
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ 

НА КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на 

основание чл.29, т.1 от ЗНО и чл.29, ал. 2 от Устава на КНОБ свиква редовно Общо 

Събрание на КНОБ, което да се проведе на 17 и 18 октомври 2020 г. Място на 

провеждане: град Стара Загора,  бул. „Руски‘ No 8,  хотел „Мериам палас“, Голяма зала. 

Начален час на ОС на КНОБ 09.30 часа. Регистрация на участниците се извършва от 

08.00 до 09.00 часа на 17-ти октомври 2020 г. на посочения по-горе адрес на провеждане 

на ОС на КНОБ в град Стара Загора. Ако на определения начален час липсва кворум, 

на основание чл. 20, ал. 1 от Устава на КНОБ, ОС на КНОБ се отлага с един час и се 

провежда от 10.30 часа на 17 октомври 2020 г., независимо от броя на присъстващите. 

На 18 октомври 2020 г. дейността на ОС на кНОБ е с начален час 09.00 часа.  

Провеждане на ОС на КНОБ в град Стара Заговар, 17 и 18 октомври 2020 г., при 

следния дневен ред: 

1. Отчет и приемане дейността на УС на КНОБ за 2019 г. от ОС на КНОБ, представяне 

отчета по направления от Председателя на УС на КНОБ. 

2. Отчет и приемане дейността на КС на КНОБ за 2019 г. и за 2020 г. към 30.06.2020 г.  

3. Отчет и приемане дейността на КПЕ на КНОБ за 2019 г. и за 2020 г . към 30.09.2020 г. 

от ОС на КНОБ.  

4. Приемане от ОС на КНОБ на ГФО за 2019 г. на КНОБ и подаването им пред НАП и 

НСИ и изпълнението на Бюджета на КНОБ за 2019 г. от ОС на КНОБ. ГФО и изпълнение 

на Бюджета за 2019 г. се представят от  Председателя на УС на КНОБ.  

5. Приемане решения от ОС на КНОБ за закупуване на офис на КНОБ в град София. 

6. Приемане от ОС на КНОБ на обща проектопрограма по направления за дейността на 

УС на КНОБ за 2020 г., в т.ч. изпълнението й към 30.08.2020 г., представяне от 

Председателя на УС на КНОБ.  

7. Приемане от ОС на КНОБ на проектобюджета на КНОБ за 2020 г., в т.ч. изпълнението 

му към 30.08.2020 г.,  представяне от Председателя на УС на КНОБ.  

8. Приемане предложения от зала за предсрочно освобождаване от ОС на КНОБ на 
членове от УС и КС на КНОБ, чрез тайно гласуване.  

9. Провеждане на тайно гласуване в съответствие с т.8-ма от ДР. 

10. Председателят на УС на КНОБ, докладва за постъпили/входирани в КНОБ оставки 
от членове на органите на КНОБ или постъпили такива в хода на ОС на КНОБ.   

11. Обявяване от Председателя на Комисията по предложенията пред ОС на КНОБ на 
окончателните листи на кандидатите за членове на КПЕ на КНОБ и за членове на УС и 
КС на КНОБ.  
12. Избор с тайно гласуване на членове в УС и КС на КНОБ за допълване състава на УС 

и  КС на КНОБ. 

13. Избор с тайно гласуване за членове на Комисията по професионална етика /КПЕ/ на 

КНОБ, поради изтекъл срок/мандат на КПЕ на КНОБ, съгласно ЗНО.  

14. Избор на Председател на КПЕ на КНОБ, чрез тайно гласуване. 

15.Избор с тайно гласуване за Председател на КС или УС на КНОБ /при необходимост/, 

съгласно ЗНО. 

16.Представяне с оглед приемане и утвърждаване от ОС на КНОБ на цялостен 

актуализиран проект /с вкл. текстове приети от ОС на КНОБ на двете ОС на КНОБ през 

2018 г. и такива съгласувани на официалната работна среща проведена в гр. Стара 

Загора през м.01.2020 г. с участието на членове от органите на КНОБ, Председатели на 

СРК и контрольори на РК и адв. Хорозов/ за цялостно изменение и допълнение на „Устав 

на КНОБ”. Проекта се представя от Председателя на УС на КНОБ. 

 

 



 

• Общи Условия: 

Участици могат да бъдат само редовни членове на КНОБ. Регистриране на 
участниците в ОС на КНОБ, които участват с един глас, се извършва лично пред 
членовете на комисията по регистрацията. Регистриране на участниците в ОС на 
КНОБ, които  участват с два, три или четири гласа, се извършва лично с 
предоставяне на членовете на комисията по регистрацията, в оригинал на: 
регистрационна карта, пълномощни и декларация. 

 

  


