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ПРОЕКТ 

 
ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА УС НА КНОБ ЗА 2013 Г. 

 
 

Програмата за дейността на Управителния съвет (УС) на Камарата на 
независимите оценители в България (КНОБ, Камарата) е разработена в 
съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 1, т. 4 от Устава на Камарата.  
 Програмата за дейността на УС е разработена в краткосрочен и 
дългосрочен аспект по основните направления на дейността на Камарата.  

За успешното изпълнение на приоритетните цели и задачи на Камарата, 
дейността на УС на КНОБ през 2013 год. е насочена към осигуряване на 
нормалното функциониране на Камарата. 
 

Всички дейности по които се работи, са разпределени в няколко раздела: 
I. Организационни и административни дейности 
ІІ. Нормативна уредба - разработване на правилници, вътрешни нормативни 
документи и други, съгласно Закона на незаисимите оценители (ЗНО) и 
Устава на Камарата; промени в Устава; предложение за промени в ЗНО. 
Връзки с държавни и общински органи. 
ІII. Членство  в Камарата 
IV. Организационно укрепване и регионални колегии 
V. Регистър на независимите оценители, придобиване на правоспособност, 
признаване на професионална квалификация, професионална застраховка 
и отчети на оценителите 
VI. Стандарти за оценяване 
VII. Обучение и квалификации 
VIII. Международна дейност   
IX. Медийна политика, връзки с обществеността, издателска дейност 
X. Финансова дейност   
XI. Други 

 
 Дейностите от всеки раздел включва изпълнението на различни по 
обхват задачи, изпълнението на много от които ще продължи и през 
следващите години. 
 

І. Организационни и административни дейности 
   
 1. Подготовка и провеждане на Общото събрание на Камарата на 08 и 09 
юни 2013 год. 
 2. Преглеждане на стенограмата и аудио записа от Общото събрание и 
отразяване на приетите решения в приетите документи и вътрешни нормативни 
документи. 
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 3. Редовно провеждане на заседания на УС на Камарата, вкл. при 
необходимост съвместни заседания с Контролния съвет (КС) и Комисията по 
професионална етика (КПЕ). 
 4. Организиране на редовни срещи на Председателя на УС и членовете 
на УС  на Камарата с независимите оценители, членове на КНОБ, по региони. 
 5. Честаване на професионалния празник на оценителя. 
 

ІІ. Нормативна уредба - разработване на правилници, вътрешни 
нормативни документи и други, съгласно ЗНО и Устава на Камарата; 
промени в Устава; предложение за промени в ЗНО. 
 

 1. Предприемане на постъпки за промени на Закона на независимите 
оценители. 

2. Създаване на работни групи за разработване на вътрешно нормативни 
актове и за разработването на предложения за усъвършенстване, допълнения 
и промени на вътрешно нормативната база, в т.ч. и за промени в Устава на 
Камарата и Кодекса за професионална етика и внасянето им за приемане от 
ОС  на Камарата. 

3. Подготовка на нов Устав на Камарата и нов Кодекс за професионална 
етика, съответстващи на изискванията на Закона за независимите оценители и 
внасяне за приемането им от ОС на Камарата. 

4. Предприемане на постъпки и отново внасяне в Министерство на 
образованието, младежта и науката на необходимите документи за приемане 
на 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. 

5. При включване на професията независим оценител в списъка на 
регулираните професии разработване на Процедура по признаване на 
професионална квалификация съгласно чл. 16, ал. 3 от ЗНО (задача съвместна 
с Работната група по регистър на независимите оценители, придобиване на 
правоспособност, признаване на професионална квалификация).  

6. Организиране и провеждане на срещи, кръгли маси с представители 
на организациите и ведомствата, явяващи се ползватели на оценителски 
услуги за премахване на монопола в оценителската дейност и други въпроси от 
интерес за членовете на Камарата. 

7. Поддържане на контакти и обмен на информация с институции, 
ползващи оценителски услуги: Асоциация на търговските банки, Агенцията по 
вписванията, Висшия съдебен съвет, НАП и други, по въпроси касаещи 
дейността на независимите оценители. 

8. Изготвяне и подписване на действащи Меморандуми за 
сътрудничество. 
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ІII. Членство в Камарата 
 

1. Постоянна задача на УС е полагане на усилия за увеличаване на 
членовете на Камарата. 
 2. Разработване и приемане на програма за стимулиране на 
независимите оценители за членуване в Камарата: система за стимулиране на 
членовете на Камарата при участия в семинари и квалификационни курсове 
(включителни и за тези, които не са членове на регионални колегии); 
стимулиране на членовете на Камарата с предоставяни безплатни или срещу 
минимално заплащане на предстоящите за издаване терминологичен речник, 
методически указания и приложения (ръководства) към стандартите за 
оценяване; създаване на платени модули и модули с ограничен достъп на 
интернет страницата на Камарата за нечленове на Камарата. 

3. Изработване и приемане от УС на образец на плакет и/или членска 
карта на членовете на Камарата и изработването им.  

 
IV. Организационно укрепване и регионални колегии 

 
1. Провеждане на съвместни срещи на УС с членовете на съветите на 

Регионалните колегии и контрольорите в страната за подпомагане на работата 
на регионалните колегии. 

2. Оказване на методическа помощ  на Регионалните колегии с по-малък 
опит, при организиране на семинари за повишаване квалификацията на 
членовете на КНОБ от регионите. 

3. Работа с оценителите в отделните региони на страната за повишаване 
на колегиалността, етичността и взаимопомощта помежду им. 

4. Анализ на мненията и препоръките  при проведени обучения за 
повишаване на квалификацията на независимите оценители. 

 
V. Регистър на независимите оценители, придобиване на 
правоспособност, признаване на професионална квалификация, 
професионална застраховка и отчети на оценителите 
   

1. Създаване на нова интернет страница на Камарата, отговаряща на 
нуждите на Регистъра и на Камарата, в т.ч.: нова структура на модулите, 
модули с ограничен достъп и платен достъп, електронно издание, възможност 
за публикуване на информация с ограничена възможност за сваляне и 
разпечатване и други. 

2. Продължаване на работата по организиране на архива и 
информационно търсещата система за класифициране на досиетата на 
вписаните в Регистъра независими оценители. 
 3. Текущо вписване на независими оценители и дружества на независими 
оценители в Регистъра на независимите оценители. 

4. Утвърждаване от УС на Актуализация на Правила за организация и 
провеждане на обучение и квалификация на независимите оценители. 
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5. Утвърждаване от УС на Актуализация на Правила за прилагане на 
Процедура „Полагане на изпит пред КНОБ за придобиване на правоспособност 
на независим оценител” и утвърждаването на същите от УС. 
 6. Подобряване на системата за контрол на процеса за придобиване на 
оценителска правоспособност. 

7. Разработване, утвърждаване и внедряване съгласно изискванията на 
ЗНО на система за контрол и отчитане на резултатите от дейността на 
независимите оценители и спазването на ЗНО и на Кодекса за професионална 
етика. 

8. Разработване, утвърждаване и внедряване на стандарти за 
несъвместимост на професията на независим оценител с други професиии или 
функции съгласно изискванията на ЗНО. 

9. При 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. 

- Разработване на Правила за създаването и работата на Експертните 
комисии и създаване на Експертните комисии за разглеждане на подадени 
заявления и документи за признаване на професионална квалификация, вкл. и 
изискванията, на които да отговарят членовете на Експертните комисии, и 
утвърждаването на същите от УС. 

-Система за контрол на работата на Експертните комисии. 
-Сътрудничество и взаимно съдействие с другите органи по признаване 

на професионални квалификации за упражняване на регулирани професии в 
Република България с цел улесняване прилагането на Закона за признаване на 
професионални квалификации и използване на добрите практики. 

-Сътрудничество и обмен на информация със съответните компетентни 
органи на другите държави членки и използване на добрите практики в 
областта на признаване на професионални квалификации. 

-Сътрудничество и обмен на информация със съответните компетентни 
органи на другите държави членки на относно дисциплинарни, 
административни или наказателни санкции, свързани с упражняването на 
професията, или други обстоятелства, които могат да се отразят на дейностите 
по Закона за признаване на професионални квалификации. 
 10. Разработване на нови Правила и образец на Годишен отчет на 
независимите оценители съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО, утвърждаване на 
същите от УС. 
 11. Ежегоден контрол по изпълнение на задължението на независимите 
оценители по чл. 10, ал. 2 от ЗНО. 
 

VI. Стандарти за оценяване 
 

1. Предприемане на постъпки пред IVSC за подписване на лицензионни 
договори за превеждане на български език и публикуването им на интернет 
страницата на Камарата всички новоизлезли стандарти и ТIP. 
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 2. Участие в обсъждането на всички публикувани от IVSC проекти на 
стандарти, TIP и други документи. 
 3. Разработване и приемане на програма за изучаване от независимите 
оценители на утвърдените стандарти за оценяване (с приоритет и финансови 
отстъпки за независимите оценители, членове на Камарата). 
 4. Организиране и провеждане на квалификационни семинари за 
разяснение и изучаване на утвърдените стандарти за оценяване съгласно 
приетата програма. 
 5. Разработване и въвеждане на терминологичен речник за понятията, 
използавани в оценителската практика в Република България, хармонизирани и 
унифицирани с европейските и международните понятия. 
 6. Привеждане на терминологията на всички преведени стандарти, TIP и 
други документи в съответствие с въведения терминологичен речник. 

7. Разработване и приемане на програма за разработване на приложения 
(ръководства) и методически указания към стандартите за оценяване. 

8. Разработване на приложения (ръководства) и методически указания 
към стандартите за оценяване, които са предвидени за 2013 год. в приетата 
програма. 

 
VII.Обучение и квалификации 

 
1. Разработване и приемане на цялостна нова Стратегия за обучение и 

квалификации на независимите оценители. 
2. Разработване и утвърждаване на учебни програми за обучение на 

независимите оценители, отговарящи на европейските и международни 
практики. 

3. Разработване на програми за повишаване на квалификацията по 
различните оценителски правоспособности. 

4. Организиране на обучението и квалификацията на независимите 
оценители чрез курсове, семинари, кръгли маси и други форми на обучение и 
квалификация с тематика и материали, одобрени от УС. 

5. Взаимодействие и сътрудничество с професионални организации на 
европейско и международно равнище, с което да се спомогне за обучението и 
повишаване на професионалната квалификация на независимите оценители в  
Република България. 

6. Повишаване правните знанията на членовете на КНОБ, както и 
познанията им за правата и задълженията им като членове на 
неправителствена организация. 
 7. Създаване на секции по оценителски правоспособности. 
 
       VIII. Международна дейност  
 

1. Във връзка с членството на Камарата в IVSC и TEGoVA активно 
участие в годишните им Общи събрания, в организираните от тях заседания, 
конференции и други мероприятия. 
 2. Организиране през есента на 2015 год. на Общото събрание на 
TEGoVA в гр. София, Република България.  
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 3. Организиране и провеждане през есента на 2015 год. на 
Международна конференция, посветена на оценителската дейност 
(конференцията съпровожда Общото събрание на TEGoVA). 

4. Съдействие в изучаването, разпространяване и създаването на 
възможности за прилагане на най-добрите оценителски стандарти и практики, в 
това число Европейските оценителски стандарти на TEGoVA и 
Международните оценителски стандарти на IVSC. 

5. Участие в международни проекти: международен проект, насочен към 
развитие на Европейска мрежа за Стандарти за оценяване;  международен 
проект, насочен изработването на система на взаимно признаване на 
акредитационните системи; участие в програмата „Признат Европейски 
Оценител“. 

6. Участие и организиране на международни срещи, конференции и 
семинари, свързани с оценителската дейност. 

7. Развитие на двустранното сътрудничество на национално и 
регионално ниво, в т.ч. с сродни организации от Румъния,  Гърция, Унгария, 
Полша, Русия и други страни. 
 8. Постоянен обмен на информация със сродни международни 
организации на оценителите по проблемите на законодателството, обучението 
и квалификацията, насърчаване на диалога и връзките между оценителите. 

9. Разработване на съвместни обучителни програми със сродни 
организации. 

 
IX. Медийна политика, връзки с обществеността, издателска дейност   

 
1. Разработване на цялостна Стратегията за медийната политика на 

Камарата. 
2. Подготовка и организиране на мероприятия за популяризиране на 

Камарата и дейността на оценителите в гр. София и седалищата на 
регионалните колегии, както и постоянно и текущо съдействие при 
организиране на срещи с държавни органи и ведомства, областни и общински 
администрации, кметове на общини и други. 

3. Организиране на пресконференции, интервюта и участия в радио и 
телевизионни предавания, публикации в пресата и специализирани издания за 
дейността на Камарата. 

4. Подготовка и изработване на информационни материали за 
представяне на КНОБ и създаване на информационен бюлетин на интернет 
страницата на Камарата. 

5. Създаване на електронно издание на Камарата с платен достъп за 
нечленове. 

6. Периодичен анализ и оценка на медийното отразяване на дейността 
на КНОБ. 

7. Организиране издаването на наръчници и други помагала и печатни 
издания, чрез които да се осъщестява методологично ръководството на 
дейността на независимите оценители. 
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X. Раздел ''Финансова дейност''   
 

1. Разработване и приемане от УС на счетоводна политика на Камарата. 
 2. Разработване и приемане от УС на индивидуален сметкоплан на 
Камарата. 
 3. Изработване и приемане от УС на Камарата на Инструкция за 
документооборота на Камарата. 

4. Изготвяне и приемане от УС на Вътрешен правилник за 
документооборота на Камарата. 

5. Изготвяне на ежегоден отчет за приходите и разходите на Камарата за 
предходната година. 

6. Изготвяне на ежегоден прогнозен бюджет и административен щат на 
Камарата на база данните от предходната година и проектите за бюджет на 
регионалните колегии. 

7. Оказване на методическа помощ на Регионалните колегии при 
разработването на своите бюджети и своята счетоводна отчетност. 

8. Въвеждане на ежемесечна отчетност и контрол на приходите и 
разходите на Камарата и регионалните колегии. 

9. Осигуряване на приходи и икономическа стабилност на Камарата чрез 
създаване на икономически ефективна програма за обучение, от издания на 
Камарата, от рекламна дейност на Камарата. 

10. Методическа подкрепа при организация на мероприятия, които да 
бъдат източник на доходи. 

11. Разработване на дарителска и спонсорска програма и постъпки с 
оглед промяна на данъчното законодателство в посока данъчни облекчения за 
даренията в полза на Камарата. 

 
XI. Раздел ''Други''   

 
1. Организиране на конференция за мястото и ролята на КНОБ и нейното 

бъдещо развитие. 
2. Участия на Председателя на УС и на членове УС 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 Камарата и дейността на 
независимите оценители. 

3. Участия в конференции, вкл. и с доклади, организирани от висшите 
училища и други сродни организации. 

4. Участие в Гражданския съвет към ВСС, във Форума на потребителите 
на кадастрална информация към АГКК и в други. 

 
Изложените по-горе задачи, изпълнението на които е предвидено да 

бъде извършено или да започне през 2013 г. е необходимо да бъдат 
обезпечени финансово и УС е на мнение, че има основание да се счита, че 
програмата за дейността ще бъде изпълнена. 

 



КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
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 Като постоянни задачи и дейности на УС, както и на цялата Камара, е 
премахването на монопола в оценителската дейност, постигане на 
равнопоставеност на независимите оценители – физически лица и дружества 
на независим оценител, защита на интересите на членовете на Камарата, 
защита за интересите на потребителите на оценителски услуги. 
 

Настоящата Програма за дейността на УС е приета от Общото събрание 
на КНОБ на 08 и 09 юни 2013 г. 


