
П О К А НА 

 

Управителният Съвет на Камарата на Независимите Оценители в България 
/КНОБ/ на основание чл. 29, т.1 във връзка с чл.24, ал.3 от ЗНО  и чл. 19, ал. 3  от 
Устава на КНОБ свиква извънредно Общо Събрание на КНОБ, което да се проведе на 
28 и 29 ноември 2015 г., в град Пловдив, бул. „Марица” № 26, в сградата на 
Университет по хранителни технологии /УХТ/, бл. 1, зала 205 „Милен Бешков”, при 
следният дневен ред: 

1. Утвърждаване от ОС на КНОБ действията на комисията по регистрация и 
проверка на пълномощните. 

2. Избор от ОС на КНОБ на комисията по явно преброяване в зала. 

3. Избор от ОС на КНОБ на комисия по предложенията. 

4. Избор от ОС на КНОБ на комисия по тайният избор на членове на КПЕ на 
КНОБ и Председател на КПЕ на КНОБ.  

5. Разглеждане от ОС на КНОБ изпълнение /от КПЕ на КНОБ/ решението на ОС 
на КНОБ от 09.05.2015 г. във връзка с отменено решение по т.1-ва от Протокол № 44 на 
КПЕ на КНОБ от ОС на КНОБ. 

6. Разглеждане от ОС на КНОБ отчет на КПЕ на КНОБ за цялостият период на 
мандата на комисията.  

 7. Избор на членове на КПЕ на КНОБ. 

8. Избор на Председател на КПЕ на КНОБ. 

9. Даване думата на новият Председател на КПЕ на КНОБ за изказване. 

10. Промени във вътрешно нормативни документи на КНОБ по предложения от 
УС на КНОБ. 

11. Други: По постъпили предложения в зала, приети от ОС на КНОБ преди 
приемане на дневният ред на ОС на КНОБ, като подточки на т. 11 от дневният ред. 

Начален час на ОС на КНОБ – 09.00 часа на 28.11.2015 г. 

Регистрация на участниците се извършва от 08.00 часа на 28.11.2015 г. на 
посоченият по-горе адрес на провеждане на ОС на КНОБ, в град Пловдив. Ако на 
определеният начален час липсва кворум, на основание на чл.20, ал. 1 от Устава на 
КНОБ ОС на КНОБ се отлага с един час и се провежда от 10.00 часа на 28.11.2015 г. 
независимо от броя на присъстващите. 

Управителен Съвет на Камарата на Независимите Оценители в България. 

 


