
 Указания 

за подаване на Заявление и изискуемите документи и декларации за 

кандидатстване за придобиване на статут REV: 

Адрес на офиса на КНОБ София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 122, вх. Б, ет. 1 

Местоположение 

До площад „Славейков”, пресечката на ул. „Г.С.Раковски” и 

ул. „Хан Крум”, вход от ул. „Хан Крум”, първи надпартерен 

етаж 

Телефони +35924833863 и +359884113900 

Подаване на Заявление и изискуемите документи и декларации за кандидатстване за 

придобиване на статут REV, в т. ч. разглеждане, проверка на изискуемите документи, 

оценяване на представените оценителски доклади, провеждане на събеседване/интервю и 

изготвяне на протокол - заключение и общо оценяване на кандидата. 

Срок на подаване: за пролетна сесия – до 31.03., за зимна сесия – до 30.09. на 

съответната календарна година. 

Заявлението се подава лично в офиса на Камарата, с „Български пощи” или с куриерска 

фирма. /валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращане/ 

Получател Камара на независимите оценители в България 

Адрес София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 122, вх. Б, ет. 1 

Работно време на офиса за подаване на документи от 10.00 до 17.00 часа 

За внасяне на дължими плащания, съгласно Тарифа – Финансови отношения, приложими 
към независими оценители, относно придобиване/придобили статут REV – по т. 1 от 
същата. 

Банка Eurobank BULGARIA   

IBAN  BG65 BPBI 7942 1479 5016 01 

BIC BPBIBGSF 

Цялата информация от КНОБ, свързана с кандидатстване и провеждане на събеседване/ 

интервю, кандидатът получава по е-мейл. 
 

Необходими документи за кандидатстване за придобиване на статут REV 
 

1. Заявление – Образец 1; 

2. Саморъчно заверено копие от дипломата за висше образование (минимална степен 

„бакалавър” ); 

Важно: при висше образование придобито в чуждестранни висши училища е 

необходимо допълнително: 

- превод на български език на диплома за висше образование придобито в 

чуждестранни висши училища; 

- удостоверение, с което се признава висше образование, придобито в 

чуждестранни висши училища. 

3. Свидетелство за съдимост; 

4. Декларация - Образец 2; 

5. Декларация - Образец 3; 

6. Копие от платежно нареждане за заплатени дължими плащания, съгласно Тарифа – 

Финансови отношения, приложими към независими оценители, относно 

придобиване/придобили статут REV  – по т. 1 от същата. 

7. Два броя копия от изготвени лично от кандидата оценки (със заличени 

конфиденциални данни) – на български език. Преведена на английски език една от 

двете оценки. 

8. Копия от удостоверения за участие в квалификационни мероприятия през последните 

5 (пет) години. 

9. Актуална автобиография, с данни за професионални доказателства, като независими 

оценител – лично подписана. 



Образец 1 

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

за кандидатстване за придобиване на статут REV: 
 

От: ...................................................................... 
име, презиме, фамилия  

 

 

Телефон: ................................................... E-mail: .................................................... 

Адрес за кореспонденция: ……………………………………………………………… 

…..…………………………………………………………………………………………….... 

 

 Долуподписаният/та заявявам желанието си да бъда допуснат за 

кандидатстване за придобиване на статут REV. 

С настощото декларирам, че приложените изискуеми документи са с 

вярно съдържание, за което нося лична отговорност. 

С настоящото декларирам, че съм редовен член на КНОБ. 

С настощото декларирам, че през последните две години съм изготвил 

минимум 20 (двадесет) броя оценки и, при поискване, мога да ги предоставя. В 

потвърждение, прилагам списък съгласно Приложение към настоящата 

декларация (свободен формат), с информация за вида и характера на 

оценените обекти/ имоти и дата на оценителския доклад.  

С настоящото декларирам, че давам право на КНОБ да обработва и 

съхранява личните ми данни, във връзка с подадените от мен документи и 

декларации. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК. 

 

 

 

Дата: ...............................год.        Заявител: ..................................... 
                        подпис 

              

 (....................................................) 
             име, презиме, фамилия 



Образец 2 

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

 

Долуподписаният/ата: ........................................................................................... 
                                                    име, презиме, фамилия  

 

ЕГН....................................... 
за чуждестранен гражданин № на парспорта  

 

 

 

във връзка със Заявление обр. 1 за кандидатстване за придобиване на статут 

REV 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

 

• ще спазвам Кодекса за професионална етика на независимите оценители 

и Българските стандарти за оценяване (БСО), утвърдени от Общото 

събрание на Камарата на независимите оценители в България, както и 

Кодекса за професионална етика, правила и норми на поведение на 

независими оценители, сертифицирани и придобили статут REV; 

• ще спазвам всички изисквания на TEGoVA, КНОБ, в т. ч. Тарифа – 

Финансови отношения, приложими към независими оценители със статут 

REV. 

 

 

 

Дата: ...........................год.                       Декларатор:....................................... 
                         подпис 

          

 (....................................................) 
          име, презиме, фамилия 



Образец 3 

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

 

Долуподписаният/ата: ........................................................................................... 
                                                    име, презиме, фамилия  

 

ЕГН....................................... 
за чуждестранен гражданин № на парспорта  

 

 

 

във връзка със Заявление обр. 1 за кандидатстване за придобиване на статут 

REV и в съответствие и по реда на чл. 8, ал. 1, т. 4 от ЗНО 

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

 

не ми е отнета правоспособността за оценка на недвижими имоти като 

независим оценител. 

 

срокът, за който ми е била отнета правоспособността за оценка на 

недвижими имоти като независим оценител, е изтекъл. 
 

 

/избира се едната от двете възможности/ 

  

 

 

 

Дата: ...........................год.                        Декларатор:....................................... 
                           подпис 

          

 (..................................................) 
          име, презиме, фамилия 

 

 

 

 


