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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

ЗА ПЕРИОДА НА ЧЕТИРИГОДИШНИЯ МУ МАНДАТ 
(2009 – 2013 ГОД.) 

 
 
 
 Дейността на Управителния съвет (УС) на Камарата на независимите 
оценители в България (КНОБ, Камарата) се регламентира от: Закон за 
независимите оценители (ЗНО), ДВ бр. 98 от 14.12.2008 год., в сила от 
15.12.2009 год.; Устав на КНОБ, приет на Учредителното събрание на КНОБ на 
10-11.03.2009 год.; Правилник за работа на УС на КНОБ, приет на Общото 
събрание (ОС) на КНОБ на 05.09.2009 год.; други нормативни документи. 
  
 Отчетът за дейността на УС на КНОБ обхваща четиригодишния му 
мандат (2009 – 2013 год.). 
 
 Раздел I – Организационни и административни дейности 
 За периода 21.03.2009 год. – месец април 2013 год. УС на КНОБ е провел 
34 заседания. От проведените заседания през 2009 год. и 2010 год. 
10 заседания са били съвместни на УС, Контролния съвет (КС) и Комисията по 
професионална етика (КПЕ) на КНОБ. 
 От проведените 34 заседания: 
 г-н Л.Симов е присъствал на 33 заседания; 
 г-жа Е.Монева и доц. д-р И.Митев са присъствали на 32 заседания; 
 г-жа М.Иванова е присъствала на 31 заседания; 
 г-н В.Ненов е присъствал на 30 заседания; 
 г-н К.Георгиев е присъствал на 29 заседания; 
 доц. д-р Г.Андонов е присъствал на 22 заседания, като за други 4 
заседания е упълномощил друг член на УС да го представлява. 
 Всички заседания на УС са имали кворум и са редовни. 
 Водени са протоколи на заседанията на УС и на съвместните заседания 
на управителните органи на КНОБ. 
 
 Подготовка и провеждане на ОС на Камарата. 
 Проведени са 5 ОС на Камарата (2009 год., 2010 год., 2011 год. и две 
през 2012 год.). В организирането и провеждането на ОС и в комисиите на ОС 
са участвали всички членове на ръководните органи на Камарата, както и 
членове на регионалните колегии. 
 Разработване на документите за провеждане на ОС на Камарата: 
Правила за провеждане на ОС, Регистрационна карта, Образец на 
Пълномощно, Образец за предложения – изготвени за всяко от 5-те ОС от г-н 
Л.Симов. 
 Разработване на Правила за избор на ръководни органи на Камарата – 
изготвени от г-н И.Димов и допълнени от УС. 
 -Разработване на образци за документи за провеждане на избор на 
ръководни органи на Камарата – изготвени от г-н Л.Симов. 
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 Разработване на документи за приемане от ОС: 
 -Отчет на УС, Програма за дейността на УС, Отчет на независимите 
оценители – за всяко от 5-те ОС отговорник за изготвянето г-н Л.Симов 
(Програмата за дейността на УС за 2010 год. – отговорник доц. д-р И.Митев); 
 -Процедура „Полагане на изпит пред КНОБ за придобиване на 
правоспособност на независим оценител” и Методика за минималната 
себестойност на оценителските услуги – отговорник за изготвянето г-н В.Ненов; 
 -Бюджет и административен щат на Камарата – за всяко от 5-те ОС 
отговорник за изготвянето г-жа Е.Монева; 
 -Правилник за устройството и дейността на регионалните колегии на 
КНОБ – работна група по организационно укрепване и регионални колегии със 
съдействието на РК София град и София област и другите регионални колегии. 
 
 Стенографските записи на ОС до 2011 год. са правени от члена на 
Камарата г-н П.Панов, а през 2012 год. от професионален стенограф. 
 Преглеждане на стенограмата и аудио записа от ОС и отразяване на 
приетите решения в приетите документи и вътрешни нормативни документи. 
 
 Изработване на лого на Камарата – изготвено безплатно от г-н 
К.Георгиев с допълнение от г-н Л.Симов. 
 Изработване на графичен дизайн на Сертификатите на независимите 
оценителие – изготвен безплатно от г-н Л.Симов 
 Разработване на временна интернет страница на Камарата – 
организирано и финансирано от г-н К.Георгиев. 
 Разработване на постоянна интернет страница на Камарата – 
организирано от г-н К.Георгиев и г-н Л.Симов. 
 Разработване и внедряване на нови модули към интернет страницата на 
Камарата с цел подобряване на функционалността. 
 Подобряване на сигурността на интернет страницата на Камарата от 
гледна точка на нерегламентиран достъп и вируси. 
 Предложение за внедряване в интернет страницата на Камарата на 
модули с ограничен и платен достъп. 
 
 Текущи задачи: 
 -Организиране поддържането на интернет страницата в офиса на 
Камарата. 
 -Текуща дейност по издаване на сертификати и печати на вписани в 
Регистъра на Камарата независими оценители. 
 -Приемане и обработка на документи на кандидати за курсове за 
обучение за получаване на правоспособност на независим оценител и за 
яваване на изпити за придобиване на оценителска правоспособност. 
 
 Членовете на УС редовно са участвали на събранията и мероприятията 
на РК в които членуват, както и в събрания и мероприятия на РК, в които не 
членуват: 
 -г-н К.Георгиев на отчетните събрания на РК Русе през 2012 год. и 
2013 год. 
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 -доц. д-р И.Митев на отчетното събрание на РК Пловдив през 2012 год., 
отчетното събрание на РК Плевен през 2013 год. и отчетно изборното събрание 
на РК Варна през 2013 год, 
 -г-н Л.Симов на отчетните събрания през 2012 год. на РК София град и 
София област, РК Пловдив и РК Бургас, на отчетните събрания през 2013 год. 
на РК Бургас, РК Стара Загора, РК Пловдив, РК Плевен, на отчетно изборното 
събрание на РК Варна през 2013 год., на мероприятия на РК София град и 
София област и РК Варна. 
 
 От УС и РК Варна е направено предложение за ден за професионален 
празник на независимия оценител, което е утвърдено от извънредното ОС на 
17.11.2012 год. 
 

Раздел II – Период от 21.03.2009 – 13.05.2009 год. 
 От Протокола на Учредителното събрание (стенографски запис) са 
отразени всички приети решения в Устава на КНОБ – г-н Л.Симов,                       
г-жа Е.Монева, доц. д-р И.Митев, г-жа М.Иванова, г-жа Т.Илева. 
 Подготвени са необходимите документи за регистриране на КНОБ в 
Регистър Булстат – г-н Л.Симов 
 На 13.05.2009 год. Камарата е регистрирана в Регистър Булстат –            
г-н Л.Симов. 
 
 Раздел III – Период от 14.05.2009 – 5.09.2009 год. 

През този период е извършена огромна работа от УС на КНОБ със 
съдействието на другите ръководните органи на Камарата, за да може в кратко 
време Камарата да бъде действаща и нормално функционираща, и да 
изпълнява възложените й от закона задачи. 

Трябва да се отбележи, че за разлика от другите професионални 
организации КНОБ няма прецедент в страната (както например НТС за КИИП и 
КАБ). Това създаде значителни допълнителни трудности при организирането 
на Камарата и създаването на необходимата нормативна база. 
 Усилията на УС са насочени основно към разработване на основните 
документи и вътрешни нормативни актове, регламентирани от ЗНО и Устава на 
КНОБ. 
 Разработените документи и вътрешни нормативни актове са приети на 
съвместни заседания на УС, КС и КПЕ. 
 Уточнени са членовете на Камарата и са положени необходимите усилия 
за заплащане на членаския внос в срока до 14.09.2009 год. 
 В този период, независимо че не е прието решение за учредяване на 
регионални колегии на КНОБ и Правилник за дейността им, са проведени 
учредителни събрания за учредяване на регионални колегии в гр. Варна, 
гр. София и гр. Шумен. 
 Направени са постъпки пред Областна администрация област София, 
Столична община и Столичен общински съвет за предоставяне на държавен 
или общински имот за офис на КНОБ. От Столичен общински съвет отговорът е, 
че няма възможност за предоставяне на общински имот. От Областна 
администрация област София и Столична община няма отговор. 
 Поради разпоредбите на Устава на КНОБ (приемане на бюджета за 
2009 год. и административния щат от ОС), в периода до началото на месец 
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септември 2009 год. Камарата е без офис, а в периода до 17.10.2009 год. и без 
административен щат.  
 Поради това, в този период за офис се използва безвъзмездно 
предоставено помещение от г-жа Е.Монева, а цялата административна дейност 
се извършва от членове на УС. 
 Разработени са следните вътрешнонормативни актове и документи: 

-Правилник за работата на Управителния съвет, Програма за дейността 
на Управителния съвет, Правилник за реда за вписване и водене на Регистъра 
на независимите оценители, Образец на сертификат и образец на личен печат, 
Предложение за тарифа за таксите, събирани по силата на ЗНО, Предложение 
за решение за Регистъра на независимите оценители, Предложение за 
вписване на независимите оценители с авансово плащане на таксата, 
Предложение за потвърждаване на действащите Стандарти за оценяване СБО 
– отговорник г-н Л.Симов; 
 -Правилник за работата на Общото събрание – отговорник г-н В.Ненов; 
 -Бюджет и административен щат на КНОБ за 2009 год. – отговорник г-жа 
Е.Монева; 

-Правилник за финансовата дейност – отговорник доц. д-р И.Митев; 
-Правилник за дейността на регионалните колегии на КНОБ –                    

изготвен от г-жа М.Иванова, г-н К.Георгиев, г-н Д.Димитров. 
 Проведеното на 5 септември ОС на КНОБ приема основните документи 
вътрешнонормативни актове, с изключение на Правилника за дейността на 
регионалните колегии на КНОБ (поради липса на кворум). 
 
 Раздел IV – Период от 6.09.2009 – 31.12.2009 год. и началото на 
2010 год. 
 Нает е под наем офис на Камарата, започва неговото обзавеждане с 
офис техника, компютри и стопански инвентар.  Офисът на Камарата е 
организиран изцяло и единствено от г-н Л.Симов.  

Организиран е и се провежда конкурс за административен персонал в 
служба ''Регистър'', както и конкурс за счетоводна фирма за счетоводно 
обслужване на Камарата. По обективни и субективни причини до края на 
2009 год. офисът на Камарата работи само с един служител, а счетоводната 
фирма е определена в края на 2009 год. 
 Основната дейност на УС в този период е по създаването и 
организирането на Регистъра на независимите оценители. Тази дейност е 
разгледана в настоящия отчет в Направление Регистър, придобиване на 
правоспособност, признаване на професионална квалификация, 
професионална застраховка и отчети на оценителите. 
 На съвместното заседание на УС, КС и КПЕ на 04.12.2009 год. е прието 
решение за сформиране на работни групи по стратегическите направления за 
работа на КНОБ. 
 
 Раздел V – Основни направления на дейността на Камарата и 
работни групи към УС на КНОБ  

Приоритетите на КНОБ са ясно очертани в разработените стратегически 
планове по основните направления на дейността на Камарата.  
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На съвместното заседание на УС, КС и КПЕ на 04.12.2009 год. се приема 
решение за сформиране на шест работни групи по стратегическите 
направления за работа на КНОБ: 

-Регистър, придобиване на правоспособност, признаване на 
професионална квалификация, професионална застраховка и отчети на 
оценителите;  

-Международно сътрудничество, бюджет и финанси;  
-Организационно укрепване и регионални колегии;  
-Стандарти за оценяване, обучение и квалификации;  
-Нормативна уредба и връзки с държавни и общински власти; 
-Медийна политика, връзки с обществеността и издателска дейност.   
Председатели на работните групи са членове на УС на Камарата. 

Подкрепящи членове на работните групи са членове на ръководните органи на 
Камарата. Участието в работните групи е по желание и доброволно. 
 Работните групи са разработили стратегически планове по основните 
направления на дейността на Камарата.  
 Стратегическите планове и работните програми на работните групи са 
приети с Протокол от заседанието на УС на 17.04.2010 год. 
 

Раздел V.1 – Направление и работна група „Регистър, придобиване 
на правоспособност, признаване на професионална квалификация, 
професионална застраховка и отчети на оценителите” 
 По направлението е създадена работна група към УС с председател г-н 
Л.Симов и подкрепящи членове г-н В.Ненов, г-жа Е.Монева, г-жа Т.Шевкенова,      
г-н Д.Димитров, г-жа Т.Бачовска. 

Една от основните задачи на УС е по създаването, организирането и 
поддържането на Регистъра на независимите оценители (Регистър).  
 Без преувеличение е извършена огромна работа по създаване на 
Регистъра на независимите оценители.  
 За съжаление работата по създаването на Регистъра от страна на УС и 
ръководните органи на Камарата е извършена изцяло и единствено само от г-н 
Л.Симов. Без съдействие от страна на останалите членове на ръководните 
органи на Камарата и от редовите членове на Камарата. Нещо повече, 
независимо че не оказаха съдействие по създаването на Регистъра, някои 
членове на ръководните органи на Камарата си позволиха необосновни 
претенции по отношение на някои срокове по Регистъра. 

Дейността по вписване на физическите лица по § 5 от ПЗР на ЗНО в 
Регистъра на независимите оценители стартира на 19.10.2009 год. (с 
прекъсване от една седмица по обективни причини) и завърши на 
14.12.2009 год. Това даде възможност за безпроблемна работа след 
14.12.2009 год. както на всички независими оценители, така и на всички 
институции, ползващи оценителски услуги. 

Работата по Регистъра на независимите оценители бе свързана и с 
много проблеми, които се решаваха в много кратки срокове: осигуряване на 
хартия за сертификати с тройна защита от фалшификации, на голямо 
количество автоматични печати, графичен дизайн на Сертификатите, лого на 
Камарата и други. Тази работа бе извършена от г-н Л.Симов, като работата по 
логото на Камарата бе извършена основно от г-н К.Георгиев. 
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 Трябва да се отбележи, че дейността по Регистъра на независимите 
оценители е осъществена в изключително кратки срокове.  
 Достатъчно е да се спомене, че създаването на регистри в аналогични 
камари (КИИП. КАБ и други) е в порядъка на 1 – 2 години, при административен 
персонал над 10 души, и в повечето случаи в началото с временни 
удостоверения. 
 Регистърът на независимите оценители е създаден за три месеци, което 
няма аналог при създаването на други подобни регистри.   

При това само от г-н Л.Симов, в условията на незавършено обзавеждане 
на офиса на Камарата, в началото без административен персонал, а в края на 
2009 год. с персонал 3 ½ души, от които единият съвместяващ и секретарски 
функции. Причината за това е необходимостта от приемане от ОС на бюджета 
и административния щат на Камарата и необходимото технологично време за 
наемане на офис, обзавеждане и назначаване на административен щат. 
 Основната причина за много късия срок на създаване на Регистъра на 
независимите оценители е необходимостта от приемане от ОС на основните 
документи, касаещи Регистъра на независимите оценители. 
 Правилникът за вписване и водене на Регистъра на независимите 
оценители, образецът на личния печат и Тарифата за таксите, събирани по 
ЗНО, са приети от ОС на 5.09.2009 год. ОС приема и решение вписването в 
Регистъра на независимите оценители на лицата по § 5 от ПЗР на ЗНО да 
става с авансово заплащане на таксите по Тарифата за таксите, събирани по 
силата на ЗНО, приета от ОС и внесена за приемане от Министерския съвет. 
 Тези обстоятелства предопределиха стартирането на дейността по 
Регистъра на независимите оценители едва след ОС и внасяне на Тарифата за 
таксите за приемане от Министерския съвет. 
 Предложението за Тарифата за таксите е внесено чрез Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма за приемане на Министерския съвет. 
Допълнително са приложени и мотиви и обосновка към предложението.  
 В този период група оценители от РК София град и София област внасят 
в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма предложение, с 
което възразяват срещу предложеното от УС и прието от ОС на 5.09.2009 год. 
Предложение за Тарифа за таксите, събирани по силата на ЗНО, и предлагат 
намаление на таксите, вкл. и една и съща такса за вписване, печат и сетификат, 
независимо от броя на притежаваните лицензи. 
 Вследствие на това писмо, в писмо до КНОБ, становището на 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма е, че таксите за 
завишени, както и че лицата по § 5 от ПЗР на ЗНО трябва да се вписват в 
Регистъра без такса. 
 В началото на 2010 год. УС отново внася предложението за Тарифата за 
таксите, събирани по ЗНО за приемане в Министерския съвет. Преписката е 
изпратена на ниво главни секретари на Министерския съвет и Министерство на 
финансите от гледна точка коя институция да е вносител на преписката в 
Министерския съвет и на ниво експерти. До настоящия момент няма 
официален отговор по внесеното предложение за Тарифата за таксите, 
събирани по ЗНО. 
 Очевидно е, че резултатът от изпратеното писмо от група оценители от 
от РК София град и София област до МИЕТ ще бъде негативен и в бъдеще по 
отношение на таксите, събирани по силата на ЗНО. Това се отнася особено по 



КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

7 

отношение на приемането на дължима такса от всички оценители, независимо 
дали са членове или не на Камарата. 

ОС на Камарата на 05.09.2009 год. и на 27.03.2010 год. приема решения 
вписването в Регистъра на лицата по § 5 от ПЗР на ЗНО и по чл. 15 на ЗНО да 
става с авансово заплащане на таксите по Тарифата за таксите, събирани по 
силата на ЗНО, приета от ОС и внесена за приемане от Министерския съвет.  

Във връзка с дейността на Регистъра са разработени: образци на 
Заявление, анкетна карта и декларации за вписване по реда на § 5 от ПЗР на 
ЗНО,  Процедура за вписване в Регистъра на юридически лица по чл. 15 от 
ЗНО със образци на Заявление, анкетна карта и декларации, които са 
изготвени от г-н Л.Симов и са приети с решения от УС на Камарата.  
 В този период във връзка с Регистъра на независимите оценители г-н 
Л.Симов подготвя и изпраща писма до Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма, с молба за становище относно: 
 -Издадени лицензи от Агенцията за приватизация на лица със средно 
образование. 

-По смисъла на чл. 17, ал. 3, т. 1 от ЗНО за упражняване на дейност като 
дружество на независим оценител може ли да кандидатства и едноличен 
търговец.  

-Във връзка с чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от ЗНО какво се разбира под участие в 
дружество на независим оценител. 

-Във връзка с чл. 17, ал. 3, т. 3 от ЗНО какво се разбира под 
независимите оценители, които работят към дружеството на независимия 
оценител. 
 -Във връзка с чл. 6. ал. 1 от ЗНО относно казуса лиценз за оценка на 
цели предприятия. 
 Независимо от неколкократните запитвания, няма представени 
становища от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. 
 Във връзка с вписването по § 5 от ПЗР на ЗНО, УС е изискал и е получил 
потвърждение с писма от Агенцията за приватизация за валидността на 
издадените от нея лицензи. 

Успешното осъществяване на дейността на Регистъра на независимите 
оценители дава възможност да се впишат до 14.12.2009 год. в Регистъра по § 5 
от ПЗР на ЗНО 2231 независими оценители с 2954 лицензи. 
 Подадени са заявления за вписване и на 55 юридически лица като 
дружество на независим оценител, част от които са по § 5 от ПЗР на ЗНО, а 
останалите по общия ред. По редица обективни и субективни причини 
издаването на техните сертификати и печати закъсня. На 17.03.2010 год. на 
интернет страницата е публикуван списъкът на подалите заявления 
юридически лица и графикът за получаване на сертификатите и печатите на 
вписаните по § 5 от ПЗР на ЗНО. 
 По разработен график от края на декември 2009 год. започва 
раздаването сертификатите и печатите на независимите оценители, вписани в 
Регистъра на независимите оценители. 
 Осигурена е много добра и перфектна организация на раздаването на 
печатите и сертификатите на независимите оценители както в офиса в 
гр. София, така и на място в гр. Варна, гр. Бургас и гр. Пловдив. 
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 Дейността по раздаването на сертификатите и печатите на независимите 
оценители е организирана от г-н Л.Симов с офиса на Камарата, като 
съществено съдействие оказват и колегите в Варна, гр. Бургас и гр. Пловдив.  
 В най – напрегнатия период на работата по Регистъра допълнително 
напрежение създадоха и двете проверки на Камарата от ГИТ – Дирекция 
София и НАП – Дирекция София – Център. Двете проверки бяха по подадени 
сигнали. Очевидно някои имаха желание работата по Регистъра да се провали. 

С приетия Закон за изменение на ЗНО (ДВ бр. 49 от 29.06.2010 год.) 
срокът за вписване в Регистъра по чл. 15 на ЗНО на лицата, получили лиценз 
от Агенцията за приватизация става 30.12.2010 год.  

С приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи (ДВ бр. 62 от 10.08.2010 год.) в ЗНО в чл. 6, 
ал. 1 се създават т. 8 и 9 – земеделски земи и трайни насаждения и поземлени 
имоти в горски територии. Лицата, включени в одобрения от Министъра на 
земеделието и храните и Министъра на финансите списък могат в едногодишен 
срок от влизането в сила на закона да се впишат по право в Регистъра по чл. 15 
от ЗНО. 

Разработени са образци на Заявление и други документи за вписване в 
Регистъра на независимите оценители на земеделски земи и трайни 
насаждения, изготвени от г-н Л.Симов. 

Към 31.12.2010 год. в Регистъра са вписани 2773 независими оценители 
физически лица с 3649 сертификати и 109 юридически лица като дружества на 
независим оценител.  

С приетия Закон за горите (ДВ бр. 19 от 08.03.2011 год.) в срок от една 
година от влизането в сила на закона, лицата, притежаващи удостоверение за 
завършен курс за оценка на гори и земи от горския фонд, издадени от 
Лесотехническия университет, Института за гората при БАН, Националното 
управление по горите, Държавната агенция по горите и Изпълнителната 
агенция по горите, се вписват по право в Регистъра по чл. 15 от ЗНО. 

Разработени са образци на Заявление и други документи за вписване в 
Регистъра на независимите оценители на поземлени имоти в горски територии, 
изготвени от г-н Л.Симов. 

През 2011 год. и началото на 2012 год. в Регистъра са вписани 
независимите оценители, успешно издържали изпит за придобиване на 
оценителска правоспособност. 

Към настоящия момент в Регистъра на независимите оценители са 
вписани: 

Към края на 2012 год. в Регистъра на независимите оценители са 
вписани: 

-3 466 независими оценители с общо 4 543 оценителски 
правоспособности, в т.ч.: недвижими имоти – 2 164; машини и съоръжения – 
763; права на интелектуална и индустриална собственост – 111; търговски 
предприятия и вземания – 676; финансови активи и финансови институции – 
78; земеделски земи и трайни насаждения – 375; поземлени имоти в горски 
територии – 337. 

Регистърът на независимите оценители е динамична система, поради 
вписване и отписване на независими оценители и промяна на обстоятелствата, 
подлежащи на вписване.  
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За обхвата на Регистъра на независимите оценители може да се съди по 
над 50 000 архивни еденици документи, свързани с вписването на 
независимите оценители. 

В периода през 2012 год. и началото на 2013 год. дейностите по 
Регистъра на независимите оценители са: 

-Завършване в окончателен вид на Регистъра.  
-Продължаване на работата по организиране на архива и сканиране на 

всички документи на независимите оценители, вписани в Регистъра (вкл. 
приемно – предавателни протоколи, копия от Сертификатите и други) и 
съхранение на CD и DVD дискове и външни твърди дискове.  

-Подобряване на софтуера за Регистъра.  
-Текущо подобряване на модулите на интернет страницата на Камарата с 

оглед нуждите на Регистъра и оптимално информиране на всички институции, 
органи и лица, използващи услугите на независими оценители.  

-Създаване на възможност за допълнително структуриране на Регистъра 
с оглед оптимално информиране на всички институции, органи и лица, 
използващи услугите на независими оценители.  

Тези дейности се извършват от служба „Регистър” с активното участие на 
г-н Л.Симов. 

Разработени са от г-н Л.Симов: 
-Инструкция относно механизма за обработване на лични данни и 

защитата им от незаконни форми на обработка в регистрите на лични данни, 
водени в КНОБ.; 

-Инструкция за документооборота в КНОБ (без счетоводните документи). 
През 2010 год. ОС на Камарата приема Процедура „Полагане на изпит 

пред КНОБ за придобиване на правоспособност на независим оценител”. 
През 2011 год. във връзка с провеждане на курсове за обучение и на 

изпити за придобиване на оценителска правоспособност г-н Л.Симов 
разработва: 

-Правила за организация и провеждане на обучение и квалификация на 
независимите оценители; 

-Правила за прилагане на Процедура „Полагане на изпит пред КНОБ за 
придобиване на правоспособност на независим оценител” и за създаване, 
работа и изисквания към членовете на изпитните комисии за провеждане на 
изпити. 

Разработените правила имат за цел да регламентират процедурите и 
изискванията при провеждане на курсове за обучение и да допълнят  
Процедура „Полагане на изпит пред КНОБ за придобиване на правоспособност 
на независим оценител”. 

Правилата са утвърдени от УС на Камарата.  
 Разработените г-н Л.Симов Правила срещат съпротива от председателя 
на работната група по Стандарти за оценяване, обучение и квалификации и 
някои от членовете на работната група, поради това, че с Правилата се 
въвежда конкурсното начало при обучението и квалификацията на 
независимите оценители, премахва се монополизма при обучението и 
квалификацията на независимите оценители и не се допуска сключването на 
рамкови договори за възлагане провеждането на курсове. Това е една и от 
причините тези Правила да не се спазват и да се допускат нарушения,  
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В изпълнение на решение на УС на Камарата от 2012 год. г-н Л.Симов е 
разработил актуализация на утвърдените през март 2011 год. от УС:  

-Правила за организация и провеждане на обучение и квалификация на 
независимите оценители.  

-Правила за прилагане на Процедура „Полагане на изпит пред КНОБ за 
придобиване на правоспособност на независим оценител” и за създаване, 
работа и изисквания към членовете на изпитните комисии за провеждане на 
изпити.  

както и:  
-Система за контрол на процеса за придобиване на оценителска 

правоспособност. 
Разработените Правила не са разгледани и утвърдени от УС на 

Камарата, тъй като не са изяснени и утвърдени функциите и правомощията на 
работната група по обучение и квалификация. 

Разработени са от г-н Л.Симов Правила за отчет на независимите 
оценители съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО и образец на годишния отчет, като 
същите са приети от ОС на Камарата. За съжаление ОС на Камарата 
обезмисли в значителна степен отчета на независимите оценители, които вече 
представляват декларации, а не отчети.  

Във връзка със задължението на независимите оценители по чл. 10, ал. 2 
от ЗНО, годишен отчет за 2011 год. не са подали 881 независими оценители.  

На интернет страницата на Камарата е публикуван списъкът със 
съобщение, че съгласно чл. 11, ал. 1, т. 3 от ЗНО, независимите оценители 
неподали годишен отчет за 2011 год. следва да бъдат отписани от Регистъра 
на независимите оценители.  

Председателят на УС г-н Л.Симов на заседание на УС на 06.10.2012 год. 
е предложил и гласувал за решение на УС за отписване на тези независими 
оценители от Регистъра. Решението не е прието. На следващи заседания на 
УС г-н Л.Симов отново е предложил и гласувал за решение на УС за отписване 
на тези независими оценители от Регистъра. Отново решението не е прието. 
 Трябва да се отчете, че при провеждането на изпити и при регистрация 
на независимите оценители са допуснати някои грешки и нарушения, които са 
установени и от извършваните проверки от Комисията по професионална етика. 
Основните причини са неспазване на Правилата за Правила за прилагане на 
Процедура „Полагане на изпит пред КНОБ за придобиване на правоспособност 
на независим оценител”, на самата Процедура и на ЗНО от страна на 
Изпълнителния секретар на КНОБ.  
 Най – същественото нарушение е допускането до изпит и вписване в 
Регистъра на независимите оценители на лица без представяне на диплома за 
висше образование. Нарушението е допуснато по вина на Изпълнителния 
секретар на Камарата.  

Съществен момент е, че за определени нарушения, вкл. и за допускането 
до изпит и вписване в Регистъра на независимите оценители на лица без 
представяне на диплома за висше образование имат вина и членове на 
ръководните органи на Камарата с вмешателство в работата на офиса на 
КНОБ. За съжаление Комисията по  

През 2010 год. г-н Л.Симов проучва предложенията на застрахователни 
компании за застрахователни продукти Професионална отговорност на 
независими оценители (възможности, предимства и недостатъци, 
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застрахователна премия като % от агрегатния лимит по полицата, обхват на 
застрахователното покритие, лимити на отговорност, самоучастие на 
застрахования, индивидуална и групова полица и други).  

Обобщените предложения на ЗАД „Алианц България”, ЗАД „Армеец”, „ЗД 
Евроинс” АД, ЗАД „Виктория”, ЗД „Бул Инс” и ЗК „Лев Инс” АД с анализ и 
сравнение на предложенията са изпратени на членовете на УС на 
23.11.2010 год. за становище. За съжаление същите не са разгледани. 
 Председателят на УС г-н Л.Симов, подкрепен и от други членове на УС, е 
направил предложение за създаване към Камарата на секции по оценителски 
правоспособности. Поради несъгласие и съпротивата на част от членовете на 
Камарата, такива секции не бяха създадени. 
 

Раздел V.2. – Направление и работна група „Стандарти за оценяване, 
обучение и квалификация'' 
 Работна група към УС на КНОБ с председател доц. д-р Г.Андонов и 
подкрепящи членове: г-жа М.Иванова, г-жа Т.Бачовска, г-н Б.Гиздаков, г-жа 
Б.Бонева, г-жа Т.Шевкенова, г-н Р.Михайлов. С Протокол от работното 
съвещание на УС на 09.06.2010 год. членове на работната група са г-н 
К.Георгиев и доц. д-р И.Митев. 

Поради заболяване на доц. д-р Андонов, г-жа М.Иванова в качеството си 
на член на УС и на работната група по „Стандарти за оценяване, обучение и 
квалификация” свиква два пъти заседание на работната група. 

За да бъде ефективна и по-продуктивна работата на тези заседания на 
работната група по „Стандарти за оценяване, обучение и квалификация”, от г-
жа М.Иванова се подготвя концепция за развитие  дейността на работната 
група и Стратегия, които е обсъдена и редактирана съвместно с колегите, 
присъствали на заседанията. 

На следващите заседания на работната група по „Стандарти за 
оценяване, обучение и квалификация”, свикани от доц. д-р Андонов на по - 
късен етап са проведени дебати по създаване на окончателния вариант на 
„Стртатегия по стандарти за оценяване, обучение и квалификация, който беше 
предложен на УС за гласуване. В разработването на Стратегията активно 
участие взимат доц. д-р Г.Андонов, г-жа М.Иванова, г-н Б.Гиздаков, г-жа 
Т.Шевкенова и други колеги. 

На 20.02.2010 год. в гр. София, Офис на КНОБ се проведе заседание на 
Работната група по „Стандарти, обучение иквалификация на КНОБ”, което 
премина при следния дневен ред: Обсъждане на стандарти за оценяване, които 
да бъдат приети от ОС на КНОБ; Обсъждане на създаване на единен 
терминологичен речник по различните направления за оценителска 
правоспособност; Обсъждане на предложения за членове на Учебно-методичен 
съвет по обучението  към КНОБ; Обсъждане на предложения за придобиване 
на правоспособност на лицата, които са пропуснали срока, даден им от ЗНО за 
вписване в регистъра; Обсъждане на предложения за обучение с цел 
поддържане и повишаване на квалификацията; Обсъждане на критерии за 
подготовката на нови оценители. 

С Протокол от заседанието на УС на 17.04.2010 год. беше приета 
работната програма на работната група и ''Стратегия по стандарти за 
оценяване, обучение и квалификация'', която е публикувана на интернет 
страницата на Камарата. 
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Разработената Стратегия предвижда: 
Цели 
Приемане на европейските и международните стандарти за оценяване; 
Разработване на Ръководства и Приложения към  Стандартите за 

прилагането им в РБ. 
Установяване и утвърждаване на обучението на оценителски  кадри за 

придобиване на правоспособност на независим оценител на територията на 
страната на ниво, гарантиращо високото му качество; 

Организиране на обучение за повишаване на квалификацията и 
професионалната компетентност на независимите оценители с цел 
осигуряване на високо качество на извършваните оценки 

Мероприятия, осигуряващи изпълнението на целите 
-Стандарти за оценяване 
Въвеждане на терминологичен речник за понятията използвани в 

оценителската практика в България, хармонизирани и унифицирани с 
европейски и международни понятия; 

Превод на Международните и Европейски стандарти за оценяване; 
Разработване и приемане на Ръководства и Приложения за прилагане на 

Стандартите 
-Обучение 
Предприемане на инициатива за промяна на текста на чл. 8 от 

ЗНО,оценителската правоспособност да съответства на професионалното 
направление на специалността от висшето образование, в съответствие 
с“Класификатор на областите на висше образование и професионалните 
направления”; 

Създаване на Учебно - методичен съвет от преподаватели и оценители с 
голям практически опит, които съвместно с Работната група по стандарти за 
оценяване, обучение и квалификация да определят формата на образование,  
необходимия минимален обем знания в съответните области и необходимия 
минимален брой часове за получаване на тези знания; 

Разработване и утвърждаване на учебни програми за 
обучение,отговарящи на европейските и международни практики; 

Процедура за полагане на изпит във връзка с изискванията на чл. 7, ал. 1 
от ЗНО приета на ОС на 27.03.2010 год.; 

Създаване на процедура за признаване квалификацията на оценители, 
придобита в други държави; 

Взаимодействие и сътрудничество с професионални организации на 
европейско и международно равнище за обучението на оценителите в 
България; 

Организиране на дискусия за въвеждане на пълна и ограничена 
оценителска правоспособност 

-Квалификация 
Организиране на задължителни квалификационни курсове и семинари за 

независими оценители по програма, утвърдена от КНОБ; 
Осъществяване на сътрудничество с професионални организации на 

европейско и международно равнище, чрез което да се спомогне за 
повишаване на професионалната квалификация на независимите оценители в 
България 
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От доц. д-р Г.Андонов е изготвен Проект за Правилник за устройството и 
дейността на Учебно методичен съвет. Два проекта за Правилник за 
устройството и дейността на Учебно методичен съвет са изготвени и от доц. д-р 
И.Митев. Не се стига до обединяване на представените проекти и до приемане 
от УС на Камарата.  

 
ОС на Камарата от 02.07.2011 год. приема решение УС да създаде нова 

работна група по стандартите с председател Председателят на УС на КНОБ, 
която да изготви концепция за стандартите за оценяване, с което стандартите 
за оценяване отпадат от дейността на предишната работна група. 

 
С решение от заседанието на УС на Камарата от 10.12.2011 год. 

(Протокол № 23) е прието решение за разформироване на работната група по 
стандарти за оценяване, обучение и квалификация и сформиране на нова 
работна група по обучение и квалификации. 

 
Раздел V.2.1 – Направление и временна работна група „Стандарти за 

оценяване'' 
ОС на Камарата от 02.07.2011 год. приема решение УС да създаде нова 

работна група по стандартите с председател Председателят на УС на КНОБ, 
която да изготви концепция за стандартите за оценяване: 

приемане на стандартите на IVSC и разработване на необходимите 
ръководства и приложения 

или 
разработване на български стандарти за оценяване и съответните 

ръководства и приложения към тях и хармонизирането им с международните в 
България. 

В изпълнени на решението на ОС Председателят на УС сформира 
работна група по стандарти за оценяване. 

Междувременно Камарата е приета за член на TEGoVA, стандартите на 
TEGoVA са преведени на български и са публикувани на интернет страницата 
на Камарата. 

На 22.10.2011 год. в гр. София е организирана кръгла маса за 
разглеждане на различните виждания и концепции относно въвеждането в 
практиката на независимите оценители на съвременни стандарти за оценяване. 

Направени са следните предложения, впоследствие оформени като 
решение на УС на Камарата: 

-Да се направят постъпки пред IVSC за превеждане и публикуване на 
интернет страницата на Камарата на стандартите IVS 2011; 

-Да се предложи на ОС на Камарата да утвърди стандартите IVS 2011;  
-В дългосрочен план да се разработят ръководства и приложения и 

терминологичен речник за понятията, използвани в оценителската практика в 
страната;  

-Да се проведе разясняване на независимите оценители, членове на 
Камарата, относно предложението за стандарти за оценяване.  

 
С това работата на работната група по стандарти за оценяване е 

приключила.  
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За съжаление в началото на 2012 год. дейността по стандартите за 
оценяване значително се забави по вина на IVSC. Това доведе до подписване 
на лицензионен договор за стандартите през месец април 2012 год. и техното 
превеждане и публикуване на интернет страницата на Камарата през месец 
май 2012 год.  

ОС на Камарата на 09.06.2012 год. утвърди IVS 2011 като 
препоръчителни до края на 2013 год.  

Подписано е лицензионно спорзумение, преведени са на български език 
и са публикувани на интернет – страницата на Камарата подготвените от IVPB 
и издадени до сега Technical Information Paper TIP (ТIP не са част от IVS, имат 
за цел да подпомогнат прилагането на IVS, но не са задължителни): ТIP 1 
Дисконтирани парични потоци, TIP 2 Разходен подход при материални активи и 
TIP 3 Оценка на нематериални активи, както и Рамка на професионалната 
компетентност на оценителите. 

 
Наблюденията показват, че действително е необходимо да се проведе 

сред независимите оценители разясняване по отношение на IVS 2011 и тяхното 
приложение при оценката на различни активи. Още повече, че краят на 
2013 год. наближава, а това е срокът в който международните стандарти за 
оценяване са само препоръчителни. Нещо повече, започнала е подготовката за 
новото издание на IVS, а оценителите все още не познават IVS 2011. 

В тази връзка г-н Л.Симов в рамките на 2012 год. е провел 10 семинара с 
тематика IVS 2011, оценителски доклади, дисконтиране на парични потоци, 
норма на дисконтиране. Тези семинари и дискусии в много по – голям обем да 
продължават и през 2013 год.  

За всички семинари, които г-н Л.Симов е провел, същият не е получил 
възнаграждение (г-н Л.Симов провежда семинарите безплатно). 

 

 
 
Проведените семинари и дискусии показват, че желанието на голяма 

част от членовете на Камарата е да се подготвят методически указания за 
оценка на активи и методи на оценка в аспекта на международните стандарти 
за оценяване. 
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В тази връзка в напреднал стадий са разработваните от г-н Л.Симов 
предварителни работни варианти на методически технически указания 
(методически приложения) за оценка на някои активи и за някои методи на 
оценка. 

Г-н Л.Симов е организирал и разработването на предварителен работен 
вариант на терминологичен речник. 

Предвижда се работните варианти да бъдат готови в началото на месец 
юли 2013 год., след което ще бъдат предложени за обсъждане в Камарата. 

В това отношение целесъобразно е участието на колеги от 
Икономическия университет – гр. Варна и Нов български университет – 
гр. София. 

Предложението на г-н Л.Симов е терминологичният речник и 
методическите указания да бъдат безплатни или срещу символично заплащане 
за членовете на Камарата. 

 
Раздел V.2.2 – Направление „Обучение и квалификация'' 
С решение от заседанието на УС на Камарата от 10.12.2011 год. 

(Протокол № 23) е прието решение за разформироване на работната група по 
стандарти за оценяване, обучение и квалификация и сформиране на нова 
работна група по обучение и квалификации. 

На заседание на УС от 07.04.2012 год., т. 7 от дневния ред, се взима 
решение всички от изявилите желание или предложени за участие в работната 
група по обучение и квалификация и които са членове на ръководните органи 
на Камарата, да определят на свое заседание структурата и правилата за 
функциониране на работната група и да представят своето предложение на УС 
до 9 май 2012 год. Координатор на групата е доц. д-р И.Митев. 

За участие в работната група са изявили желание или са предложени 21 
души, в т.ч. от ръководните органи на Камарата доц. д-р Г.Андонов, доц. д-р 
И.Митев, г-н К.Георгиев, г-н Б.Гиздаков, г-жа Б.Бонева, г-н Р.Михайлов, г-жа 
Б.Бонева. 

Решението на УС не е изпълнено. 
На заседанието на УС на 01.09.2012 год. доц. д-р И. Митев е представил 

Доклад относно обобщените предложения за структура и правила за 
функциониране на работната група. 

С решение на УС на Камарата от 01.09.2012 год. на доц. д-р И.Митев е 
възложено да разработи и внесе до 06.10.2012 год. в УС за разглеждане и 
утвърждаване Правилник за дейността на работната група и предложение за 
постоянния и разширения й състав. 
 Решението на УС не е изпълнено. 
 На заседание на УС на 06.10.2012 год., т. 9 от дневния ред, е взето 
решение за сформиране на работна група в състав проф. д-р Пл.Илиев, доц. д-
р Г.Андонов, доц. д-р И.Митев, г-н Л.Симов, г-н К.Георгиев, г-н И.Димов, г-н 
П.Влаев, доц. д-р В.Касърова, г-н В.Ненов, която да разработи конспекти за 
изпити по оценителски правоспособности машини и съоръжения, недвижими 
имоти, търговски предприятия и вземания и земеделски земи и трайни 
насаждения в срок до 20.11.2012 год., както и изпитни тестове в срок до 
10.11.2012 год. 
 Впоследствие съставът на работната група е увеличен. 
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 На заседание на УС на 16.11.2012 год., т. 6 от дневния ред, е взето 
решение до 04.12.2012 год. работната група да подготви и изпрати на 
членовете на УС формата на изпитните конспекти по структура, модули и общо 
съдържание. Отговорник – доц. д-р И.Митев, координатор на работната група. 
 На заседанието на УС на 07.12.2012 год. срокът за подготвяне на 
изпитните конспекти е отложен за 11.01.2012 год. 
 Основната причина е, че предложената от г-н Л.Симов модулна структура 
на изпитните конспекти не е възприета от всички членове на работната група. 
 На заседанието на УС на 26.01.2013 год., т. 4 от дневния ред, 
окончателно е приета общата структура на модулите на изпитните конспекти.  
 На заседанието на УС на 23.02.2013 год., т. 4 от дневния ред, е прието 
решение в рамките на заседанието на УС разработените до момента изпитни 
конспекти да бъдат приведени в съответствие с приетата на миналото 
заседание на УС Обща структура на модулите. В изпълнение на приетото 
решение са приети изпитните конспекти по оценка на недвижими имоти, 
машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, права на 
интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, 
поземлени имоти в горски територии. 
 На заседанието на УС на 23.03.2013 год., т.т. 7, 8 и 9 от дневния ред, са 
приети следните решения: 

-На 27 и 28 юли 2013 г. да се проведат изпити по оценка на недвижими 
имоти и машини и съоръжения.  

-До 15 юни 2013 г. се представят учебните програми по оценка на 
недвижими имоти и машини и съоръжения. До 25 юни те се утвърждават и 
курсовете се провеждат през месец юли преди насрочените изпити. 

-До 15 юли 2013 г. се представят учебните програми по оценка на 
земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, 
права на интелектуалната и индустриална собственост, поземлени имоти в 
горски територии. До 31 юли 2013 год. те се утвърждават и курсовете и 
изпитите по тези правоспособности се провеждат през септември 2013 год. 
 На заседанието на УС на 15.05.2013 год., т. 7 от дневния ред, са сменени 
двама членове на работната група за съставяне на изпитен конспект по оценка 
на земеделски земи и трайни насаждения. УС приема разработеният изпитен 
конспект по оценка на земеделски земи и трайни насаждения. 

Независимо от многократно поставяният от г-н Л.Симов въпрос за 
тестовете за провеждане на изпити за придобиване на оценителска 
правоспособност, не е взето решение на заседанията на УС на Камарата. 
 
 Раздел V.3 – Направление и работна група „Международно 
сътрудничество, бюджет и финанси'' 
 Работна група към УС с председател г-жа Ели Монева и подкрепящи 
членове г-жа Бистра Бонева, г-жа Елена Обрейкова, г-н Румен Михайлов. 
 
 Международно сътрудничество 

Дейността в областта на международното сътрудничество бе насочена 
към утвърждаването на Камарата на независимите оценители като 
единствената национална представена организация на оценителите в България, 
призвана да утвърждава оценителската професия, да издига авторитета на 
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бранша, да съдейства за разпространяването и популяризирането на най-
добрите стандарти и оценителски практики. 

Международното сътрудничество се развиваше в следните основни 
направления: 
 -Пълноправно членство и активно участие в най – влиятелните 
международни оценителски организации 

В изпълнение на решението на ОС на КНОБ от юли 2011 год. КНОБ 
кандидатства и бе приета за пълноправен член с право на глас в следните 
международни организации:  

1.1.TEGoVA (Groupe Europeen des Associations d”Experts Immobiliers ), 
неправителствена организация на Асоциациите на експертите по недвижима 
собственост,  създадена през 1997 година на основата на EUROVAL. Целите 
на организацията е създаване и хармонизиране на стандарти за оценителска 
дейност, обучение и квалификация на оценителите. Членската структура на 
TEGoVA сe състои от : пълноправни членове /организации от страните членки 
на ЕС/; асоциирани членове и наблюдатели. След внимателна подготовка на 
документите на Камарата за членство и провеждането на  предварителни 
разговори с ключови представители на останалите членове с оглед 
осигуряване на международна подкрепа за членството ни, на заседанието на 
Общото събрание  на TEGoVA, проведено в Клуж, Румъния през октомври 
2011 год. кандадатурата на КНОБ за пълноправен член бе одобрена с пълно 
мнозинство.  Понастоящем в ТЕГоВА членуват 41 организации от 25 държави, 
като най-голямо представителство в организацията имат Франция с 6 
организации и 17% от гласовете в Общото събрание, Германия с 5 организации 
и 14% от гласовете, Италия с 3 организации и 11 % от гласовете, с по 2 
организации участват Великобритания, Гърция и Сърбия, Русия е представена 
от 3 организации с общо 6% от гласовете. С по една арганизация са 
представени Испания, Полша, Норвегия Дания, Белгия, Австрия, Румъния, 
Чехия, Албания, Македония, Португалия, Унгария, Казахстан, Латвия, Литва, 
Ирландия. КНОБ е едиствената българска организация – пълноправен член, 
като притежава 16 гласа в Общото събрание или 2% от правата на гласуване. 
Годишният размер на членския внос, който заплащат Камарата, е 3360 Евро. 

От момента на нейното приемане КНОБ активно участва  в дейността на 
ТЕГоВА, както  и във  всички проведени заседания  на организацията, а именно: 
-през май 2012 година в Краков, Полша 
-през ноември 2012 година в Рим, Италия,  
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-предстоящото заседание на Общото събрание през май, 2013 г. в Брюж, 
Белгия. Установени са колегиални взаимоотношения с представители на 
Гърция, Сърбия, Румъния, Норвегия ,Латвия, Великобритания, Русия и 
др.страни. В резултат на проведени неколкократни разговори и активна позиция  
КНОБ получи разрешението за превод и разпространение на Европейските 
оценителски стандарти и бе поканена за партньор в два международни проекти 
с финансиране от Европейския Съюз , подробности за тези дейности са дадени 
в разделите по-долу  на настоящия отчет. 

1.2.IVSC International Valuation Standards Committee, независима 
неправителствена организация, създадена през 1981 г като International Assets 
Valuation Standards Committee (TIAVSC). Пред 1994 г комитетът променя името 
си като International Valuation Standards Committee (IVSC). Членската структура 
на IVSC се състои от:  организации- членове, корпоративни 
членове,  институционални членове и академични членове  и наблюдатели. На 
база на Решението на Общото събрание на КНОБ от юли 2011 години и след 
подготовка на документите за пълноправното членство, провеждане на 
разговори с оглед осигуряване на международна подкрепа и получаване на 
референции, на Годишното общо събрание на IVSC, проведено през октомври 
2011 год. в  Хонг Конг, КНОБ  бе приета за пълноправен член със статут 
организация.  През октомври 2012 г. взехме активно участие в работата на 
Годишното общо събрание на IVSC, проведено в Милано, като направихме 
предложение към Организацията за публикуване на календар на събития по 
региони и месеци с оглед създаване на възможности на членовете за участие в 
събитията, подкрепени от IVSC, както и оказване на методическа подкрепа при 
разпространяването на Международните Оценителски Стандарти и 
техническите документи към тях сред членовете на КНОБ. 

  
След преговори и на база на Лицензионни споразумения и при 

заплащане на съответните лицензионни такси КНОБ преведе и публикува за 
безплатно ползване IVSC и техническите документи към тях. Годишният 
членски внос, който КНОБ плаща към IVSC, е в размер на 1000 щатски долара. 
През януари 2013 г. в София бе проведена среща с г-н Крис Торн, технически 
секретар на IVSC. В  срещата участие взеха г-н Л.Симов, доц. д-р И.Митев, г-жа 
Е.Монева, - от УС,  г-жа Т.Илева, г-жа В.Шентова и г-н Ж.Фетваджиев – от РК 
София град и София област. 
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-Разпространение на европейските и международните оценителски 
стандарти 
 Важно направление в международната дейност на КНОБ е изучаването, 
разпространяване и създаването на възможности за прилагане на най-добрите 
оценителски стандарти и практики, в това число Европейските оценителски 
стандарти на ТЕГоВА и Международните оценителски стандарти на IVSC.  На 
база на решение на УС и ОС на КНОБ от 2011 год. бяха предприети активни 
преговори за получаване на разрешение за превеждане и публикуване на сайта 
на КНОБ на Оценителските стандарти на TEGoVA, 6-то издание, и на 
Международните оценителски стандарти  2011  на IVSC и приложените към тях 
технически документи. За целта бяха подписани споразумения със съответните 
международни организации. Правото за превод и безплатно разпространие на 
Оценителските стандарти на TEGoVA получихме безплатно, докато за правото 
на превод и безплатно разпространение на Международните оценителски 
стандарти  2011  на IVSC и техническите документи към тях получихме 
възмездно след заплащане на лицензионно възнаграждение. През януари 
2012 год. е подписано първото лицензионно споразумани с IVSC , даващо ни 
право на превод и безплатно разпространение на на Международните 
оценителски стандарти 2011 срещу заплащане на еднократна лицензионна 
такса в размер на 1500 щатски долара, а   през декември 2012 г. беше 
подписано второто лицензионно споразумение, което ни даде възможност да 
преведем и публикуваме техническите документи, а именно: 
1.ТИП 1 –Дисконтирани Парични Потоци 
2.ТИП 2 – Разходен подход при материални активи 
3.ТИП 3 – Оценка на нематериални активи 
4.Рамка на професионалната компетентност на оценителите  
срещу заплащането на лицензионната такса общо в размер на  600 щатски 
долара, платима еднократно.  

През ноември 2011 год. в София се проведе работна среща – кръгла 
маса, посветена на работата по Стандартите, на която бе представена 
работата на международните организации в това направление. След 
решението на ОС за приемането на Международните оценителски стандарти за 
препоръчителни Регионалните Колегии  организираха семинари за запознаване 
на оценителите по места с Международните оценителски стандарти и лектор 
Председателя на КНОБ г-н Людмил Симов. През 2012 год. такива семинари 
бяха организирани в Бургас, Русе, Варна, Плевен, Пловдив. През април 
2013 год. в София се проведе семинар за разясняване на Международните 
оценителски стандарти с участието на гост лектори от Великобритания и 
Германия – г-н Крис Торн и г-н Франк Болман. Семинарът премина при имного 
висок интерес и активност при участието на 157 оценителя.  

-Участие в международни проекти 
В изпълнение на решение на УС на КНОБ, прието на неговото заседание 

на 1 септември 2012 год., за проучване на възможностите за включването на 
КНОБ в международни проекти, финансирани от Европейските фондове, и в 
резултат на проведените от активни разговори с международни експерти от 
ТЕГоВА, които са координирали  проекта " Развитие на Европейска мрежа за 
стандарти за оценяване", Камарата на на независимите оценители в България 
получи две официални предложения за включване в образователни проекти, 
финансирани от фондовете на Европейския съюз. 
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Първото официалното предложение бе отправено на 10 ноември 
2012 год. и  предвижда участие в международен проект, насочен към развитие 
на Европейска мрежа за Стандарти за оценяване, при партньорството с 
членове на ТЕГоВА като:  

1.Institute of Revenues Rating and Valuation,Великобритания  
2.Латвийската асоциация на оценителите на недвижими имоти   
3.Националната асоциация на оценителите в Румъния  
4.Полската федерация на Асоциациите на Оценителите  
Целта на проекта е да се разработят обучителни програми, обучителни 

материали, технически документи за приложението на Европейските Стандарти 
за Оценяване на ТЕГоВА /за недвижими имоти/ и местното им приложение в 
съответните държави, както и да се проведат пилотни тренинги. Проектът ще 
се базира на опита, придобит от ТЕГоВА и Institute of Revenues Rating and 
Valuation при разработването и изпълнението на проекта DAFVAS.   

Проектът е планиран да бъде двугодишен, като документите за 
кандидатстване бяха  представени от водещата организиция от Латвия до 
31 януари 2013 год., като параметрите на финансиране на българското участие 
са 29802 евро, от които финансиране от Европейския съюз – Програма 
Леонардо да Винчи в размер на 22 352 евро и самоучастие в размер на 
7450 евро. Предвижданията са самоучастието е да бъде осигурено чрез 
нематериално участие като трудът на лицата, които ще работят по проекта. 
Очакванията са резултатите от кандидатстването да бъдат ясни в началото на 
юли 2013 год. Лице за контакт по проекта е Артурс Журомскис, Латвия. 

Спечеленото доверие сред партньорите ни доведе до отправянето към 
КНОБ на покана за участие във втори  международен проект  заедно с 
партньори от Великобритания / IRRV/, Норвегия / Норвежка асоциация за 
оценяване (NTF)/ , Испания /ATASA/, Румъния /ANEVAR/ и Черна гора 
/Асоциация на Черногорските оценители/, при водещото участие на колегите от 
Обединеното Кралство. Целта на проекта е изследване и изработване на 
хармонизирани системи за оценяване и акредитиране на оценители на 
недвижими имоти. Като резултат от проекта е изработването на система на 
взаимно признаване на акредитационните системи, разработване на 
прозрачни системи на обучение на национално и международно ниво. 
Предвижда се проектът да бъде 24 месечен. Проектът предвижда КНОБ 
активно да участва и в двете работни групи на проекта: Група Първа под  
ръководството на IRRV, Великобритания, чиято основна задача ще бъде 
разработването на нова рамка за признаване и акредитация на обучението и 
квалификацията на оценителите чрез използване на ECVET подход, базиран на 
модулната рамка на IRRV за обучение на оценители. Целта на групата ще бъде 
разработване на система за взаимно признаване на кредити, базирана на 
точково оценяване. КНОБ ще участва и във втората работна група на проекта, 
която под ръководството на Норвежката асоциация за оценяване ще тества 
системата и нейното разпространяване, както и разработването на национални 
рамки съобразени с местното законодателство. Очакваното финансиране на 
дейността на КНОБ по този проект е в размер на 37047 Евро, от които 30204 
Евро финансиране от фондовете на Европейския Съюз и самоучастие, 
изразяващо се в административни разходи и разходи за персонал,  в размер на 
6843 Евро. Изискваните документи бяха подготвени от мен в рамките на 
определения от водещия партньор срок. Резултатите от кандидатстването ще 
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станат известни в началото на юли 2013 год. Лица за контакт по проекта са  
Майкъл Хопкинс и Ричард Тейлър.  

Трети проект, отново по линия на ТЕГоВА, за който са подготвени 
документите е участието на КНОБ в програмата „Признат Европейски 
Оенител“ . По време на срещите, проведени по време на заседанието в Рим, 
2012 год., бяха проведени разговори за присъединяването на КНОБ мрежата на 
"Признатите европейски оценители". 

Присъждането на званието Признат Европейски Оценител е проект на 
ТЕГоВА, в който вземат участие 11 държави. За да се вземе участие в подобен 
проект страната-членка трябва първоначално да изпълни определени критерии 
засягащи образованието и подготовката на оценителите на недвижими имоти, 
да създаде необходимата организация за провеждане на изпити, преглед на 
работата, мониторинг на квалификацията на бъдещите оценители - кандидати 
за происвояването на званието REV, както и да заплати еднократна 
предварителна такса в размер на 2500 Евро. След приемането на официалното 
заявление екип на ТЕГоВА посещава страната-кандидат с оглед оценка на 
съответствието на нейната подготовка с критериите, определени от ТЕГоВА. 
След положителен доклад на екипа, както и одобрение от Общото събрание на 
ТЕГоВА създаденият в рамките на страната –кандидат комитет има право да 
приема и присъжда съответнотооценителско  звание. Ежегодната такса към 
ТЕГоВА се състои от постоянна част в размер на 1000 евро и променлива част 
– взависимост от броя на присъдените звания и издадените сертификати 
„Признат Европейски Оценител“. Проектът е на етап – предаване на 
подготвените документи и заплащане на първоначална такса. Очаквано време 
за реалното стартиране на комитета е есента на 2013 год.   

-Участие и организиране на международни срещи, конференции и 
семинари 

С оглед международното признание и  в резултат на прякото участие на 
г-жа Е.Монева като Президент на СЕРЕАН в Европейския Конгрес на ФИАБСИ 
и 17та Годишна Конференция на СЕРЕАН, която се проведе през октомври 
2011 год. в София, в рамките на събитието бе проведена  сесия, посветена на 
Оценителските стандартите на TEGoVA. Събитието бе под егидата на 
министър Томислав Дончев, който взе пряко участие в събитието. Лектор на 
международната сесията, посветена на стандартите,  беше г-н Елиас Зиогас, 
Главен Кофчежник на TEGoVA. От българска страна лектори бяха: г-н Л.Симов, 
Председател на КНОБ, и г-н Б.Гиздаков, изпълняващ длъжност Председател на 
КС. Сесията беше ръководена от г-жа Е.Монева, в качеството й на Президент 
на СЕРЕАН 2009 - 2011 год. и член на УС на КНОБ. В сесията участие взеха 
повече от 80 оценители, от които около 50 от българска страна. Сред активните 
участници беше и г-н Енрико Кампаньоли, Президент на ФИАБС  и активен 
участник в работата на TEGoVA. В рамките на събитието бе проведена среща 
на представители на УС и другите управляващи органи на КНОБ с г-н Елиас 
Зиогас, на която бяха обсъдени въпроси на оценителската практика. 
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Израз на дълбоко доверие в организационния капацитет на КНОБ е 

одобрената кандидатура на Камарата за домакин на Общото Събрание на 
TEGoVA през есента на 2015 год. На база на Решение на УС бе подготвена 
кандидатурата на КНОБ за домакинство на ОС на ТЕГоВА. Същата бе внесена 
и докладвана на заседанието в Краков, Полша през май 2012 год. 
Кандидатурата бе приета с пълно мнозинство. В резултат на това през есента 
на 2015 год. Общото Събрание на TEGoVA ще се проведе в София, България. 
Обичайно това е събитие, в което участие вземат около 80 международни 
участника от 25 държави. Събитието е съпроводено от  еднодневна 
международна конференция , посветена на оценителската дейност, където 
освен международните участници , участват оценители  от страната –
организатор. Събитието е съпътствано и от богата социална програма.  Както 
участието в Общото събрание, така и участието в конференцията е платено, и 
като такова се явява добър източник на финансови приходи за страната – 
организатор. Във връзка с тази отговорна задача препоръчвам активното 
участие на повече делегати от Камарата в Общите събрания на ТЕГоВА с 
оглед натрупването на непосредствен опит и лични впечатления от размера и 
техническата организация на събития от подобен мащаб. 

-Развитие на двустранно сътрудничество на национално и 
регионално ниво 

Извън участието в международните организации и на база на 
създадените чрез международните организации контакти и личната активност 
на членовете на КНОБ се развива и двустранното сътрудничество на 
национално и на регионално ниво.  

Гърция 
След разговори с Константинос Палис, Генерален секретар на 

Асоциацията на гръцките оценители,  се постигна споразумение за подписване 
на Меморандум за двустранно сътрудничество с  Асоциацията на гръцките 
оценители.  Меморандумът е на етап – проект за одобрение от управителните 
органи на двете организации и превижда обмен на програми за обучение на 
оценители, организаране на съвместни мероприятия, оказване на методична 
помощ при организирането на комитета на Признатия Европейски оценител. 

На регионално ниво на 14 май 2011 год. РК София проведе семинар с 
гост лектор Спиридула Буту, Гърция и Ели Петрова, българия на тема 
“Изготвяне на оценки на недвижими имоти в условията на нестабилен пазар“. 
Семинарът премина при голям интерес с повече от 64 участника. 

Румъния 
Активно се развива сътрудничеството с Национална асоциация на 

оценителите в Румъния /ANEVAR/, една от най-силните оценителски 
организации на Балканите.  Изключителна активност в това направление 
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развива РК Варна, която на 21 април 2012 год. подписа Меморандум за 
сътрудничество с Териториалния център  - Констанца към  ANEVAR. След 
трансформирането на Териториалния център – Констанца във  Филиал за Юго-
Източния район, на 14 септември 2012 год. в присъствието на двамата 
Президенти на Националните асоциации г-н Людмил Симов и г-н Мариан 
Петре, РК Варна в лицето на г-жа Бобева отразиха промяната в статута на 
румънския си партньор, като подписаха Меморандума за сътрудничество с  
Филиал за Юго-Източния район.  

 

В изпълнение на задачите, залегнали в Меморандума, през януари 2013 
год РК Варна проведе своя първи международен семинар на тема “Приложение 
на пазарния подход при оценяването на недвижими имоти според Канадските 
стандарти“ с гост лектор г-н Джордже Догареску при участието на 22 оценителя.  

На национално ниво се подготвя Меморандум за сътрудничество между 
КНОБ и АНЕВАР, който да отрази многобройните дейности, които 
организациите планират да организират като двустранни мероприятия, както и 
сътрудничеството на многостранна основа. Меморандумът е на ниво проект.  
Проведени се разговори за организиране на съвместна конференция на тема : 
Европейските оценителски стандарти и спесификата при оценяването на 
недвижими имоти. По линия на международната организация СЕРЕАН се 
обсъжда пренасянето на положителния опит на Мултилистинг системите на 
пазара на недвижимите имоти и тяхното въздействие за прозрачен пазар. 

Русия 
През октомври 2012 год. бяха проведени  разговори с Директора и Вице-

Президент на Руското Общество на оценителите г-н Игор Артеменков, 
началника  на Отдела по Нормативна уредба на оценителската дейност на 
Министерството на икономическото развитие на Руската федерация г-
жа Котлярова и г-н Анохин, с които бе договорено провеждането на съвместна 
българо - руска конференция в България по въпросите на оценяването. 
Същото бе потвърдено и  при втората среща, проведена с г-н Артеменков през 
ноември 2012 год. За съжаление обаче, впоследствие независимо от  
няколкократните емайли, изпратени от наша страна, и телефонните разговори с 
г-н Артеменков, подготовката на събитието е в застой. През май 2013 год. 
предстои  среща – разговор за решаване  подробности относно събитието. 
Активно участие в семинарите и конференциите, организирани от руските 
оценителски организации взема г-н Д.Димитров, същият участва и в 
20 годишнината  от създаването на Руското оценителско общество. 

Разговори за двустранно сътрудничество на регионално и национално 
ниво с професионалните организации от Унгария, Сърбия, Полша. 
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 Раздел V.4 – Направление и работна група „Организационно 
укрепване на Камарата и създаване на регионални структури'' 

Работна група към УС с председател г-жа М.Иванова и подкрепящи 
членове г-н К.Георгиев, доц. д-р И.Митев, г-жа Е.Обрейкова и г-н Д.Динев. 

През 2009 год, независимо че не беше прието решение за учредяване на 
регионални колегии на КНОБ и Правилник за дейността им, бяха проведени 
учредителни събрания на Регионални колегии Варна, София  и Шумен. 

Работната група по „Организационно укрепване и регионални колегии” на 
КНОБ (г-жа М.Иванова, доц. д-р И.Митев и останалите членове) проведе 
процедура по разглеждане на представените документи в централния офис на 
КНОБ гр. София от събранията на инициативните комитети и учредителните 
събрания,проведени в градовете: София, Варна и Шумен, обобщаване на 
резултатите в резюме, което беше представено на заседанието на 
управителните органи на КНОБ на 16.01.2010 год. 

Работната група по „Организационно укрепване и регионални колегии” на 
КНОБ разгледа представения на Общото събрание на КНОБ проведено на 
05.09.2009 год. „Правилник за устройството и дейността на регионалните 
колегии на Камарата на независимите оценители в Вългария” и разработи 
Глава втора – „Правила за свикаване и провеждане на Учредително събрание 
на регионалните колегии”, която беше предложена на вниманието на членовете 
на управителните органи на КНОБ на заседанието на 16 януари 2010 год. 

След приемане на „Правилник за устройството и дейността на 
регионалните колегии на Камарата на независимите оценители в Вългария” на 
заседанието на 16.01.2010 год. работната група редактира документа и нанесе 
гласуваните текстове на заседанието на УС, след което представи документа 
за публикуване на интернет страницата на КНОБ. 

Регионална колегия – Варна е утвърдена от УС на КНОБ на 16 януари 
2010 год.,а Регионална колегия София град и София област  e утвърдена от УС 
на КНОБ на  24.03.2010 год.  

Работната група по „Организационно укрепване и регионални колегии” 
оказваше методическа помощ на инициативните комитети в страната за 
обяването и организацията на учредителните събрания на РК в страната. 

Работната група по „Организационно укрепване и регионални колегии”, 
разработи концепция за развитие дейността на регионалните колегии към 
КНОБ и Стратегия за постигане на целите, които бяха предложени за 
обсъждане и одобрение в УС на КНОБ. 
 Внесените документи за учредяване на регионалните колегии бяха 
разгледани от работната група по “Организационно укрепване и регионални 
колегии”. На работното съвещание на УС на 09.06.2010 год. бяха направени 
препоръки за отстраняване в определен срок на пропуски в представените 
документи. 
 С Протокол от заседанието на Управителен съвет на 18.09.2010 год. бяха 
утвърдени Регионални колегии Пловдив, Бургас, Стара Загора, Русе и Шумен, 
като за някои от регионалните колегии беше даден срок за отстраняване на 
пропуски в документацията.  
 С Протокол от заседание на Управителен съвет на 14.05.2011 год. беше 
увърдена Регионална колегия Плевен. 
 На 28.05.2011 год.  в гр. Пловдив беше проведена съвместна среща на 
УС със съветите на регионалните колегии и контрольорите към тях. На тази 
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среща беше направен коментар за трудностите и проблемите при учредяване 
на регионалните колегии и се обсъдиха възможностите за отстраняването им, 
както и възможностите за по-ефективна комуникация между Регионалните 
колегии, централния офис на КНОБ, Управителен съвет  и другите Управителни 
органи на КНОБ. 
 На 10.12.2011 год. в гр. София във “Венус бизнес център” беше 
проведена втора среща на УС с председателите на съветите на регионалните 
колегии и контрольорите към РК. По инициатива на РК София град и София 
област бяха обсъдени промени в “Правилника за устройството и дейността на 
регионалните колегии на КНОБ”, както и беше направена среща с г-ца Евгения 
Коева – собственик на счетоводната фирма, обслужваща КНОБ за 
отстраняване на неодстатъци по документооборота. 

В последствие беше направено широко интернет обсъждане на всички 
предложения за промени в “Правилника за устройството и дейността на 
регионалните колегии на КНОБ”, резултатите от което бяха обобщени от 
работната група, докладвани и гласувани на съвместна среща на част от 
членовете ú с представители на съветите на регионалните колегии, проведена 
в периода 11-13.09.2012 год. в гр. Варна.  

“Правилникът за устройството и дейността на регионалните колегии на 
КНОБ” беше докладван и приет на Извънредното общо събрание на КНОБ на 
17.11.2012 год. 
 
 Раздел V.5 – Направление и работна група „Нормативна уредба и 
връзки с държавни и общински власти'' 

Работна група към УС с председател доц. Венцислав Ненов и 
подкрепящи членове доц. д-р И.Митев, г-н Б.Гиздаков, г-н Д.Димитров, г-н Л. 
Велинов. 

През целия отчетен период групата е работила съвместно с 
представители на офиса на КНОБ с най активното участие на г-н Л.Симов до 
края на 2011 година. В последвалия период групата не е фунционирала като 
такава, поради множество причини. 

За отчетния период може да се отчетат следните дейности: 
-Съставяне на програма за работа на работната група с конкретни задачи, 

отговорници и срокове. Същата не бе приета на съвместно заседание на 
членовете на УС, КПЕ и КС. Бе приета обща стратегия; 

-Подготвяне и внасяне в Министерския съвет на документи за одобрение 
и решение за включване на професията независим оценител в списъка на 
регулираните професии по смисъла на Закона за признаване на 
професионални квалификации по реда на чл. 7 от Закона за професионалното 
образование и обучение и в съответствие с чл. 9, ал. 3, т. 13 от Закона за 
висшето образование. Поради липса на положителен отговор и направени 
препоръки документите се внесоха в началото на 2011 година в Министерство 
на образованието, младежта и науката. Досега не е получен отговор и работата 
по този въпрос е преустановена; 

-Разработване на Процедура ''Полагане на изпит пред Камарата на 
независимите оценители в България за придобиване на правоспособност на 
независим оценител'', която е приета на ОС на Камарата на 27.03.2010 год.; 
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-Разработване на Методика за определяне на минималната себестойност 
на оценителските услуги, която е рагледана и обсъдена на няколко етапа и 
окончателно приета без приложенията на ОС на Камарата през 2011 год.; 

-Обсъждане и подготвяне на промени в Устава на КНОБ, промени в 
Правилника за финансовата дейност в КНОБ, предложения за промени в ЗНО. 
Последните бяха обсъждани на широк форум в края на 2011 год. във гр. Варна 
и офиса на КНОБ в София; 

-Внасяне на предложенията за промяна на ЗНО в Народното събрание и 
след липсата на отговор от там, провеждане на разговори в края на 2012 год. с 
конкретни народни представители. Г-н Симов присъства при проведените 
разговори, при които се постигна споразумение за начина на действие и кой ще 
е вносителя на промените, но поради предизборната дейност и предсрочното 
разпускане на Народното събрание последните не можаха да се осъществят; 

-Участие в разработването на конспекти по различните оценителски 
правоспособности; 

-Участие в обсъждане и съгласуване на други вътрешни за КНОБ 
нормативни документи като: Правилник за устройството и дейността на 
регионалните колегии и Правилата за свикване и провеждане на учредителните 
събрания, Декларации и други;  

-Съдействане на УС на КНОБ и на Председателя на УС при изготвянето 
на писма до институции, ползващи оценителски услуги - Областните 
администрации, Общинските администрации на областните градове, всички 
търговски банки, Асоциация на търговските банки, БНБ – Дирекция ''Банков 
надзор'', Агенция по вписванията, НАП, Висшия съдебен съвет и други; 

-Участие на членове на работната група в срещи с народни 
представители и в заседанията на Комисията по икономическа политика, 
енергетика и туризъм и Комисията по правни въпроси през 2010 - 2011 год. при 
обсъждането на законопроектите за изменение на ЗНО и за изменение и 
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.; 

-По съгласувана с работната група инициатива на члена на УС доц. д-р 
И.Митев в началото на 2011 год. са подготвени и сключени меморандуми за 
сътрудничество на КНОБ с обществени организации и дружества с държавно 
участие: Камара на архитектите в България, АДИС, „БДЖ” ЕАД, „Пристанищна 
инфраструктура” ЕАД, „ЖП Инфраструктура” ЕАД, Института на експерт 
счетоводителите. 

 
Раздел V.5.1 – Направление и временна работна група „Подготовка 

на предложения за промяна на ЗНО'' 
Общото събрание на Камарата от 02.07.2011 год. приема решение 

Председателят на УС на КНОБ г-н Л.Симов да сформира работна група за 
промяна на ЗНО, която да разгледа направените досега и бъдещи предложения, 
и да подготви проект за промяна на ЗНО. 

В изпълнени на решението на Общото събрание г-н Л.Симов сформира 
работна група, която да обобщи всички направени предложения.  

За съжаление независимо от проведената кампания и неколкократните 
публикации на интернет – страницата на Камарата, от членове на Камарата са 
изпратени само две предложения по е-mail за промяна на ЗНО. 

На 13 – 14.10.2011 год. се състоя разширено заседание на работната 
група, на което присъстват и членове на УС и на РК. На заседанието на 
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работната група са представени предложения за промени в ЗНО от Регионална 
колегия София град и София област, Регионална колегия Варна и други, както 
и от членове на ръководните органи на Камарата. Окончателните предложения 
са обобщени и оформени в протокол на състоялото се на 13 – 14.10.2011 год. 
разширено заседание на работната група.  

На заседание на 19.11.2011 год. УС окончателно приема предложенията 
за промени в ЗНО, които са изпратени на всички членове на УС, Председателя 
на КПЕ, Изпълняващ длъжността Председател на КС и на работната група по 
нормативната уредба и връзки с държавни и общински власти, с което работата 
на работната група за подготовка на предложения за промени в ЗНО е 
приключила.  

През първото тримесечие на 2012 год. Председателят на УС г-н Л.Симов 
провежда редица разговори с народни представители с цел законодателна 
инициатива от тяхна страна за промени в ЗНО. На същите народни 
представители са предоставени предложенията за промени в ЗНО. Получено е 
уверението, че през мвсвц април 2012 год. ще бъде внесен законопроект за 
изменение и допълнение на ЗНО. 

С решение от заседание на УС от 07.04.2012 год., независимо от 
аргументациите и доводите на Председателя на УС г-н Л.Симов, по – 
нататъшната дейност по предложенията за промени в ЗНО е прехвърлена в 
работната група по нормативната уредба и връзки с държавни и общински 
власти. Мотивът на УС бе, че трябва да се внесе в НС официално предложение 
от КНОБ за промяна на ЗНО. 

Това решение на УС беше погрешно. Това показаха и проведените в края 
на 2012 год. отново разговори с народни представители. Камарата няма 
законодателна инициатива.  

Но това доведе до загуба на време цяла година. И когато в края на 
2012 год. и началото на 2013 год. отново започнаха разговори с народни 
представители, нямаше време до разпускането на Народното събрание. 

 
 Раздел V.6 – Направление и работна група „Медийна политика, 
връзки с обществеността и издателска дейност'' 

Работна група към УС с председател г-н К.Георгиев и подкрепящи 
членове г-н Л.Велинов,  г-жа М.Иванова, доц. д-р И.Митев. 
 Разработена беше  цялостна PR стратегия на Камарата. Тази стратегия 
наречена „Медийна политика на КНОБ“ беше изготвен с ясното съзнание, че 
ефективността на оценителската дейност е зависима от доверието и 
съпричастността на гражданите към проблемите на КНОБ като новосъздадена 
институция. Печеленето на доверие е двустранен процес и предполага взаимно 
разбиране, принципност в действията и надеждност на информацията. Ето 
защо срещата между гражданското общество и оценителската дейност се 
нуждае от посредничеството и партньорството на свободните медии  Близо 
една година не беше намерено време за нейното обсъждане. 

Разработената PR стратегия на Камарата, която не беше разгледана от 
УС на КНОБ. Поради тази причина, работната група по „Медийна политика, 
връзки с обществеността и издателска дейност'' имаше дейност само през 
2010 год. Независимо от това, с цел създаване у публичното  пространство на 
впечатление за социална и обществена ангажираност на членовете на 
Камарата, под патронажа на КНОБ е организиран на 06.03.2010 год. в гр. Варна 



КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

28 

благотворителен бал в полза на кризисните центрове за защита на жертвите от 
домашното насилие. На бала присъстваха 404 човека - политическият, 
финансов и бизнес елит на града, представители на министерства и на 
общинската власт, депутати. Министър – председателят г–н Бойко Борисов 
изпрати поздравителен адрес. Мероприятието беше подробно отразено от 
медиите в гр. Варна.  През месец  май 2010 год. беше проведена 
благотворителна вечер за набиране средства за болно дете от Пловдив в хотел 
Ню отани, като основно участие имаше доц. д-р Иван Митев. В периода на 
подготовка на мероприятията се организира среща на членове на 
управителните органи на КНОБ с Областния управител на гр. Варна г–н 
Симеонов, който поиска  списъка с независимите оценители членове на КНОБ 
от гр. Варна с цел Областната администрация при необходимост да ползва 
техните услуги. Областният управител предложи да съдейства за организиране 
на подобни срещи с Областните управители на гр. София, гр. Пловдив, гр. Русе, 
гр. Бургас и други градове, както и за среща с депутати от ПП ГЕРБ по въпроси, 
касаещи законодателни промени, които КНОБ би могла да инициира. 
 Беше направено интервю с г-н К.Георгиев по ТВ Варна, като 
мероприятието бе използвано за повод да се говори за дейността на КНОБ. 

Мероприятието във Варна бе заснето от Нова телевизия, Про БГ, ТВ 
Черно Море - интервю с г-н К.Георгиев, интервю с г-н Л.Симов, както и цялостен 
репортаж от бала –  на сайта на телевизията беше качена речта на г-н 
Павел Димитров и на г-н Л.Симов. На 08.03.2010 год. от 08.30 часа г-жа 
Даниела Петрова – народен представител поздрави дамите във Варна и 
разказаха за мероприятието и обществената ангажираност на КНОБ.  

Премиерът – г-н Бойко Борисов бе запознат с мероприятието и дейността 
на КНОБ, лично от народния представител г-жа Даниела Петрова и 
председател на парламентарната комисия по култура, медии и гражданско 
общество и изпрати поздравителен адрес, който бе връчен от г-н Павел 
Димитров – народен представители член на правната комисия в НС. 

Местната преса и сайтовете на отделни организации също анонсираха 
мероприятието 

Реализираният ефект беше силно положителен. В обществото се 
заговори за КНОБ. Държавната и местната власт започнаха да съобразяват 
дейността си по всички видове оценки с ЗНО и да се обръщат към КНОБ за 
съдействие. Като следствие от мероприятията се затвърди интереса на 
медиите към работата на КНОБ и те с ентусиазъм отразиха Общото събрание 
на Регионална колегия Варна (Интервю с г-жа Д.Бобева в новините на ТВ 
Варна на 09.03.2010 год. и интервюта с г-н К. Георгиев и г-жа Д.Бобева във в-к 
„Черно море”, ОС на КНОБ в гр. Пловдив и интервю с г-н Л. Велинов). Във 
Варна мероприятието се превърна в най-грандиозното (по думите на 
присъстващите) събитие, организирано през последните години във Варна. 
 Проведе се среща на членове на управителните органи на Камарата с 
Кмета на гр. Бургас. 
 Проведе се среща на членове на управителните органи на Камарата със 
Зам.областния управител на Област София. 

Предстояха още мероприятия във връзка с PR стратегия на Камарата, 
като едно от най-важните беше, организиране издаването на двумесечно 
списание на Камарата, но поради неразглеждане на стратегията на медийната 
политика, не бяха довършени .  
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 Раздел VI – Регионални колегии 
 В настоящия раздел Регионалните колегии са разгледани по азбучен ред. 
 
 Регионална колегия Бургас 
 Нает е и е организиран офис на Регионалната колегия, назначен е 
технически секретар и е изработен сайт на РК. 
 Провеждане на редовни заседания на СРК. 
 Участие на председателя на СРК в разглеждане на предложенията за 
изменение и допълнение в ЗНО и в обсъждането на проекта на Правилник за 
устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ. 
 През 2012 год. РК Бургас е домакин на заседание на УС на Камарата, на 
заседание на КС на Камарата и на заседание на КПЕ. 
 Във връзка с повишаване професионалната  квалификация на 
оценителите членове на колегията са проведени: 
 -през 2011 год. семинар на тема: ''Възобновяеми източници и 
фотоволтаични системи и ветрогенератори'' с 36 участника. 
 -през 2012 год. са проведени три дискусии: 
 ''Правни аспекти в оценяването''. Дата на провеждане: 31.03.2012 год. 
Лектор: Пламен Панайотов. Брой участници: 21. 
 ''Оценка на ограничени вещни права на недвижими имоти – примери и 
пазарни оценки''. Дата на провеждане: 02.06.2012 год. Лектор: Пламен Чернев. 
Брой участници: 36. 
 ''Норма на дисконтиране и инвестиционни оценки''. Дата на провеждане: 
23.06.2012 год. Лектор: Людмил Симов. Брой участници: 18. Лекторът е провел 
семинара без хонорар.  
 Издадени са 75 удостоверения за участие в дискусиите. 
 -на 22.06.2012 год. е проведено безплатно обучение с лектор Людмил 
Симов на тема: ''Международни стандарти за оценяване IVS”. Лекторът е 
провел семинара без хонорар.  
 
 Регионална колегия Варна 

Регионална колегия Варна е учредена на Учредително събрание, 
състояло се в гр. Варна на 14 юли 2009 г. и утвърдена от УС на КНОБ на 
16 януари 2010 г. 
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Дейността на Регионална колегия Варна през отчетния период се 

развива в няколко основни направления: 
 -Обучение 

Курс за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими 
имоти" съгласно програма, одобрена от УС на КНОБ, с основен организатор РК-
Варна - м. октомври 2011 г. Основните лектори са от гр. Варна, а по две от 
темите лекциите са изненеси от председателя на УС на КНОБ г-н Л.Симов. 
Участници – 61, явили се на изпит от тях -  59, успешно издържали – 56 (95%), 
получили максимален брой точки (99 и 100) на изпитния тест -  17 от общо 21 
кандидата (67%). Общо явили се на изпит, проведен във Варна - 124 кандидата, 
от които 98 издържали успешно (79%). 

Съветът на регионалната колегия изказва своята благодарност към инж. 
Людмил Симов за съдействието и активното му участие в провеждането на този 
курс и не на последно място – благодарим за жеста от негова страна – 
изнесените лекции от него са без хонорар. 

-Повишаване на квалификацията 
През периода 2010 – 2012 год. са проведени девет методически 

семинара, както следва: 
2010 год.: 
-два методически семинара през м. август на тема „Актуални проблеми 

на оценителската практика” с лектор - инж. ик. Румен Неделчев - независим 
оценител с дългогодишен опит и оценителска правоспособност за машини и 
съоръжения, търговски предприятия и вземания, интелектуална собственост, 
финансови институции и недвижими имоти - 98 участници; 

2011 год.:  
-м. февруари 2011 год. на тема „Прилагане на международните 

счетоводни стандарти в България и връзката им с оценката на бизнеса, 
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активите и пасивите” с лектор доц. д-р Светлозар Стефанов (преподавател към 
катедра „Счетоводна отчетност” към Икономически университет – гр. Варна)  - 
37 участници; 

-м. април 2011 год. на тема „Актуални проблеми на оценителската 
практика при отчуждаване на имоти” с лектори Таня Куцарова - съдия във 
Върховен административен съд на Република България и Ивайло Чопаков – 
независим оценител, автор на оценки за отчуждаване за държавни нужди при 
реализирането на АМ Люлин, АМ Марица и ж.п. път София - Свиленград-турска 
граница, вещо лице във Върховен административен съд на Република 
България - 41 участници, независими оценители, както и представители на 
държавната власт (представители на Областната администрация Русе); 

-м. октомври 33 оценители се включиха в дискусия на тема "Оценяване 
на право на строеж и оценка на доходоносни имоти” с участието на Румен 
Михайлов – независим оценител и член на Комисия по професионална етика 
към КНОБ и Бистра Бонева – независим оценител, с повече от 7 години опит в 
оценяването на недвижими имоти и търговски предприятия и вземания.  
 2012 год.: 
  -м. октомври на тема „Инвестиционни оценки. Метод на дисконтираните 
парични потоци. Норма на дисконтирането”  с лектор: инж. Людмил Симов - 
независим оценител, председател на УС на КНОБ – 56 участници; 

-м. ноември на тема „Място на вещото лице в съдопроизводствения 
процес. Технология за разпределение на общите площи по отделните  обекти в 
сградите”  с лектори: съдия Ванухи Аракелян – председател на Окръжен съд – 
Варна и  доц. д-р Иван Желев – преподавател към катедра „Икономика и 
управление на строителството” в ИУ – гр.Варна – 57 участници; 
  -м. ноември на тема „Международни стандарти за оценяване. Структура 
на доклада за оценка” с лектор: инж. Людмил Симов - независим оценител, 
председател на УС на КНОБ – 20 участници. 
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2013 год.:  
-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.  

Съветът на РК-Варна изказва своята благодарност към инж. Людмил 
Симов, инж. Румен Михайлов, Бистра Бонева и съдия Ванухи Аракелян за 
безвъзмездното им участие като лектори в проведените семинари. 

-Обучителни семинари по искане на други организации 
2012 год. -  Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество  – 
три семинара, както следва: 

  -„Оценка на недвижими имоти” – 19 участници; 
  -„Оценка на машини и съоръжения” – 12 участници; 
  -„Оценка на търговски предприятия” – 16 участници. 
  Лектори: инж. Людмил Симов, инж. Румен Михайлов, инж. Румен 
Неделчев, инж. Димитър Димитров, Пламен Илиев, Петър Влаев. 

-Кръгли маси 
Проведените кръгли маси през периода са както следва: 
2010 год.:  
-„Подходи и методи за оценяване на идеални части земя от застроени 

поземлени имоти”. Модератор: Иво Костов – член на Съвета на РК Варна; 
Спикери: Кирил Георгиев – член на Управителния съвет на КНОБ и Людмил 
Велинов - член на Контролния съвет на КНОБ; 

-„Основни моменти от международна конференция за оценка на кораби и 
плавателни средства, проведената в Санк Петербург, Русия през септември 
2010 г.” ; „Подходи и методи за оценяване на идеални части земя от застроени 
поземлени имоти.” Модератор: Дарина Бобева, председател на СРК Варна; 
Спикери: инж. Димитър Димитров, член на КПЕ към КНОБ и Иво Костов, член на 
СРК Варна. 

2011 год.:  
  -„Актуални проблеми при оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения”.Модератор: Стефан Бянов – член на Съвета на РК Варна; Спикер: 
Петър Влаев – член на РК Варна. 

2012 год.:  
-„Приемане на Международните стандарти 2011 г. на IVSC.” Модератор: 

Дарина Бобева, председател на СРК Варна; Спикер: инж. Людмил Симов, 
председател  на УС на КНОБ.  

В връзка с подобряване на организацията на обучението и 
квалификацията на членовете на колегията с решение на СРК – Варна от 
20.02.2012 г. се създаде Комисия по обучение и квалификация към РК с 
председател  Дарина Бобева и членове: Филипина Сидерова и Невена 
Димитрова. СРК благодари на колегите за готовността им да работят заедно 
със СРК за реализиране на програма за повишаване на квалификацията, 
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разнообразяване на методическия инструментариум в оценителската ни 
практика. 

-Регистър на членове на Регионална колегия  Варна 
Броят на членовете на колегията през периода на мандата е както 

следва: към 31.12.2010 год. - 153 независими оценители; към  31.12.2011 год. - 
145 и към 31.12.2012 год. - 152. Към 06.04.2013 год. членовете на РК Варна са 
150, от които 11 новоприети, а 13 от досегашните ни членове все още не са 
платили членския си внос.   

В териториалното разпределение на оценителите през периода 2010-
2012 год. се отбелязват следните моменти: 

-увеличен е броят на членовете от гр. Варна  от  117  на  123 (до 
21.02.2013 год. още новоприети 2  независими оценители) и от гр. Балчик от  5 
на 6; 

-приети през 2011 год.: гр. София – 1; гр. Каварна – 1; 
-намалява броят на членовете от  гр. Добрич (от  16 на 13) и от  

гр. Силистра (от 13 на 3;  към 31.03. 2013 год.  – 1  новоприет независим 
оценител ); 

-запазва се броят на членовете от  гр. Провадия – 3; гр. Аксаково – 1; 
гр. Дългопол – 1. 

Притежавани оценителски сертификати общо: 2010 год. – 217 бр.; 
2012 год. – 234 бр. 
  -с един сертификат : 2010 год. – 109; 2012 год. – 97 ( към 31.03.2013 год. - 
99.) 
  -с два сертификата: 2010 год.– 36; 2012 год.–  36; 
  -с три сертификата: 2010 год.– 8 ; 2012 год.– 11; 
  -с четири сертификата: 2010 год.– 3; 2012 год.– 8. 

По направления на оценителска правоспособност разпределението е 
както следва: 

-недвижими имоти:  2010 год.–124; 2012 год.– 135 ( 2013 год. - 137 ); 
-земеделски земи и трайни насаждения:  2010 год. – 3; 2012 год. – 24; 
-машини и съоръжения:  2010 год.– 48; 2012 год.– 36; 
-права на интелектуалната и индустриалната собственост и други 

фактически отношения - запазва състоянието си от 2010 год. – 3; 
-търговски предприятия и вземания: 2010 год. – 37; 2012 год. – 33; 
-финансови активи и институции - запазва състоянието си от 2010 год. – 

1; 
-други активи, включително произведения на изкуството, които не са 

движими културни ценности: 2010 год. – 1; 2012 год. – 2. 
-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. 

Предстои актуализиране на списъка към Комисията по контрол на 
оценките през настоящата година. 

-Дейност по нормативната и вътрешнонормативната уредба 
Участие в кръглата маса, състояла се в град Варна през месец октомври 

2011 год. за разглеждане на предложенията за изменение и допълнение в ЗНО; 
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Участие в обсъждането на проекта на Правилник за устройството и 
дейността на регионалните колегии на КНОБ. 

Участие със становище в организираната на 22 октомври 2011 год. 
кръгла маса за разглеждане на различни виждания и концепции относно 
въвеждането в практиката на независимите оценители на съвременни 
стандарти за оценяване. 

Разработване на Стратегия по обучение и квалификация. 
- Административно-организационни дейности 
Извършеното през отчетния период в това направление е: откриване на 

офис; закупуване на компютърна техника, периферия и обзавеждане на офис; 
избор на технически сътрудник; възлагане и разработване на уеб страница на 
Регионална колегия Варна; разработване на рубриката “Често задавани 
въпроси” на страницата на РК; създаване на организация и изграждане на 
програмен продукт за създаване на база данни за пазарните стойности на 
недвижими имоти в регион Варна; 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 други; 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.18 т.7 от Закона за независимите оценители на уеб страницата на колегията 
са публикувани представените на УС на КНОБ оферти от застрахователни 
компании; във връзка с изпълнение на чл. 10, ал. 2 от ЗНО членовете на РК 
ежегодно се запознават 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 коледни тържества за членовете на РК-Варна; организиране и 
участие на членове на колегията в инициатиата „Да изчистим България за едни 
ден” през 2012 г.; разработване на рекламни материали за членовете на 
колегията; провеждане на редовни заседания на СРК; организиране на Общи 
събрания на РК и участието и представянето на членовете на колегията в 
Общите събрания на КНОБ през периода на мандата; празнуване на Деня на 
оценителя; организиране на коледни и пролетни празненства. 

-Международна дейност 
В изпълнение на решение на Общото събрание на РК-Варна от 2011 г. 

през периода се търсиха възможности за създаване на контакти със сродни 
организации.  

На 21.04.2012 год. се подписа меморандум за сътрудничество с колегите 
ни от Териториален център Констанца към Националната асоциация на 
оценителите в Румъния с председател г-н Джордже Догареску.  
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На 26 май 2012 год. се организира посещение на „Деня на оценителя” в 

Констанца. На поканата на румънските ни колеги се отзоваха 19 членове на 
колегията. 

На 4 август 2012 год. в Констанца се провежда първата асамблея и се 
създава на Филиал Югоизточен регион (South-East Appraisers Subsidiary) към 
Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR) с президент г-н 
Джордже Догареску. С този акт Териториален център – Констанца се влива във 
Филиал Югоизточен регион. В тази връзка на 14 септември 2012 год. в 
гр. Констанца се подписа 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) от председателя на Съвета на Регионална колегия  Варна – Дарина 
Бобева и президента на Филиал Югоизточен регион - Джордже Догареску. На 
събитието присъстват инж. Людмил Симов – председател на Управителния 
съвет на Камара на независимите оценители в България, г-н Мариан Петре – 
председател на Националния съвет на ANEVAR, членове на Регионална 
колегия -Варна и Филиал Югоизточен регион. 
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В края на м. март 2012 го. се проведе предварителен разговор за 
сътрудничество между РК Варна и Унгарската асоциация на недвижимите 
имоти. В Будапеща нашето предложение е представено от колежката ни Кичка 
Станева пред президента на Петер Мерли и главния секретар Шандор Киш. 

През 2013 год. предстои осъществяване на връзка и подписване на 
меморандум за партньорство с  Малополската асоциация на оценителите на 
недвижими имоти в Краков, както и посещение на семинар на 18-19 май 
2013 год.  

При осъществяването на тези контакти активно участват нашите колеги 
Иво Костов, Йордан Герчев, Калина Василева и Кичка Кателиева-Станева, 
както и техническият ни сътрудник – Светлана Николова. СРК  им благодари за 
ентусиазма, добре свършената работа и новите идеи, които предстои да 
реализираме. 

Във връзка с осъществяване на по-широк обхват на сътрудничество на 
РК- Варна с  регионални оценителски организации на Балканския полуостров и 
в Ервопа с решение на СРК от 20.02.2012 год. се създаде комисия за 
международно сътрудничество в състав: председател -  Дарина Бобева, 
членове: Иво Костов, Йордан Герчев, Калина Василева и Кичка Кателиева-
Станева. 
 

СРК Варна отчита изминалия мандат 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. СРК пожелава на новия Съвет да успее да 
съхрани и увеличи положителния резултат; 

-извършената оперативна работа по подготовката и провеждането на 
семинари, дискусии, курс и изпит в гр. Варна за придобиване на оценителска 
правоспособност за недвижими имоти, обучителни курсове по заявка на 
държавни институции; 

-организиране на  семинари, дискусии и кръгли маси по актуални теми; 
-стартира създаването на информационна база данни за цените на 

недвижимите имоти в региона, от която привилегия да използват наличната 
информация имат само членовете на РК-Варна; 

-успешното начало на дейността по международно сътрудничество със 
сродни оценителски организации – 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 и реализация на първия международен семинар във Варна;     

-поддържане и обогатяване на библиотечния фонд, един от най-
активните колеги е инж. Димитър Димитров; 

Тези резултати се дължат на усилията и партньорството на членовете на 
Регионална колегия Варна, за което СРК Варна ви благодари. 

СРК благодари на колегите Кирил Георгиев, Димитър Димитров, Людмил 
Велинов, Петър Влаев, Пламен Илиев, които се включват при разработване на 
програми за обучение на нови оценители. 
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СРК благодари на всеотдайната работа на Светлана Николова, която 
информира своевременно членовете на Регионалната колегия, осъществява 
връзката между СРК и членовете на колегията и с много сърце организира 
както семинари, така и традиционните ни купони – коледни и пролетни. За 
доброто настроение на тях с много обич се грижат и Невена Димитрова и 
Теодора Петкова.  

СРК трябва да отбележи и традиционно доброто сътрудничество с 
управителните органи на КНОБ, съдействието на Управителния съвет и по-
конкретно личното съдействие на председателя на УС инж. Людмил Симов при 
реализиране на семинари, курсове, дискусии, кръгли маси и за развитие и 
утвърждаване на професионализма на независимите оценители  от РК Варна.  

С оглед разширяване дейността на колегията СРК формулира 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. 
  

Регионална колегия Плевен 
 През изминалия период дейността е насочена основно към 
организационно укрепване на РК и повишаване на квалификацията на 
оценителите. 

Провеждане на редовни заседания на СРК. 
 Участие в обсъждането и създаването на проекта на Правилник за 
устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ. 

Проведена е дискусия с практическа насоченост на тема: Актуални 
въпроси на оценителската практика. Право на строеж. Същност, правна рамка, 
особености като обект на оценка. Приходен подход при оценка на недвижими 
имоти. Дискусията е водена от Румен Михайлов и Бистра Бонева. В дискусията са 
взели участие 23 души. 
 На 19.01.2013 год. е проведен семинар на тема: „Международни 
стандарти за оценяване IVS” с лектор инж. Людмил Симов. Лекторът е провел 
семинара без хонорар.  

В семинара взеха участие участие 33 души. На семинара присъстваха 
колеги от Търговище, Трявна, София, Кнежа, Свищов. Ловеч и други.  

През 2012 год. е организирано коледно празненство. Изработени са 

рекламни материали (белжник и химикалка) за всички членове на РК. 

 
 Регионална колегия Пловдив 
 Нает е и е организиран офис на Регионалната колегия, назначен е 
технически секретар и е изработен сайт на РК. 
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 Провеждане на редовни заседания на СРК. 
 Участие в обсъждането и създаването на проекта на Правилник за 
устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ. 
 Основна задача на СРК е повишаване на квалификацията на 
оценителите. 

През 2011 год. са проведени три семинара: 
-семинар на тема: '''Метод на сравнимите неконтролирани цени. Метод на 

пазарните цени. Метод на увеличената стойност. Метод на нетната 
транзакционна печалба. Метод на разпределената печалба (Наредба Н 9 на 
МФ)''. Лектор: Десислава Калудова – главен експерт по приходите в дирекция 
СИДДО в ЦУ на НАП. 

-семинар на тема: ''Оценки на право на строеж. Оценки на доходоносни 
имоти. Оценки на наеми. Оценителски доклади и стандарти за извършване на 
оценки''. Лектори: Румен Михайлов и Бистра Бонева. 

-семинар на тема: ''Норма на дисконтиране и инвестиционни оценки'' в 
гр. Кавала, Гърция. Лектор: Людмил Симов. 

На трите семинара са присъствали общо 87 души. 
През 2012 год. е проведен семинар на тема: ''Оценителски доклади в 

аспекта на международните стандарти за оценяване'' Лектор: Людмил Симов. 
Лекторът  е провел семинара без хонорар. 
 Организиране изграждането на ''виртуална библиотека'' с нормативна 
база данни. 
 Организиране на коледни тържества. 
 
 Регионална колегия Русе 

През изминалия период са създадени основните принципи и правила за 
работа на организацията, набра се опит в организиране на семинари, 
координиране на действията на колегията на регионално и национално ниво.  
 Провеждане на редовни заседания на СРК. 

СРК участва активно в дискусиите в Камарата относно предложението за 
промяна на ЗНО, формиране на ценова политика на Камарата, стандартите за 
оценяване, Правилника за устройството и дейността на регионалните колегии 
на КНОБ и решаването на други организационни и нормативни проблеми. 

Създаване на регистър на регионалната колегия. Поддържа се 
постоянна връзка с членовете на РК, както и с останалите оценители в региона 
във връзка със задачите на Камарата и проблемите на оценителската практика.  

Проведени са срещи със застрахователи и са представени на членовете 
на РК Русе техни оферти със преференциални условия за осигуряване на 
задължителната застраховка на оценителя.  

През 2012 год. и в началото на 2013 год. се постави началото на 
създаване на библиотека на оценителя, като се събират материали от 
семинари, закупува се специализирана литература. 

През 2011 год. са  организирани два семинара: 
-Семинар за машини и съоръжения на тема: Актуални въпроси на 

оценителската практика. Особености в оценката на транспортни средства. 
Оценка на плавателни съдове (еднодневен семинар). Участвали  общо 14 
участника, от които:  от Русе - 11;  от Ловеч-1;   от Шумен -2. 

-Семинар за недвижими имоти на тема: Актуални въпроси на 
оценителската практика. Оценка на сервитутни права и право на строеж” 
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(еднодневен семинар). Участвали  общо 32 участника, от които:  от Русе -25 ;   
от Разград -4; Габрово -1; Сливен -1; Трявна -1;  

През 2012г. са  организирани от РК Русе два семинара: 
-Семинар на тема: Международни стандарти за оценяване (двудневен 

пътуващ семинар). Участвали  общо 26 участника от Русе . Семинарът бе 
организиран изключително за членове на РК Русе, поради това, че съгласно 
Решение на Съвета на Регионална колегия Русе на участниците – членове на 
РК Русе се поеха за сметка на колегията по 40 лева от разходите за транспорт 
и материали, предвидени за семинара. Лектор: Людмил Симов. Лекторът  е 
провел семинара без хонорар. 

-Семинар на тема: Метод на дисконтиране на парични потоци. Норма на 
дисконтиране (еднодневен семинар). Участвали  общо 22 участника, от които:  
от Русе - 21 ; Трявна -1. Лектор: Людмил Симов. Лекторът  е провел семинара 
без хонорар. 

СРК е приел, че на този етап не се налага  изработването на отделен 
сайт на РК, а да се ползва сайта на КНОБ при необходимост и пряка връзка с 
колегите от региона.  
 
 Регионална колегия София град и София област 

Регионална колегия София град и София област е учредена на 
31.08.2009 год. в София и e утвърдена от УС на КНОБ на  24.03.2010 год. 

Дейността на Регионална колегия София град и София област през 
отчетния период се развива в няколко основни направления: 
 -Обучение 

Организирани през 2011 год. съвместно с КНОБ 2 курса за придобиване 
оценителска правоспособност  по машини и съоръжения с ръководител  на 
курсовете доц. д-р Иван Митев – месец април 2011 год. 3 – дневен 
опреснителен курс и през месеци юни – юли 2011 год. 10 – дневен курс. 
 -Квалификационни курсове за други организации 
 За нуждите на ДСК организирани през месец януари 2013 год. 10 – 
дневен квалификационвн курс „Оценка на търговски дружества” с ръководител 
на курса доц. Виолета Касърова и през месец февруари 2013 год. 7 – дневен 
квалификационен курс с ръководител на курса доц. д-р Иван Митев. 
 -Повишаване на квалификацията 

 През периода 2010 – 2013 год. са проведени 21 семинара, като са 
издадени 908 броя сертификати. Семинарите са насочени преди всичко към 
членовете на регионалната колегия, за които е предвидена 50% отстъпка от 
семинарните такси. Към семинарите са проявили интерес: членове на 
регионалната колегия – 91%, членове на КНОБ извън регионалната колегия – 
7%, външни участници – 2%.  
 -2010 год. – 1 семинар: Актуални въпроси, свързани с оценителската 
дейност, съвременни аспекти на кадастъра и имотната регистрация” Лектори: 
проф. д-р ик. н. Иван Душанов, маг. ик. Божидар Кънев, доц. д-р инж. Георги 
Андонов -  повторение Място на провеждане:  гр.София 

 -2011 год. – 9 семинара 
Актуални въпроси, свързани с оценителската дейност, съвременни 

аспекти на кадастъра и имотната регистрация” Лектори: проф. д-р ик. н. Иван 
Душанов, маг. ик. Божидар Кънев, доц. д-р инж. Георги Андонов -  повторение 
Място на провеждане:  гр.София 
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Методи за оценка на доходоносни недвижими имоти - с още 1 повторение 
през 2011 год. Лектор: Жеко Фетваджиев Място на провеждане: гр.София 

Физическо износване. Методи за определяне физическото износване при 
машини и съоръжения. Грешки и проблеми при оценката на машини и 
съоръжения. Лектор: Соня Йочева 

Оценка на незавършени обекти на капиталното строителство. Примерни 
пазарни оценки - с още 1 повторение през 2011 год. Лектор: инж. Пламен 
Чернев. Място на провеждане: к.к."Слънчев бряг". 

Управление на риска. Рискът във финансовата сфера - с още 1 
повторение през 2011 год. Лектор: доц.д-р Серафим Петров. Място на 
провеждане:  София. 

Методи за определяне на пазарните цени. Данъчни аспекти. (Наредба Н-
9 от14.08.2006г.за реда и начините за прилагане на методите за определяне на 
пазарните цени) Лектор: Десислава Калудова Място на провеждане: София 
 -2012 год.: 8 семинара 

Оценка на ограничени вещни права. Примерни пазарни оценки на обекти 
високо строителство. Лектор: инж. Пламен Чернев. Място на провеждане: 
София        

Актуални въпроси при оценяването на изделия от благородни метали и 
движими културни ценности. Лектор: д-р Екатерина Иванова Захариева. Място 
на провеждане: София                                                                                                 

Особености при оценяването на обекти на интелектуалната и 
индустриалната собственост и други фактически отношения. Лектори: доц.д-р 
Серафим Петров и инж.Виолета Шентова. Място на провеждане: София                                                       

Оценка на ограничени вещни права. Примерни пазарни оценки на обекти 
високо строителство – повторение. Лектор: инж. Пламен Чернев. Място на 
провеждане: с. Пчелин.       

Оценка на вземания. Лектори: Д-р Никола Христович и Иванка Христович. 
Място на провеждане: София 

Управление на риска. Рискът във финансовата сфера - с още 1 
повторение през 2011 год. Лектор: доц.д-р Серафим Петров. Място на 
провеждане:  София. 

Изготвяне на оценителски доклад за целите на кредитирането. Лектори: 
Андреас Муланас - главен мениджър на  И ЕФ ДЖИ Пропърти Сървисиз, София 
и Ели Петрова -  началник отдел Оценителски към И ЕФ ДЖИ Пропърти 
Сървисиз Място на провеждане: София.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Методи за определяне на пазарните цени. Данъчни аспекти. (Наредба Н-
9 от14.08.2006г.за реда и начините за прилагане на методите за определяне на 
пазарните цени) Лектор: Десислава Калудова – главен експерт по приходите в 
дирекция СИДДО в ЦУ на НАП. Място на провеждане: София 

Изготвяне на оценки на недвижими имоти в условията на нестабилен 
пазар – семинар с международно участие. Лектори: Спиридула Буту -  началник 
на международния оценителски отдел към И ЕФ ДЖИ Пропърти Сървисиз, 
Атина и Ели Петрова -  началник отдел Оценителски към И ЕФ ДЖИ Пропърти 
Сървисиз. Място на провеждане: София                                                                                                                                          

-2013 год.: 3 семинара 
Оценяването и счетоводното отчитане при условията на влезлия в сила 

от 01.01.2013 год. международен стандарт за финансово отчитане № 13. 
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Оценяване по справедлива стойност. Лектор: проф. д-р на ик.науки Иван 
Душанов Място на провеждане: София 

Проблеми, произтичащи от внедряването на Наредба № 3 от 
30.11.2012 год. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите 
лица. Лектор: маг.ик. Божидар Кънев Място на провеждане: София. Кънев                                                                                                 

Провеждане на 11.04.2013 год. на семинар Международни оценителски 
стандарти. Лектори: Франк Болман, заместник председател на борда по 
стандарти към Съвета за международни стандарти за оценяване и Крис Торн, 
технически директор на Съвета за международни стандарти за оценяване. В 
семинара участват 138 члена на РК София град и София област.     

-Работни комисии и организирани кръгли маси 
С решение на Общото събрание на Регионалната колегия през 2010 год. 

са създадени Работни комисии: Комисия по нормативната уредба, Комисия по 
обучение и повишаване на квалификацията, Комисия по международно 
сътрудничество, Комисия по методология и стандарти за оценяване, Комисия 
за връзките с обществеността и институциите, Комисия по бюджет и финанси  

За отчетния период – 2011 - 2013 год. са проведени 18 кръгли маси, на 
които са обсъдени проблеми от оценителската практика, необходимостта от 
промяна в нормативната уредба и насоките на тази промяна,  запознаването и 
въвеждането на международните и европейски стандарти за оценяване, 
заплащането на оценителския труд, повишаване квалификацията на 
оценителите, създаване на база данни за подпомагане на оценителската 
дейност и други. На кръглите маси бяха обсъдени и приети всички документи и 
становища, които излизат от името на РК София град и София област: 

Предложения за изменения и допълнения в ЗНО, обхващащи основни 
моменти, касаещи оценителската дейност и отделния оценител, внесени 
заедно с мотивите за разглеждане от ОС на КНОБ – 02.07.2011 год. 

Предложения за изменения и допълнения в Устава на КНОБ, внесени 
заедно с мотивите за разглеждане и приемане от ОС на КНОБ – 02.07.2011 год. 

Оценка относно подготовката, организацията и изпълнението на 
набелязаните цели, във връзка с проведените Общи събрания на РК София 
град и София област, състояли се на 30.04.2011 год., на 19.05.2012 год. и на 
13.04.2013 год. 

Оценка относно подготовката, организацията и изпълнението на 
набелязаните цели и постигнатите резултати, във връзка с проведените ОС на 
КНОБ, състояли се на 02.07.2011 год. и на 09.06.2012 год. и проведеното 
извънредно ОС на КНОБ, състояло се на 17.11.2012 год. 

Преглед и обсъждане на позицията на РК София град и София област, 
във връзка с приемането на оценителските стандарти.  

Изготвяне на становище за въздействието на ЗНО, по покана от 
изпълнителя на проекта, чрез МИЕТ. 

Обсъждане на разработения от РК София-град и София-област Проект 
за Правилник за дейността на Регионалните колегии, приет от Извънредното 
ОС на КНОБ. 

Обсъждане и приемане на отчета за изпълнението на Бюджета и 
Програмата за дейността на РК София град и София област за 2010, 2011 и 
2012 год. 

Обсъждане Проекто-бюджета за 2011, 2012 и 2013 г. на РК София-град и 
София-област. 
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Обсъждане на организацията на Мандатното ОС на КНОБ, което ще се 
проведе на 08-09.2013 г. в гр. Варна. 

-Дейност по нормативната и вътрешнонормативната уредба 
Участие в кръглата маса, състояла се в град Варна през месец октомври 

2011 год. за разглеждане на предложенията за изменение и допълнение в ЗНО; 
Внесяне преди ОС на КНОБ на 02.07.2011 год. на мотивирани 

предложения за изменения и допълнения в Устава на КНОБ и в ЗНО; 
Участие със писмено становище във връзка с изготвянето на Доклада за 

въздействието на ЗНО по искане на Изпълнителя на проекта, възложен от 
МИЕТ. Участие в становището и на доц. д-р И.Митев; 

Разработване на цялостен проект на Правилник за учредяването, 
устройството и дейността на Регионалните колегии. Отразяване на 
направените бележки от другите регионалните колегии, работната група по 
организационно укрепване и регионални колегии към УС на КНОБ, на КС и на 
УС. Участие в срещата на 12.09.2012 год. в гр. Варна на представители на 
регионалните колегии и членовете на работната група по организационно 
укрепване и регионални колегии към УС на КНОБ, на която под 
председателството на г-жа Мара Иванова окончателно се оформени всички 
текстове на Правилника. 

Обсъждане и приемане на текста на внесено от Контрольора на 
регионалната колегия Становище към  "Проекта за правилата за провеждане на 
конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване 
и повишаване в длъжност и преместване на съдии,прокурори и следователи" 
до ГС при ВСС. Становището е разгледано и прието на Заседание на ГС на 
ВСС на 26.04.2013 год., в т.1 от Дневния ред . 
 -Дейност по внедряването и прилагането на международните стандарти 
за оценяване и по методологията на оценяването 
 Участие в организираната на 22 октомври 2011 год. кръгла маса за 
разглеждане на различни виждания и концепции относно въвеждането в 
практиката на независимите оценители на съвременни стандарти за оценяване. 
На кръглата маса Регионалната колегия представя резюме на концепция 
относно приемането на международните стандарти за оценяване. 

Организиране на кръгла маса на тема: „Унифициране структурата на 
оценителските доклади за оценка на отделни активи” със задача: 

-да се отговори на искането на членове на Регионалната колегия за  
запълване на методическия вакуум при изготвянето на оценителските доклади 
за отделни активи; 

-да се направи преглед на съществуващата практика и да се 
популяризира добрата оценителска практика при изготвянето на оценителските 
доклади за оценка на активи;  

-да се повиши качеството на оценителския продукт – оценителския 
доклад. 

На кръглата маса се направи обобщение на  добрата оценителска 
практика и се формулира  препоръчителната  унифицирана структура, която би 
могла да се ползва при оценката на отделни активи - недвижими имоти, 
машини и съоръжения  и  интелектуална собственост. 

-Връзки с обществеността и институциите 
Подписани 3 меморандума за сътрудничество с Университета за 

национално и световно стопанство (УНСС) - Център по интелектуална 
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собственост, Фондация „Качество 21-век” и СА „Димитър Ценов”. 
Сътрудничеството е в областта на организиране и провеждане на обучението и 
квалификацията на оценителите, организирането на кръгли маси, обсъждания 
и дискусии, организиране на национални и международни мероприятия, вкл. с 
европейско и международно участие, сътрудничество при разработване на 
проекти, информационен обмен.  

В процес на обсъждане и подписване е и Меморандум за сътрудничество 
със Съюза на изобретателите в България, с Центъра за следдипломна 
квалификация към УНСС и с Българската асоциация на управленските 
консултантски организации (БАУКО) .  

В резултат на подписването на трите и предстоящите  за подписване 
меморандуми Регионална колегия София-град и София-област участва през 
2011 год. и 2012 год. като съорганизатор или като докладчик в 10 кръгли маси, 
семинари и научни конференции:  

Кръгла маса на тема: ”Оценка на интелектуалната собственост за 
счетоводни цели – проблеми и перспективи” Дата: 10.12.2011 год. Проведена в 
София, УНСС. Организатори: РК София-град и София-област съвместно с 
УНСС - Център по Интелектуална собственост. Присъствали 15 представители 
на РК София-град и София-област. Изнесени доклади от инж. Виолета Шентова 
и инж. Весел Пендичев, членове на Регионалната колегия. 

Международен симпозиум на тема: „Обучението по интелектуална 
собственост на страните в преход”. Дата: 11.05.2011 год. Проведена в София. 
Организатор: УНСС - Център по интелектуална собственост. 

Регионална конференция на тема: „Интелектуалната собственост и 
дигитализация на нематериалното културно наследство. Живи човешки 
съкровищници.” Дата: 3 - 4.06.2012 год. Проведена в София. Организатор: 
УНСС - Център по Интелектуална собственост. Присъствали 40 човека, вкл. 10 
представители на РК София-град и София-област. 

Кръгла маса на тема: „Консултанти за динамичен и устойчив 
икономически ръст чрез иновации.” Дата: 19 ноември 2012 год. Проведена в 
София, Гранд хотел „София”, зала „Триадица”. Организатор: Българска 
асоциация на управленските консултанти. 

Национален семинар на тема: „Управление на интелектуалната 
собственост в рекламната индустрия” Дата: 29-30 октомври, 2012 год. 
Проведена в София, УНСС, аула „Максима” Организатор: УНСС - Център по 
Интелектуална собственост.  

Юбилейна международна научна конференция: „Криза и икономически 
растеж” Дата: 26 октомври, 2012 год. Проведена в София, УНСС, аула 
„Максима” Организатор: УНСС, Финансово-счетоводен факултет. 

Конференция на тема: „Еврофондове и конкурентоспособност” Дата: 05 
октомври 2012 год. Проведена в София, гранд хотел София, зала Триядица 
Организатор: Вестник „Банкер”, съвместно с Министъра на финансите, 
Министъра на икономиката и енергетиката и туризма и Министъра по 
управление на средствата от ЕС 

Кръгла маса на тема: Проблеми при изготвяне оценки за НАП от 
сертифицирани оценители  Дата:  17.09.2012 год. Проведена в сградата на ЦУ 
на НАП 



КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

44 

Семинар на тема:  „Индустриалната собственост като инструмент за 
успешни иновации” Дата: 26.04.2012 год. Проведена в София, НТС. 
Организатор: Съюз на изобретателите в България. 

 Кръгла маса на тема:   ”AКTA - за и против” Дата: 14.02.2012 г. 
Проведена в гр. София, УНСС, зала Максима. Организатор: УНСС - Център по 
Интелектуална собственост.  

-Регистър на независимите оценители, членове на Регионална колегия  
София град и София област 

През 2010 год. създаване на  Регистър за членовете на РК София град и 
София област със систематизирани данни на всички членове по отношение на: 
координати за връзка, вкл. имейл адрес, образование, специалност, 
месторабота, притежавани сертификати за оценителска правоспособност. На 
сайта на Регионалната колегия е качен списък на всички членове на 
Регионалната колегия с координати за връзка, с оглед на по-бърз и лесен 
достъп на възложителите до тях.  

Регионалната колегия е учредена от 65 оценители, учредители на КНОБ.  
Към 31.12.2010 год. в  РК София град и София област членуват 191 редовни 
членове, към 31.12.2011 год. - 231  редовни членове  и към 31.12.2012 год. 282 
редовни членове.  

-Организационно – административна дейност 
В това направление е извършено: организиране дейността в офиса на 

Регионалната колегия; редовно провеждане на заседания на СРК, на които по 
право присъства и Контрольора на РК; провеждане разширени заседания тип 
„кръгла маса” съвместно с членовете на работните комисии към СРК; 
провеждане на организационни заседания на Работните комисии към СРК; 
текущо разглеждане на постъпили въпроси и търсене на отговори и съдействие 
по проблеми, поставени от членовете на РК и насочването за разрешаването 
им в съответствие с правомощията на СРК; съдействие при осъществяване на 
връзка между оценители с различни правоспособности при необходимост от 
сформиране на оценителски колективи; организиране на ОС на РК София град 
и София област и участие в организирането на ОС на КНОБ; организиране на 
вътрешната счетоводна отчетност на РК чрез сключен договор със счетоводна 
къща; подържане на сайта на РК с възможност за ежедневна връзка чрез меню 
„пишете ни”, като е възложено на фирмата, подържаща сайта да работи за 
неговото обновяване; изготвяне  на Отчети за изпълнението на Бюджета и 
разработване на Проект за бюджет, обвързан с „Програмата за дейността на РК 
София град и София област” и утвърждаването им от ОС; изпращане на 
поздравления на всички членове на РК по случай лични и обществени 
празници; отбелязване на Деня на оценителя; организиране на Коледно 
тържество за членовете на РК.  
 -Международно сътрудничество 

Проучване на  възможностите за включване на групи от независими 
оценители в програми, финансирани от Европейския съюз – „Еразъм” и 
„Леонардо”. Проведени срещи с фирми, организиращи международни форуми, 
с представителства на посолства у нас, с цел откриване на най-благоприятен 
начин за осъществяване на контакти с членове на подобни на нашата 
организация. Проведени разговори с представители на Европейската 
асоциация на оценителите, с искане за изпращане в София на лектори, които 
да запознаят аудиторията с актуални въпроси от оценителската практика.  
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 Регионална колегия Стара Загора 
 РК Стара Загора използва за седалище и адрес офиса на председателя 
на СРК.  

По този начин РК Стара Загора не плаща наем за офисно обслужване, 
офис консумативи и счетоводно обслужване на документацията. 

През 2012 год. за РК Стара Загора е изработен собствен затворен сайт, 
специално проектиран за работа в активен режим, при което всеки потребител 
може да ползува материали, да качва различни файлове и да участва във 
форуми по предложени от всеки теми. 

През изтеклия период СРК провежда политика на комуникативност и 
прозрачност към члевновете си, по отношение важни имформации от КНОБ 
както и за текущото си финансово състояние. 

Старанията на председателя на СРК са в посока на оказване на 
отзивчива помощ за членовете на РК,  обърнали се за съвет и съдействие. 

По отношения политиката на повишаване на квалификацията на 
оценителите са проведени два семинара.  

Г-жа Димитрина Кирчева от Регионалната колегия е делегат на 
Международна конференция в гр. Калининград с колеги от РК Варна, 
проведена през септември 2012 год., от която любезно предостави материали 
за ползуване от всички членове на РК. 

За РК Стара Загора e традиционна коледната среща  на членовете, както 
и тържество по случай професионалния празник на Оценителя. 

Тези срещи спомагат за сприятеляване на членовете на РК, улесняват 
професионалните контакти, което е от полза за всички оценители. 
 
 Регионална колегия Шумен 

Основната дейност на СРК през изминалия период е в подпомагане на 
дейността на оценителите, чрез предоставяне на актуална информация за 
приетите решения в КНОБ и произтичащите от това задължения на членовете 
на РК. 

През 2012 год. е организиран семинар на тема „Актуални проблеми на 
оценителската практика” с лектор Румен Неделчев. В семинара участваха 19 
колеги от РК.  

През 2012 г. членове на РК посетиха и семинари, организирани от други 
регионални колегии в гр. Русе и в гр. Варна, 

Поставено е начало на създаване на информационна база към РК. 
Качена е информация СЕК от 2001 год. до 2010 год., информация от заседания 
на КНОБ, материали от проведени семинари и дискусии в други РК (гр. Русе, гр. 
София, гр. Варна, гр. Бургас), материали от проведения семинар в Шумен, 
предложения за организиране на бъдещи семинари. В офиса има разпечатани 
материали от проведения семинар в Шумен.  

През 2012 год. са получени изгодни оферти от застрахователни 
компании, които своевременно бяха изпратени на членовете на РК. 

РК Шумен беше представена от 16 души на честването на 
професионалния празник на оценителя, организирано от РК Варна в 
Евксиновград. 
 



КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

46 

 Раздел VII – Курсове за обучение на кандидати за получаване на 
правоспособност на независими оценители, квалификационни курсове, 
семинари'' 
 На заседанието на УС на 16.12.2010 год.  е отчетено, че поставените 
задачи в ''Стратегия по стандарти за оценяване, обучение и квалификация'' – 
раздел Обучение и Квалификация и в работната програма на работната група 
по стандарти за оценяване, обучение и квалификация не са изпълнени. 
 Във връзка с това УС приема решение да се проведе курс за обучение на 
кандидати за получаване на правоспособност на независим оценител по 
недвижими имоти и по машини и съоръжения по представени и одобрени от УС 
на КНОБ учебни документации, както и да се проведат от Камарата изпити за 
тези оценителски правоспособности. 
 В началото на 2011 год. са представени учебна документация от УАСГ за 
курс по недвижими имоти с ръководител доц. д-р Г.Андонов и учебна 
документация от доц. д-р И.Митев за курс по машини и съоръжения. 
Впоследствие са представени учебна документация от НБУ за курс по 
търговски предприятия и вземания с ръководител доц. д-р. В.Касърова, учебна 
документация от УАСГ за курс по земеделски земи и трайни насаждения с 
ръководител доц. д-р Г.Андонов и учебна документация от РК Варна за курс по 
недвижими имоти с ръководител доц. д-р Пл.Илиев. Учебните документации са 
приети от УС на КНОБ, като предварително е поискано становището на 
работната група по стандарти, обучение и квалификация. 
 Организирани и проведени курсове от КНОБ за обучение на кандидати за 
получаване на правоспособност на независим оценител и проведени изпити за 
придибиване на оценителска правоспособност: 
 -От 16.04.2011 год. опреснителен курс по машини и съоръжения с 
ръководител доц. д-р И.Митев (за кандидати, желаещи да се явят на изпит без 
участие в редовния курс по машини и съоръжения). Курсът е организиран и 
проведен съвместно с РК София град и София област, изпит на 16.04.2011 год. 
 -От 08.06.2011 год. 15 – дневен курс по недвижими имоти и от 
10.07.2011 год. 15 – дневен курс по недвижими имоти с изпит на 30.07.2011 год. 
 -От 17.06.2011 год. 10 – дневен курс по земеделски земи и трайни 
насаждения с изпит на 23.07.2011 год. 
 -От 27.06.2011 год. 10 – дневен курс по машини и съоръжения,  
организиран и проведен съвместно с РК София – град и София – област, с 
изпит на 17.07.2011 год. 
 -От 16.07.2011 год. 15 – дневен курс по търговски предприятия и 
вземания с изпит на 13.08.2011 год. 
 -От 15.10.2011 год. 15 – дневен курс по недвижими имоти, проведен в 
гр. Варна и изпит на 19.11.2011 год.   
 До изпит са допуснати 477 души, в т.ч.: недвижими имоти – 265, машини 
и съоръжения – 106, търговски предприятия и вземания – 47, земеделски земи 
и трайни насаждения – 59. 
 От издържалите изпита 96 са членове на Камарата. 
 Опитът от първите проведени курсове показва, че независимо от 
допуснатите слабости и пропуски, решението на УС на КНОБ за провеждане на 
курсове за обучение на кандидати за получаване на правоспособност на 
независим оценител по учебни програми, одобрени от Камарата, е правилно и 
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навременно (независимо, че по ЗНО Камарата няма задължение да провежда 
такива курсове). 
 В това отношение е от особено значение взаимодействието между 
Камарата и регионалните колегии. Курсовете по машини и съоръжения са 
организирани и проведени съвместно с РК София – град и София – област, и 
курс по недвижими имоти с РК Варна. 

По редица обективни и субективни причини предложението за 
структурата и правилата за функциониране на новата работна група, 
изработването на правилник за нейната работа и нейното сформиране през 
2012 год. не се осъществи. 

Във връзка с това са решенията на УС за сформиране на работни групи 
за разработване на изпитни конспекти за провеждане на изпити за придобиване 
на съответните оценителски правоспособности. 
 Значителното забавяне на предложението за структурата и правилата за 
функциониране на новата работна група, изработването на правилник за 
нейната работа и нейното сформиране се отразява и на квалификацията на 
независимите оценители.  

Независимо от това през 2012 год. са организирани и проведени 
22 семинари и дискусии. 

В рамките на цялата 2012 год. от 22 семинари и дискусии, в 9 тях лектор 
е Председателят на УС на Камарата Л.Симов, без заплащане на хонорар. 

 
В аспекта на квалификацията на независимите оценители трябва да се 

отбележи, че в повечето страни се провежда в една или друга форма одит на 
оценителската дейност.  

Така например, в ANEVAR Румъния всички оценители всяка година 
преминават задължително определени семинари с тестове. За съжаление 
предложенията на Председателя на УС на Камарата Л.Симов и на УС в това 
отношение не бяха приети. 
 

Раздел VIII – Дейности извън основните направления 
 
 Г-н Л.Симов 
 Работа с държавни и други институции и организации, законова 
уредба 
 -Изготвени от УС и изпратени писма до институции, ползващи 
оценителски услуги:  

Областните администрации,  
Общинските администрации на областните градове,  
Всички търговски банки,  
Асоциация на търговските банки,  
БНБ – Дирекция ''Банков надзор'',  
Агенция по вписванията,  
НАП,  
Висшия съдебен съвет  
и други. 

  Независимо от неприемливия отговор на търговските банки и 
Асоциацията на търговските банки, предприетите действия от страна на УС 
имаха ефект при някои банки. Необяснимо е защо някои от членовете на 
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ръководните органи на Камарата не бяха съгласни с писмата до търговските 
банки. 

-Участия на представители на Камарата в работата на парламентарните 
комисии към Народното събрание и в работни групи към министерства и 
държавни ведомства  при обсъждане на законопроекти и други нормативни 
актове, касаещи дейността на КНОБ и дейността на независимите оценители. 
  -Във връзка с приетия през 2010 год. Закон за изменение на ЗНО 
реакцията на Камарата и на УС беше навременна и спомогна законът да бъде 
приет в сегашния му вид, с отпадане на текста в чл. 11, ал. 1, т. 7 (санкция при 
неплащане на членския внос) и особено с отпадане на промяната на чл. 22, 
ал. 1 (някои колеги, нечленуващи в КНОБ, направиха опит за промяна на чл. 22, 
ал. 1 на закона, като текста „професионална организация на независимите 
оценители” се замени с текста „професионална организация на доброволно 
членуващите в нея независими оценители”). 

-Председателят на УС г-н Л.Симов, заедно с другите представители на 
Камарата членът на УС доц В.Ненов, членът на КС г-н Б.Гиздаков и членът на 
Камарата г-н Здр.Ленков направиха изключително много за това, с проведените 
срещи с вносителите на законопроекта, срещи с народни представители, 
участие в заседанията на Комисията по икономическа политика, енергетика и 
туризъм и Комисията по правни въпроси, с дадените предложения по внесения 
законопроект, както и подкрепата от Председателя на СРК София – град и 
София – област г-жа Т.Илева като представител на БСК. 
 -Председателят на УС г-н Л.Симов и членовете на УС доц В.Ненов и доц. 
д-р Г.Андонов и със съдействието на члена на КС г-н Б.Гиздаков и члена на 
Камарата г-н Здр.Ленков при обсъждането на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с 
дадените становища и предложения по внесения законопроект и с участието в 
заседанията на парламентарните комисии защитиха принципната позиция на 
КНОБ, че обществените отношения, свързани с условията и реда за 
упражняване на професията независим оценител, трябва да се регулират от 
един закон, а именно ЗНО. С приемането на Закона за изменение и допълнение 
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи вписването на 
оценителите на земеделски земи и трайни насаждения и на поземлени имоти в 
горски територии в Регистъра на независимите оценители към КНОБ стана 
факт. 
 -При обсъждането на проекта на Закона за горите УС на Камарата 
представи своето становище по законопроекта. 

-През 2011 год. Председателят на УС г-н Л.Симов участва  в работна 
група към Министерство на земеделието и храните – Изпълнителна агенция по 
горите, при разработване на Наредба за оценка на поземлени имоти в горски 
територии. 
 -През 2011 год. г-н Л.Симов провежда среща във Висшия съдебен съвет, 
както и изпраща писма до Министерство на правосъдието и Висшия съдебен 
съвет.  

На срещата и в писмата се поставя въпросът за възнаграждението на 
вещите лица, въвеждане като вид експертиза Оценителска експертиза и 
възлагането на оценителски експертизи само на вещи лица, съобразено с 
притежаваната от тях правоспособност на независими оценители. 
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Независимо от действащата към момента Наредба за вещите лица, все 
повече съдилища се съобразяват с това и назначават вещи лица независими 
оценители при съдебни експертизи касаещи предмет на оценка. 
 -По инициатива на члена на УС г-жа Е.Монева Камарата е участник в 
учредителното събрание на Форума на потребителите на информацията на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Председателят на УС г-н 
Л.Симов и членът на УС г-жа Е.Монева са редовни участници в заседанията на 
форума. 

-Председателят на УС г-н Л.Симов е изготвил през 2012 год. писмено 
становище във връзка с изготвянето на Доклада за въздействието на ЗНО по 
искане на Изпълнителя на проекта, възложен от МИЕТ. 

-В резултат на проведените разговори на г-жа Е.Монева с г-н Юлиан 
Митов, ИД на АВ, КНОБ бе  поканена за участие в работната  група по 
изменение на Наредба № 1 от 14.2.2007 год. за водене, съхраняване и достъп 
до търговския регистъра. Заедно с г-жа Е.Монева г-н Л.Симов участва в 
работната група.  
 -КНОБ е приета за член на Гражданския съвет към Висшия съдебен 
съвет. Председателят на УС на Камарата г-н Л.Симов участва заедно с други 
представители на Камарата в работата на Гражданския съвет. 
 -Г-н Л.Симов е изготвил Становище относно предложения за промени в 
Наредба № 3 от 30.11.2012 год. на Министерство на правосъдието за 
вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица. 
Предложенията касаят възнаграждението на вещите лица, въвеждане като вид 
експертиза Оценителска експертиза и възлагането на оценителски експертизи 
само на вещи лица, съобразено с притежаваната от тях правоспособност на 
независими оценители.  

Становището е изпратено за мнение на УС и РК. През месец април 
2013 год. Становището е внесено в Гражданския съвет към Висшия съдебен 
съвет. 
 -Г-н Л.Симов през месец април 2013 год. е изготвил Становище относно 
електронно писмо от Европейската комисия относно предполагаема 
неправомерна държавна помощ при продажба на земи. 
 -Среща на г-н Л.Симов с „Набуко” България във връзка с бъдещо 
възлагане на оценки за обезщетение на земеделски земи, поземлени имоти в 
горски територии и урбанизирани територии. 
 Участие в срещи, конференции и семинари 

-През 2011 год. Камарата участва във втората научно – практическа 
конференция с международно участие „Корпоративните финанси на 
формиращите се пазари”, организирана от НБУ.  

Председателят на Управителния съвет г-н Л. Симов е член на 
организационния комитет. Изнесен е съдоклад от доц. д-р В.Касърова и г-н 
Л.Симов.  

-В рамките на проведените през месец октомври 2011 год. в гр. София 
Европейски Конгрес на ФИАБСИ и 17та Годишна Конференция на СЕРЕАН, 
която се проведе през октомври 2011 год. в София, бе проведена сесия, 
посветена на Оценителските стандартите на TEGoVA. Лектор на 
международната сесията, посветена на стандартите,  беше г-н Елиас Зиогас, 
Главен Кофчежник на TEGoVA. От българска страна лектори бяха: г-н Л.Симов, 
Председател на КНОБ, и г-н Б.Гиздаков, изп. длъжност Председател на КС. 
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-На 14 септември 2012 год. в гр. Костанца Румъния бе подписан 
Меморандум за сътрудничество между РК Варна и Филиала за Югоизточния 
район на Националната асоциация на оценителите в Румъния ANEVAR. На 
подписването на Меморандума за сътрудничество присъстваха Президентът на 
ANEVAR г-н Мариан Петре и Председателят на УС на КНОБ г-н Людмил Симов. 

Популяризиране и издигане престижа на КНОБ 
-Интервю във вестник „Строителство и градът”. 
-Участие с г-жа Е.Монева в предавания, популяризиращи дейността на 

оценителите. 
Други дейности 
-Предложение за модулна структура на изпитните конспекти, която е 

възприета при всички оценителски правоспособности. 
-Участие в подготовката на изпитния конспект по оценка на машини и 

съоръжения. 
-Участие в подготовката на изпитния конспект по оценка на търговски 

предприятия и вземания. 
-Предложение за структура на изпитните тестове и възлагане на 

разработване на изпитните тестове.  
Участие в мероприятия на УС по организирането дейността на 

Камарата 
-Редовно участие в заседанията на УС на Камарата. 
-Подготовка на документите и материалите за заседанията на УС на 

Камарата. 
-Председател на три ОС на Камарата. 

 
Доц. д-р Г.Андонов 

 Участие в обсъждания в МЗХ и с депутати промяна на ЗСПЗЗ и ЗНО 
(чл. 15), с което правоспособността по оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения стана предмет на членство в КНОБ. 

По инициатива на работната група се разработване и приемане на 
Учебно-методични програми за обучение на оценителски кадри, а в бъдеще за 
придобиване на правоспособност след успешно полагане на изпит пред КНОБ в 
следните направления: “Оценка на недвижими имоти”, “Оценка на земеделски 
земи и трайни насаждения”, “Оценка на машини и съоръжения” и “Оценка на 
търговски дружества и вземания”; 

В изпълнение на чл.22, ал.2 от ЗНО от работната група бе разработена 
Концепция, която допълнително имаше за цел да допринесе за подготовката на 
конкурентноспособни и висококвалифицирани кадри в областта на различните 
направления на оценителската професия. 

Съвместно с Председателя и членове на СРК София град и София област 
разработване и приемане краткосрочен План-програма (за 2011 год.) за 
квалификация на оценителските кадри в няколко съществени направления, 
провеждане на специализирани семинари и обсъждания на “кръгла маса”. 
Проведоха се при особен интерес няколко краткосрочни семинари, което е 
залог за желанието нашите членове да се развиват и квалифицират. 

Лично участие и участие на членове от работната група в срещи и 
обсъждания с депутати, ведомствени служби и представители на 
професионални институции, по отношение: съдебна система, инвестиции и 
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развитие, промяна в ЗНО за приемане на членове от направление “Гори и 
горски птеритории” и други. 

Лично участие в обсъждането и приемането на изменения в Закона за 
горите и разработената нова Методика за оценка на гори и горски земи, както и 
в  семинар организиран от Изпълнителна агенция по горите(ИАГ), финансиран 
от ЕС; 

Провеждане на срещи с изтъкнати професионалисти и ръководства на: 
НСНИ, АДСИЦ, АЧСИ и други. 

През месец март 2011 год. внасяне на конспекти и Учебни материали по 
“Оценка на недвижими имоти” и “Оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения”, като конспектите бяха представени и на сайта на КНОБ. 

Учебните програми бяха одобрени от УС и се проведоха през месец юни - 
юли 2011 год. курсове по “Оценка на недвижими имоти” – 2 бр. с Учебна 
програма изготвена от екип на УАСГ, с продължителност 120 ч. и по “Оценка на 
земеделски земи и трайни насаждения” - 1 бр. с Учебна програма изготвена от 
екип на УАСГ, с продължителност 80 ч. 
 В края на 2012 год, и началото на 2013 год. са подготвени изпитни 
конспекти по Оценка на недвижими имоти и Оценка на земеделски земи и 
трайни насаждения.  
 

Г-жа М.Иванова 
 Участие в разискванията по създаване на временните правила за 
провеждане на изпити. 
 Участие в състава на изпитните комисии за изпитите за придобиване на  
правоспособност оценител на недвижими имоти в гр. София през юли 2011 год. 
и в гр. Варна през ноември 2011 год. 
 Участие на 19.11.2011 год. в заседанието на кръгла маса за концепция за 
стандарти за оценяване в гр. София. 
 Оказване на помощ на някои регионални колегии с по – малък опит при 
организирането на семинари или работни срещи за повишаване на 
квалификацията на членовете на КНОБ по региони.  

Активно участие в работната група при съставяне на конспекта за 
провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Оценка 
на недвижими имоти”. 

Участие в заседания на работна група по промени в Устава  през 
периода 2009 - 2011 год. 

Съвместно с г-жа Обрейкова и г-н Динев създаване организация за 
раздаване на сертификати и печати на оценителите от региона на гр. Бургас, 
гр. Ямбол и гр. Сливен в гр. Бургас. 

Активно участие в обсъждането и съставянето на “Правилника за работа 
на Управителен съвет на КНОБ”, “Правилника за финансовата дейностна 
КНОБ”, “Правилник за реда за вписване и водене на Регистъра на 
независимите оценители”, “Правилник за работата на общото събрание на 
КНОБ”, “Процедура за полагане на изпит” и други вътрешно-нормативни 
документи. 

През октомври 2011 год. в гр. София присъствие на среща на 
представители на УС и другите управляващи органи на КНОБ с г-н Елиас 
Зиогас, Главен Кофчежник на TEGoVA, на която бяха обсъдени актуални 
въпроси от оценителската практика. 
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В периода 13 - 14.10 2011 год. участие в разширена среща на работната 
група за промени в Закона за независимите оценители. 

Редовно изпълняване на задълженията да участва, дава мнения, 
предложения и подготвя документи за заседанията на УС. 

Активно участие в подготовката и провеждането на ОС на Камарата. На 
всички проведени ОС участва като член на Комисията по гласуванията. 
 

Г-н К.Георгиев 
Активно участие в обсъждането на предложенията които са постъпвали в 

работните групи (не само в тези, които участвал), както и е предлагал за 
разглеждане предложения почти във всички създадени групи. 
       През октомври 2011 год. в гр. София присъства на среща на 
представители на УС и другите управляващи органи на КНОБ с г-н Елиас 
Зиогас, Главен Кофчежник на TEGoVA, на която бяха обсъдени актуални 
въпроси от оценителската практика. 

В периода 13-14.10 2011 год. участвах в разширена среща на работната 
група за промени в Закона за независимите оценители. 

Участвах в заседания на работната група по „Стандарти за оценяване, 
обучение и квалификация”, свикано от доц. Андонов на по-късен етап и в 
дебатите по създаване на окончателния вариант на Стратегия по стандарти за 
оценяване, обучение и квалификация, предложен на УС за гласуване. 

Обсъждане на стандарти за оценяване, които да бъдат приети от ОС на 
КНОБ; обсъждане на създаване на единен терминологичен речник по 
различните направления за оценителска правоспособност; обсъждане на 
предложения за членове на Учебно-методичен съвет по обучението  към КНОБ; 
обсъждане на предложения за придобиване на правоспособност на лицата, 
които са пропуснали срока, даден им от ЗНО за вписване в регистъра; 
обсъждане на предложения за обучение с цел поддържане и повишаване на 
квалификацията; Обсъждане на критерии за подготовката на нови оценители. 

С Протокол от заседанието на УС на 17.04.2010 год. е приета работната 
програма на работната група и ''Стратегия по стандарти за оценяване, 
обучение и квалификация'', която е публикувана на интернет страницата на 
Камарата. 

С решение на УС от 10.12.2011 год. е разформирована работната група 
по  „Стандарти за оценяване, обучение и квалификация” и е взето решение да 
се сформирова нова работна група на доброволен принцип. 

Участие в разискванията по създаване на временните правила за 
провеждане на изпити. 

Участие в състава на изпитните комисии за придобиване на  оценителска 
правоспособност за оценка на недвижими имоти и машини и съоръжения в гр. 
гр. София.  

Указване помощ при създаване на логото и сайта на Камарата.  
Предложения за участие в Европейски програми  и още много други 
предложения, касаещи по-добрата работа на КНОБ и нейните членове.   

Активно участие в работната група при съставяне на конспекта за 
провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Оценка 
на недвижими имоти” и „Машини и съоръжения“. 

Редовно изпълнява задълженията да участва, давам мнения, 
предложения и подготвяне на документи за заседанията на УС. Винаги е 
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работил и се е стремил да изпълнява задълженията си като член на УС и то 
така, че да може оценителската дейност да се радва на висок обществен 
престиж.  Крайният продукт – оценките и консултантската услуга да се 
възприемат от гражданите не просто като добронамерено пожелание, а като 
реален обществен механизъм, гарантиран от система от (публични) 
инструменти за баланс и независимост,  т.е. за оценителите да се говори с 
уважение и респект.   
 
 Доц. д-р И.Митев 

Участие в мероприятия на УС по организирането дейността на 
Камарата: 

Член на комисията за избор на административен персонал и на фирма за 
счетоводно обслужване; 

Организатор при подготовката и провеждането на благотворителната 
вечер за болно дете от Пловдив в хотел Ню отани с  осигуряване на: специална 
украса за входа на залата за провеждане на мероприятието, детски картини за 
благотворителния търг и  участие на естрадни изпълнители. 

Вносител на предложението за закупуване на офис на камарата, прието 
единодушно от УС през 2010 г. на заседанието в Пловдив и след това 
блокирано. 

Редовно участие в заседанията на УС на КНОБ и е взимал отнощение 
чрез изказване на становища по разглежданите документи и възникнали казуси. 

Съпредседател на три ОС на КНОБ, 2011 и 2012 г. 
Разработване на нормативни и вътрешно нормативни документи 
Устав на КНОБ, приет на Учредителното събрание на КНОБ през 2009 год. 

(в съавторство с г-жа Т.Илева) 
Участие в изготвянето на предложения за изменения и допълнения на 

Устава на КНОБ – 2011 год. и във формулирането, обсъждането и оформянето 
на предложения за промяна на ЗНО, внесени в НС през 2012 год. 

Като член на УС представител на КНОБ на различни форуми 
Пресконференцията на Сдружението „Камара на професионалните 

оценители” в  БТА - през 2010 год. 
Тържественото присъждане на званието „доктор хонорис кауза” на проф. 

д-р Иван Душанов в Стопанска академия в гр. Свищов - през 2012 год. 
Пресконференцията на ВСС по Проект № 2 за повишаване капацитета и 

ефективността на съдебната система, финансиран от Норвежкото 
правителство - през 2013 год. 

Публикувано интервю в бюлетина на Националното сдружение на 
общините по актуални въпроси на оценяването, които вълнуват общините. 

Курсове за обучение, семинари и изпити 
Цялостна подготовка на три курса по машини и съоръжения (2 през 

2011 год. и 1 през 2013 год.): осигуряване и сформиране на екип от лектори, 
изготвяне на програма, учебни материали и примерен тест, осигуряването на 
ежедневен, постоянен контрол при провеждането на курса. 

Цялостна подготовка за провеждането на 2 изпита по машини и 
съоръжения през 2011 год.: изготвяне на изпитни конспекти, 3 варианта на 
изпитни тестове и осигуряване на зала за провеждане на изпитите.  

Председател на изпитната комисия за придобиване на оценителска 
правоспособност по машини и съоръжения – 2011 год. 
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Съдействие на Съвета на РК София град и София област при 
организирането и провеждането  на  няколко семинара, кръгли маси и при 
изготвянето на програмата за дейността на РК София град и София област за 
2010 год., 2011 год., 2012 год. и 2013 год. 
 

Г-н В.Ненов 
Участие в провеждане на изпити и оценка на работите по Машини и 

съоръжения – 2 пъти; 
Участие (чрез e-mail) в предаване по телевизия Европа в което бе 

направен опит да се рекламира дейността на отцепилите се от КНОБ в друга 
организация оценители – „Камарата на професионалните оценители”. 

Неофициални разговори с депутати за подпомагане дейността на КНОБ. 
Включване по предложение на г-н Ненов, на 20% въпроси от конкретната 

област в конспектите за раличните оценителски правопособности. 
Участие в разработване на Конспекта за изпит по оценка на машини и 

съоръжения. 
Редовно участие в заседанията на УС и заемане на ясна позиция по 

обсъжданите въпроси и проблеми. Приемане на приетите решения на 
ръководните органи на КНОБ и изпълняването им според възможностите. 

Активно участие в подготовката и провеждането на ОС на Камарата. На 
проведени ОС участва като член на Комисията по гласуванията и като 
съпредседател на събранието. 

Други. 
 

 Г-жа Е.Монева 
Работа с държавни институции, предложение за подобряване на 

законовата рамка  
Агенция по Вписванията – Търговски регистър  
В резултат на проведените разговори с г-н Юлиан Митов, ИД на АВ, 

КНОБ бе  поканена за участие в работната  група по изменение на Наредба 
№ 1 от 14.2.2007 год. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистъра. 
Г-жа Е.Монева разработва позиция на КНОБ за промяна на текстовете на 
горецитираната Наредба  в частта й : глава Седма „Вещи лица за оценка на 
непарична вноски“. Предложените от Камарата изменения касаят изискванията, 
на които да отговарят вещите лица, а именно: само лица, притежаващи 
сертификат за правоспособност, издаден от КНОБ и  вписани в публичния 
регистър на КНОБ, имат право да осъществяват дейност като вещи лица по 
силата на горепосочената Наредба. Остро бе поставен въпросът за защита на 
личните данни на вещите лица, които са публично достъпни на сайта на АВ, за 
размера и начина на определяне на възнагражденията,  за съхранението на 
данните, и други въпроси, свързани с работата на вещите лица. След 
одобряването им от УС на КНОБ, предложенията за изменение на Наредбата 
бяха внесени в Агенция на вписванията, която ги прие напълно и ги включи в 
изготвения Проект за изменение. Договорено бе КНОБ да участва активно при 
изработването на промените в текстовете на инструкциите, относно начина и 
факторите, определящи размера на депозита/размера на възнаграждението на 
вещите лица; 
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Агенция по геодезия, картография и кадастър  
От няколко години г-жа Е.Монева активно участва във Форума на 

потребителите на кадастрална информация към Агенция по геодезия, 
картография и кадастър, където първоначално е поканена като член на УС на 
НСНИ. По предложение на г-жа Е.Монева във форума бе поканена и Камарата 
на независимите оценители в България в лицето на Председателя на КНОБ г-н 
Людмил Симов. Форумът обсъжда законовата рамка на кадастралната 
информация, ползването на информационните системи и предоставянето на 
разширен обхват на електронни услуги от АГКК.  

Организационно укрепване на КНОБ и издигане авторитета на 
организацията  

От самото й избиране за член на УС г-жа Е.Монева активно участва в 
подготовка на ОС, съставянето и проверяването на регистрационни списъци, 
регистрация на участници, работа по документи на КНОБ и други. Изпълнява 
задължението си за редовно участие в заседанията на УС като дава мнения, 
предложения и подготвя документи,  срочно е изпращала информация до УС и 
другите управителни органи за дейността на международните оценителски 
организации. Съвместно с Председателя на КНОБ г-жа Е.Монева е била 
поканена и е участвала в предавания, популяризиращи работата на 
оценителите.  
 

Раздел IX – Членове на КНОБ 
 Членове на КНОБ: 2009 год. – 850; 2010 год. – 1186; 2011 год. – 1012; 
2012 год. – 939;  2013 – 859. 
 Много колеги изтъкват като причина да не заплатят членския внос 
намаляване на тяхната дейност като независими оценители. 

Очевидна е голямата роля на регионалните колегии в увеличаване на 
членовете на Камарата, особено с организирането на различни форми на 
обучение и квалификация.  
 Доказателство за това е увеличението на членската маса на редица от 
регионалните колегии. 

В това отношение е от значение и стимулирането на независимите 
оценители за членуване в Камарата. Засега то се изразява в по – ниските такси 
за членове на Камарата за участие в семинари и дискусии. По – сериозно 
стимулиране би могло да бъде по отношение на платено използване от 
независими оценители нечленове на Камарата на преведените на български 
език издадени от IVPB TIP, терминологичния речник и методичните технически 
указания за оценка на активи. 
 
 Неразделна част от Отчета за дейността на УС на Камарата за периода 
на четиригодишния му мандат са отчетите на членовете на УС на КНОБ:               
г-н Л.Симов, доц. д-р Г.Андонов, г-жа М.Иванова, доц. д-р И.Митев, г-н В.Ненов,                             
г-жа Е.Монева, както и на Председателите на СРК. Членовете на УС, които са 
председатели на работни групи, представят в своя отчет и отчет за работата на 
съответната работна група. 

 
Съгласно решение от заседание на УС на Камарата от 23.03.2013 год. 

отчетите следваше да се представят до 20.04.2013 год. В този срок 
представиха своите отчети доц. д-р Г.Андонов и РК Варна.  
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Преобладаващата част от останалите отчети се представиха през месец 
май. Особено голямо е закъснението на отчетите на г-жа М.Иванова – 20.05, 
доц. д-р И.Митев – 21.05, г-н В.Ненов – 22.05 и г-н К.Георгиев – 27.05. РК София 
град и София област представи своя отчет за 2013 год. на 15.05. Отчетът на РК 
София град и София област за периода 2010 - 2013 год. във формат .doc е 
представен на 24.05. 
  
 


