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Balkan Light Junior 2019, 19-21 September, Plovdiv 

https://nko.bg 
Управителният съвет (УС) на сдружение “Национален комитет по осветление в България /НКО/” – 
София, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива общо събрание на 12.11.2019 г. в 17:00 
ч. в зала 12126, бл.12, Технически университет – София, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за 
дейността на НКО през 2019 г.; проект за решение: приема отчета на УС за дейността на НКО през 2019 
г.; 2. приемане на финансов отчет за 2019 г., проектобюджет за 2020 г. и отчета на КС за 2019 г.; проект 
за решение: приема финансовия отчет за 2019 г., проектобюджета за 2020 г. и отчета на КС за 2019 г.; 
3. освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2019 г.; проект за решение: 
освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2019 г.; 4. приемане на Учредителен 
акт за създаване на КЕО-НКО ЕООД, утвърждаване на Управител/и и вземане на решение за 
регистрация на дружеството в АВ; проект за решения: приема Учредителен акт за създаване на КЕО-
НКО ЕООД, утвърждава Управител/и, възлага на УС да регистрира дружеството в АВ; 5. Избор на УС, 
Председател и Зам.председател на НКО за мандат 2020-2023. Писмените материали, свързани с 
дневния ред, са на разположение на адреса на управление на НКО. 
 

П о к а н а 
за общо събрание  

на СНЦЧП Национален комитет по осветление в България /НКО/ 
Време и място: 12.11.2019 г. от 17:00 ч. в зала 12126 – 12 блок на ТУ - София  

Регистрация на участниците: 16:45 - 17:00 
Дневен ред: 

1. Отчет на УС за дейността на НКО през 2019 г.  и изказвания:  17:00 - 17:30 
2. Приемане на финансов отчет за 2019 г., проектобюджет за 2020 г. и отчета на КС за 2019 г.;  
3. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2019 г.;  
4. Приемане на Учредителен акт за създаване на КЕО-НКО ЕООД, утвърждаване на кандидатура/и за 

Управител/и и вземане на решение за регистрация на дружеството в АВ;  
5. Избор на УС, Председател и Зам.председател на НКО за мандат 2020-2023; 
6. Коктейл (18:30 - 19:00) 
 
При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава, Общото събрание ще се проведе 
един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите 
членове на сдружението. 
 
Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание 
в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление.  

 
Email за упълномощаване на член на НКО за гласуване на ОС:  nko@tu-sofia.bg 

  

https://nko.bg/
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Отчет на ръководството на НКО за дейността на сдружението през 2019 г. и 
резултатите от мандати 2014-16 и 2017-19 

 

 

Предговор от Председателя на УС, проф. Ангел Пачаманов 

Уважаеми колеги, 

Основната цел на управляващия екип през изминалите години бе да се осигурят условия 
за включване на членовете на НКО в процеса изследване-внедряване на иновации в областта 
на светлината и светлинните технологии. Работата започна с възстановяване на членството на 
НКО в CIE през 2016 и организиране  на юридическите лица (ЮЛ) в Клъстер НКО. Клъстерът е 
„самоорганизираща се производствена система, в която предприятията си сътрудничат във 
вертикални или хоризонтални вериги за получаване на допълнителна добавена стойност и за 
повишаване на конкуренто-способността“. „Иновационни клъстери са организирани групи от 
независими страни, създадени с цел стимулиране на иновационна дейност чрез 
популяризиране на опит, трансфер на знания и сътрудничество между фирмите в клъстера.“. 
Членовете на Клъстер НКО са основен участник в процеса изследване-внедряване, защото 
целта на науката е практическото и’ приложение в тяхната дейност. 

Какво е сегашното състояние на НКО и какво предстои? 

На 26 октомври 2019 приключва приемането на документи по процедура „Развитие на 
иновационни клъстери“ на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-
2020, в която НКО възнамеряваше да участва с проектно предложение “Оптимизиране по 
експлоатационни разходи на публично и сградно осветление чрез използване на 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)”. След обществено обсъждане в средата на 
годината МИ реши финансиране по процедура „Развитие на иновационни клъстери“ да 
получат клъстери, преминали по процедура BG16RFOP002-2.009/2017 „Развитие на клъстери 
в България“ и отчели стопанска дейност към 31.12.2018 г. (т.11.1 Критерии за допустимост на 
кандидатите). По този критерий НКО не отговаря на изискванията за иновационен клъстер, 
защото в счетоводния си баланс и отчета за приходи и разходи за 2018 няма отчетена 
изследователска и стопанска дейност с фирми, членове на Клъстер НКО.  

След проучване на други оперативни програми бе решено НКО да се включи в дейности, 
свързани с обучение (норвежка програма 2019 за рехабилитация на улично осветление по 
общини) и изпитвателна дейност в области осветление и електрозахранване чрез ВЕИ 
(тематично фокусирани лаборатории). Кандидатстването по тези програми чрез юридическо 
лице ТУ-София се провали, поради решение на ръководството на НИС и ТУ-София-Технологии 
ЕООД да не се ангажира с оперативни програми. Така предложенията, за които се подговяхме 
две години, останаха „висящи“, независимо че екипи от НКО, работещи по  НИС и ТУ-СТ, 
заделиха от договорите си изискваната сума за съфинансиране. При разумно влагане на тези 
средства за работа по програмите, сумата можеше да се утрои - чрез дейности, типични за 
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Сдружение НКО. Поради липса на юридическо лице, с което да се кандидатства, членове на 
УС на НКО предложиха регистриране на дружество за стопанска дейност към Сдружение 
НКО. То трябваше да работи по търговския закон и в тясно сътрудничество с 
Научноизследователския сектор на ТУ-София, като НИС и ТУ-СТ са съизпълнители в 
предложенията - заради материалната база и персонала, които притежават. Решено бе 
средствата в НИС и ТУ-СТ да се изтеглят като хонорари и да се кандидатства от името на НКО 
в две процедури - "ТФЛ" (проект Тематично фокусирана лаборатория ФВС и осветление) и 
"РИК" (Развитие на иновационни клъстери – клъстер ефективно осветление с използване на 
ВЕИ). Останалото е известно -  при опита да бъде учредено КЕО-НКО ЕООД необходимите 2/3 
гласове от УС за избор на управител/и не бяха постигнати. Регистрация на дружеството не се 
състоя и решение за това остана да се вземе от Общото събрание! Изпуснат беше моментът 
НКО да заработи като реален Клъстер с основна функция осигуряване на стопанска дейност 
чрез членовете си – физически и юридически лица. Първите са необходимата връзка с 
фирмите от Клъстера в процеса изследване-внедряване на иновации (70% от ФЛ са 
преподаватели и научни работници); вторите – средата за иновации, ползвайки хората от НКО 
с научен потенциал. Стопанската дейност на НКО е полезна и за ежегодните младежки 
конференции - публикуването на резултати от дейността е предпоставка за професионално 
израстване на университетските преподаватели, членове на НКО. 

Случилото се  е резултат на неосведоменост за ролята на Клъстерите в стопанския живот 
на всяка страна. След като регистрирано по ЗЮЛНЦ сдружение се е обявило за Клъстер, то има 
задължението да обезпечи съвместната дейност на членовете си, юридически лица,  Ако това 
се осъществява с дружество, регистрирано по търговския закон, сключените от него договори 
по оперативни програми е логично да се изпълняват с фирмите от Клъстера. Стопанската 
дейност на иновационните клъстери, като среда за трансфер на технологии, трябва да е с 
приоритет пред извършваната досега просветителска дейност.  Отделянето на тази дейност в 
дружество с ограничена отговорност ще осигури и финансовата му самостоятелност  -  
членският внос на ФЛ от НКО покрива едва 1/6 част от годишната вноска за CIE.  

Насрочените предсрочни избори целят обновяване на УС със специалисти, които са в 
състояние да продължат започнатото. Изгубени бяха месеци за утвърждаване на предложен 
от адвокат учредителен акт на еднолично дружество, работещо по търговския закон! В крайна 
сметка актът беше приет, но с ограничения, които младите хора от УС, съгласили се да бъдат 
съуправители на дружеството, не пожелаха да изпълняват! Неяснотата по размера на 
отчисленията към НКО и ограниченията при сключване на договори са неприемливи в 
сравнение със съществуващите правила на НИС - естествено колегите ще работят чрез НИС, а 
не чрез НКО. Новият УС трябва да включи хора, които са убедени, че съвместната стопанска 
дейност на фирмите от Клъстер НКО е основен приоритет, превръщащ НКО в иновационен 
клъстер. Така ще се осигури и самоиздържане на НКО като член на CIE! Досега таксите за CIE 
се осигуряваха от провежданите конференции - участиетото на фирми в тях ни осигуряваше 
50% съфинансиране, изисквано от генералните спонсори (Варна–ЕМС’2017 - 10 х.лв, ФНИ при 
МОН’2018 - 8 х.лв, Дни на науката в ТУ-София‘2019 - 6 х.лв), но този модел вече се изчерпа. 
Наше е само това, което сами осигурим чрез дейността на членовете си. 

Ще съумее ли през следващия мандат обновеният УС да продължи да изпълнява 
приетата програма за превръщане на НКО в иновационен клъстер? Ще се осъзнае ли, че НКО 
е призван да провежда политиката на CIE в процеса изследване-внедряване на иновации към 
фирмите, членове на НКО? Нека се замислим над три послания към света на помирителя на 
ЮАР, Нелсън Мандела: “ 1. Образованието е най-мощното оръжие, което може да се 
използва, за да се промени светът; 2. За да бъдеш свободен, не стига просто да се 
освободиш от веригите, трябва да уважаваш и утвърждаваш свободите на другите; 3. 
Ако искаш да се помириш с врага си, трябва да работиш с него. Така той става твой 
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партньор”. Както и над надписа на входа на университет в Южна Африка: “За да разрушиш 
една нация, не са нужни атомни бомби или снаряди с далечен обсег. Достатъчно е да 
занижиш образователното ниво и да разрешиш да се преписва на изпитите. Пациенти 
умират в ръцете на такива лекари. Сгради се сгромолясват в ръцете на такива инженери. 
Пари потъват в ръцете на такива икономисти и счетоводители. Хуманизмът загива в 
ръцете на такива духовници. Правосъдието умира в ръцете на такива съдии. Крахът на 
образованието е крахът на нацията”. 

Ето накратко резултатите от работата ни през последните 4 години: 

- На 16 февруари е стартирано и на 2 март 2016 е възстановено членството на НКО в CIE, 
световна организация, създадена през 1913 г., включваща 36 водещи нации в осветлението; 

Re: membership Bulgaria 
From: Ohno, Yoshi Dr. 
To: nko@tu-sofia.bg  
Cc: Kathy Nield  
Date: 16-02-2016 Tuesday 13:43 
 
Dear Prof. Pachamanov, 
 
Thank you very much for this great news.  I’m very glad to 

hear that Bulgaria is back to CIE.  Central Bureau will guide you 
for official processes for restoring CIE membership. Looking 
forward to much contributions to CIE activities from Bulgaria. If 
you have any questions on CIE activities, please feel free to 
contact us. 

 
Best regards, 
Yoshi Ohno 
President of CIE 
-- 
Dr. Yoshi Ohno 
NIST Fellow, Sensor Science Division 
National Institute of Standards and Technology 
100 Bureau Drive, Gaithersburg, MD 20899-8442 
Tel: 1 301 975-2321 

RE: membership Bulgaria  Draft reply to NCLB 
From: ciecb <ciecb@cie.co.at> 
To: "nko@tu-sofia.bg" <nko@tu-sofia.bg> 
Cc: ciecb<ciecb@cie.co.at>,"Ohno, Yoshi Dr." ohno@nist.gov  

Date: 17-02-2016 13:13 

Dear Professor Pachamanov, 
Thank you for your letter confirming the intention of the National 

Lighting Committee of Bulgaria (NCLB) to restore its links with the CIE 
and information that confirms that the NLCB is the heir of the National 
Commission of Lighting. 

I understand that given the long history of Bulgaria within the CIE  
the NCLB intends to re-join the CIE as a National Committee and that to 
support this intention in a concrete way  NCLB has offered to pay dues 
at 1.5 times the calculated annual dues (these would be 1.5 times 
€1,885 for 2016) in order to clear the older outstanding dues. Both of 
these actions are strongly welcomed and indicate the on-going 
commitment of NCLN to contribute to the work of the CIE. 

We look forward to receiving the National Committee application 
form from NCLB, which will initiate the process to re-instate NCLB as a 
National Committee of the CIE. Further I would like to advise you that 

the CIE Board of Administration (BA) is meeting on March 2, 2016, it 
would be advantageous to receive the CIE NC application form early 
next week so that it can be tabled at the BA meeting for approval. 

Yours sincerely, 
Kathryn Nield 
General Secretary 
CIE Central Bureau, Babenbergerstrasse 9/9A 
1010 Vienna Austria 
Mobile:+ 43 699 17143187 Office:  +43 1 714 43 187 
Email:  kathryn.nield@cie.co.at www.cie.co.at  

- Върнат е дългът на предишното ръководство на НКО към CIE в размер на 13000 лв; 

- Редовно се плаща членски внос на CIE от 2016 насам – общо са платени около 21000 лв, 
включително за пълни годишни абонаменти от излизащите публикации на CIE; 

-  Провеждат се ежегодни младежки конференции, осигуряващи професионално 
израстване на членовете на НКО, както и рекламиране на дейността на фирмите от Клъстер 
НКО. Петата национална младежка конференция Lighting’2020 ще бъде проведена в Русе от 
24-26 септември 2020 и е регистрирана под номер 47792 към IEEE. 

- Постъпилите в Съюза на учените 16500 лв на НКО през периода 2004-2010 предстои да 
бъдат изискани по съдебен ред - Председателят на Съюза на учените в България (СУБ), проф. 
Диана Петкова, се подписа върху документа от 2010 г. (през 2018), че средствата подлежат на 
връщане към НКО, но шансът да ги получим без завеждане на съдебен иск е минимален; 

-  Извършена е подготовка за осъществяване на стопанска дейност в НКО между 
членовете ФЛ и членовете ЮЛ от Клъстер НКО. С отчисления от тази дейност ще се прекрати 
безвъзмездната работа на членовете на сдружението при организация на конференции, 
семинари, както и ще се уреди заплащането по счетоводната отчетност на тези дейности; 
лекторските възнаграждения ще се заплащат според нормативите на държавните 
университети – 50% брутна годишна заплата, разделена на годишен норматив часове. 
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1. Организационен живот 

Броят на физическите лица (ФЛ), членове на НКО, към 04.10.2019 г. е 87. Заради неплатен 
членски внос през последната година са отпаднали две ФЛ. От списъка на юридическите лица, 
според правилата за участие в Оперативни програми, са отпаднали 6, един ЕТ е прехвърлен 
към ФЛ поради закриване на фирмата. Така редовните членове на Клъстер НКО останаха 17. 
По препоръка на CIE, националните комитети трябва да са отворени към повече фирми от 
бранша, защото политиката на иновации в осветлението се осъществява чрез тях.  

Заради новите перспективи, резултат от прилагане на светлодиодните технологии, както 
и възможностите за захранване на изкуственото осветление чрез възобновяеми източници на 
електроенергия, на конференциите се стимулира участието на технолози и специалисти-
енергетици, с цел увеличаване на изследователската работа по прилагане на покривни 
фотоволтаични системи (ФВС) - за тези системи не се изисква разрешение за продаване на 
енергия през деня, съответно за закупуване на енергия за осветление през нощта, ползвайки 
енергийната система като консуматор, съответно източник. В резултат, през 2/3 от живота на 
ФВС, разходите за енергия за осветление се получават нулеви. Включването в дейността на 
НКО на фирми, свързани с изграждане, експлоатация и контрол на ФВС за нуждите на 
осветлението е предмет на участие на НКО в оперативни програми - с еднолично дружество с 
ограничена отговорност, което ще поеме стопанската му дейност. 

1.1. Заседания на УС на НКО през 2019 и присъствия на членовете му 

През 2019 г. бяха проведени 5 присъствени заседания на УС и се организира едно 
гласуване по интернет. 

Име, присъств./ 
пълномощно 

Засед. 
№15 

Засед. 
№16 

Засед. 
№17 

Засед. 
№18 

Засед. 
№19 

Неприс. 
гл. №19а 

А. Пачаманов   ДА ДА ДА ДА ДА ДА 
Б. Прегьов    ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

И. Петринска   Пълн. Пълн. Пълн. Пълн. Пълн. НЕ 

М. Монев     ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

Н. Янева         НЕ ДА ДА ДА ДА ДА 
К. Късев         Пълн. ДА ДА ДА ДА ДА 

К. Николова    ДА ДА ДА ДА Пълн. ДА 

Б. Бойчев        ДА ДА ДА НЕ ДА ДА 

Д. Павлов      ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

Т. Кючуков   НЕ Пълн. Пълн. Пълн. Пълн. НЕ 

Вл.Шаламанов   ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

Кворум 9/11 11/11 11/11 10/11 11/11 9/11 

        1.2. Извлечения от протоколи на заседания на УС на НКО през 2019 г. – в приложение 1 

1.3. Оценка на работата на членовете на УС и контактните лица по дивизии  
Ангел Пачаманов, председател на НКО втори мандат – оценката ще даде събранието. 

Осигурил спонсорство за BLJ2019 и Lighting2019, 19-21 септември в размер на 6000 лева. 
Борислав Прегьов – зам.председател втори мандат; представител на НКО в генералната 

асамблея (GA) на CIE. Председател на организационния комитет на BLJ2019 и Lighting2019 в 
Пловдив, 19-21 септември. Осигурил спонсорство за конференциите за 1500 евро.  

Владимир Шаламанов - секретар вътрешна дейност; връзка с фирми от бранша; контактно 
лице за дивизия 3.  Осигурил 1000 лв спонсорство за BalkanLightJunior2019 - Пловдив. 

Мони Монев - контактно лице за дивизии 4+5.  
Николина Янева - втори секретар външна дейност; второ контактно лице на дивизия 6.  
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Кирил Късев – контактно лице за дивизия 8, отговорник за работата с IEEE. Участва активно 
в подготовката и провеждането на BalkanLightJunior2019 – Пловдив, 19-21 септември. 

Димитър Павлов – ръководител на договор №191ДН0020-01 за частично финансиране от 
ТУ-София с 6000 лева на научен форум BalkanLightJunior2019, включен в „Дни на науката”. С 
тях са платени разходи за настаняване, кафе паузи и официална вечеря на участниците. 

Ива Петринска – секретар външна дейност, секретар на CIE-NCBG; контактно лице за 
дивизия 1; научен секретар на BalkanLightJunior2019 - Пловдив, 19-21 септември. 

Камелия Николова – отговорник в УС за работа с проектанти и дизайнери; участва в 
провеждането на BalkanLightJunior2019 в Пловдив; контактно лице на дивизия 6. 

Борислав Бойчев – отговорник в УС за работа с фирми за инженеринг и органи за контрол.  
Теодор Кючуков - оформяне на материалите за BalkanLightJunior2019 - Пловдив. 

1.4. Проведени семинари от плана за 2019 

Проведен е един семинар: Нови публикации на CIE по проблематиката на дивизия 1.  

1.5. Отложени семинари за 2020 г.   
1. Фотометрия, колориметрия и радиометрия - проблеми при фотометриране на 

светлодиоди. Отг. Контактно лице дивизия 2;  
2. Интериорно осветление. Отг. Контактно лице дивизия 3; 
3. Българска светлотехническа промишленост и потребители – проблеми и перспективи. 

Отг. Контактно лице дивизии 4-5. 
4. Използване на покривни и фасадни ФВС за намаляване разходите за сградно и 

публично осветление – семинар по докладите от направлението в Lighting’2017, 
Lighting’2018 и Lighting’2019 (Сесия 6). Отг. Контактни лица дивизии 3, 4-5, 6-8. 

1.6. Втора младежка балканска конференция по осветление BalkanLightJunior2019 и 
четвърта конференция за млади учени LIGHTING’2019,  Пловдив 19-21 септември 

1.   От общо 60 заявени доклада са изнесени 51. BalkanLightJunior2019 е под номер 45311 към 
IEEE. 45 доклада са представени на английски език, от тях за цифровата библиотека IEEE 
Xplore® са одобрени 40. В конференцията взеха участие докладчици от Турция, Гърция, 
Словения, Румъния, Сърбия и Полша. BalkanLightJunior2019 се съфинансира от Фонд “Дни 
на науката в ТУ-София” с 6 х.лв - по договор 191ДН0020-01/2019 с ръководител гл. ас. д-р 
инж. Димитър Павлов, член на УС на НКО. 

2. Приоритет на конференцията бе привличане на специалисти от близки области на 
осветлението – електроника, комуникационна техника, автоматика. Особено активно 
участие с доклади е направление “Осветление и Възобновяеми източници на енергия”, 
приоритетно и за двете предишни конференция за млади учени Lighting2017 и Lighting2018. 
Цел - постигане нулеви разходи за осветление през 2/3 от живота на покривни 
фотоволтаични системи чрез продаване на енергия на системата през деня и закупуване на 
такава през нощта. 

3. Осветлението стана популярно и с прилагането на светлодиодни технологии, повишаващи 
енергийната ефективност на осветлението – чрез включване на специалисти от области 
електроника, комуникационна техника и автоматика. Направление “Осветление и 
Възобновяеми източници на енергия” е атрактивно за архитекти и проектанти - всяка сграда 
има покрив и фасада, съответно възможност за монтаж на фотоволтаична система, 
продаваща енергия през деня и закупуваща енергия вечер чрез прилагане на принципа 
“нулеви разходи за осветление и климатизация”. Това е възможно чрез използване на 
интелигентни системи за измерване на енергия, отдалечен контрол на системите за 
генерация/потребление на енергия и съгласуване на производство с потребление на 
енергия на ниво мрежи ниско напрежение. 
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4. Програмата на конференцията бе разделена на 11 тематични секции. В традиционните 
направления на осветлението постъпиха около 75% от общия брой доклади. Останалите 
25% са от направления, обслужващи осветлението – ФВС, електроника, комуникационна 
техника и автоматика. 

5. Какви са основните изводи, които се очертаха и каква е моментната снимка на сектор 
Осветление в България и света? Какво е мястото на България в нея? За осветление в 
световен мащаб се изразходва около 20% от общото количество произведена 
електроенергия. Повишаването на енергийната му ефективност е пряк път към намаляване 
на този дял – светлодиодни технологии, управление на осветлението по принципа 
„осветление колкото, където и когато трябва“.  Използването на фотоволтаични системи е 
пряко свързано с намаляване на въглеродните емисии през деня. 

1.7. Библиотека с материали на CIE 

Списъкът с наличните материали е публикуван на сайта на НКО: https://nko.bg. Всички 
публикации на хартиен носител от абонамента за 2016-19 г. са на разположение за ползване 
от членовете на НКО (срещу членска карта) в лаб. 12305, ЕФ на ТУ-София. Допускането до 
лаборатория 12305 става всеки работен ден от Камен Георгиев (kamen_g@tu-sofia.bg) или 
Дилян Иванов (dilyanivanov@tu-sofia.bg). 

1.8. Промяна на устава през 2019  

Уставът се допълни с условие председателят на НКО да заема поста до два  мандата по 4 
години. Заемането на поста до два мандата е прието на събранието през 1995, когато постът 
председател на НКО е предаден от проф. Николай Василев  на доц. Христо Василев, сега 
професор. Мандатът е увеличен от 3 на 4 години, за да се уеднакви с този на CIE. Уставът е 
допълнен с членове, позволяващи стопанската дейност на Сдружение НКО да премине към 
създадено за целта ЕООД, 100% собственост на НКО.  

2. Състояние на НКО и регистър на членовете  

Сдружение "Национален комитет по осветление в България /НКО/" е наследник на 
Националната комисия по осветление, учредена към Държавния комитет по наука и 
технически прогрес на 12 септември 1964 г. и приета за член на Международната комисия по 
осветление (CIE) през септември 1967 г. със статут на Национален комитет по осветление в 
България (CIE-NCBG). От 01.01.1968 г. НКО е прехвърлен към Научно-техническия съюз по 
електротехника и съобщения, а след учредително събрание на 3 ноември 2004 г. е вписан в 
регистъра за юридическите лица с нестопанска цел под №11906, том.231, стр.40, ф.д. 
11914/04. Оттогава, като сдружение с нестопанска цел в частна полза (ЕИК:131339544) НКО 
изпълнява ролята на “Клъстер НКО”. Клъстър е обединение на юридически лица и/или 
еднолични търговци, включващо и университети/научно-изследователски организации и 
физически лица, които имат общи икономически интереси с цел увеличаване на 
конкурентоспособността, бизнес развитието, научноизследователския потенциал и 
административния капацитет на членовете на сдружението и на сдружението като цяло. 

 
РЕГИСТЪР НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СНЦЧП "НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ /НКО/" КЪМ 04.10.2019 ПО 
РЕДОВНОСТ НА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС ОТ 10.12.2013 ДО 19.07.2019   
        

Nо 
по 

ред 

Чл. 
карта 

№ 
Физическо лице, име до 2017 

Чл.вн. 
2018 

Чл.вн. 
2019 

Чл.вн. 
2013-19 

OK/
NOK 
1/0 

1 3 Венета Стоянова Стефанова 40,00 10,00   50,00 1 

2 5 Ганчо Иванов Ганчев 40,00 10,00   50,00 1 

3 6 Стойо Колев Платиканов 40,00 10,00   50,00 1 

4 8 Николина Иванова Янева 121,00 10,00   131,00 1 
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5 10 Елена Харитонова Начева 30,00 20,00   30,00 1 

6 12 Мони Тодоров Монев 165,00 10,00   175,00 1 

7 13 Ангел Саракинов Пачаманов 145,00 10,00 10,00 165,00 1 

8 14 Николай Цветков Бърдарски  40,00 10,00   50,00 1 

9 16 Борислав Георгиев Прегьов 160,00     160,00 1 

10 18 Румен Младенов Василев  45,00 10,00   55,00 1 

11 19 Божанка Иванова Флориан 135,00 10,00 10,00 155,00 1 

12 20 Светла Григорова Младенова 40,00 10,00   50,00 1 

13 21 Юлия Атанасова Янакиева 30,00 20,00   30,00 1 

14 23 Стоян Савов Петров  160,00 10,00   170,00 1 

15 24 Владимир Дойчев Дойчев 40,00 10,00   50,00 1 

16 28 Красимир Емилов Киров 30,00 20,00   50,00 1 

17 29 Пламен Ценков Цанков  40,00 10,00   50,00 1 

18 30 Димитър Пенчев Матев  186,56     186,56 1 

19 31 Борислав Богданов Бойчев 145,00 10,00   155,00 1 

20 32 Радослав Иванов Кючуков 40,00 10,00   50,00 1 

21 34 Димитър Тодоров Павлов 151,00 10,00   161,00 1 

22 35 Зорница Николова Парашкевова 30,00 20,00   50,00 1 

23 37 Лиляна Орлинова Динева 40,00 10,00   50,00 1 

24 40 Борис Георгиев Тошев 255,00 10,00 10,00 275,00 1 

25 42 Красимир Димитров Симеонов 115,00 10,00   125,00 1 

26 43 Владимир Георгиев Шаламанов 115,00 10,00   125,00 1 

27 44 Захари Александров Иванов 55,00 10,00   65,00 1 

28 45 Камелия Тодорова Николова 475,00 10,00   485,00 1 

29 46 Илия Мирков Димитров 41,00 10,00   51,00 1 

30 47 Ива Чавдарова Петринска 1211,28 10,00 20,00 1241,28 1 

31 48 Петър Иванов Стоев 41,00 10,00   51,00 1 

32 49 Кирил Маринов Късев 70,00 10,00   80,00 1 

33 51 Диана Димитрова Стоева 40,00 10,00   50,00 1 

34 52 Дилян Димитров Иванов 111,00 10,00 10,00 131,00 1 

35 53 Николай Стефанов Матанов 40,00 10,00 10,00 60,00 1 

36 54 Нели Симеонова Рац 40,00 10,00   50,00 1 

37 55 Весела Р.Константинова 5,00 55,00   5,00 1 

38 56 Ангел Стефанов Терзиев 100,00 50,00   150,00 1 

39 57 Петко Георгиев Цветанов 5,00 55,00   60,00 1 

40 58 Кирил Янакиев Киров 150,00 50,00   200,00 1 

41 63 Слави Георгиев Габровски 30,00 20,00   50,00 1 

42 64 Дарин Славов Габровски 30,00 20,00   50,00 1 

43 65 Димитър Василев Георгиев 30,00 20,00   50,00 1 

44 66 Йохан Василев Петков 45,00 10,00   55,00 1 

45 67 Иван Любенов Чалгънов 40,00 10,00   50,00 1 

46 68 Камен Георгиев Георгиев 110,00 10,00   120,00 1 

47 69 Константин Христов Христов 40,00 10,00 10,00 60,00 1 

48 71 Милко Тодоров Йовчев 50,00 10,00   60,00 1 

49 72 Теодор Монев Монев 40,00 10,00   50,00 1 

50 74 Георги Атанасов Атанасов 10,00 10,00 10,00 30,00 1 

51 76 Виктор Йорданов Манов 40,00 10,00   50,00 1 

52 77 Валентин Николов Гюров 40,00 10,00   50,00 1 

53 81 Ива Димитрова Драганова - Златева 25,00 35,00   60,00 1 
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54 82 Димчо Георгиев Михайлов 10,00 10,00   20,00 1 

55 83 Никола Трифонов Николов 90,00 10,00   100,00 1 

56 84 Йордан Методиев Шопов 10,00 10,00   20,00 1 

57 85 Марин Карамфилов Димитров 10,00 10,00   20,00 1 

58 86 Теодор Радославов Кючуков 10,00 10,00   20,00 1 

59 87 Васил Руменов Русев 20,00 10,00   30,00 1 

60 88 Ганчо Ангелов Ганчев 20,00 10,00   30,00 1 

61 90 Георги Тодоров Тодоров 30,00 10,00   40,00 1 

62 91 Николай Александров Александров 20,00 10,00   30,00 1 

63 92 Орлин Любомиров Петров 30,00 10,00   40,00 1 

64 98 Йорданка Кръстева 0,00 60,00  60,00 1 

65 99 Веселин Христов Христакев  10,00 10,00 10,00 30,00 1 

66 100 Мария Кирилова Маринова  10,00 10,00 10,00 30,00 1 

67 102 Рад Христов Станев  10,00 10,00   20,00 1 

68 103 Десислав Тодоров Тодоров  10,00 10,00   20,00 1 

69 104 Явор Господинов Янев  10,00 10,00   20,00 1 

70 109 Сехер Юсниева Кадирова  10,00 10,00   20,00 1 

71 110 Цветелина Красимирова Терзийска 10,00 10,00   20,00 1 

72 111 Антон Ангелов Монев  10,00 10,00   20,00 1 

73 120 Емил Ангелов Димитров 0,00 10,00   10,00 1 

74 121 Трифон Василев 0,00 10,00   10,00 1 

75 122 Мария Вълчева Ненова 0,00 10,00   10,00 1 

76 123 Емил Христов Рачев 0,00 10,00   10,00 1 

77 124 Валентин Авгелов Миленов 0,00 10,00   10,00 1 

78 125 Димо Георгиев Стоилов 0,00 10,00 20,00 30,00 1 

79 126 Радослав Лазаров Спасов 0,00 10,00 10,00 20,00 1 

80 127 Даниел Димитров Добрилов 0,00 10,00 10,00 20,00 1 

81 129 Александрина Веселинова Сандова 0,00 10,00   10,00 1 

82 130 Димитър Павлов Жечев 0,00 10,00   10,00 1 

83 131 Тодор Стоянов Джамийков 0,00 10,00   10,00 1 

84 132 Недка Вълчева Иванова 0,00 10,00   10,00 1 

85 133 Марко Димитров Димитров 0,00 10,00   10,00 1 

86 135 Светослав Александров Савов 0,00 10,00 10,00 20,00 1 

87 136 Бончо Станчев Димитров 0,00 0,00  0,00 1 
   5622.84 1155.00 160.00 6937.84 87 
Nо 
по 

ред 

Чл. 
карта 

№ 
Юридическо лице/Фирма 

Чл.вн. 
до 2017 

Чл.вн. 
2018 

Чл.вн. 
2019 

Чл.вн. 
2013-19 

OK/
NOK 
1/0 

1 59 „Улично осветление“ ЕАД- Сф 5700,00 0,00 0,00 5700,00 1 

2 60 ТУ-София (НИС 6068-1) 480,00 800,00 6000 7280,00 1 

3 61 „Алфа Лайт“ ООД, София 4220,00 1000,00 0,00 5220,00 1 

4 62 „Габровски“ ООД, Варна 480,00 120,00 0,00 600,00 1 

5 70 „Ковас“ ООД, София 480,00 120,00 0,00 600,00 1 

6 78 „ЛУМИНА“ ООД, София 120,00 120,00 0,00 240,00 1 

7 93 „ЕСОТ“ ЕООД, София 3000,00 3500,00 3000 9500,00 1 

8 94 „ТУ-С-Т“ ЕООД (2091-02-690) 2000,00 0,00 0,00 2000,00 1 

9 95 „359 България“ ЕООД, София 1000,00 0,00 0,00 1000,00 1 

10 96 „КОНЕТ-СОФТ“ ЕООД, Бл 0,00 60,00 0,00 60,00 1 

11 97 „ДЕНИМА-ЕЛ-ГРУП“ ООД, Сф 120,00 120,00 0,00 240,00 1 
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12 101 „ЛЕДВАНС“ ООД, София 7833,20 2937,45 2937,45 13708,10 1 

13 112 „ЕВРОТУР МК“ ЕООД, Бургас  0,00 480,00 0,00 480,00 1 

14 114 „КАНАЯ“ ООД, София 60,00 60,00 0,00 120,00 1 

15 118 “НЕДСТАР” ЕООД, Смолян 0,00 60,00 0,00 60,00 1 

16 119 „КОНЕТ“ ЕООД, Благоевград 0,00 60,00 0,00 60,00 1 

17 128 „НМТ Трейдинг“ ЕООД, София 0,00 1000,00 0,00 1000,00 1 

17 редовни юридически лица; 25493.20 10437.45 11937.45 47868.10 17 

87 редовни физически лица; 5622.84 1155.00 160.00 6937.84 87 

104 редовни членове на НКО към 04.10.2019; 31116.04 11592.45 12097.45 54805.94 104 

Възстановяването на членството на отпаднали членове от състава заради неплатен 
членски внос се извършва след внасянето му по банков път на сметка:  

"НКО-България", IBAN: BG85 BPBI 7940 1081 9901 01, BIC: BPBIBGSF, Юробанк Б-я АД 
 
3. Статут и основни приоритети на НКО през 2020 

3.1. Национален комитет по осветление в България /НКО/ е сдружение с нестопанска цел 
в частна полза на членовете си (СНЦЧП НКО). През следващия мандат сдружението може да 
се пререгистрира в обществена полза, предвид ориентирането на стопанскатата му дейност 
към еднолично дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България; 

3.2. За юридическите лица, членове на сдружението, НКО е клъстер в областта на 
светлината и светлинните технологии, обединявайки 17 фирми, допълващи се в дейността си; 

3.3. Сдружение НКО представя Република България като национален комитет (CIE NC BG) 
в Международната комисия по осветление (CIE) от 1967 г. и поддържа абонамент за всички 
печатни издания. Последните се предоставят за ползване на членовете му безвъзмездно. 

3.4. Разпределение по предмет на дейност на членовете на Иновационен клъстер НКО: 
- научни изследвания и проектиране в областта на светлината и светлинните технологии 

(ТУ-СТ ЕООД, НИС при ТУ-София, УО ЕАД, ЕСОТ ЕООД); 
- проектиране и изграждане на покривни ФВС за сгради, ФВС за тунелно осветление и ФВС 

за публично осветление,  използващи мрежата за обмен на енергия през деня и нощта (ТУ-СТ 
ЕООД, НЕДСТАР ЕООД, УО ЕАД, ДЕНИМА ЕЛ ООД); 

- конструиране, инсталиране и сервиз на апаратура за измерване, управление и отдалечен 
контрол на осветителни уредби и ФВС (ТУ-СТ ЕООД, КОНЕТ СОФТ ЕООД, ДЕНИМА-ЕЛ ООД); 

- светлотехнически изпитания, контрол на параметри, свързани с енергийна ефективност 
на осветлението, прилагане на ФВС за намаляване разходите за осветление, измерване на 
светлотехнически параметри и параметри на работната среда в сгради, проверка на 
електромери за ФВС, измерване на заземления и мълниезащитни съоръжения на ФВС (КЕО-
НКО ЕООД, 359 България ЕООД); 

- обучение по прилагане на ФВС за намаляване разходите за изкуствено осветление (НИС, 
НЕДСТАР ЕООД, ЕСОТ ЕООД); 

3.5. КЕО-НКО ЕООД – фирма на НКО, която се регистрира по търговския закон за 
стопанската дейност на НКО. 

Предмет на дейност на КЕО-НКО ООД: консултантска дейност, научни изследвания, 
анализи, експертизи, рецензии в областта на светлината и светлинните технологии; експертна, 
консултантска и просветителска дейност по намаляване разходите за изкуствено осветление; 
организиране на обучения; проектиране и изграждане на фотоволтаични системи за сградно, 
тунелно и публично осветление; проектиране на системи за контрол и управление на 
енергопотреблението на осветителни уредби и производството на енергия от фотоволтаични 
системи; разработване и внедряване на енергоспестяващи устройства и технологии; 
проектиране на електроснабдителни системи, електрически инсталации и осветителни 
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уредби; създаване на обекти на интелектуална собственост и сделки с интелектуална 
собственост; вътрешно и външно търговска дейност и търговско представителство, както и 
всяка друга дейност, незабранена със закон. 
  

3.6. Клъстер НКО  
Целесъобразно е НКО да продължи подготовката на проектното предложение 

“Оптимизиране по експлоатационни разходи на публично и сградно осветление чрез 
използване на възобновяеми източници на енергия (ВИЕ)”  по изискванията на процедура 
„Развитие на иновационни клъстери“ от ОПИК.  Със същата проблематика КЕО-НКО ЕООД 
може да кандидатства в други оперативни програми на ЕО. Проектът е продължение на 
завършена тема към Фонд научни изследвания на МОН, договор МУ-ФС-07/2008-2010 
“Оптимизиране по разход на енергия на осветителни уредби на улици и пътни тунели” с 
изпълнители НИС при ТУ-София и “ЕСОТ” ЕООД – София, завършил с две докторски 
дисертации и резултати в следните области на изкуственото осветление: 

1. Алтернативни системи за захранване на осветителни уредби с използване на 
възобновяеми енергийни източници (ВИЕ) извън разрешителния режим (до 30 kWp покривни 
и фасадни фотоволтаични микроцентрали) с цел намаляване експлоатационните разходи за 
осветлението на база продаване на електроенергия на системата през деня и закупуване на 
такава през нощта - без използване на скъпи съоръжения за съхранение на енергия; 

2. Разработване на оптимизационни модели за балансиране на производство и 
потребление на електроенергия между покривни фотоволтаични системи и налични 
общински потребители към същата мрежа НН с цел поевтиняване на себестойността на 
консумираната електроенергия с цената за пренос на електроенергия и цената на достъп до 
електроразпределителната мрежа (около 45 лв/MWh при базова цена на електроенергията 
170 лв/MWh); 

3. Въвеждане на LED технологии за подобряване ефективността на осветлението, чрез 
намаляване консумацията на електроенергия, на принципа:  "осветление където е 
необходимо, когато е необходимо, колкото е необходимо"; 

4. Внедрявяне на системи за "интелигентно" тунелно, улично и сградно осветление, 
разработване на "светлинни сценарии" и оценка ефективността на управляеми осветителни 
уредби; 

5. Устойчиво развитие: осигуряване на заетост на  фирмите на клъстера за времето на 
действие на мероприятията, предварително дялово разпределение на годишните 
постъпления между фирмите, ангажирани с одит&проектиране, доставчици на оборудване, 
изпълнители на реконструкциите и фирмите, ангажирани с експлоатацията и контрола. 
Постигане на заложените показатели чрез обективни и прозрачни критерии за разпределение 
на получените ползи; 

6. Обучение на хора, които са необходими за новите технологии: при клъстерите 
участието на университет/научна организация е задължително. 

В икономиката клъстерите играят ролята на коалициите в политическия живот на 
обществото. Късметът е подготовка + подходяща възможност, което означава предварително 
придобити знания и умения, позволяващи да се видят възможностите, които новите 
технологии в конкретната област предоставят. Вижда се това, което се знае и се разбира това, 
което се прави - колкото по-широка област покрива клъстера с дейността си, толкова повече 
възможности за иновации в областта на осветлението ее откриват.  

Как се работеше по реновиране на изкуственото осветление преди поевтиняване на 
фотоволтоичните системи: оценяване на възвръщаемост на инвестиция, теглене на 
кредит, осъществяване на реконструкцията, връщане на кредита... И ако не е съобразена 
тенденцията, че за няколко години светлодиодите и фотоволтаичните панели драстично 
поевтиняват, на данъкоплатците “се завещава“ изплащане на скъпи решения… Още по-лоша 
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е практиката с харчене на пари по програми за реконструкции, които не се изплащат за ½ от 
срока на работа на реконструираните съоръжения.  

Какви са условията сега: организира се екип за одит на осветлението, клиентът тегли 
кредит по договор с гарантиран резултат за покривна ФВС + реконструкция на осветлението 
на цени, осигуряващи изплащане на кредита с постъпленията от продадената електроенергия. 
Иновационният екип взема част от онова, която е спестил като разход. 

При прилагане на LED осветители в публичното и сградното осветление се намаляват и 
разходите за експлоатация (труд, техника, енергия), затова кредитът е възможно да се върне 
за 1/3 от живота на уредбите и през 2/3 енергията от ФВС ще бъде безплатна. Създава се 
работа на специалистите по места, които съвместно с екип от близкия университет или 
иновационна фирма: 1) проучват и задават базисните условия, по които се сравняват 
бъдещите приходи;  2) проектират реконструкцията така, че разходите за кредита (за 
ФВС+реконструкция осветление) да се покриват с приходите от продажба на енергия на 
системата; 3) ефектът се получава при безпристрастен избор на вариант и лоялна конкуренция 
на всички нива (проектиране, доставка на съоръжения, изпълнение на реконструкцията, 
експлоатация на съоръженията, контрол на устойчивостта на постъпленията).  

Може ли да се осъществят тези намерения от Клъстер НКО? Иновационните клъстери 
са обединения на ЮЛ с основна дейност подобряване на сътрудничеството, обмена на 
информация в подкрепа на бизнеса и трансфера на технологии, каквото всъщност е 
сдружение НКО за членовете си, юридически лица. Допълнителни дейности са маркетинг на 
клъстера с цел увеличаване на участието на нови предприятия и организации и дейност по 
организиране на програми за обучение, семинари и конференции в подкрепа на обмена на 
знания и работата в мрежа и транснационално сътрудничество.  

Проектът, по който продължаваме да работим (справка сборник доклади от 
BalkanLightJunior2019), позволява кандидатстване по оперативни програми, при които 
съфинансирането от страна на фирмите от “Клъстер НКО” (вкл. КЕО-НКО ЕООД) ще бъде дори 
по-малко от това при ОПИК „РИК“ (35%) - при програми за обучение и създаване на тематично 
фосусирани лаборатории съфинансирането е от 0 до 10%. Така собствените средства може 
изцяло да се вложат за придобиване на материални активи (покривни ФВС към обучителни 
центрове във ВУЗ), които да позволят разпространение на опита и които са източник на доход, 
с който да се покриват направените разходи по изграждане на тези центрове. Обучителните 
центрове по проекта може да се ограничат до два – в двата големи технически университета 
в страната  - ТУ-София и ТУ-Варна. За обучителния център в София ще се използват 
преподаватели от магистърска програма ЕВИЕ (електроенергия от възобновяеми източници 
на енергия) на ЕФ на ТУ-София. Материалите ще се предоставят за ползване и в ТУ- Варна. 

4. Финансов отчет на НКО за 2019 г. 

Членски 
внос 

Платени на 
каса, лв 

По сметка, 
лв 

Общо, лв 
С натрупване, 

лв 
2015 68,00 280,00 348,00 348,00 

2016 1138,00 740,00 1878,00 2226,00 

2017 1981,56 7037,17 9018,73 11244,73 

2018 320,00 3233,75 3553,75 14798,48 

2019 270,00 620,00 890,00 15688,48 

 

Налични в сметката на НКО на 1.1.2019 5975,12 лв 

Налични в каса на на НКО на 1.1.2019 33,58 лв 

Средства на НКО към 1.1.2019 6008,70 лв 

Налични в сметката на НКО на 31.12.2019 6948.28 лв 
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Налични в касата на НКО на 31.12.2019 135.55 лв 

Средства на НКО на 31.12.2019 7083.83 лв 

Спрямо началото на годината (+/_) 1075.13 лв 

  

Приходи и разходи по пера 2016, лв 2017, лв 2018, лв 2019,лв 

ПРИХОДИ 23432,79 31310,85 33849,66 28472.47 
Прехвърлени от предходната година, лв 246,50 6781,67 7257,64 6008.70 

Приходи от членски внос физически лица 965,00 1582,90 380,00 350.00 

Приходи от членски внос юридически лица 913,00 7435,83 3173,75 540.00 

Приход от участници ФЛ в в конференции 2908,29 510,45 6029,22 5940.02 

Собствени приходи от участници ЮЛ 18400,00 5000,00 10449,50 9633.75 

Приходи съфинансиране на конференциите, лв 0,00 10000,00 6559,55 6000.00 

РАЗХОДИ 16651,12 24053,21 27840,96 21388.64 

Членство МКО за текущата година, лв 3690,40 3724,00 4137,35 4395.29 

Членство  МКО за 2009-12, лв 1845,34 2067,43 10858,41 0.00 

Абонамент за публикациите на МКО, лв: 0,00 410,89 782,78 0.00 

Разходи общи и за семинари, лв: 668,97 2209,04 374,38 1167.21 

Собстввени разходи за конференции, лв: 10353,73 5510,45 4902,91 6577.12 

Финансови разходи, лв: 92,68 131,40 285,13 249.02 

Разходи от съфинансирането по проекти, лв 0,00 10000,00 6500,00 6000.00 

Разходи за подготовка на бъдеща дейност на НКО, лв 0,00 0,00 0,00 3000.00 

Остават за следващата година, лв 6781,67 7257,64 6008,70 7083.83 

 
5. ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2019 

Наименование на  Сума в  Сума в хил.лв Наименование на  Сума в  Сума в хил.лв 

разходите лева 
Текуща 
година 

Предх. 
година 

приходите лева 
Текуща 
година 

Предх. 
година 

а  1 2 а  1 2 

I. РАЗХОДИ ЗА 
ДЕЙНОСТТА 

   
I. ПРИХОДИ ОТ 
ДЕЙНОСТТА 

   

А. Разходи за реглам. 
дейност 

   
А. Приходи от реглам. 
дейност 

   

1. Дарение    
1. Приходи от дарения 
под условия 

   

2. Други разходи 15459.73 15 20 
2. Приходи от дарения 
без условия 

   

Всичко А: 15459.73 15 20 3. Членски внос 890,00 1 4 

Б. Административни 
разходи 

15459.73   4. Други приходи 15553,77 15 15 

Общо: 15459.73 15 20 Общо: 16463.77 16 19 

II. ФИНАНСОВИ 
РАЗХОДИ 

   
II. ФИНАНСОВИ 
ПРИХОДИ 

   

3. Разходи за лихви    5. Приходи от лихви    

4. Отрицателни 
разлики от 
операции с 

   
6. Приходи от 
съучастия 

   

 финансови активи и 
инструменти    

7. Полож. разлики от 
операции с фин. 
активи и инструм. 
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5. Отрицателни 
разлики от промяна 
на валутни курсове 

   
8. Положителни 
разлики от промяна 
на валутни курсове 

   

6. Други разходи от 
фин. операции 

249,02 0 0 
9. Други приходи от 
финансови операции 

   

Общо II: 0 0 0 Общо II: 0 0 0 

III. ИЗВЪНРЕДНИ 
РАЗХОДИ 

   
III. ИЗВЪНРЕДНИ 
ПРИХОДИ 

   

IV. ЗАГУБА ОТ СТОП. 
ДЕЙНОСТ 

   
IV. ПЕЧАЛБА ОТ СТОП. 

ДЕЙНОСТ 
   

V. ОБЩО РАЗХОДИ 15210.71 15 20 V. ОБЩО ПРИХОДИ 16463.77 16 19 

VI. РЕЗУЛТАТ    VI. РЕЗУЛТАТ    

Всичко (V+VI) 15459.73 15 20 Всичко (V+VI) 16463.77 16 19 

 
6. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ЗА 2019 

АКТИВ 

 Раздели, групи статии Тек. година  Сума в хил. лева 

  лева Тек. година Предх. година 

 а 0 1 2 

В. ТЕКУЩИ АКТИВИ    

IV. Парични средства и парични екв.    

0. Парични средства в брой 135.55 0 0 

1. Парични средства в безср. сметки 6948.28 7 6 

 Общо за парични средства и екв. 7083.83 7 6 

 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ “B” 7083.83 7 6 

 СУМА НА АКТИВА 7083.83 7 6 

ПАСИВ 

 Раздели, групи статии Тек. година  Сума в хил. лева 

  лева Тек. година Предх. година 

 а 0 1 2 

А. Собствен капитал    

IV. Резерви, в т.ч.    

1. Други резерви 7083.83 7 6 

 Общо за Резерви 7083.83 7 6 

 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ “А” 7083.83 7 6 

 СУМА НА ПАСИВА 7083.83 7 6 

 
7. ПРОЕКТО БЮДЖЕТ НА НКО ЗА 2020 г. 

ГОДИНА 
2019, лв 

план 
2019, лв 

отчет 
2020, лв 

план 

ПРИХОДИ 22948,70 28472.47 24023.83 

Прехвърлени от предходната година, лв 6008,70 6008.70 7083.83 

Приходи от членски внос физически лица 500 350.00 500.00 

Приходи от членски внос юридически лица 1440 540.00 1440.00 

Приход от участници ФЛ в конференции 5000 5940.02 5000.00 

Собствени приходи от участници ЮЛ в конференции 5000 9633.75 5000.00 

Съфинансиране на конференциите по проекти, лв 5000 6000.00 5000.00 

РАЗХОДИ 15700 21388.64 15700.00 

Членство МКО за текущата година, лв 4200 4395.29 4200.00 
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Членство  МКО за 2009-12, лв 0.00 0.00 0.00 

Абонамент за публикациите на МКО, лв: 600 0.00 600.00 

Разходи за семинари и събрания, лв: 600 1167.21 600.00 

Собстввени разходи за конференции, лв: 5000 6577.12 5000.00 

Финансови разходи, лв: 300 249.02 300.00 

Разходи от съфинансирането по проекти, лв 5000 6000.00 5000.00 

Разходи за подготовка на бъдеща дейност на НКО, лв 0.00 3000.00 0.00 

Остават за следващата година, лв 7248,70 7083.83 8323.83 

 
София, 04.10.2019 

                                                       Председател на УС на НКО: проф. Ангел Пачаманов 
 
 

Приложение 1 
 

1.2. Извлечения от протоколи на заседания на УС на НКО през 2019 г. 
 
ПРОТОКОЛ № 15 
от заседание на УС’2017-19 на СНЦ “Национален комитет по осветление в България /НКО/”, проведено на 
03.01.2019 г., 17:30 часа, ТУ-София, лаб. 12305 (обявено на 13.12.2018) 
Председател на заседанието: Ангел Пачаманов, председател на УС 
Протоколчик: Камелия Николова, член на УС 
Присъстват: Ангел Пачаманов, Борислав Прегьов, Мони Монев, Борислав Бойчев, Камелия Николова, Димитър 
Павлов, Владимир Шаламанов 
Участие чрез пълномощно: Кирил Късев чрез Димитър Павлов; Ива Петринска чрез Камелия Николова 
Отсъстват: Теодор Кючуков, Николина Янева 
Има кворум (9 от 11, >50%) и заседанието може да се проведе.  
Дневен ред на заседанието: 
1. Приемане на отчета на УС на НКО за 2018 г. преди изпращането му до членовете на НКО месец преди ОС на 
05-02-2019; 
2. Предложения на УС за председател на ОС и комисия по провеждане гласуването на промените в устава; 
3. Отчет на Зам. Председателя на НКО за свършеното през 2018 г. за BLJ2019, 19-21 септември – Пловдив; 
4. Разни: 4.1. Преобявяване на място за провеждане и пускане на поканата за BLJ2019 в CIE; 4.2. Завеждане на 
дело срещу БНКО за неправомерно ползване на запазен знак и понесени щети по чл.7 от ЗЮЛНС; 4.3. Обновяване 
на сайта nko.bg и организация на библиотечната дейност; 4.4. Проучване на програми за Пловдив-ЕСК'2019 и 
кандидатстване за съфинансиране от ТУ-София за BLJ2019 (като конференция по IEEE); 4.5. Подготвяне на 
предложение по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), процедура Иновационни 
клъстери (ИК); 4.6. Подготвяне на предложение по ОПИК за лаборатория за контролни измервания на покривни 
ФВС към Клъстер НКО. 
А. Пачаманов предложи за протоколчик Камелия Николова и прочете дневния ред. Предложението за 
протоколчик и дневен ред бе подложено на гласуване.  
Резултат: 9 гласа „За“ , 0 „Против“, 0 „Въздържали се“ 
По точка 1 от дневния ред 
Приемане на отчета на УС на НКО за 2018 г. преди изпращането му до членовете на НКО месец преди ОС на 05-
02-2019 
А. Пачаманов: Отчетът е разпратен до УС в няколко варианта. При последния от тях спорните текстове са 
изнесени в предговора, който няма да се гласува от УС – той излиза като лично мнение. Финансовият отчет е 
изготвен от счетоводителя на НКО, който след ОС ще се внесе за публикуване в Агенцията по вписванията. На 
гласуване от УС подлежи частта на отчета от 6-та до 17-та страници. Останалото са приложения. 
Изказвания 
Б. Прегьов: Не трябва ли кандидатстване в предложение по ОПИК да се гласува на общо събрание? Сумите в 
т.3.5, които са записани по участници, потвърдени ли са от тях? 
Вл. Шаламанов: конкретните суми в т.3.5 е редно да са потвърдени писмено от участниците. Какво става ако се 
откажат? 
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А. Пачаманов: По устав стопанската дейност на НКО се провежда с решения на УС (чл.18 (3) Изпълнението и 
контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на УС на сдружението.). Допитване до ОС се налага 
при промяна статута на сдружението, разкриване на клонове на НКО в страната и др.п.  Конкретните суми от 
участващите в предложението по ОПИК в т.3.5 ще бъдат изчистени. Засега ще се даде само рамката. Дружество 
с ограничена отговорност ще бъде регистрирано единствено при положителен резултат от кандидатстването с 
предложение по ОПИК. Без осигурена стопанска дейност няма да се създава ХХХ-НКО ООД. 
Отчетът е подложен на гласуване:  
Резултат: 9 гласа „За“ , 0 „Против“, 0 „Въздържали се“ 
По точка 2 от дневния ред  
Предложения на УС за председател на ОС и комисия по провеждане гласуването на промените в устава 
Ангел Пачаманов предлага отчетът да се изнесе от Кирил Късев, като отговарящ за финансирането на 
конференциите, съгласно регламента с IEEE. При това положение събранието може да се води от Монев или 
него.  
Мони Монев счита, че е нормално след като не изнася отчетния доклад, А. Пачаманов да води ОС. 
Предложението е подложено на гласуване: 
Резултат: 9 гласа „За“ , 0 „Против“, 0 „Въздържали се“ 
А. Пачаманов предлага комисия по преброяването на гласовете при приемане на промените в устава: Борислав 
Прегьов, Владимир Шаламанов и Борислав Бойчев. Поради липса на други предложение комисията е гласувана:  
Резултат: 9 гласа „За“ , 0 „Против“, 0 „Въздържали се“ 
Според А. Пачаманов всички промени в устава, произтичащи от промените в ЗЮЛНЦ, е нормално да се гласуват 
общо - те са приети единодушно от УС. Това са: 
Чл. 2, ал. 2:   10 „за“; 0 „въздържал се“; 0 „против“ – от гласуване в УС 
Чл. 2, ал. 4:   10 „за“; 0 „въздържал се“; 0 „против“ – от гласуване в УС 
Чл. 2, ал. 5:   10 „за“; 0 „въздържал се“; 0 „против“ – от гласуване в УС 
Чл. 14, ал. 1 и 2:  10 „за“; 0 „въздържал се“; 0 „против“ – от гласуване в УС 
Чл. 25, ал. 2:   10 „за“; 0 „въздържал се“; 0 „против“ – от гласуване в УС 
Чл. 25, ал. 3:   10 „за“; 0 „въздържал се“; 0 „против“ – от гласуване в УС 
Чл. 25, ал. 5:   10 „за“; 0 „въздържал се“; 0 „против“ – от гласуване в УС 
Чл. 28:    10 „за“; 0 „въздържал се“; 0 „против“ – от гласуване в УС 
Чл. 29:    10 „за“; 0 „въздържал се“; 0 „против“ – от гласуване в УС 
Чл. 30, т.3:   10 „за“; 0 „въздържал се“; 0 „против“ – от гласуване в УС 
Останалите промени в устава може също да се гласуват общо или текст по текст: 
(промените са в курсив, подчертаното отпада) 
Чл. 1, ал. 2:     9 „за“; 0 „въздържал се“; 1 „против“ – от гласуване в УС 
(2) Сдружението е продължител на дейността на Националната комисия по осветление, създадена със заповед 
на Председателя на Държавния комитет за наука и технически прогрес (ДКНТП) на 12 септември 1964 г. и приета 
за член на Международната комисия по осветление (CIE) през септември 1967 година с име “Национален 
комитет по осветление в България /НКО/” (CIE NCBG). 
Чл. 16, ал. 2:    9 „за“; 0 „въздържал се“; 1 „против“ – от гласуване в УС 
(2) С решение на УС, прието с мнозинство 2/3 от състава му, самостоятелно или съвместно с други юридически 
лица, Сдружението може да създава търговски дружества с ограничена отговорност и/или да взема участие като 
ограничено отговорен съдружник в съществуващи търговски дружества. 
Чл. 18, ал. 1, т.1:    8 „за“; 1 „въздържал се“; 1 „против“ – от гласуване в УС 
(1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет: 1. Платена 
консултантска дейност на   физически и юридически  лица, които не са членове на сдружението, свързана с 
осветлението;  
Чл. 26, ал. 2:    7 „за“; 2 „въздържал се“; 1 „против“ – от гласуване в УС 
(2) Поканата по чл.25(3), материалите по чл.26(1) и протоколите от заседанията на УС се изпращат до всички 
членове, които са декларирали адрес на електронна поща за получаване на съобщения. 
Чл. 34, ал. 2:    5 „за“; 3 „въздържал се“; 2 „против“ – от гласуване в УС 
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от  4 (четири) години. 
Чл. 39а:     8 „за“; 0 „въздържал се“; 2 „против“ – от гласуване в УС 
Едно и също физическо лице може да бъде избирано за Председател на сдружението за не повече от два 
мандата. 
Мони Монев счита, че е по-логично ОС да избере начинът на гласуване – първо да се предложи общо гласуване 
за всички промени в устава, одобрени от УС. Едва след това, ако има възражения да се гласува текст по текст. 
По точка 3 от дневния ред 
Отчет на Зам.Председателя на НКО за свършеното през 2018 г. за BLJ2019, 19-21 септември – Пловдив; 
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Ива Петринска: Трябва да разпратим поканата за конференцията - в ОК са се съгласили да участват по един 
представител от Румъния, Турция, Словения и Словакия; представителите на Гърция, Сърбия и Македония не са 
отговорили нищо. 
Борислав Прегьов: Какво предлагат ТУ-Пловдив – само зали или и обслужване по отношение база за хранене и 
настаняване? Настаняването може да се осигури в два варианта: по-близък и съответно по-скъп хотел (хотел 
Тримонциум или друг); по-далечен и по-евтин хотел. Как ще се организират коктейлите и официалната вечеря? 
Хубаво е да се провери какви са вариантите с цялостно организация на едно място в хотел – със зала за 50 човека 
(наемът за зала за два дни е около 300 евро). 
А. Пачаманов: На BalkanLight2015 в Атина никой не се грижеше за хотел. Всеки си го уреждаше сам. Единствено 
за официалната вечеря беше ангажиран скъп ресторант, но таксата правоучастие можеше да бъде и без нея. 
Храненето през деня беше от кетъринг фирма във фоайето на музея до залата за презентации. За настаняването 
ще дадем опция за евтино пренощуване в общежитията на бившето АОНСО, които имат хотелска част. 
Вл. Шаламанов: В Амстердам беше по същия начин. Всеки може да отседне в близкия скъп хотел, но имаше 
опция да се отседне в хостел на ниски цени. 
Б. Прегьов: Ще направя необходимото проучване. Необходимо е и да се вложат средства за рекламна кампания, 
която да бъде полезна и за конференцията и за заинтересованите спонсори. Пакетите за спонсорите трябва да 
се преработят според техните нужди и да предложим реклама срещу спонсорство. Един пакет реклама в ТLL 
струва от 2 до 3 хиляди лева и включва рекламна кампания за фирмата и отпечатване на статия, свързана с 
дейността и’. Така спонсорите ще имат стимул да участват със средства в конференцията заради медийната изява 
и реклама. 
А. Пачаманов: Не съм против идеята на Прегьов, но досега повече от 1000 лв са давали само фирми, с които сме 
работили съвместно по проекти. Съмнявам се, че плащайки рекламната кампания на фирмите в TLL медия, 
балансът за нас ще бъде положителен. Но опитайте! 
Поради ангажимент Б. Прегьов трябва да се оттегли от заседанието. Тъй като не може да изчака т. Разни – по 
отношение завеждане на дело за неправомерно ползване знака на НКО от алтернативното сдружение БНКО - 
първо трябва да се изчака решението на Патентно ведомство (ПВ), което вече е уведомено за серията нарушения 
досега. Едва след това специалистът от ПВ ще ни каже какви са стъпките за завеждане на дело за щети, ако имаме 
искания за такива. Засега БНКО ще получи само предупреждение какви санкции го очакват, ако продължи да 
използва запазения знак на НКО. 
По точка Разни 
Ангел Пачаманов предлага да се уточнят срокове за неотложните задачи със съответни отговорници:  
4.1. Обявяване на мястото и пускане на поканата за BLJ2019 в CIE - Ива Петринска, Борислав Прегьов, Кирил Късев, 
срок: 31.01.2019;  
4.2. Информиране на Патентното ведомство за продължаване на неправомерното ползване на запазения знак 
на НКО от БНКО - знакът е поставен на Новогодишна картичка за 2019 на БНКО. Понасяме щети и по чл.7 от 
ЗЮЛНС заради еднаквите имена - Борислав Прегьов, специалист от Патентно ведомство, срок: 31.01.2019;  
4.3. Обновяване на сайта nko.bg и привеждане в ред на библиотечната дейност - Кирил Късев, Дилян Иванов, 
Камен Георгиев, срок: 15.01.2019;   
4.4. Проучване на програмите към Пловдив-ЕСК'2019 и финансирането от ТУ-София за BLJ2019 (за IEEE 
конференции) - Димитър Павлов, срок: 20.01.2019;  
4.5. Подготовка на предложение по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) за 
процедура Иновационни клъстери (ИК) - Кирил Късев, адв. Христианна Василева, консултантска фирма, 
15.02.2019;  
4.6. Подготовка на предложение по ОПИК за лаборатория за контролни измервания на покривни ФВС към 
Клъстер НКО - консултантска фирма, Димитър Павлов, Камелия Николова, Камен Георгиев, 15.02.2019.  
Резултат от гласуването: 9 гласа „За“ , 0 „Против“, 0 „Въздържали се“ 
А. Пачаманов закрива заседанието. 
София, 03.01.2019 г. 

Приложение 15.1 
Промени и допълнения в Устава на НКО, които се гласуват на ОС на 05.02.2018 (промените са в курсив, 
подчертаното отпада) 
Чл.1. (1) .... (2) Сдружението е продължител на дейността на Националната комисия по осветление, създадена 
със заповед на Председателя на Държавния комитет за наука и технически прогрес (ДКНТП) на 12 септември 
1964 г. и приета за член на Международната комисия по осветление (CIE) през септември 1967 година с име 
“Национален комитет по осветление в България /НКО/” (CIE NCBG). 
(3) Сдружението е независима обществена организация и не участва в сдружения с политически характер и 
техните дейности. 
Чл.2 (1) … (2) Всяко писмено изявление от името на Сдружението съдържа неговото наименование, седалище, 
адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и единен идентификационен код. 
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(4) На английски език наименованието на сдружението се изписва, както следва: "National Committee for Lighting 
in Bulgaria /NCL/. 
(5) Сдружението има печат. Печатът съдържа наименованието на сдружението и неговия графично запазен знак. 
Чл. 14. (1) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет въз основа на писмена молба, подадена 
на адреса на управление на Сдружението или изпратена по електронна поща. Кандидатите прилагат към 
молбата си творческа биография и/или професионална история. 
(2) В срок до един месец от датата на получаване, Управителният съвет разглежда молбата и се произнася по нея 
по своя собствена преценка. Приемането на членовете става с явно гласуване и с обикновено мнозинство. При 
отхвърляне на молбата за членство, УС е задължен да информира писмено кандидата за основанията за отказа, 
като отказът може да бъде обжалван пред Общото събрание (ОС). 
Чл. 16. (1) … (2) С решение на УС, прието с мнозинство 2/3 от състава му, самостоятелно или съвместно с други 
юридически лица, Сдружението може да създава търговски дружества с ограничена отговорност и/или да взема 
участие като ограничено отговорен съдружник в съществуващи търговски дружества. 
Чл. 18. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет: 1. Платена 
консултантска дейност на   физически и юридически  лица, които не са членове на сдружението, свързана с 
осветлението;  
Чл. 25. (1) … (2) Ако в срок от две седмици от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не 
отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по 
писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице. 
(З) Свикването се извършва чрез  покана, обявена в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден 
от Агенцията по вписванията и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението 
на сдружението. 
... 
(5) Времето  от публикуване  на съобщението до откриването на Общото  събрание не може да бъде по-малко 
от един месец. 
Чл. 26.  (2) Поканата по чл.25(3), материалите по чл.26(1) и протоколите от заседанията на УС се изпращат до 
всички членове, които са декларирали адрес на електронна поща за получаване на съобщения. 
Чл. 28. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от 
всички редовни членове.    При  липса  на  кворум  Управителният съвет  насрочва  ново  заседание  в  срок  един  
час  по-късно  на  същото  място  и при  същия дневен ред независимо от броя на членовете. 
Чл. 29. Всеки член има право на един глас.  
Чл. 30. Член или негов представител не може да участва в гласуването  за:  
1.  … З. решаване  на въпроси,  отнасящи  се до него, неговият съпруг(а) или роднини по права линия - без 
ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително. 
Чл. 34. (1) … (2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от  4 (четири) години. 
Чл. 36. (1) … (3) Управителният съвет приема правила за работата си. По време на мандата си той провежда 
минимум една младежка конференция и една национална конференция с международно участие. 
Чл. 39а. Едно и също физическо лице може да бъде избирано за Председател на сдружението за не повече от 
два мандата. 

Приложение 15.2 
http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces         
Обява в ДВ: стр.62, бр.100/04.12.2018 
1. – Управителният съвет (УС) на сдружение “Национален комитет по осветление в България /НКО/” – София, на 
основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива общо събрание на 5.02.2019 г. в 17:30ч. в зала 12126, бл.12, 
Технически университет – София, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на НКО през 2018 г.; проект 
за решение: приема отчета на УС за дейността на НКО през 2018 г.; 2. приемане на финансов отчет за 2018 г., 
проектобюджет за 2019 г. и отчета на КС за 2018 г.; проект за решение: приема: финансовия отчет за 2018 г., 
проектобюджета за 2019 г. и отчета на КС за 2018 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на УС за 
дейността им през 2018 г.; проект за решение: освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 
2018 г.; 4. предложение от УС за промени в устава на сдружението; проект за решения: изменя и допълва устава, 
съгласно предложение на УС. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на адреса на 
управление на НКО. 
10606 
П о к а н а 
за общо събрание  
на СНЦЧП Национален комитет по осветление в България /НКО/ 
Време и място: 05.02.2018 г. от 17:30 ч. в зала 12126 – 12 блок на ТУ - София  
Дневен ред: 
1. Регистрация на участниците: 17:15 - 17:30  
2. Отчет на УС за дейността на НКО през 2018 г.  и изказвания:  17:30 - 18:00 
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3. Отчет на КС за 2018 г. и освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2018: 18:00 - 
18:15 
4. Приемане на финансов отчет за 2018 г. и проектобюджет за 2019: 18:15 - 18:20 
5. Гласуване на предложение от УС за изменения и допълнения на Устава на сдружението: 18:20 – 18:30 
6. Коктейл (18:30 - 19:00) 

 
ПРОТОКОЛ №16 
от заседание на УС’2017-19 на СНЦ “Национален комитет по осветление в България /НКО/”, проведено на 
06.06.2019 г., 17:30 часа, ТУ-София, лаб. 12305  
Председател на заседанието: Ангел Пачаманов, председател на УС 
Протоколчик: К. Николова, член на УС  
Присъстват: Ангел Пачаманов, Мони Монев, Николина Янева, Борислав Прегьов, Борислав Бойчев (след 18.15ч.), 
Кирил Късев, Камелия Николова, Ива Петринска, представлявана от Камелия Николова, Димитър Павлов, Теодор 
Кючуков, представляван от Кирил Късев, Владимир Шаламанов. 
Поради наличие на кворум (състав на УС >50%) заседанието може да се проведе. Проф. Пачаманов запозна УС с 
дневния ред и предложи за протоколчик Камелия Николова, поради отсъствието на секретаря на NCBG Ива 
Петринска. 
ДНЕВЕН РЕД: 
1. Приемане на нов член на НКО - молба вх.№104 от 13.03.2019 на маг. инж. Бончо Станчев Димитров, ЕГН 
900906хххх, докторант в катедра Електроенергетика, научно направление електрически мрежи и системи;  
2.  Обсъждане готовността на УС на НКО за провеждане на BLJ'2019, Пловдив 19-21 септември;  
3. Вземане на решение за регистриране на КЕО-НКО ЕООД за участие в ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 
2014-2020 по две процедури: "ТФЛ" (Тематично фокусирана лаборатория ФВС и осветление) и "РИК" (Развитие 
на иновационни клъстери - Клъстер Ефективно Осветление, ТУ-София - СНЦ НКО) с представляващи УС на НКО и 
ТУ-София, съответно, гл.ас. д-р инж. Димитър Павлов и доц. д-р инж. Кирил Късев; 
4. Разни 
Дневният ред бе подложен на гласуване: 
Резултат от гласуването: 9 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 
Предложението за протоколчик и водене на заседанието бе подложен на гласуване: 
Резултат от гласуването: 10 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“  
===== по т.1 ===== 
Приемане на нов член на НКО - молба вх.№104 от 13.03.2019 на маг. инж. Бончо Станчев Димитров, ЕГН 
900906хххх, докторант в катедра Електроенергетика, научно направление електрически мрежи и системи;  
Резултат от гласуването: 10 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 
Молбата е приета единодушно от присъстващите. 
===== по т.2 ===== 
Обсъждане готовността на УС на НКО за провеждане на BLJ'2019, Пловдив 19-21 септември 
ДП: 12000 лв. са осигурени в сметката за конференцията. 6000 лв. са осигурени от ТУ-София по предложението, 
което подадохме. От предвидените в т.2.4 от договора с ТУ-София средства може да се осигури поемане на 
разходите на чуждестранни участници. От същия договор може да се обезпечи и необходимата сума за 
заплащане на таксата на НКО за членство в CIE и таксата за IEEE.  
АП: Вече само докладите са проблем и трябва да са с приоритет. Всеки член на управителния съвет е желателно 
да осигури поне по 2 доклада, защото пред IEEE сме декларирали минимум 40. В срок до 07.06.2019 г. КК да 
изпрати информация за регистрираните участници. ИП е необходимо да предостави информация до 14.06.2019 
колко чуждестранни участници са изявили готовност и да ги подсети за регистрация. В краен случай да подадат 
поне заглавия, ние ще ги регистрираме. След това ДП трябва да пусне доклад до НИС, за да се стартира 
процедурата по финансиране на командировъчните за чуждестранните участници (настаняване и изхранване). 
КН да информира повече проектанти за събитието (като отговорник за връзката с тях), а ББ – фирмите. 
БП: Следващия петък е необходимо да проведем традиционния конферентен разговор в 10.00, за да уточним 
участниците от страната и чужбина до момента. 
АП: Всеки отговорник за Дивизия да уведоми контактните лица към неговата дивизия за BLJ2019, за да привлечем 
чуждестранни участници. Възможно е задочно участие, като отговорникът се ангажира с изнасянето на доклада 
на конференцията (пленарно или на постер). 
ВШ: Искам да Ви информирам, че всичко за Дивизия 3 във връзка с планираната среща на представители на 
Дивизията във Вашингтон е направено. Уведомени са, че не може да присъства наш представител. Направено е 
предложение при необходимост от гласуване да бъдем представлявани от Martine Knoop. Във връзка с 
изготвянето на доклади: Инсталацията за Циркадиално осветление в лаб. 303 на 12 блок е инсталирана и 
функционира. Разработката е обезпечена от мен и БП. Можем да направим доклади за нея. Ще разговарям 
отново с представители на „Група Цвят“ за участието им в конференцията.  
===== по т.3 ===== 



21/34 
 

Вземане на решение за регистриране на КЕО-НКО ЕООД за участие в ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 
2014-2020 по две процедури: "ТФЛ" (Тематично фокусирана лаборатория ФВС и осветление) и "РИК" (Развитие 
на иновационни клъстери - Клъстер Ефективно Осветление, ТУ-София - СНЦ НКО) с представляващи УС на НКО и 
ТУ-София, съответно, гл.ас. д-р инж. Димитър Павлов и доц. д-р инж. Кирил Късев 
ВШ: Необходимо е юридически да бъдат обосновани решенията за регистрация на нови фирми към 
организацията.  
АП: Регистрирането на фирма е необходимо, за да не се смесват стопанска и нестопанска дейности ако 
кандидатстваме по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. По процедура "ТФЛ"  се участва с фирма, 
регистрирана по търговския закон (ТУ-София-Технологии ЕООД отказа да кандидатстваме от негово име, 
независимо, че сме спестили средства за съфинансирането от наша страна). За кандидатстване по процедура 
„РИК“ е задължително участие на ВУЗ, без да е необходимо да имаме фирма, регистрирана по ТЗ. Но тогава 
годишният отчет на НКО ще бъде двоен – за стопанска и нестопанска дейност, независимо, че повечето неща по 
проекта ще се отчитат от участващите в предложението фирми на Клъстер НКО.  
ВШ: Лесно се регистрира фирма, но трябва всичко да е издържано - предварително да са изяснени и определени 
предметът на дейност, начинът на управление, целите, начините на стопанисване, разпределението на капитала 
към НКО. Ако не може да се обезпечи дейност на фирмата, тази организация е в тежест. 
АП: Ако регистрираме фирма, стопанската дейност ще минава през нея, както правят СУБ със специално 
създадената НАУКА ИНВЕСТ ЕООД с управител член на УС на СУБ – пращал съм ви актуалното състояние на тази 
фирма, с нея оперира МДУ във Варна (ЕИК 000705619). УС на СУБ е наблюдаващ дейността и' и от нея осигуряват 
средства за дейността на СУБ, включително заплати на обслужващи дейността му лица. 
БП: Аз също съм на мнение, че трябва ясно да се формулират целите и задачите на фирмата. 
АП: С членски внос е невъзможно да се поддържа НКО. Само таксата и абонамента в  CIE са по около 5000 лв на 
година. Трябва да има приходи от стопанска дейност, защото имаме и други разходи. 
ММ: Идеята е в суров вид. Трябва да има дружествен договор. 
ВШ: Правилата трябва да бъдат написани и изяснени. Имам право на мнение. Искам да съм наясно за какво 
гласувам. 
АП: Всичко ще бъде разписано от адвокат. Уставът го променихме, за да създадем такава фирма. Основно заради 
участието в оперативните програми – нали 2 години говорим за това! Това, за което сме поели ангажимент, 
изисква работа и усилия.  Нещата, за които говорим имат смисъл – ФВС и осветление. Това е основния обект на 
дейност на бъдещата фирма - чрез създаване на ТФЛ за обслужване на тази дейност – нещата са описани в отчета 
за 2018 г. от 11 до 14 страница. 
ББ: Съгласен съм, че има смисъл. Законът е променен вече. Покривните ФВ централи ще бъдат и с по-големи 
мощности от 30 kWp. 
НЯ: Никой не е против! Просто искаме да видим каква ще бъде организацията на работа на фирмата. 
ВШ: Тази фирма е към организация, която се състои от много хора и те трябва да са в течение на случващото се. 
АП: По устав, чл.16(2) и чл.18(3), за стопанската дейност на сдружението е отговорен УС – създаване на ООД и 
избор на материално отговорни лица. Тъй като за МОЛ в обявата съм предложил ДП и КК (заедно), нека да кажат 
мнението си. 
ДП: Идеята е да гласуваме създаването на фирмата. Правилата пак ще се гласуват и съгласуват. 
ВШ: Да гласуваме създаването на устав от юрист и ако някой има нещо да добави, да го направи. Важно е как се 
разпределят нещата към организацията. 
ББ: Трябва единодушно да гласуваме. 
БП: Предлагам да гласуваме в срок от две седмици да се разработи дружествен договор от юрист и след 
разглеждането му да гласуваме отново. 
КК: Предлагам да гласуваме и разход за разработване на дружествен договор. Съгласен съм да бъда МОЛ, като 
дружественият договор се изготви от адвокат. 
ДП: Аз също съм съгласен. 
ВШ: В този договор трябва да се посочи и начинът на избиране на МОЛ. 
Гласуване: 
Да се разработи от юрист дружествен договор на базата на заложената информация в отчета НКО за 2018 г. В 
договора трябва да бъдат разписани предметът на дейност, правилата и начина на управление, целите, 
правилата и начините на стопанисване, правила за разпределение на печалбата и частта на НКО. Необходимо е 
да се посочи начина на избор на МОЛ и начина на разпределяне на отговорностите при наличие на двама 
управители (решения се вземат заедно, а не поотделно) при 100% собственост на НКО. Целта е да  се 
предотвратят евентуални негативни последици. 
Резултат от гласуването: 11 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 
===== по т.4 ===== 
Няма точки за дискутиране. 
Събранието бе закрито от председателя. 
София, 06.06.2019 г.  
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ПРОТОКОЛ №17 
от заседание на УС’2017-19 на СНЦ “Национален комитет по осветление в България /НКО/”, проведено на 
19.06.2019 г., 17:00 часа, ТУ-София, лаб. 12305  
Председател на заседанието: Ангел Пачаманов, председател на УС 
Протоколчик: К. Николова, член на УС  
Присъстват: Ангел Пачаманов, Мони Монев (след 17.30), Николина Янева, Борислав Прегьов, Борислав Бойчев, 
Кирил Късев, Камелия Николова, Ива Петринска, представлявана от Камелия Николова, Димитър Павлов, Теодор 
Кючуков, представляван от Кирил Късев, Владимир Шаламанов.  
Поради наличие на кворум (състав на УС >50%) заседанието може да се проведе. Проф. Пачаманов запозна УС с 
дневния ред и предложи за протоколчик Камелия Николова, поради отсъствието на секретаря на NCBG Ива 
Петринска. 
ДНЕВЕН РЕД: 
1. Обсъждане на дружествен договор за създаване на КЕО-НКО ООД за участие на НКО с проекти по 2 процедури 
на европейски оперативни програми; 
2. Приемане на решения на УС на НКО по чл.16(2) от устава съгласно Приложение 1, изготвено от адвокат 
Христианна Василева; 
3. Гласуване за отписване от регистъра на НКО на нередовни членове до 31.12.2018 г. (Чл.15 (4), неиздължен 
членски внос до края на предходната година); 
4. Разни 
Дневният ред бе подложен на гласуване: 
Резултат от гласуването: 10 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 
Предложението за протоколчик и водене на заседанието бе подложен на гласуване: 
Резултат от гласуването: 10 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“  
АП: Предлагам да започнем с т.3, а след това ще продължим с останалите точки. 
===== по т.3 ===== 
Гласуване за отписване от регистъра на НКО на нередовни членове към 31.12.2018 г. Членовете са уведомени по 
имейл. 
Отпадане по чл.15(4) на устава: 5 физически и 2 юридически лица 
Чл. 15. (1) Членството се прекратява: ….. 5. при отпадане. ….. 
(4) Отпадането на членство е налице, при невнасяне на членски  внос до края на текущата година. Отпадането  
се констатира от Управителния съвет по документи и след предупреждение взима решение за прекратяване на 
членството. 
 

№ 
Чл. 

карта 
Вид Име, фирма имейл 

Дължим 
 чл.внос, лв 

1 10 ФЛ Елена Харитонова Начева elios@mail.bg 20 

2 21 ФЛ Юлия Атанасова Янакиева elios@mail.bg 20 

3 55 ФЛ Весела Руменова Константинова vessela.konstantinova@gmail.com 45 

4 106 ФЛ Александър Красимиров Гаджалов  aleksandar.gadzhalov@yahoo.es 10 

5 108 ФЛ Даниел Иванов Кайцанов  pu_un@mail.bg 10 

1 107 ЮЛ 
„Диди А» ЕООД, Ново село – обл. 
Видин 

office@didilight.com 120 

2 113 ЮЛ „Джи Ви Ай” ООД, София  y.ahmed@gvi.bg; krustev@gvi.bg 120 

Неплатен чл. внос към 31.12.2018 на Национален комитет по осветление 345 лв 

 
ВШ: Възможно е да има неактуални електронни пощи на посочените членове и в тази връзка да не е достигнала 
информация до тях. Хубаво е хората да се предупредят и по телефона, за да бъдем сигурни, че са информирани 
лично. 
АП: Добре, нека уточним кой на кого ще се обади, ще има едномесечен срок да платят членския си внос на 
касиера на НКО или по банков път. Ако сумите не бъдат платени, по устав тези членове отпадат от състава на 
Общото събрание, но може да идват на мероприятията на НКО. 
Резултат от гласуването: 10 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 
===== по т.1 ===== 
Обсъждане на дружествен договор за създаване на КЕО-НКО ООД за участие на НКО с проекти по 2 процедури 
на европейски оперативни програми 
Изказвания: 
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Ангел Пачаманов: на 14-06-2019 изпратих на всички членове от УС подготвен от адвокат Василева дружествен 
договор за ООД. Изпратих и решението (приложение 1), което след обсъждане трябва да вземе УС, за да може 
документите да бъдат внесени в Агенцията по вписванията. Заради изискване на история за участие в дейност, 
за която се кандидатства по оперативните програми, поръчах на адв. Василева дружествен договор за ООД. След 
разговор днес с г-н Ангел Терзиев, разбрах, че УО ЕАД предпочита участие в консорциум с фирми от Клъстер НКО, 
включително новосъздадено ЕООД на НКО.  Това води до значителни улеснения. Ако се кандидатства по 
оперативни програми, за всяко конкретно предложение може да се прави консорциум между подходящи за него 
фирми от Клъстер НКО.  
ВШ: В такъв случай този дружествен договор трябва да се преработи така, че съдържанието и условията да се 
отнасят за ЕООД. Някои от точките ще претърпят изменения. Освен това мисля, ще е по-добре фирмата да се 
учреди с минимален капитал. 
АП: По-добре да се учреди със същия капитал, за да има средства, с които да стартира. 
БП: Смятам, че е по-добре управителите да бъдат двама, вместо предлаганите трима. Това ще улесни 
координацията. 
АП: Предложих да бъдат трима управители, защото ако аз съм един от тримата, моите функции са основно 
представителни. Младите колеги трябва да си поемат отговорността. 
ВШ: Аз също мисля, че е по-добре да бъдат двама. Предлагам това да бъдат Председателя и Зам. председателя 
на НКО. 
БП: Аз нямам възможност да отделям достатъчно време. Всички сме единодушни, че трябва един от 
управителите да бъде председателят на НКО. Хубаво е да се обмисли колко ще бъдат другите управители – един 
или двама. Освен това важните изменения считам, че трябва да се взимат с по-голям процент мнозинство, 
отколкото посочения в настоящия дружествен договор. 
АП: В настоящия договор е посочено, че решения се взимат с 3/4 мнозинство - минималното според 
изискванията на ТЗ за ООД. Колко да бъде в новия дружествен договор за ЕООД – вероятно  2/3 от пълния състав 
на управителния съвет, ако дружеството е изцяло собственост на НКО. 
ВШ: Аз мисля, че взимането на решения трябва да бъде от управителния съвет, а управителите да изпълняват 
взетите решения. Нека адвоката изготви нов дружествен договор, приложим за ЕООД. 
НЯ: Хубаво е да видим конкретните изменения разписани. 
ВШ: Нека я помолим да маркира задължителните неща по закон, за да може да се ориентираме кои от точките 
подлежат на коментар и интерпретация. След изготвянето и представянето на новия дружествен договор за 
ЕООД от адвоката е необходимо време за преглед и коментар. 
БП: Предлагам да бъде записано в чл. 22 (2): „Дружеството да се представлява и управлява от минимум двама 
управителя“, а ал. (3) да отпадне. Хубаво е също така да се прецизират забраните за конкурентна дейност като 
т.2 от ал. (1) е по-добре да отпадне. 
АП: Минималните права и задълженията на Управителя трябва да се вземат от ТЗ. Не е добре УС на НКО да ги 
ограничава в работата. Предлагам да приемем гласуването на новия дружествен договор да се извърши по 
интернет.  
Гласуване на решение: 
„Дружественият договор да бъде преобразуван от юриста за ЕООД. Предвижда се едноседмичен срок за 
подготвянето на договора – до 26.06.2019 г. и едноседмичен срок за разглеждане и допълване от членовете на 
управителния съвет на НКО – до 05.07.2019г. Гласуването за приемането му ще се осъществи по интернет.“   
Резултат от гласуването: 11 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 
АП: Гласуваното решение определя отпадане на т.2 от настоящия дневен ред. 
===== по т.4 ===== 
Няма точки за дискутиране. 
Събранието бе закрито от председателя. 
София, 19.06.2019 г.  

Приложение 17.1 
По т.1 и 2 от дневния ред: 
На своето заседание УС с мнозинство 2/3 от всички членове прие следните решения: 
Сдружение НКО да участва като съдружник - съучредител в дружество с ограничена отговорност, учредено по 
реда на Търговския закон при следните параметри: 
1. наименование - "КЕО-НКО” ООД 
2. седалище и адрес на управление - гр. София, район Студентски, п. к. 1797, ж.к. Студентски град, бул. Климент 
Охридски № 8, Технически университет - София, блок 12, каб. 12325 
3. предмет на дейност - консултантска дейност, научни изследвания, анализи, експертизи, рецензии в областта 
на светлината и светлинните технологии; експертна, консултантска и образователна дейност по намаляване 
разходите за изкуствено осветление чрез прилагане на фотоволтаични системи и обучение на специалисти в тази 
област (без издаване на документ за квалификация и правоспособност); проектиране и изграждане на 
фотоволтаични системи за сградно, тунелно и публично осветление; проектиране на системи за контрол и 
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управление на енергопотреблението на осветителни уредби и производството на енергия от фотоволтаични 
системи; разработване и внедряване на енергоспестяващи устройства и технологии; проектиране на 
електроснабдителни системи, електрически инсталации и осветителни уредби; отстъпване на патенти, лицензии 
и ноу-хау; вътрешно и външно търговска дейност и представителство на чуждестранни фирми; преводаческа 
дейност, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. 
4. капитал и дялове - капиталът на дружеството е 2500 (две хиляди и петстотин) лева, разпределен в 100 (сто) 
дяла по 25 (двадесет и пет) лева всеки един 
5. дружеството да се учреди без срок; 
6. Сдружение НКО да запише и внесе 67 дяла (67%) в капитала на новоучреденото дружество на обща стойност 
1675 (хиляда шестстотин седемдесет и пет) лв. 
7. При избор на повече от един управител, те управляват дружеството само заедно 
8. В Учредителното събрание на "КЕО-НКО" ООД Сдружението ще се представлява от Председателя на УС и 
законен представляващ- проф. Ангел Пачаманов, който да гласува по свое усмотрение по всички останали 
въпроси от дневния ред, включително в своя полза, в случай, че бъде предложен за управител на дружеството. 
Управителният съвет на Сдружение НКО утвърждава проект на дружествен договор. 
 
ПРОТОКОЛ №18 
от заседание на УС’2017-19 на СНЦ “Национален комитет по осветление в България /НКО/”, проведено на 
08.07.2019 г., 17:00 часа, ТУ - София, лаб.12305 
Днес, 08.07.2019 г., в 17:00 ч., гр. София, се проведе заседание на Управителният съвет на Сдружение с 
нестопанска цел в частна полза „Национален комитет по осветление в България /НКО“ (по-долу „Сдружение 
НКО“) с ЕИК 131339544, свикано съгласно Устава на Сдружението при дневен ред: 
1. Вземане на решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик 
Сдружение НКО 
2. Приемане на Учредителен акт на новоучреденото дружество 
3. Избор на управители на новоучреденото дружество 
На заседанието присъстват повече от половината членове на съвета, както следва: Ангел Пачаманов, Мони 
Монев, Николина Янева, Борислав Прегьов, Кирил Късев, Камелия Николова, Димитър Павлов, Владимир 
Шаламанов, Ива Петринска (пълномощно по имейл за Д. Павлов), Теодор Кючуков (пълномощно по имейл за 
Кирил Късев). Отсъства Борислав Бойчев. 
Заседанието се председателства от Председателя на УС – проф. Ангел Пачаманов. Проф. Пачаманов запозна УС 
с дневния ред и предложи за протоколчик Камелия Николова. 
Дневният ред бе подложен на гласуване: 
Резултат от гласуването: 10 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 
Предложението за протоколчик бе подложено на гласуване: 
Резултат от гласуването: 10 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“,  0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 
Ангел Пачаманов: Пояснения за хода на обсъжданията досега  
По т.1: Решението за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност е взето на заседание на УС 
на 19.06.2019. Сега трябва да се прегласува решение във вида, разписано в учредителния акт за „КЕО-НКО” ЕООД. 
По т.2: Учредителният акт на „КЕО-НКО” ЕООД е разпратен до членовете на УС на 23.06.2019 г. До 05.07.2019 г. 
бе срокът да се допълни от членовете на УС на НКО (чрез писма между членовете на УС). Учредителният акт за 
„КЕО-НКО” ЕООД е подготвен от адв. Василева.  
По т.3: Повечето предложения на заседанието на УС на 19.06.2019 бяха за двама управители, затова в 
учредителния акт в чл.7 е записано: „Дружеството се управлява и представлява от двама или повече управители, 
които действат само заедно“.  
За да няма риск за Председателя на УС, трети управител е редно да бъде той, като основно дейността на фирмата 
се движи от двамата титуляри. 
Двама възможни управители, съгласно поети ангажименти досега, са  Димитър Павлов и Кирил Късев. Павлов 
поема проекто-предложение за обучение по общини по рехабилитацията на улично осветление (норвежка 
програма в РБ, стартирала на 22 май 2019 г.), Късев – проекто-предложение по същата програма - за 
централизиран контрол на разхода на енергия по реновираните уредби с изграждане на център за анализи в 
НИС при ТУ-София. Подготовката на документацията, свързани с клъстера, ще остане за Председателя на НКО и 
адв. Василева. 
Други изказвания: 
БП: Прегледах предложения учредителен акт и като цяло има само една забележка. Ние създаваме дружеството 
с цел финансиране на дейността на НКО. Затова според мен не трябва да има ограничението предвидено в чл. 
12, ал. 2. Не знам според търговския закон дали собственика на капитала може да изисква по-голям дивидент от 
печалбата на дружеството. Ако има такава възможност може ограничението да е дивидента да не надвишава 
печалбата на дружеството след данъците. 
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АП: Няма ограничение по закон, сложих 50% по мое усмотрение. Може да се коментира колко да е. Дивиденти 
се раздават ако има печалба - приемам, че ще има, не ми се иска управителите да са назначени на заплата, те 
трябва да получават възнаграждението си от дивидентите (плаща се 10% данък върху резултата за годината и 5% 
данък дивидент). Другият вариант е да се сложи практиката на НИС - 5% от постъпленията, независимо дали има 
печалба. Сега 50% от дивидентите са за работещите за НКО. Може да не се поставя рамка за проценти. 
БП: Предлагам текстът в чл. 12, ал.2 да се трансформира без да се посочват конкретни процентни съотношения. 
Гласуване на предложение за изменение на текста, както следва: 
(2) С решение на Едноличния собственик, ежегодно печалбата на Дружеството, след данъчно облагане, може да 
се изплаща на Едноличния собственик. 
Резултат от гласуването: 10 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“,  0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 
ВШ: Прегледах документите. Чисто юридически те най-вероятно са коректно направени от адв.Василева. Не съм 
юрист и не мога да давам оценки. Имам обаче следните забележки :  
По чл.8 - Управление и предствителство 
(2) Управителите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на 
Едноличния собственик, в това число: 
2. утвърждават структурата и щата на дружеството.  
Предлагам : Да предложат структура на дружеството, която да бъде одобрена от Собственика (УС на НКО). 
3.  сключват всички сделки, свързани с дейността на Дружеството. 
Предлагам: Да предложат сключването на сделки на дружеството, които да бъдат одобрени от Собственика (УС 
на НКО). 
... 
7. сключват, изменят и прекратяват трудовите договори, определят възнагражденията и налагат дисциплинарни 
наказания. 
Предлагам: Да предложат сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори  на дружеството, които 
да бъдат одобрени от Собственика (УС на НКО). 
Също така е възможно Един от управителите да бъде Председател на НКО и тогава кой ще му търси отговорност 
и отчет!? Как ще бъдат сключени договорите и кой ще гарантира, че фирмата ще има печалба! 
След обсъждане от членовете на УС и коментари на предложенията бяха подложени на гласуване следните 
изменения в текстовете: 
По чл.8. 
(2) Управителите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на 
Едноличния собственик, в това число: 
..... 
В  т.2. "утвърждават структурата и щата на дружеството" да се замени с „предлагат за утвърждаване на 
Едноличния собственик структура и щат по подготвяните за сключване сделки/договори на Дружеството.“ 
Резултат от гласуването: 10 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“,  0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 
В чл. 8, ал. (2), т.3 текстът „сключват всички сделки, свързани с дейността на Дружеството.“ да бъде допълнен, 
както следва:  
„ сключват всички сделки, свързани с дейността на Дружеството, като: 
а) за сделки на стойност от 1500лв. до 3000лв. Едноличния собственик се уведомява писмено/по електронна 
поща; 
б) сделки на стойност над 3000лв. се одобряват от Едноличния собственик чрез гласуване/кореспондентско 
гласуване. 
Резултат от гласуването: 10 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“,  0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 
В чл. 8, ал. (2), т.7 текстът да бъде редактиран, както следва: „сключват, изменят и прекратяват трудовите 
договори, определят възнагражденията и налагат дисциплинарни наказания, съгласно утвърдените в т.2 и 3 
условия.“ 
Резултат от гласуването: 10 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“,  0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 
ДП: С колегата Кирил Късев бихме искали да се консултираме и да изясним условията, касаещи чл. 9, тъй като те 
касаят и научната и преподавателската ни работа. След консултацията ще дадем предложение и становище за 
съдържанието. 
След проведените обсъждания УС на НКО взе решение: 
1. След отразяване на предложенията за изменения в учредителния акт и съгласуване с юрист да се осъществи 

кореспондентско гласуване по интернет.  
2. Гласуването от всеки член на УС да бъде изпращан до всички гласуващи.  
3. При положителен резултат от гласуването, документацията да бъде предоставена на всеки от членовете на 

УС за подпис. 
Резултат от гласуването: 10 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“,  0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 
ІІ. Управителният съвет на Сдружение НКО отложи приемането и подписването на учредителния акт на 
новоучредяваното дружество до подготвянето му, съобразно взетите по-горе решения. 
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Резултат от гласуването: 10 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“,  0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 
ІIІ. Избор на управители от Управителният съвет на Сдружение НКО за дружеството, които ще управляват и 
представляват същото само заедно. 
Предложението за управители е, както следва: 
1. Кирил Маринов Късев, ЕГН 8001хххххх 
2. Димитър Тодоров Павлов, ЕГН 8605хххххх 
3. Ангел Саракинов Пачаманов, ЕГН 5002хххххх. 
ВШ: На миналото събрание, коментирахме да бъдат двама управители, а не трима както е предложено. След 
консултации, които направих, за мен по-приемливо е председателят на НКО да не е управител на фирмата, 
защото той сам трябва да контролира себе си. Това е така, защото никъде не са вписани възможностите за 
контрол през годината на Управителите на фирмата. Нека Председателят на НКО (съвместо с УС на НКО) да бъде 
контролен орган, какъвто всъщност няма. Въпросът с контрола на фирмата за мен е изключително общ и 
фриволен. 
БП: Ако управителите са трима може да има тромавост при взимане на решения и затруднена координация. 
АП: В текста на учредителния акт определихме „Дружеството се управлява и представлява от двама или повече 
управители, които действат само заедно.“. Гореспоменатият състав е предложен, за да има приемственост, да 
се улесни стартирането на дружеството в началото и да се съдейства на колегите при евентуални затруднения за 
сключване на договори по оперативни програми. Не считам, че ще има затруднения в координирането, ние сме 
на едно място. Но при създаденото положение на недоверие си правя отвод.   
ВШ: Не са обсъждани други предложения. Може да има такива. 
КН: Дори и да бъдем предложени, ние с И. Петринска сме коментирали, че поради семейни отговорности не 
бихме могли да поемем тези ангажименти. 
АП: При обсъждането на участията ни в оперативни програми през 2017 г. желание за включване в подготовката 
на материалите изявиха двамата колеги. На това обсъждане не присъстваха Б. Прегьов и Вл. Шаламанов. До сега 
те не са изявили желание да водят фирмата. Имат право да се кандидатират. 
М. Монев отправи запитване към двамата предложени за управители как виждат  възможностите за сключване 
на договори и няма ли това да бъде единствено в интерес на работещите по фирмата. 
КН: Колегите нищо не искат, а предлагат и са готови да отдадат и да посветят време и усилия за подготовка и 
развиване на дейността на дружеството чрез участие в оперативни програми. 
ВШ: А ако планираното не се получи? 
АП: Няма нищо сигурно на този свят, но трябва да се опита. 
КН: Постоянно се откриват различни програми, може да се работи по различни възможности. 
ДП: Ние даваме каквото зависи от нас, нищо не получаваме… 
ВШ: Получавате възможност да ползвате името НКО и всичко, което ви дава то при сключване на договори. 
ММ: Мисля, че е по-добре да направим гласуването за управители по кореспондентски път, заедно с 
измененията в текста на учредителния акт. 
Гласуване на двете предложения: 
За избор на управители сега: 
Гласували: 
„За“ – А. Пачаманов, Б. Прегьов, К. Николова, Д. Павлов, Т. Кючуков 
 „Против“ – М. Монев, Н. Янева 
„Въздържал се“ - И. Петринска, К. Късев, Вл. Шаламанов 
Предложението не се приема, поради липса на 8  гласа „За“  (2/3 от общия състав на УС). 
Изборът за управители ще се осъществи с гласуване по кореспондентски път, заедно с гласуването на 
измененията в текста на учредителния акт.  
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 
София, 08.07.2019 г. 

 
ПРОТОКОЛ №19 
от заседание на УС’2017-19 на СНЦ “Национален комитет по осветление в България /НКО/”, проведено на 
15.07.2019 г., 17:00 часа, ТУ - София, лаб.12305 
Днес, 15.07.2019 г., в 17:00 ч., гр. София, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с 
нестопанска цел в частна полза „Национален комитет по осветление в България /НКО“ (по-долу „Сдружение 
НКО“) с ЕИК 131339544, свикано съгласно Устава на Сдружението при дневен ред: 
1. Вземане на решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик 
Сдружение НКО 
2. Приемане на Учредителен акт на новоучреденото дружество 
3. Избор на управител/и на новоучреденото дружество 
4. Разни 
(Заседанието е продължение на заседание от 08.07.2019 г. със същия дневен ред) 
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На заседанието присъстват повече от половината членове на съвета, както следва: Ангел Пачаманов, Мони 
Монев, Николина Янева, Борислав Прегьов, Борислав Бойчев, Кирил Късев, Камелия Николова (пълномощно по 
имейл за Б. Прегьов), Димитър Павлов, Владимир Шаламанов, Ива Петринска (пълномощно по имейл за Д. 
Павлов), Теодор Кючуков (упълномощил по време на заседанието Кирил Късев - по телефон). 
Заседанието се председателства от Председателя на УС – проф. Ангел Пачаманов. Проф. Пачаманов запозна УС 
с дневния ред и предложи за протоколчик Димитър Павлов. 
Дневният ред бе подложен на гласуване: 
Резултат от гласуването: 10 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 
Предложението за протоколчик бе подложено на гласуване: 
Резултат от гласуването: 10 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“,  0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 
По т.1: Вземане на решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен 
собственик Сдружение НКО 
А. Пачаманов: Решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност е взето на заседанието 
на УС на 19.06.2019.  
По т.2: Приемане на Учредителен акт на новоучреденото дружество 
А. Пачаманов: история на проблема 
Учредителният акт на „КЕО-НКО” ЕООД е изготвен от адв. Хр. Василева и разпратен до членовете на УС на 
23.06.2019 г. На заседанието на УС на 08-07-2019 той е променен както следва: 
Било: 
Чл. 8. …. (2) Управителите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на 
Едноличния собственик, в това число: 
…. 
2. утвърждават структурата и щата на дружеството. 
3. сключват всички сделки, свързани с дейността на Дружеството. 
4. подписват документите, издавани от Дружеството. 
5. осъществяват дейност по събиране вземанията на Дружеството. 
6. организират изготвянето на счетоводния отчет и баланса на Дружеството. 
7. сключват, изменят и прекратяват трудовите договори, определят възнагражденията и налагат 

дисциплинарни наказания. 
… 
Чл. 12 (2) С решение на Едноличния собственик, ежегодно, част от печалбата на Дружеството след данъчно 
облагане, но не повече от 50% от нея, може да се изплаща на Едноличния собственик. 
Променя се както следва: 
Чл.8 (2) Управителите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията 
на Едноличния собственик, в това число:   
..... 
2. предлагат за утвърждаване на Едноличния собственик структура и щат по подготвяните за сключване 
сделки/договори на Дружеството. 
3. сключват всички сделки, свързани с дейността на Дружеството, като: 
а) за сделки на стойност от 1500 лв. до 3000 лв. Едноличният собственик се уведомява писмено/по 
електронна поща; 
б) сделки на стойност над 3000 лв. се одобряват от Едноличния собственик чрез гласуване/кореспондентско 
гласуване. 
….. 
7. сключват, изменят и прекратяват трудовите договори, определят възнагражденията и налагат 
дисциплинарни наказания, съгласно утвърдените в т.2 и 3 условия. 
…. 
Чл. 12 (2) С решение на Едноличния собственик, ежегодно печалбата на Дружеството, след данъчно облагане, 
може да се изплаща на Едноличния собственик. 
Измененията на Учредителния акт са предадени на адв. Хр. Василева за проверка за съответствие с Търговския 
закон. Допълнително, с оглед избягване на конфликт на интереси, Председателят на НКО е предложил да се 
промени чл.7 (6) и чл.8 (1):  
Било: 
Чл. 7 … (6) Въз основа на решенията на Управителния съвет на Сдружение НКО, в отношенията с 
управителя/управителите на Дружеството Едноличният собственик се представлява от Председателя на 
Управителния съвет на Сдружение НКО или при трайна невъзможност от негова страна – от Заместник-
председателя. 
Чл. 8. (1) Дружеството се управлява и представлява от двама или повече управители, които действат само заедно. 
Предлага се: 
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Чл. 7 … (6) Въз основа на решенията на Управителния съвет на Сдружение НКО, в отношенията с 
управителя/управителите на Дружеството Едноличният собственик се представлява от Председателя на 
Управителния съвет на Сдружение НКО или от Заместник-председателя, когато Председателят е 
управител на дружеството, както и при трайна невъзможност от негова страна. 
 Чл. 8. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител/и, като при повече от един управител 
същите действат само заедно. 
А. Пачаманов: коригираните документи от адв. Хр. Василева са в приложение. Подлагам на гласуваме 
измененията по чл.7 (6) и чл.8 (1), които не са гласувани на миналото заседание: 
Чл.7. … (6) Въз основа на решенията на Управителния съвет на Сдружение НКО, в отношенията с 
управителя/управителите на Дружеството Едноличният собственик се представлява от Председателя на 
Управителния съвет на Сдружение НКО. При трайна невъзможност на Председателя на УС или когато последният 
е избран за управител на дружеството – от Заместник-председателя на Управителния съвет на Сдружение НКО. 
Чл. 8. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител/и. При повече от един управител същите 
действат само заедно. 
Гласували: 
„За“ – А. Пачаманов, Д. Павлов, К. Късев, Б. Прегьов, Б. Бойчев, И. Петринска, К. Николова, Т. Кючуков (по 
телефон); „Против“ – М. Монев; „Въздържал се“ – Н. Янева, Вл. Шаламанов 
Резултат от гласуването: промените в чл.7 (6) и чл.8 (1) са приети.  
Гласуване на промените в учредителен акт, оформени от адв. Хр. Василева: 
„        Чл. 7. (1) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Сдружение с нестопанска цел в частна полза 
„Национален комитет по осветление в България /НКО/“ с ЕИК 131339544.  
(2) Едноличният собственик:. …. 
л) утвърждава и изменя структурата и щата на дружеството по предложение на управителя/управителите; 
м) дава предварително съгласие за сключване на определени сделки, съгласно разпоредбите на учредителния 
акт; 
н) взема всички други решения, които не са предоставени в компетентност на управителя. 
….. 
Чл. 8. … (2) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на  
Едноличния собственик, в това число: 
1. извършва всички действия, отнасящи се до осигуряване на нормално и ефективно функциониране на 

дружеството. Управлява и стопанисва имуществото на Дружеството добросъвестно и в интерес на 
собствениците на капитала. 

2. предлага на Едноличния собственик за утвърждаване или изменение структурата и щата на дружеството. 
3. сключва всички сделки, свързани с дейността на Дружеството, при следните условия и ограничения: 
а) сделки (в това число трудови и граждански договори) на стойност от 1500 до 3000 лв., включително, като обща 

стойност или сума на плащанията за една финансова година, се сключват след предварително уведомяване 
на всички членове на Управителния съвет на Сдружение НКО.  

б) сделки (в това число трудови и граждански договори) на стойност над 3000 лв. като обща стойност или сума 
на плащанията за една финансова година, се сключват след предварителното уведомяване на всички членове 
на Управителния съвет на Сдружение НКО и получаване на писмено одобрение от УС на Сдружение НКО, 
взето с мнозинство 2/3 от членовете на съвета. Одобрението на член на УС на Сдружение НКО се предполага 
в случай, че в тридневен срок от изпращане на уведомлението, същият не е изразил изрично и писмено 
неодобрението си. 

Сумите, посочени в тази точка, не включват ДДС, когато такова е приложимо за съответната сделка. За трудови 
и граждански договори сумите, посочени в тази точка, включват договореното възнаграждение, ведно с всички 
дължими плащания за сметка на работодателя/възложителя.  
Уведомленията и одобренията/неодобренията по тази точка се изпращат и получават чрез електронна поща.  
…. 
7. сключва, изменя и прекратява трудовите договори, определя възнагражденията при условията на т. 2 и 
т. 3, и налага дисциплинарни наказания  
….. “ 
Мони Монев: Не е редно да гласуваме учредителен акт на заседание на настоящия УС, след като има само пет 
месеца до края на мандата. Приемането на учредителния акт води до действия след това. Нещата все още са 
много хаотични и според мен не са избистрени. 
Б. Прегьов: Учредителният акт по нищо не влияе на следващия УС. Пет месеца не са малко и може да се свършат 
много неща до края на мандата. 
Б. Бойчев: По оперативните програми има много възможности, всички кандидатстват, малко печелят. Не пречи 
да се използват тези възможности, затова нека  пристъпим към приемане на учредителния акт. 
Мони Монев: Все пак, според мен, нещата не е коректно да ги гласуваме сега. 
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А. Пачаманов: За да няма спорове, предлагам всичко останало да се гласува по интернет, каквото решение 
приехме на миналото заседание. Преди това трябва да се изясни гласуването по т.3 - избор на управители на 
дружеството.  
Гласуването по интернет ще включи две точки: 
1. Утвърждаване на учредителния акт от членовете на УС - всички предложения досега са отразени в 
представения след протокола учредителен акт.  
2. Гласуване за управител (зачита се ако т.1 е приета от 2/3 от състава на УС). 
Негласувалите до три дни се считат за „Въздържал се“. 
По т. 1 се изискват 8 гласа “ДА”. Едва тогава се разглеждат номинациите за управител/и. Изборът се прави от 
номинираните от всеки имена в списъка: Мони Монев, Николина Янева, Борислав Прегьов, Владимир 
Шаламанов, Кирил Късев, Камелия Николова, Димитър Павлов, Ива Петринска, Борислав Бойчев, Теодор 
Кючуков, Ангел Пачаманов. За Управител се счита избрано лице с 8 или повече номинации, ако при гласуването 
не си е направило отвод.  При желание от негова страна, то може да подели управлението на дружеството с 
лице, също с минимум 8 номинации.  
4. Разни  
А. Пачаманов: Конференцията и отчетът по нея приключват до края на септември. Приключва и мандатът ни. 
При неприет учредителен акт и/или неизбран управител/и) предлагам да се пусне обява за общо събрание на 
НКО за 3 октомври 2019 г. (четвъртък) от 17 ч. в зала 12126 на ТУ - София със следния дневен ред: 1) избор на 
Управителен съвет, Председател и Зам. председател за мандат 2020-2023; 2) утвърждаване на учредителен акт 
на еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик Сдружение НКО; 3) избор на 
управител/и. 
Б. Прегьов: Предлагам да отпадне т.1. 

Резултат от гласуването по предложението на А. Пачаманов 
„ЗА“ – 2 гласа (М. Монев и А. Пачаманов); „ПРОТИВ“ – 9 гласа (Н. Янева, Б. Прегьов, Б. Бойчев, К. Късев, К. 
Николова, Д. Павлов, Вл. Шаламанов, И. Петринска, Т. Кючуков);  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
               При неприет учредителен акт и/или неизбран управител/и обявата за общо събрание на НКО за 3 
октомври 2019 г. (четвъртък) от 17 ч. в зала 12126 на ТУ-София ще бъде със  следния дневен ред: 1) утвърждаване 
на учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик Сдружение НКО; 
2) избор на управител/и. 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 
София, 15.07.2019 г.  

Приложение 19.1 
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ 
НА „КЕО-НКО” ЕООД 
Днес, 15.07.2019 г., в гр. София, Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Национален комитет по 
осветление в България /НКО“ (по-долу „Сдружение НКО“) с ЕИК 131339544, в качеството на Едноличен 
собственик на капитала, учредява еднолично търговско дружество с ограничена отговорност по реда и при 
условията на чл. 113 и сл. от Търговския закон. 
На основание чл. 16, ал. 2 от Устава на Сдружение НКО, Управителният съвет на сдружението приема настоящия 
Учредителен акт, както следва: 
Предмет и срок 
Чл. 1. (1) Сдружение НКО учредява еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. 
от Търговския закон, наричано по-долу за краткост „Дружеството”.  
(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от своя Едноличен собственик. Дружеството не отговаря за 
задължения на Едноличния собственик към трети лица. Отговорността на Едноличния собственик за задължения 
на Дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал. 
(3) Дружеството се учредява за неопределен срок. 
Фирма 
Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е "КЕО-НКО" ЕООД 
(2) Фирменото наименование е формирано като абревиатура на: Клъстер за Ефективно Осветление - Национален 
Комитет по Осветление 
(3) На английски език фирменото наименование се изписва, както следва: CEL-NCL Ltd. 
Седалище и адрес на управление 
Чл. 3. Седалището на Дружеството е гр. София. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район 
Студентски, п. к. 1797, ж.к. Студентски град, бул. Климент Охридски № 8, Технически университет - София, блок 
12, каб.12325 
Предмет на дейност 
Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: консултантска дейност, научни изследвания, анализи, експертизи, 
рецензии в областта на светлината и светлинните технологии; експертна, консултантска и просветителска 
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дейност по намаляване разходите за изкуствено осветление; организиране на обучения; проектиране и 
изграждане на фотоволтаични системи за сградно, тунелно и публично осветление; проектиране на системи за 
контрол и управление на енергопотреблението на осветителни уредби и производството на енергия от 
фотоволтаични системи; разработване и внедряване на енергоспестяващи устройства и технологии; проектиране 
на електроснабдителни системи, електрически инсталации и осветителни уредби; създаване на обекти на 
интелектуална собственост и сделки с интелектуална собственост; вътрешно и външно търговска дейност и 
търговско представителство, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. 
Капитал и дялове 
Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 1000 (хиляда) лева, разпределен в 100 (сто) дяла, по 10 (десет) 
лева всеки един. 
(2) При учредяване на Дружеството капиталът е внесен в пълен размер. 
Органи на Дружеството 
Чл. 6. Органи на Дружеството са: 
1. Едноличен собственик на капитала 
2. Управител/и. 
Едноличен собственик на капитала 
Чл. 7. (1) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Сдружение с нестопанска цел в частна полза 
„Национален комитет по осветление в България /НКО/“ с ЕИК 131339544.  
 (2) Едноличният собственик: 
а) изменя и допълва учредителния акт; 
б) приема съдружници; 
в) изменя размера на капитала; 
г) преобразува и прекратява Дружеството; 
д) взема решения за придобиване, ипотекиране и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху такива 
имоти; 
е) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата, взема решения за образуване на парични фондове 
и определя размера и начина на изплащане на дивидентите; 
ж) избира управителя/ите, определя правомощията и възнаграждението му/им и го/ги освобождава от 
отговорност; 
з) взема решение за допълнителни парични вноски; 
и) взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества; 
й) взема решение за получаване на кредити; 
к) избира проверители на счетоводния отчет на дружеството; 
л) утвърждава и изменя структурата и щата на дружеството по предложение на управителя/управителите; 
м) дава предварително съгласие за сключване на определени сделки, съгласно разпоредбите на учредителния 
акт; 
н) взема всички други решения, които не са предоставени в компетентност на управителя. 
 (3) За всички решения на Едноличния собственик се съставя протокол в обикновена писмена форма. Нотариално 
удостоверяване на подписите и съдържането не се изисква. 
(4) Правата на Едноличен собственик на капитала на Дружеството се упражняват от Управителния съвет (УС) на 
Сдружение НКО в съответствие с Устава на Сдружението. 
(5) Решенията на Управителния съвет на Сдружение НКО по всички въпроси от компетентността на Едноличния 
собственик на капитала на Дружеството се приемат с мнозинство 2/3 от всички членове на УС, с изключение на 
решението за прекратяване на Дружеството, което се приема с мнозинство ¾ от всички членове на УС.  
(6) Въз основа на решенията на Управителния съвет на Сдружение НКО, в отношенията с 
управителя/управителите на Дружеството Едноличният собственик се представлява от Председателя на 
Управителния съвет на Сдружение НКО. При трайна невъзможност на Председателя на УС или когато последният 
е избран за управител на дружеството – от Заместник-председателя на Управителния съвет на Сдружение НКО. 
Управление и представителство 
Чл. 8. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител/и. При повече от един управител същите 
действат само заедно. 
(2) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния 
собственик, в това число: 
1. извършва всички действия, отнасящи се до осигуряване на нормално и ефективно функциониране на 

дружеството. Управлява и стопанисва имуществото на Дружеството добросъвестно и в интерес на 
собствениците на капитала. 

2. предлага на Едноличния собственик за утвърждаване или изменение структурата и щата на дружеството. 
3. сключва всички сделки, свързани с дейността на Дружеството, при следните условия и ограничения: 
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а) сделки (в това число трудови и граждански договори) на стойност от 1500 до 3000 лв., включително, като обща 
стойност или сума на плащанията за една финансова година, се сключват след предварително уведомяване на 
всички членове на Управителния съвет на Сдружение НКО.  
б) сделки (в това число трудови и граждански договори) на стойност над 3000 лв. като обща стойност или сума 
на плащанията за една финансова година, се сключват след предварителното уведомяване на всички членове на 
Управителния съвет на Сдружение НКО и получаване на писмено одобрение от УС на Сдружение НКО, взето с 
мнозинство 2/3 от членовете на съвета. Одобрението на член на УС на Сдружение НКО се предполага в случай, 
че в тридневен срок от изпращане на уведомлението, същият не е изразил изрично и писмено неодобрението 
си. 
Сумите, посочени в тази точка, не включват ДДС, когато такова е приложимо за съответната сделка. За трудови 
и граждански договори сумите, посочени в тази точка, включват договореното възнаграждение, ведно с всички 
дължими плащания за сметка на работодателя/възложителя. 
Уведомленията и одобренията/неодобренията по тази точка се изпращат и получават чрез електронна поща.  
4. подписва документите, издавани от Дружеството. 
5. осъществява дейност по събиране вземанията на Дружеството. 
6. организира изготвянето на счетоводния отчет и баланса на Дружеството. 
7. сключва, изменя и прекратява трудовите договори, определя възнагражденията при условията на т. 2 и т. 3, 

и налага дисциплинарни наказания  
(3) Управителят е длъжен да уведомят Едноличния собственик веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, 
както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под 
размера на вписания капитал. 
Забрана за конкурентна дейност 
Чл. 9. (1) Без съгласието на Дружеството управител няма право: 
1. от свое или от чуждо име да сключва търговски сделки; 
2. да участва в събирателни, командитни дружества и дружества с ограничена отговорност; 
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. 
(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството. 
(3) Съгласието на Дружеството относно обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и 3 се предполага относно участия на 
управителя в други дружества, когато тези обстоятелства са вписани в Търговския регистър и регистър на 
юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията към датата на вземане на решение за 
избирането на управителя. 
Дружествени книги 
Чл. 10. (1) Дружеството води протоколна книга за решенията на Едноличния собственик. 
(2) Дружеството води търговски книги и счетоводство, които точно отразяват извършваната търговска дейност и 
отговарят на изискванията на българското законодателство. 
(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги. 
Отговорност на управителя 
Чл. 11. Управителят отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди. 
Печалби и плащания 
Чл. 12. (1) Едноличният собственик не може да иска дяловете си докато Дружеството съществува. 
(2) С решение на Едноличния собственик, ежегодно, печалбата на дружеството, след данъчно облагане, може да 
се изплаща на Едноличния собственик. 
Допълнителни парични вноски 
Чл. 13. (1) По решение на Едноличния собственик, за покриване на загуби и при временна необходимост от 
парични средства, могат да се правят допълнителни парични вноски за определен срок. 
(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори Дружеството 
да плаща лихва. 
Прекратяване на дружеството 
Чл. 14. Дружеството се прекратява: 
1. по решение на Едноличния собственик; 
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност; 
3. при обявяване в несъстоятелност; 
4. по решение на съда, в предвидените от закона случаи. 
Чл. 15. За неуредените в Учредителния акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон. 
Настоящият Учредителен акт се подписа в два еднообразни екземпляра – един за Дружеството и един за 
Едноличния собственик. 
За Едноличен собственик: 
Управителен съвет на Сдружение НКО: 8 подписа от 11 възможни (необходимите 2/3) 
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Приложение 19.2 
УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 
Днес, 15.07.2019 г., в 17:00 ч., гр. София, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с 
нестопанска цел в частна полза „Национален комитет по осветление в България /НКО“ (по-долу „Сдружение 
НКО“) с ЕИК 131339544, свикано съгласно Устава на Сдружението при дневен ред: 
1. Вземане на решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик 
Сдружение НКО 
2. Приемане на Учредителен акт на новоучреденото дружество 
3. Избор на управител/и на новоучреденото дружество 
4. Разни 
На заседанието присъстват повече от половината членове на съвета, както следва: Ангел Пачаманов, Мони 
Монев, Николина Янева, Борислав Прегьов, Борислав Бойчев, Кирил Късев, Камелия Николова (пълномощно по 
имейл за Б. Прегьов), Димитър Павлов, Владимир Шаламанов, Ива Петринска (пълномощно по имейл за Д. 
Павлов), Теодор Кючуков (упълномощил по време на заседанието Кирил Късев - по телефон). 
Заседанието се председателства от Председателя на УС – проф. Ангел Пачаманов. 
След проведените обсъждания, на основание чл. 16, ал. 2 от Устава на Сдружение НКО и при условията на чл. 
113 и сл. от Търговския закон, Управителният съвет взе следните РЕШЕНИЯ: 
I. Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Национален комитет по осветление в България /НКО“ (по-долу 
„Сдружение НКО“) с ЕИК 131339544, в качеството на Едноличен собственик на капитала, учредява еднолично 
дружество с ограничена отговорност при следните условия: 
1. Фирма - "КЕО-НКО" ЕООД. Фирменото наименование е формирано като абревиатура на: Клъстер за Ефективно 
Осветление - Национален Комитет по Осветление. На английски език фирменото наименование се изписва, както 
следва: CEL-NCL Ltd. 
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, район Студентски, п. к. 1797, ж.к. Студентски град, бул. Климент 
Охридски № 8, Технически университет - София, блок 12, каб.12325. 
3. Предмет на дейност: консултантска дейност, научни изследвания, анализи, експертизи, рецензии в областта 
на светлината и светлинните технологии; експертна, консултантска и просветителска дейност по намаляване 
разходите за изкуствено осветление; организиране на обучения; проектиране и изграждане на фотоволтаични 
системи за сградно, тунелно и публично осветление; проектиране на системи за контрол и управление на 
енергопотреблението на осветителни уредби и производството на енергия от фотоволтаични системи; 
разработване и внедряване на енергоспестяващи устройства и технологии; проектиране на електроснабдителни 
системи, електрически инсталации и осветителни уредби; създаване на обекти на интелектуална собственост и 
сделки с интелектуална собственост; вътрешно и външно търговска дейност и търговско представителство, както 
и всяка друга дейност, незабранена със закон. 
4. Капиталът на дружеството е в размер на 1000 (хиляда) лева, разпределен в 100 (сто) дяла, по 10 (десет) лева 
всеки един. 
5. Към датата на заявяване за вписване на дружеството в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ записаният 
капитал е внесен изцяло. 
6. Дружеството се учредява без срок. 
7. Дружеството се управлява и представлява от управител/и. При повече от един управител същите действат само 
заедно. 
Гласували по електронна поща: 
 „За“ – Ангел Пачаманов, Борислав Прегьов, Борислав Бойчев, Кирил Късев, Камелия Николова, Димитър Павлов, 
Ива Петринска, Теодор Кючуков 
„Против“ – Мони Монев 
„Въздържал се“ – Николина Янева, Владимир Шаламанов 
ІІ. Управителният съвет на Сдружение НКО приема и подписва учредителен акт на новоучреденото дружество, 
съобразно взетите решения. 
Гласували по електронна поща: 
 „За“ – Ангел Пачаманов, Борислав Прегьов, Борислав Бойчев, Кирил Късев, Камелия Николова, Димитър Павлов, 
, Ива Петринска, Теодор Кючуков 
„Против“ – Мони Монев 
„Въздържал се“ – Николина Янева, Владимир Шаламанов 
ІIІ. Управителният съвет на Сдружение НКО не избира с мнозинство 2/3 за управител на дружеството Ангел 
Саракинов Пачаманов, ЕГН 5002хххххх. Договор за възлагане управлението, съгласно приетия учредителен акт, 
може да бъде подписан след утвърждаване от Общото събрание на Сдружение НКО. 
Гласували по електронна поща: 
 „За“ – Ангел Пачаманов, Борислав Прегьов, Борислав Бойчев, Кирил Късев, Камелия Николова, Димитър Павлов  
„Против“ – няма 
„Въздържал се“ – Владимир Шаламанов, Николина Янева, Мони Монев, Ива Петринска, Теодор Кючуков 
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На Общото събрание на НКО остава да се гласува: 
IV. Управителният съвет на Сдружение НКО възлага на управителя на дружеството да извърши всички 
необходими правни и фактически действия за вписване на дружеството в Търговски регистър и регистъра на 
ЮЛНЦ, в това число, да упълномощи адвокат по свое усмотрение. 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 
За Едноличен собственик - учредител: 
Управителен съвет на Сдружение НКО: 8 подписа от 11 възможни (необходимите 2/3) 
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Международната комисия по осветление, известна още като CIE от нейното наименование на 
френски (Internationale de l'Eclairage), е посветена на сътрудничеството в световен мащаб и обмена на 
информация по всички въпроси, свързани с науката и изкуството за светлината и осветлението, цвят и 
визия, фотобиология и технология на изображенията. Със силни технически, научни и културни основи 
CIE е независима организация с нестопанска цел, която служи доброволно на страните-членки - от 
създаването си през 1913 г., CIE се превърна в професионална организация, представляваща най-
добрите авторитети по тези въпроси и като такава е призната от ISO като международен орган по 
стандартизация. 
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CIE Е ТЕХНИЧЕСКА, НАУЧНА И КУЛТУРНА НЕСТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ЧИИТО ЦЕЛИ СА: 

1. Предоставяне на международен форум за обсъждане на всички въпроси, свързани с науката, 
технологиите и изкуството в областта на светлината и осветлението и за обмена на информация в 
тези области между страните. 

2. Да разработва основните стандарти и процедури на метрологията в областта на светлината и 
осветлението. 

3. Да дава насоки при прилагането на принципите и процедурите в разработването на 
международни и национални стандарти в областта на светлината и осветлението. 

4. Да подготвя и публикува стандарти, доклади и други публикации, свързани с науката, 
технологиите и изкуството в областта на светлината и осветлението. 

5. Да поддържа връзка и техническо взаимодействие с други международни организации, 
занимаващи се науката, технологиите, стандартизацията и изкуството в областта на светлината и 
осветлението. 

Важно е да се отбележи, че при тези цели светлината и осветлението обхващат такива фундаментални 
теми като визия, фотометрия и колориметрия, включващи естествени и изкуствени излъчвания (UV, 
видими и инфрачервени области на спектъра), както и приложни аспекти, обхващащи цялото 
използване на светлината при външно и вътрешно осветление, включително екологични и естетически 
ефекти, а също и средствата за производство и контрол на светлината и радиацията. От 1999 г. са 
обхванати също оптичните, визуалните и метрологичните аспекти на комуникацията, обработката и 
възпроизвеждането на изображения, използвайки всички видове аналогови и цифрови устройства, 
както и носители за съхранение на изображения.  
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GENERAL ASSEMBLY 
Chairman: Peter Blattner (President of CIE) 

NAME                                                                   COUNTRY NAME                                            COUNTRY 
Peter Dehoff     AT 
Tony Bergen    AU 
Raoul Lorphevre    BE 
Borislav Pregyov    BG 
Iakyra Borrakuens Couceiro   BR 
Venkat Venkataramanan   CA 
Ivo Huber    CH 
Shukui Bing    CN 
Marek Smid    CZ 
Armin Sperling    DE 
Anne Bay    DK 
Fernando Ibanez    ES 
Tapio Kallasjoki    FI 
Gaël Obein    FR 
Teresa Goodman    GB 
Georgios Paissidis   GR 
Joseph C.M. Leung   HK 
Andras Poppe    HU 

Georgee Birnbaum   IL 
Takashi Saito    JP 
Hoon Kim    KR 
Narendren Rengasamy   MY 
Kees Teunissen    NL 
Tom E Bergseng    NO 
Francois Shindo    NZ 
Piotr Pracki    PL 
Mihai Husch    RO 
Miomir Kostic    RS 
Anna Shakhparunyants   RU 
Tommy Goven    SE 
Grega Bizjak    SI 
Roman Dubnicka    SK 
Sermin Onaygil    TR 
James Leland    US 
Elsie Coetzee    ZA 
Ranjana Mehrotra   IN 

BOARD OF ADMINISTRATION 

ROLE  NAME  COUNTRY 
President of CIE  Peter Blattner  Switzerland 
Past President  Yoshihiro Ohno  United States 
Vice-President Publications Luoxi Hao  China 
Vice-President Technical Jennifer Veitch Canada 

Vice-President Standards John O'Hagan  United Kingdom 

Treasurer   Volker Seibicke  Germany 
Secretary   Ad de Visser Netherlands 

Vice-President  Ronald Gibbons  United States 

Vice-President  Teresa Goodman  United Kingdom 

Vice-President  Erkki Ikonen  Finland 

Vice-President  Anna Shakhparunyants Russia 

Vice-President  Annette Josefien Steinbusch Netherlands 

Vice-President  Lorne Whitehead Canada 

General Secretary  Kathryn Nield  Austria 

DIVISION NAME  COUNTRY 
Division 1  Youngshin Kwak  South Korea 
Division 2   Tony Bergen Australia 
Division 3  Peter Thorns United Kingdom 
Division 4  Dionyz Gasparovsky Slovakia 
Division 6  Luc Schlangen Netherlands 
Division 8  Po-Chieh Hung United States 

 
CENTRAL BUREAU 
ROLE  NAME  E-MAIL 
General Secretary  Kathryn Nield       kathryn.nield@cie.co.at 
Technical Manager  Peter Zwick  peter.zwick@cie.co.at 

Office Manager  Romana Floth  romana.floth@cie.co.at 
 
CONTACT 
CIE Central Bureau 
Babenbergerstraße 9/9A 
1010 Vienna, AUSTRIA, tel: +43 1 714 31 87 
For general inquiries: ciecb@cie.co.at 
For technical inquiries*: helpdesk@cie.co.at 
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cie/membership/national-committees 
 
BG 
National Committee for Lighting in Bulgaria 
c/o Prof. Dr. Angel Pachamanov 
Technical University of Sofia, 
Faculty of Electrical Engineering,12325 
8 Kl.Ohridski Blvd., Sofia 1797, Bulgaria 
fax: +359 2 868-6719 
tel: +359 2 965 2167, GSM: +359895590424 
e-mail 1: nko@tu-sofia.bg 
e-mail 2: pach@tu-sofia.bg 
URL: http://nko.tu-sofia.bg 
CIE NC Bg - Staff 
President: Prof. Angel Pachamanov 
Secretary: Dr. Eng. Iva Petrinska 
Treasurer: Dr. Eng. Borislav Pregyov 
 
CIE NC Bg - division contact persons: 
1. Vision and color: Dr. Eng. Iva Petrinska, Dr. Eng. D. 

Pavlov; 
2. Physical Measurement of Light and Radiation: M.Sc. 

in Phys. Nikolay Alexandrov; Dr. Eng. Bozhana 
Florian;  

3. Interior Environment and Lighting Design: Mag. Eng. 
Vladimir Shalamanov, Prof. Zahari Ivanov; 

4-5. Lighting and Signaling for Transport, Exterior 
lighting and Other Applications: Assoc. Prof. Mony 
Monev;  

6. Photobiology and Photochemistry: Dr. Eng. Kamelia 
Nikolova, M.Sc. in Phys. Nikolina Yaneva 

8. Image Technology: Assoc. Prof. Kiril Kasev, Assoc. 
Prof. Dimitar Matev 

-------- 
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