
Отчети на Регионалните колегии 

 

РК ВАРНА 

 

І. Нормативна рамка 

Дейността на Съвета на регионална колегия (СРК) Варна се регламентира от: 

- Закон за независимите оценители (обн. ДВ. бр.98 от 14 ноември 2008г., посл. 

изм. и доп.); 

- Устав на КНОБ, приет на Учредителното събрание на КНОБ, 10-11.03.2009 г., 

изм. на Общо събрание на КНОБ, 02.07.2011 г., изм. на Извънредното общо 

събрание на КНОБ, 17.11.2012 г.; 

- Правилник за устройството и дейността на Регионалните колегии на Камарата 

на независимите оценители в България (на основание Глава VI, чл.29, ал.1 от 

Устава на КНОБ), приет на заседание на УС на 16.01.2010 г., отменен на на 

Извънредно общо събрание на КНОБ, 17.11.2012 г.; 

- Правилник за устройството и дейността на Регионалните колегии на Камарата 

на независимите оценители в България, приет на Извънредно общо събрание на 

КНОБ, проведено на 17.11.2012 г.; 

- Правилник за финансовата дейност в КНОБ, приет на Общо събрание на КНОБ 

на 05.09.2009 г., изм. на Общото събрание на КНОБ,02.07.2011 г.; 

- Програма за дейността на СРК Варна през 2013 год., приета на Общото събрание 

на РК Варна през 2013 г. 

ІІ. Отчетен период 

Отчетът за дейността на СРК Варна обхваща периода 01.01.2013г.  до 31.12.2013 год. 

През периода са проведени 6 редовни заседания и 8 оперативни заседания на Съвета на 

Регионална колегия Варна. Всички заседания са имали кворум и се считат за редовни. 

Всички протоколи и решенията по тях са предоставени на членовете на СРК и 

Контрольора по електронна поща и са приети и подписани от тях. 

 

 

ІІІ. Основни дейности 

3.1. Обучение и квалификация 

3.1.1. Обучение 



През м. декември се проведе тренинг обечение на тема „Приложение на 

международните стандарти за оценяване (МСО) в практиката на независимите 

оценители и запознаване с основните моменти от Осмата международна конференция 

на оценителите” с  лектори: инж. Румен Неделчев и инж. Димитър Димитров. Участие в 

тренинг обучението взеха 35 участници, членове на КНОБ. 

 

През настоящата 2014 година през м. февруари се организира курс за придобиване на 

оценителска правоспособност за машини и съоръжения с водещ лектор маг.инж.маг.ик. 

Румен Неделчев и  лектори: адв. Гергана Гюрова, доц. д-р инж. Неделчо Иванов и инж. 

Димитър Димитров. В курса взеха участие 50 души.  

В офиса на РК-Варна са регистрирани многобройни запитвания от желаещи да се 

включат за обучение по оценителски направления за оценки на земеделски земи, 

недвижими имоти и търговски предприятия и вземания това са и едни от предстоящите 

насоки в работата на Съвета на колегията през годината в областта на обучението. 

 

3.1.2. Повишаване на квалификацията 

През отчетния период са проведени методически семинари, дискусии, тренинг-

обучение и кръгли маси, както следва: 

2013 г. 

- м. януари - първият международен семинар на тема “Приложение на пазарния 

подход при оценяването на недвижими имоти според Канадските стандарти” с 

лектор: Ph. D. MBA Джордже Догареску - председател на Филиал Югоизточен регион 

(South-East Appraisers Subsidiary) към Национална асоциация на оценителите в Румъния 

(ANEVAR). Семинарът се реализира по Програмата за международно сътрудничество 

съгласно подписания на 21 април 2012 г. Меморандум за сътрудничество между 

Регионална колегия – Варна към Камара на независимите оценители в България и 

Филиал Югоизточен регион към Национална асоциация на оценителите в Румъния 

(ANEVAR)  – 22 участници; 

- м. септември - международен семинар на тема: „Румънският опит в 

оценяването на недвижими имоти и търговски предприятия” с лектори: Мариан 

Петре /MAA, MRICS, REV, президент на ANEVAR/; Анамария Чобану /вицепрезидент 

по международните въпроси на ANEVAR/ и Ирина Бене /д-р по оценки на недвижими 

имоти/. Семинарът се реализира по Програмата за международно сътрудничество 

съгласно подписания на 21 април 2012 г. Меморандум за сътрудничество между 



Регионална колегия – Варна към Камара на независимите оценители в България и 

Филиал Югоизточен регион към Национална асоциация на оценителите в Румъния 

(ANEVAR) -  32 участници, от които 29 независими оценители и трима без оценителска 

правоспособност; 

- м декември - семинар на тема: "Оценка на вземания" с лектор инж. Людмил 

Симов- Председател на УС на КНОБ – 25 участници. 

 

2014г. 

- февруари 2014 г. - семинар на тема: "Практико-приложни проблеми на 

оценяването по справедлива стойност за целите на годишните финансови 

отчети" с лектор проф. д-р Надя Костова - участие взеха 25 независими оценители 

членове на КНОБ; 

- юни 2014 г. – тренинг обучение - подготовка за изпит по оценителска 

правоспособност за "Машини и съоръжения" с модератор маг.инж.маг.ик. Румен 

Неделчев; 

- юли 2014 г.  семинар-дискусия “Актуални въпроси по последните промени в 

Закона за устройство на територията" с лектори:  съдия Даниела Недева- 

Заместник-председател на Административен съд-Варна и съдия Марияна Бахчеван – 

съдия в Административен съд-Варна. Семинарът бе проведе безплатно за членовете на 

РК-Варна към КНОБ. 

 

Проведени кръгли маси : 

- 20 февруари 2014 г. - Кръгла маса на тема "Пазарът на недвижими имоти и 

оценителската практика в Полша" с участието на Славомир Палицки /доктор по 

икономика и преподавател в Икономическия университет в Познан, както и във 

Висшето училище по логистика в Познан/ и Изабела Рацка /лицензиран оценител на 

недвижими имоти и преподавател в Държавното висше училище в Калиш/. 

Мероприятието беше напълно безплатно за членовете на КНОБ. Участие в кръглата 

маса взеха 20 независими оценители, За успешната комникация и воденето на дискусия 

между лектори и участници изказваме благодарности към Йордан Герчев - независим 

оценител и член на СРК - Варна, който подсигури консекутивен превод от английски на 

български език. 

 



Съветът на РК-Варна изказва своята благодарност към: Мариан Петре / президент на 

ANEVAR/; Анамария Чобану /вицепрезидент по международните въпроси на 

ANEVAR/; Ирина Бене; инж. Людмил Симов /председател на УС на КНОБ/ и инж. 

Димитър Димитров /председател на КПЕ към КНОБ/  за безвъзмездното им участие 

като лектори в проведените семинари. Специална благодарност СРК изказва на 

колегата ни Йордан Герчев – член на Съвета за безвъзмездното му участие при 

консекутивния превод по време на семинара с румънските ни колеги през септември.   

Усилията на СРК-Варна през настоящата година са насочени към разширяване на 

тематичния обхват на семинари, дискусии и др. форми за повишаване на 

квалификацията на нашите членове и разнообразяване на методическия 

инструментариум в оценителската ни практика.   

3.2. Финансова дейност 

Отчетът за приходите и разходите през периода показва положителен резултат 

(резерви) към 31.12.2013 г. в размер на 7 300 лв. при проект – 3 170 лв. Приходите общо 

за периода са 37 800 лв., което е с 8 800 лв. под планираните. Главната причина за това 

се дължи на лиспата на проведени курсове за оценителска правоспособност по 

различни направления, които бяха заложени в програмата и прогнозния бюджет за 

2013г. СРК-Варна и членове на колегията взеха участие в подготовката на конспекти за 

изпити по отделни направления. Процедурата по одобрянаве от УС на КНОБ и 

публикуване на конспектите на уеб страницата на КНОБ приключи в края на м. април 

2013 г. Предвиждаше се работни групи към УС на КНОБ да разработят програми по 

отделните направления и съобразно тях да се провеждат обучителни курсове. Единни 

програми не са разработени и до момента. 

При провеждане на семинари, кръгли маси и тренинг обучения на своите членове СРК-

Варна не реализира печалба. 

 

Детайлен анализ на финасовата дейност представя Диана Велинова – член на Съвета на 

РК. 

 

Оперативните дейности, извършени през периода, са: 

 Разработване на проектобюджет и щатно разписание на РК-Варна към КНОБ 

във връзка с провеждане на Общо събрание през 2014 г.; 



 Водене на ежемесечна отчетност за приходите и разходите, извършвани от СРК-

Варна; 

 Ежемесечно окомплектоване и изпращане на разходните документи в 

централния офис на КНОБ; 

 Разработване на план-сметка и изготвяне на окончателна сметка за проведените 

семинари, дискусия и тренинг обучения; 

 Разработване на проектобюджет и щатно разписание на РК-Варна към КНОБ 

във връзка с провеждане на Общо събрание през 2014 г.; 

 Изготвяне на отчет на паричните потоци през 2013 год., извършени от СРК-

Варна. 

 

3.3. Регистър на членове на Регионална колегия  Варна 

Към 31.12.2013 год. в РК Варна членуват 154 независими оценители (14 новоприети 

независими оценители). Към момента платили членски внос са 121 независими 

оценители. С решение на УС на КНОБ от 2014 г. срокът за плащане на членския внос за 

текущата година е до 31.03.2014 г.  

Териториалното разпределение на състава към края на 2013 г. е както следва:  

 Варна – 126 ( от тях 12 новоприети); 

 Провадия – 2; 

 Силистра – 4 (от тях 1 новоприет член); 

 Добрич – 11; 

 Балчик – 6; 

 По един член от Аксаково, Каварна, Дългопол, София и Долни Чифлик, като 

членът от гр. Долни Чифлик е новоприет в РК – Варна. 

Членовете на колегията притежават общо 221 сертификата, в това число: с един 

сертификат са – 105 ; с два – 37; с три – 8; с четири– 5.  По направления на оценителска 

правоспособност  разпределението е както следва: недвижими имоти – 136; машини и 

съоръжения – 36; права на интелектуалната и индустриалната собственост и други 

фактически отношения – 2; търговски предприятия и вземания – 30; Финансови активи 

и финансови институции – 1; Други активи, включително произведения на изкуството, 

които не са движими културни ценности – 1; Земеделски земи и трайни насаждения – 

14; Поземлени имоти в горски територии - 1. 



Към 31 август 2014 г. членовете на РК – Варна са 128. 

 

3.4. Етични въпроси 

През отчетния период на КПЕ към КНОБ са предложени 10 независими оценители за 

участие в Комисия по контрол на оценките. Пълният състав на Комисията е публикуван 

на официалния сайт на Камарата. 

До СРК – Варна през периода не са регистрирани сигнали по етични въпроси. 

 

3.5. Административно-организационни дейности 

Извършеното през отчетния период в това направление: 

 създаване на организация за изграждане на база данни за пазарните стойности на 

недвижими имоти в регион Варна – през периода се отчита много слаба 

активност на членовете на колегията за създаване и развитие на базата; 

 текущо поддържане на актуална информация на уеб страницата; 

 оперативно информиране по електронната поща или по телефон (за тези, които 

нямат електронен адрес) на членовете на РК-Варна за важни промени в 

нормативни документи, провеждани мероприятия, публикации на сайта на 

колегията и др.; 

 участие в работни групи и съвещания, организирани от УС на КНОБ, по 

актуални за колегията въпроси; 

 провеждане на срещи с представители на институции, ползватели на 

оценителски услуги, участие в пресконференци,  

 във връзка с изпълнение на чл. 10, ал. 2 от ЗНО членовете на РК са запознати с 

правилата за годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година и 

сроковете за представянето му в КНОБ; 

 актуализиране на информация за нови заглавия в библиотечния фонд, който 

може да се ползва от членовете на колегията (пълният списък с материалите е 

публикуван на сайта на колегията в рубриката “Често задавани въпроси”); 

 организиране на пролетни и коледно тържество за членовете на РК-Варна; 

 разработване на рекламни материали за членовете на колегията; 

 организиране и участие на членове на колегията в инициатиата „Да изчистим 

България за едни ден” през 2013 г. и 2014 г.; 

 в края на м. септември 2013 г. се организира двудневна екскурзия до Делтата на 

р. Дунав; 



 организиране на Общо събрание на РК-Варна на 06.04.2013 г.; 

 активно участие в организацията на Общо събрание на КНОБ -08-09-06.2013 г. 

във Варна; 

 организиране участието на членовете на РК в извънредните събрания на КНОБ 

през  ноември 2013 и януари 2014 г.; 

 организиране на Общо събрание на 02.04.2014 г. 

 

3.5. Международна дейност 

В изпълнение на приетата от Общото събрание на РК-Варна програма през периода се 

търсиха възможности за създаване на контакти със сродни организации. 

Международното ни сътрудничество  с колегите ни от Териториален център Констанца 

към Националната асоциация на оценителите в Румъния се развива в различни 

направления: провеждане на семинари, срещи, участия в конференции. През м. юни 

2013 г. по покана на Джордже Догареску - председател на Филиал Югоизточен регион  

към ANEVAR колегите Йордан Герчев и Дарина Бобева участваха в годишната 

конференция  на Национална асоциация на оценителите в Румъния, проведена в Мамая, 

където Йордан Герчев изнесе доклад на тема: „Влиянието на доходността в развитието 

на пазара на недвижими имоти”. През м. ноември 2013 г. Джордже Догареску участва в 

работата на 28-та научно-практическа конференция с международно участие 

"Строително предприемачество и недвижима собственост", организирана от нашите 

партньори от Катедра "Икономика и управление на строителството" към Икономически 

университет – Варна, с доклад на тема „Придобиване на оценителска правоспособност 

в България и в Румъния” в съавторство с колегата ни гл. ас. д-р Иво Костов. 

През м. август се проведе предварителен разговор за сътрудничество между РК- Варна 

и Унгарската асоциация на недвижимите имоти и с колегите от Малополската 

асоциация на оценителите на недвижими имоти в Краков. 

При осъществяването на тези контакти активно участват нашите колеги Иво Костов, 

Йордан Герчев, Калина Василева и Кичка Кателиева-Станева, както и техническите ни 

сътрудници – Светлана Николова и Христина Ангелова. СРК  им благодари за 

ентусиазма, добре свършената работа и новите идеи, които предстои да реализираме. 

 

ІV. Изводи и препоръки 

СРК Варна отчита изминалия период като успешен в следните направления: 



- съхраняване и увеличаване броя на членовете ни в резултат на извършената 

оперативна работа по поддръжка на регистъра към РК Варна и осъществяване на 

оперативна връзка с тях, както и с управителните органи към КНОБ; 

- добри финансови резултати;; 

-  извършената оперативна работа по подготовката и провеждането на семинари, 

дискусии, курс в гр. Варна за придобиване на оценителска правоспособност за машини 

и съоръжения; 

- организиране на  семинари, дискусии и кръгли маси по актуални теми; 

- активна дейност по международно сътрудничество със сродни оценителски 

организации – проведени мероприятия във връзка с подписан меморандум за 

сътрудничество с Филиал Югоизточен регион (South-East Appraisers Subsidiary) към 

Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR) с президент г-н Джордже 

Догареску – два семинара, участие в международни конференции, работни срещи и др.;     

- поддържане и обогатяване на библиотечния фонд на колегията; 

Тези резултати се дължат на усилията и партньорството на членовете на Регионална 

колегия Варна, за което СРК Варна ви благодари. 

Благодарим на всеотдайната работа на Светлана Николова и Христина Ангелова, които 

ви информират своевременно, осъществяват връзката между нас и с много сърце 

организират както семинари, така и традиционните ни купони – коледни и пролетни.  

 

С оглед разширяване дейността на колегията могат да се формулират следните 

препоръки: 

 Реализиране на програма за провеждане на семинари, дискусии, кръгли маси, 

способстващи повишаване на квалификацията, разнообразяване на методическия 

инструментариум в оценителската ни практика; 

 Активизиране участието на членовете на колегията за попълване и обогатяване на 

база данни за цените на недвижимите имоти в района; 

 Участие при разработването на програми за обучение на нови оценители  и 

повишаване на квалификацията на колегията по различните оценителски специалности; 

 Сътруничество с държавни  и общински организации във връзка с организиране 

на обучителни курсове на техни служители; 

Разширяване на международното сътрудничество между РК Варна и сродни 

оценителски организации в региона. 

 


