕВ: Уважаеми колеги, повечето от Вас ме 

познават. Досегашен член съм на Управителния съвет. Отговарям на 

изискванията, занимавам се с научна и преподавателска дейност. В  

областта на оценяването ръководя курс за оценка на машини и 

съоръжения. Разработил съм 4 нови метода, които постепенно ще 

публикувам, за оценка на машини и съоръжения. Занимавам се с 

оценки от 1991 г. (Ръкопляскания.)  
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ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Георги Георгиев. Ще помоля 

да си казвате оценителската правоспособност.  

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Уважаеми колеги, аз съм Георги 

Владимиров Георгиев, от 6 години съм оценител на недвижими 

имоти и кандидат-оценител на машини и съоръжения. Казвам го 

така, защото имам проблем, че по провежданите курсове не се 

провеждат изпити. По подобие на Олга, искам да кажа, че повечето 

от Вас може би ме познават задочно, защото чета ежедневно Вашите 

доклади, проверяващ оценител съм в Пощенска банка и от две 

години съм проверяващ оценител в Първа инвестиционна банка.  

Сега искам да кажа на инженерите от инвестиционно 

проектиране, специализирал съм управление на недвижими имоти, и 

това, което ще направя, е да прекъсна този начин на комуникация, 

който тече тук, в залата. Всички знаем, че има приет Етичен кодекс 

и днес Етичният кодекс беше нарушен многократно. Трябва да има 

прозрачност, трябва да има колегиалност и да няма разделение и 

противоборство. Затова подканям всички Вас да вземете своето 

решение и да изберете достойни хора, които оттук насетне да дадат 

право на Камарата да функционира като един орган, който да 

защитава професията независим оценител. 

Това е, което имам да кажа. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Мария Райковска. 

МАРИЯ РАЙКОВСКА: Уважаеми колеги, оценител на 

недвижими имоти съм, вече 20 години съм оценител. Работя по 

договор към структура на Столичната община.  Отдела, който 

завеждам, предлага и приема оценки. Ясно съзнавам, че …….(не се 

чува) Камарата на независимите оценители в България е 

професионална организация и моето виждане е, че Управителният 
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съвет трябва да се грижи за успеха на всички, които сте тук, така и 

за всички останали, и за хората, които са в публичния регистър.  

Управителният съвет има ангажимента да създава условия за 

развитие на професията независим оценител и в този смисъл той 

трябва да поддържа нивото на квалификация на всеки един от нас, 

да успява да се справи с проблемите, които възникват при 

оценяването, и за достойно представяне пред обществото. Смятам, 

че той трябва да обединява всички професионалисти, в името на 

тази цел професионалната организация да се развива правилно.  

Желая успех на всички и на Камарата да се развива наистина 

като професионална организация. 

Благодаря. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Христина Найденова. 

ХРИСТИНА НАЙДЕНОВА: Уважаеми колеги, аз съм оценител 

на машини и съоръжения от 1998 г., от Ботевград съм. В момента 

работя и управлявам малка фирма за недвижими имоти, работя като 

оценител на недвижими имоти. Имам желание да работя в Камарата 

и за Камарата, за да се промени това, което трябва да се промени, за 

да станат редица положителни практики при нас  и за още по-висок 

престиж на професията и на гилдията. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: С кандидатите за Управителен 

съвет свършихме.  

Допълнителните кандидати за Контролния съвет  – Кирил 

Михов. 

КИРИЛ МИХОВ: Аз съм оценител от 2001 г., юрист съм. Защо 

искам да се  кандидатирам? Ами защото мисля, че нашата Камара 

има ниска ……….(не се разбира). Контролен съвет. Като гледам как 
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се държи управителният орган, смятам, че имаме много, много 

задължения към членовете на Камарата.  

Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Божидар Дончев. 

БОЖИДАР ДОНЧЕВ: Здравейте, уважаеми колеги! Аз съм от 

София, оценителската ми правоспособност е за недвижими имоти и 

за търговски предприятия, от 1995 г. и 1996 г.  

Благодаря за номинацията и искам да Ви уверя, че ако бъда 

избран, ако ми бъде гласувано доверие, ще се опитам наистина 

Контролният съвет да изпълнява своите задължения и да има 

наистина една превантивна функция спрямо Управителния съвет. 

Всички ние сме споделяли на много събрания, където сме виждали и 

сме говорили за нередности. Тези нередности вероятно са допуснати 

и в работата на Контролния съвет. 

Другото нещо, декларирам, че нямам конфликт на интереси и 

отговарям на изискванията да бъда в Контролния съвет  на Камарата. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Благодаря. И сега, за да 

поправя грешката, Борислав Стоицев.  

БОРИСЛАВ СТОИЦЕВ: Аз членувам в Регионалната колегия в 

Плевен. От 2001 г. съм оценител на машини и съоръжения, а от 2007 

г. – на недвижими имоти. В момента съм началник отдел „Секторни 

активи” в Търговска банка. Изготвял съм оценки за няколко града, 

проверил съм такива обекти. Надявам се, че Контролният съвет ще 

влезе във функциите си и ще допринесе за качествената работа на 

Управителния съвет на Камарата. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Благодарим. Иван Банев, да се 

готви Катя Кънчева. 
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ИВАН БАНЕВ (Регионална колегия – Бургас): Колеги, аз съм 

от Регионалната колегия – Бургас, от Ямбол съм, строителен 

инженер, завършил ВИАС, оценител на недвижими имоти от 1993 г. 

Това ми е професията, това работя оттогава досега.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Декларирате ли, че отговаряте 

на закона и на устава? Не го чух. 

ИВАН БАНЕВ: 20-годишен опит, нямам конфликт на интереси. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Катя Кънчева. 

КАТЯ КЪНЧЕВА: Аз съм от Регионалната колегия – Русе, 

оценител съм от 1993 г., оценки на търговски предприятия, 

недвижими имоти… (не се чува). (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: И Венета Желева. 

ВЕНЕТА ЖЕЛЕВА: Здравейте, колеги. Оценител съм на 

недвижими имоти от 1997 г., на търговски предприятия – от 2011 г. 

образование – геодозия и …… (не се чува). Нямам конфликт на 

интереси, отговарям на изискванията. Номинирана съм за 

Контролния съвет. Това, което мога да кажа за себе си, е, че съм 

предложена с 3 молби. ………..  (не се чува). 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Благодарим. 

Колеги, уточнявам и предавам списъка на председателя или 

зам.-председателя на Комисията да изготви бюлетините. За  

Управителен съвет трябва да допълним 5-ма човека, за Контролния 

съвет – двама. Колко са избрани за Контролния съвет досега? 

(ГЛАС: 3-ма.) А колко трябва да бъдат? (ГЛАС: 5.) Значи още 2-ма. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Трябва да гласуваме Комисията. 

Колеги, предложени са – Димитър Димитров за председател на 

Комисията за професионална етика, за председател на Комисията, и  

членове Иван Димов, председател на Съвета на Регионалната 
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колегия – Бургас, Красимир Братанов, председател на Съвета на 

Регионалната колегия - Плевен, Любо Бонев, член на Регионалната 

колегия – София, Еленка Вълчева Христова, член на Регионалната 

колегия – Стара Загора, член на Регионалната колегия – Пловдив 

трябва да има и Евгени Ганчев, председател на Съвета на 

Регионалната колегия – Шумен. Всички ли са тук? 

ДЕЛЕГАТ: Надка Цинигарова от Пловдивската регионална 

колегия. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, правя си самоотвод за тази 

Комисия, тъй като от провеждането на събранието досега поне аз 

съм  маркирал 5 нарушения на закона и устава и предполагам, че ще 

има жалби до Комисията за професионална етика, а аз съм, знаете, 

член на Комисията и се създава конфликт на интереси. Моля на 

моето място да бъде избран друг човек. И нека Комисията да се 

съобрази с броя на секциите. Имаме 7 секции  по 2 – 14. Предлагайте 

други хора. 

ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА: Аз имам предложение на мястото на 

Димитър Димитров да бъде Дарина Бобева.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Предложението е за председател 

да бъде Дарина Бобева.  

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: При тази ситуация, господин 

Председател, аз предлагам Иван Димов за председател на  

Комисията. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Ще се гласува. Действително 

членовете на Комисията са нови – 7 души. Други предложения има 

ли? – Няма. 

Единственото, което трябва да се гласува, е дали Дарина 

Бобева или Иван Димов да бъдат номинирани за председател на  
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Комисията. Предлагам да гласуваме Дарина Бобева да бъде 

председател на  Комисията. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ама тя не иска. Тя иска да е член. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Отвод ли си правиш? Добре. 

Тогава остава само предложението за Иван Димов. 

ДЕЛЕГАТ: Аз също предлагам Иван Димов. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Благодаря Ви, преминаваме 

към гласуване. Който е "за" състава на Комисията, моля да гласува. 

Председателя ще го гласуваме след това. 

Президиума – 7; 10 по 1; 29 по 1; 9 по 2; 15 по 3; 24 по 4; 27 по 

4; 35 по 4. 

"Против"? – 1 по 1; с 2 гласа – няма; с 3 гласа – няма; 4 по 1. 

"Въздържали се"? – с 1 глас – няма; с 2 гласа – няма; с 3 гласа 

– няма; с 4 гласа – няма. 

С 453 "за" Комисията е избрана. 

Второ гласуване. Който е за председател на Комисията да бъде 

Иван Димов, моля да гласува.  

От президиума – 7; 11 по 1; 27 по 1; 9 по 2; 15 по 3; 22 по 4; 25 

по 4; 34 по 4. 

"Против"? – 1 по 1; с 2 гласа – няма; с 3 гласа – няма; 4 по 1. 

С 432 гласа за председател на Комисията е избран г-н Иван 

Димов от Бургас. (Ръкопляскания.)  

Чакаме да дойдат бюлетините.  

 

*   *   * 

(Почивка от 13,50 до 14,25 часа) 
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, моля да се направи 

проверка на кворума. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: В президиума – 7; 14 по 1; 29 

по 1; 9 по 2; 13 по 3; 28 по 4; 29 по 4; 34 по 4. 

Тук има 471 гласа, имаме кворум.  

Колеги, по предложение на току-що избрания преди малко 

председател на  Комисията, иска по още един човек най -малко да 

има при подаване на бюлетините. Затова той помоли от всяка 

регионална колегия да предложат по 1 член, общо 7 трябва да са, 

който обаче да не е в списъка на избираемите. Заповядайте.  

ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА (Софийска регионална колегия): 

Виолета Тенева, Георги Янков, Петър Савов, Татяна Праскова – за 

членове на  Комисията. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Други предложения?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: От Варненската колегия – Лена 

Тодорова. 

ХРИСТА ИЛИЕВА: От Ямболската колегия предлагат Марлена 

Серафимова. 

ДЕЛЕГАТ: От Пловдивската регионална колегия – Запрянка 

Райчева. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: От Плевен? 

КРАСИМИР БРАТОЕВ: Мария Михайлова. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: От Русе? 

КРАСИМИРА ПЕТКОВА: Стефан Тодоров. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: От Шумен? От Стара Загора? 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, понеже 

предложенията са повече – дотук има 10 предложения, някой на 

микрофона трябва да каже. 
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КРАСИМИРА ПЕТКОВА: Правя отвод на Стефан Тодоров. 

ПЕТЪР САВОВ: И аз си правя отвод. 

МАРЛЕНА СЕРАФИМОВА: И аз се отказвам. 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Точно 7 останаха – Виолета 

Тенева, Георги Янков, Татяна Праскова, Лена Тодорова, Запрянка 

Райчева, Мария Михайлова и Красимира Арабаджиева.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Който е съгласен, моля да гласува 

"за". 

ПРЕДС. ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: От президиума – 7; 14 по 1; 29 

по 1; 9 по 2; 15 по 3; 31 по 4; 31 по 4; 36 по 4.  

"Против" ? – с 1 глас – няма; с 2 гласа – няма; с 3 гласа – няма; 

с 4 гласа – няма. 

"Въздържали се"? – с 1 глас – няма; с 2 гласа – няма; с 3 гласа 

– няма; с 4 гласа – няма. 

С 505 гласа "за" допълваме  Комисията с още 7 члена.  

Ето го председателя Иван Димов. След 10 минути излизате 

отвън, взимаме си листчетата и си пускаме тайния вот. След това 

гласуването е 30 минути. Значи, след 40 минути, заповядайте тук 

отново. 

ИВАН ДИМОВ: Уважаеми колеги, разбрах, че не сте разбрали 

как трябва да се гласува. Гласува се с „х” в квадратчето срещу 

името на Вашия кандидат. Гласувате за Управителен съвет – за 4 

човека. Може да не гласувате за 4 човека, може да гласувате и за 

нула човека. Отдолу, под бюлетината с кандидат-листите има числа 

с квадратчета – 0, 1, 2, 3, 4. Ако не сте гласували за Управителен 

съвет, задрасквате нулата. Ако сте гласували за двама – двойката 

отдолу. Не трябва да гласувате за повече от 4-ма. 
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За Контролен съвет – за 2-ма, и надолу, гласуването е по 

същия начин. 

Допълнителни въпроси?  

ГЛАСОВЕ: Няма. 

ИВАН ДИМОВ: При други положения бюлетината става 

невалидна. Ако примерно не отговаря по точките – горе да е за 4 

гласа, а отдолу сте писали за 3-ма, това означава, че е имало някаква 

намеса и този глас става недействителен.  Гласуването горе, броят, 

трябва да отговаря долу на същото число. 

 

(Почивка за гласуване от 14,40) 

 

*   *   * 

 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, давам думата на 

председателя на  Комисията г-н Иван Димов да  каже резултатите от 

изборите. 

ИВАН ДИМОВ: Здравейте, колеги. 

Изборът е следният. Казвам резултатите по гласове.  

За Управителен съвет: 

             Гласове 

1. Елена Кузова      164 

2. Йорданка Ангелова     168 

3. Людмил Велинов     127 

4. Людмил Симов     141 

5. Светла Дерменджиева    208 

6. Стефан Данговски     129 

7. Олга Петрова      283  
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8. Мария Райковска     232 

9. Иван Митев      200 

10. Георги Георгиев      181 

11. Христина Найденова        7 

Недействителни бюлетини – с 1 глас, 5 броя; с 4 гласа – 4 броя. 

От така направения избор единственият член на Управителния 

съвет е г-жа Олга Петрова. (Ръкопляскания.)  

За Контролен съвет: 

             Гласове 

1. Борислав Стоицев     173 

2. Иван Банев        67 

3. Катя Кънчева        73 

4. Кирил Михов      198 

5. Божидар Дончев     211 

6. Венета Желева     203 

При този резултат нямаме избрани нови членове на 

Контролния съвет. 

Недействителни бюлетини – с 1 глас – 6 броя; с 2 гласа – нула 

броя; с 3 гласа – нула броя, и с 4 гласа – 5 броя. 

Това е към настоящия момент. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Бюлетините са с протоколите, 

подпечатани, подписани и са в тази папка. Отиват в архив.  

Заповядай, г-н Председател. 

ИВАН ДИМОВ: Има един протокол в бюлетините и тук има 

отделно. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Както някои казват, ние сме в 

оставка. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Аз ще предам папката на секретарката. 
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, трябва да проверим 

кворума. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, проверка на кворума, 

преброителите да заемат местата си. 

Нека да видим кворума и да обявим продължение до 

следващото събрание…на 10 ноември, въпросът, който трябва да 

поставите, е – коя година? 

С 1 глас – 23; в президиума – 7; 6 по 2; 11 по 3; 29 по 4; 24 по 

4; 34 по 4. 

423 гласа – имаме кворум, можем да взимаме решения.  

Заповядайте, господин Председател. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, обявявам избора на Олга 

Петрова за член на Управителния съвет. (Ръкопляскания.)  

Трябва да продължим. Не зная до колко часа ще имаме кворум, 

след това да приемем евентуално избрани членове. Другото е да се 

отложи събранието отново. (Реакция в залата.) Продължаваме? 

Добре. 

СИМЕОН ДИМИТРОВ: Може ли да направя предложение?   

Понеже положихме много усилия и проведохме едни  чудесни 

избори, от които стана ясно, че имаме 1 избран, но в същото време 

имаме и фаворити. Така че спокойно може да поканим тези, които 

получиха малко гласове, да направят своя отвод за листата, която 

предстои да направим, и да гласуваме за онези личности, които така 

или иначе, ни обединиха, получиха по 200 гласа или по 180 гласа. 

Мисля, че това ще бъде най-разумното, за да предотвратим една 

горе-долу очертаваща се трагична история. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, може да се правят и нови 

предложения. (Реакция в залата.) 



 67 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Г-н Димитров, правите ли 

предложение? Правите предложение да си дадат самоотвод, така ли?  

СИМЕОН ДИМИТРОВ: Да. 

ИВАН МИТЕВ: Колеги, понеже Вие искате много точен 

речник, направо предлагам и правя отвод на всички онези, които са 

получили малко гласове. За Управителния съвет трябва да попълним 

още 3 места, и 2 места за Контролния съвет. Така че хората, които 

са получили най-много гласове, да останат в листата. А на 

останалите, аз правя отвод, ако те не си направят самоотвод. 

ИВАН БАНЕВ: Правя си отвод от листата за Контролен съвет. 

(Ръкопляскания.)  

ПЕТЪР САВОВ: Предлагам да направим един вид да гласува 

общото събрание – принцип на балотаж. Трябват ни още трима 

човека за Управителния съвет, двама човека за Контролния съвет. 

Тези 6 човека, които имат най-много гласове от листата за 

Управителния съвет, те да останат като шорт-листа за следващото 

гласуване, и 4 човека с най-много гласове, които са, да останат в 

листата за Контролен съвет. По този начин при следващото 

гласуване при всички положения ще трябва да се получи над 50% 

резултат.  

Второто нещо. Аз не мога да разбера защо непрекъснато тук се 

говори за брой на регистрирани  кандидати. В устава, чл. 18, ал. 2 

пише – „50% плюс 1 от присъстващите”. Тук сме присъстващи като 

гласове 400 и няколко човека, като бройка. Няма никъде – нито в 

закона, нито в устава…, пише „от регистрираните”. Абсолютно съм 

сигурен, отворете закона, отворете и устава. Тук си играем на едни 

безкрайни избори и просто почваме да ставаме смешни, смешни! 

Затова предлагам тези правила, които тук са ни предложени – 50% 
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от регистрираните, изобщо да не ги гледаме. Имаме устав, който ни 

казва ясно и точно как се провежда изборът и как гласува общото 

събрание.  

Предлагам да гласуваме това мое предложение. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Други предложения? 

ХРИСТИНА НАЙДЕНОВА: Правя си отвод за Управителния 

съвет. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Във връзка с предложението на г-

н Савов, моля г-н Хорозов за коментар. 

ГЕОРГИ ХОРОЗОВ: Когато се чете уставът, трябва да се има 

предвид следното. Кворумът е  този, който определя законността на 

решенията на общото събрание. Ако имаме кворум, който е обявен 

като „х”, примерно 500 души, това означава, че нашите решения са 

валидни, ако са взети с определения кворум. Защото иначе, ако 

приемем, че се избират с мнозинство от присъстващите и в залата 

останат двама души, те могат да изберат Управителния съвет. От 

тази гледна точка кворумът е рамката, която определя валидността 

на дадените гласове. Този кворум не може да бъде намаляван, не 

може да бъде променян, след като веднъж вече събранието е 

открито при определения брой гласове, така че от тази гледна точка 

който получи повече от 50% от регистрирания кворум, той трябва да 

се счита избран за член. Който получи по-малко от тези гласове, той 

не следва да се счита избран за член на съответния орган.  

ПЕТЪР САВОВ: Извинявам се много, опонирам на г-н 

Хорозов. Прочетете чл. 18, ал. 2 на устава, моля.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: А в закона кой член е? Много се 

извинявам, в закона този текст го няма. В чл. 24 това,  което го пише 

в Устава, го няма. 
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Чл. 26 от закона, ал. 2 – „Решенията на общото събрание се 

вземат от обикновено мнозинство от присъстващите”. И на устава – 

чл. 18, ал. 2 беше абсолютно същата. 

Делегат: То е  за решенията. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Ами изборът какво е? Изборът не е ли 

решение на общото събрание? (ДЕЛЕГАТ: При избирането на 

органите трябва да бъде.) При избирането на органите не пише. 

При избирането на органи на общото събрание не пише. Това е в чл. 

26. 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Колеги, когато се обявиха резултатите от 

изборите, не се каза колко общо са гласувалите. Ако са гласували 

по-малко от началния кворум,… 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Това няма значение. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Не, трябва да има. Абсолютно сте 

прав, че трябва да има колко са гласували в протоколите. Не пише 

никъде. Къде пише? „1840 с 9 гласа” – това нищо не ми говори. 

То не може да се провери. Аз този протокол няма да го 

подпиша. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Г-н Димов къде е? Кажете, тук го няма 

в протокола, наистина. Пише само недействителни бюлетини – 9. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колко души са гласували с 1 

бюлетина, колко с 2 бюлетини, колко с 3 бюлетини и колко с 4 

бюлетини. Това трябва да го има в протокола. Иначе как ще се 

засече дали са верни протоколите или не? Тук трябва да има сума.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Тук сума – не може... Тук е законът…. 

Това трябваше да го има в протокола – с 1 глас – толкова, с 2 

гласа – толкова, с 3 гласа – толкова…, за да видим колко са 

гласували. 
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ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Да се види колко са гласували и 

да се засече вече с направените бюлетини и  т. н.  

ИВАН ДИМОВ: Уважаеми колеги, гласували са – с 1 глас – 46; 

с 2 гласа – 10; с 3 гласа – 14; с 4 гласа – 103, общо 163 човека. 

Като гласове са 506 гласа, гласували за този избор от 552 -ма 

при първия тур. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, и по правилата, които  са 

записани и в закона, и в устава, които юристът Хорозов обясни, че 

пак не са така, пак нямаме избран човек. Най-много гласове за 

Управителен съвет – 283, има Олга Петрова – 506:2 = 253.  

ИВАН БАНЕВ: 42 са тук и стават 520, извинявам се. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Значи 260, пак няма избор. 

Най-високият резултат е 283, след това е 232  – Мария 

Райковска, след това са 208 на Светла Дерменджиева, след това са 

200 за Иван Митев и оттам нататък – под 200. С 260 и нещо няма 

никой. Изключвам избрания с 283 гласа, от присъстващите пак няма 

избрани за Управителен съвет. Същото важи и за Контролен съвет – 

никой няма да е минал над 260 гласа.  

ДЕЛЕГАТ: Г-н Симов, има едно предложение, направено от 

колегата, моля да го гласуваме. Хората, които имат най-много 

гласове, те са 3-ма, да останат в листата и да ги подложим на тайно 

гласуване за Управителен съвет. Ако събранието е съгласно, ще 

гласува явно, ако не е съгласно, ще правим друго събрание.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Преминаваме към явно гласуване, 

така ли? 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: А, не, не, явно не може да стане. Аз 

предложението го разбрах, че е за 3 места по двама – 6 трябва да 

останат. 
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ДЕЛЕГАТ: Не, предложих първите трима… (Реплики от 

залата.) 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Взимайте думата и се представяйте. 

ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ: Виждам, че оредя залата, хората си 

тръгват. Според мен това събрание е приключено. Искам да Ви кажа 

следното. По този начин никога няма да можем да изберем нов 

Управителен съвет и нов Контролен съвет. Тази Комисия, която 

направи тези правила, предлагам да я сменим със съвсем различни 

хора, които да направят новите правила, те да се обсъдят с 

регионалните колегии и да се направи следващо събрание по нови 

правила, по друг начин. Аз си спомням първоначалното събрание. 

Тогава ограничихме листата до удвоения брой на свободните места 

и тогава станаха нещата. Нека да се направи нов правилник. Сега 

явно, ето, вижте, няма хора. Да се отива на ново събрание.  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колеги, ако се отива на ново събрание, 

много Ви моля, лична молба – за протокола – да определим датата 

още сега. Казвам ако се минава към ново събрание. Защото цикълът 

сега като го повторим, ще намалим и при отчитане на резултатите, 

ще има ли хора да видим кои са избрани?  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Не. 

МАРА ИВАНОВА: Колеги, правя процедурно предложение – 

да гласуваме да ограничим листите – непопълнения брой членове, 

умножен по две, и да не си губим повече времето. 

ДЕЛЕГАТКА: Нямаме кворум. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Преди малко имахме кворум.  

(ГЛАСОВЕ: Няма кворум.) 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Искате проверка на кворума ли? 

(ГЛАСОВЕ: Да.) Ако нямаме кворум, как ще определим следващата 
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дата? Защото пак ще стане работата и… кога ще се махна аз от 

Управителния съвет? (Весело оживление.) Не се смейте сега, дайте 

предложение за следваща дата.  

ДЕЛЕГАТКА: А не може ли Управителният съвет да определи 

следваща дата? 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: А, ще определи и ще кажете после пак, 

че Управителният съвет… Хайде дайте предложение за следваща 

дата, недейте да излизате. Януари или декември. Декември не може, 

защото един месец трябва да тече обявата. Януари остава.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, моето предложение, 

което направи и г-н Велинов, е много подходящо и аз затова 

исках…, ние в момента пазим устава, всички тези нормативни 

документи като нещо, което не трябва да се пипа. Трябва да излезем 

от тази ситуация. Да се промени уставът, предложение, за да може 

по-лесно да минават тези избори, съответно тези правила, които са 

за изборите, за да може ние да стигнем действително до някакъв 

избор на следващото заседание. Защо се пази този устав, не мога да 

разбера? Свещен устав, който е приет преди 4 години и който е 

пълен с недоносчета и с други неща. Следващия път вече трябва да 

бъдат избрани тези хора. Иначе, другото предложение – нямам нищо 

против, ще го подложа на гласуване, което е да бъдат кандидати 

само двойният брой, но искам мнението и становището на г-н 

Хорозов. Според мен това веднага ще падне в съда – ограничение, 

ако се обжалва. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Предлагам следващото събрание да 

бъде в средата на страната, за да е удобно за всички.  Мога да Ви го 

организирам и в Пловдив.  
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ДЕЛЕГАТКА (Бургас): Извинете, колеги, бих искала да кажа 

нещо на общото събрание. Все пак все още или поне допреди 15 

минути в тази зала имаше кворум. В момента обсъждаме всичко 

друго, но не и това, че трябва да направим окончателен избор. 

Предлагам да проверим кворума за последно. Има шанс – това, 

което предложи колегата – 6 човека от Управителния съвет с най-

висок резултат,… 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Разбрахме. Моля за проверка на 

кворума. 

13 по 1; за президиума – 7; 3 по 2; 4 по 3; 7 по 4, 24 по 4; 17 по 

4. 

203, няма кворум. 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, сега не можем да изберем 

и дата на събранието. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: По средата на януари – уговаряме ли 

се? 

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Колеги, не можем вече да вземем 

друго решение. 

Прекратяваме общото събрание поради липса на кворум, за 

съжаление. 

ЕЛЕНА БОНЧЕВА: Уважаеми колеги, според мен това е едно 

падение на цялото общество на оценителите. За мен ще бъде чест на 

Управителния съвет и на Контролния съвет, който в момента е, да 

си подадат оставка. (Ръкопляскания. Възгласи: „Оставка”, 

„Оставка”.) Искам да помоля колегите, управляващи на Камарата да 

кажат кой какво е направил за оценителската гилдия, с какво е 

помогнал. Говорим за правилник и устав. Може ли това нещо да 

става на "н"-то събрание и да не можем да проведем един избор?! Аз 
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съм оценител от 1991 г., когато започнахме сами да си пишем 

методиките за оценка. И просто трябва да Ви кажа, че ми е болно, че 

всички тук, тези колеги, които присъстват, се държат по този начин. 

Това е просто невероятно!... 

Искам да попитам от колко време Камарата не е регистрирана, 

от колко време не е легитимна тази Камара?  

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Колега, как си представяте – всички 

подаваме оставка от Управителния съвет? Добре.  

Ако обичате, нека да поговорим малко. Оттам нататък какво следва? 

ЕЛЕНА БОНЧЕВА: Една година ние не можем да проведем 

едно отчетно събрание и да изберем…  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Г-жо Бончева, ние сме приятели и 

се познаваме с теб от дълги години. За това, че не може да се избере 

Управителен съвет, Контролен съвет , Вие отново обвинявате стария 

Управителен съвет и Контролен съвет. Ами изберете го, ето, пълна 

възможност има общото събрание да избере Управителен съвет и 

Контролен съвет. Изберете го! 

ДЕЛЕГАТКА: Ако Управителният съвет си даде оставката в 

момента, ние ще сме длъжни да си изберем нов такъв, дори и в съда. 

Така че ако Управителният съвет мисли за доброто на тази Камара и 

тя да продължи да съществува, моля Ви, подайте си оставката.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Пред кой съд ще отидете? Вие 

знаете ли, че ние не сме със съдебно решение?  

СЪЩАТА ДЕЛЕГАТКА: Няма значение, и ако тук има хора с 

достойнство, трябва да го направят. Не съм човек, който трябва да 

Ви учи, защото съм много по-млада от Вас, но не Ви ли е срам, не 

знам?  
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ХРИСТА ИЛИЕВА: Искам да се включи в дневния ред за 

следващото събрание точка за промяна на устава и промяна на 

правилника.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Точно това е, че винаги се бяга от 

промяната на устава и промяната на правилата. Тези неща трябва да 

бъдат променени. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Кой ще ги проведе, ние си подаваме 

оставката… 

КРАСИМИР БРАТАНОВ: Венци, ние чакаме 4 месеца 

Управителният съвет да насрочи дата на събранието. Такава дата не 

беше насрочена. Самият Управителен съвет не може да се събере да 

излъчи някакво решение, вече повече от 4 месеца, затова ние се 

принудихме 120 души да инициираме общо събрание. И аз напълно 

се присъединявам към колежката, защото това ми е последното 

общо събрание, ако този Управителен съвет в този вид продължи да 

ни управлява, защото той ще загроби Камарата. И от Камара на 

независимите оценители в България ще стане Камара на 

независимите обедняващи пенсионери. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Чак толкова да сте обеднели… има 

доста съмнения в тази работа. Щом искате такива неща, значи не сте 

толкова обеднели, г-н Братанов. Ако сте обеднели, отдавна да са 

изхвърлили всичко и да са изчезнали. 

КРАСИМИР БРАТАНОВ: За мен това е последното събрание в 

този формат. 

ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ: Защото си обеднял ли? 

КРАСИМИР БРАТАНОВ: Защото ми е унизително да правя 

такова събрание с такива усилия и с такива хора.  

ПРЕДС. ЛЮДМИЛ СИМОВ: Г-н Диамандиев. 




