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ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА УС НА КНОБ ЗА 2011 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 е разработена на база разработените от работните групи 
към УС стратегически планове 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 2011 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, обучение и квалификации 
VII. Международна дейност   
VIII. Медийна политика, връзки с обществеността, издателска дейност 
IX. Финансова дейност   

 
 Дейностите от всеки раздел включва изпълнението на различни по 
обхват задачи, изпълнението на много от които ще продължи и през 
следващите години. 
 
 
 І.Раздел „Организационни и административни дейности”: 
   
 1. Подготовка и провеждане на Общото събрание на Камарата на 02 юли 
2011 год. 
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 2. Преглеждане на стенограмата и аудио записа от Общото събрание и 
отразяване на приетите решения в приетите документи и вътрешни нормативни 
документи. 
 3. Редовно провеждане на заседания на УС на Камарата, вкл. и 
съвместни заседания с Контролния съвет (КС) и Комисията по професионална 
етика (КПЕ).  
 4. Сключване договор за правно обслужване на Камарата. 
 5. Доокомплектоване на  служба „Регистър” и административния щат на 
Камарата с персонал при необходимост с оглед предстоящите службата 
задачи. 
 6. Организиране на срещи на ръководните органи на Камарата с 
независимите оценители, членове на КНОБ, по региони. 

 
 

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. Повторно 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. 

2. 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).. 
 3. Създаване на работни групи за разработване на вътрешно нормативни 
актове. 

4. Създаване на работни групи за разработването на предложения за 
усъвършенстване, допълнения и промени на вътрешно нормативната база.  
 5. Създаване на работна група за подготовка на предложения за промени 
в ЗНО. 

6. Създаване на работна група с участието на юристи, която в кратки 
срокове да подготви предложение за промени в ЗНО на база приетите от 
Общото събрание на Камарата предложения за промени в ЗНО. 

7. Създаване на работна група за обсъждане и предложение за промени 
на Устава на Камарата. 

8. Разработване на методика за определяне на минималната 
себестойност на оценителските услуги. 

9. Организиране и провеждане на срещи 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. 
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10. Изпращане на писма до институции, ползващи оценителски услуги: 
Асоциация на търговските банки, Агенцията по вписванията, Висшия съдебен 
съвет, НАП и други. 

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

 1. През изминалия период всички оценители, вписани в регистъра и 
изявили желание да членуват в Камарата са приети. Всички новоприети 
членове на Камарата са поканени да присъстват на ОС с право на участие при 
вземането на решения. 

2. Изработване на образец на членска карта, приемането й от УС и 
даването й за отпечатване.  

3. Постоянна задача на УС е полагане на усилия за увеличаване на 
членовете на Камарата. 

 
 
IV. Организационно укрепване и регионални колегии 

1. Провеждане на съвместна среща на УС с членовете на съветите на 
Регионалните колегии и контрольорите в страната за подпомагане на работата 
по организацията на предстоящото Общо събрание на КНОБ. 

2. Провеждане на работна среща на РГ по Организационно укрепване с 
председателите на СРК и Контрольорите на РК с цел обсъждане на промени в 
Правилник за устройството и дейността на регионалните колегии на Камарата 
на независимите оценители в България. 

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

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

5. 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. Продължаване на работата по организиране на архива и 
информационно търсещата система за класифициране на досиетата на 
вписаните в регистъра независими оценители. 

2. Текущо подобряване на модулите на интернет страницата на Камарата 
с оглед нуждите на Регистъра на независимите оценители и оптимално 
информиране на всички институции, органи и лица, използващи услугите на 
независими оценители. 

3. Разработване на необходимите образци на заявления, декларации и 
други за вписване на независимите оценители за поземлени имоти в горски 
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територии, както и на независими оценители, вписвани в Регистъра след 
успешно положен изпит за придобиване на оценителска правоспособност. 
 4. Вписване на независими оценители и дружества на независими 
оценители в Регистъра на независимите оценители. 
 

 
5. Разработване на Правила за организация и провеждане на обучение и 

квалификация на независимите оценители и утвърждаване на същите от УС. 
6. Разработване на Правила за прилагане на Процедура „Полагане на 

изпит пред КНОБ за придобиване на правоспособност на независим оценител” 
и утвърждаването на същите от УС. 
 7. Система за контрол на процеса за придобиване на оценителска 
правоспособност. 

8. 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. 

9. Система за контрол на работата на Експертните комисии. 
10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Разработване на Правила за задължителна застраховка 
Професионална отговорност на независимите оценители и за отчитане 
задължението на независимите оценители съгласно чл. 18, т. 7 от ЗНО, 
утвърждаване на същите от УС. 
 14. Ежегоден контрол по изпълнение на задължението на независимите 
оценители по чл. 18, т. 2 от ЗНО. 
 15. Разработване на Правила за отчет на независимите оценители 
съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО, утвърждаване на същите от УС и приемането им 
от Общото събрание на Камарата. 
 16. Разработване на образец на Годишен отчет на независимия оценител 
за изтеклата година и за вписване в Регистъра на независимите оценители, 
утвърждаване на същия от УС. 
 17. Ежегоден контрол по изпълнение на задължението на независимите 
оценители по чл. 10, ал. 2 от ЗНО. 
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VI. Стандарти за оценяване, обучение и квалификации 

1. Въвеждане на терминологичен речник за понятията, използавани в 
оценителската практика в Република България, хармонизирани и унифицирани 
с европейските и международните понятия. 

2. Приемане стандарти за оценяване. 
3. Разработване на ръководства и приложения към стандартите за 

оценяване. 
4. При съгласие от страна на IVSC и TEGoVA превеждане на стандартите 

на  IVSC и TEGoVA на български език. 
5. Създаване на учебно - методичен съвет от преподаватели и оценители 

с голям практически опит, който съвместно с с работната група по стандарти за 
оценяване, обучение и квалификация определя формата на образование, 
необходимия минимален обем знания в съответните области и необходимия 
минимален брой часове за получаване на тези знания. 

6. Разработване и утвърждаване на учебни програми за обучение на 
независимите оценители, отговарящи на европейските и международни 
практики. 

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

8. Организиране на учебен Център към КНОБ. 
9. Организиране на обучението и квалификацията на независимите 

оценители. 
10. 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. 

 11. Разработване на изискванията към професията „оценител”. 
 12. Покриване изискванията за членство в  IVSC и TEGoVA. 
 13. Разработване на стандарти за несъвместимост на професията на 
независим оценител с други професии или функции. 
 14. Организиране на семинари, кръгли маси и други форми на обучение 
на независимите оценители. 
 
 
      VII. Раздел „Международна дейност”  

1. Подписване на двустранни споразумения и спогодби за съвместна 
дейност със сродни организации от страните – членки на Европейския съюз, 
страните от Източна Европа и от балканския регион, с оглед съдействие за 
разширяване на директните икономически връзки на членовете на Камарата с 
колеги извън страната и промотирането на добрите практики на тези страни. 
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 2. Постоянен обмен на информация със сродни международни 
организации на оценителите по проблемите на законодателството, обучението 
и квалификацията, насърчаване на диалога и връзките между оценителите. 

 
 
3. Популяризиране на дейността на сродни международни организации 

на оценителите чрез създаване на линкове към тях; популяризиране на 
международните събития в областта на оценителската дейност – конгреси, 
семинари, конференции и други, чрез публикации на интернет страницата на 
Камарата, както и оказване на логистична и друга подкрепа при участието на 
членове на Камарата в подобни събития.  

4. Предприемането на действия за установяване на официални контакти 
с IVSC и TEGoVA. Проучване на условията за членство в IVSC и TEGoVA и 
предложение за решение на Управителния съвет за членство в тези 
организации. Проучване на условията за превеждане на стандартите на IVSC и 
TEGoVA на български език. 

5. Осигуряване на процес на обмен на опит по отношение 
функционирането на Камарата и нейните органи. 

6. Разработване на съвместни обучителни програми със сродни 
организации. 

7. Разработване на проекти по европейските програми за финансиране. 
 
 

VIІI. Раздел ''Медийна политика, връзки с обществеността, издателска 
дейност''   

1. Актуализация на Стратегията за медийна политика и PR кампания на 
Камарата. 

2. Подготвяне на предложение за приемане от УС на КНОБ за PR 
обслужване на Камарата съгласно Стратегията за медийна политика и PR 
кампания на Камарата (във връзка с приключване на договора от 2009 год. за 
PR обслужване на Камарата). 

3. Подготовка и организиране на мероприятия за популяризиране на 
Камарата в гр. София и седалищата на регионалните колегии. 

4. Съдействие при организирането на срещите на членове на 
управителните органи на Камарата и на членовете на съветите на 
регионалните колегии с държавни органи и ведомства, областни и общински 
администрации, кметове на общини и други. 

5. Организиране на пресконференции. 
6. Интервюта и участия в радио и телевизионни предавания. 
7. Публикации в пресата и специализирани издания за дейността на 

Камарата. 
8. Подготовка и изработване на информационни материали за 

представяне на КНОБ. 
9. Подготовка за създаване на информационен бюлетин на интернет 

страницата на Камарата. 
10. Подготовка за издаването на двумесечен печатен орган на Камарата. 
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11. Периодичен анализ и оценка на медийното отразяване на дейността 
на КНОБ. 

 
 
 

ІX. Раздел ''Финансова дейност''   
1. Изготвяне на ежегоден отчет за приходите и разходите на Камарата за 

предходната година. 
2. Изготвяне на ежегоден прогнозен бюджет и административен щат на 

Камарата на база данните от предходната година и проектите за бюджет на 
регионалните колегии. 

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

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

5. Преглед на Правилника за финансова дейност и синхронизиране на 
текстовете му с ЗНО, Устава на Камарата и практиката на функциониране на 
регионалните структури. 

6. При необходимост и при решение на Управителния съвет или 
Контролния съвет финансов одит на Камарата. 

7. 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. 

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

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

10. Разработване на програма за отличия, насочена към промотиране на 
добрите практики и осигуряването на допълнителни доходи на Камарата. 

11. Ежегодно анализиране на приходите от членски внос в 
съпоставимост с услугите, които се предоставят на членовете на Камарата и 
мотивирани предложения за неговата промяна, ако е необходима с оглед 
издръжката на Камарата и регионалните структури. 

 
 

X. Раздел ''Други''   
1. Участия на Председателя на Управителния съвет на Камарата и на 

членове на управителните органи 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 Камарата и дейността на независимите 
оценители. 

2. Участие на Камарата с представители Председателя на Управителния 
съвет г – н Л. Симов и члена на Управителния съвет г-жа Е. Монева във 
Форума на потребителите на информацията на Агенцията по геодезия, 
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картография и кадастър (Камарата е участник в учредителното събрание на 
форума). 

 
 
3. Участие във втората научно – практическа конференция с 

международно участие „Корпоративните финанси на формиращите се пазари”, 
организирана от Нов български университет. Участие на Председателя на 
Управителния съвет г-н Л. Симов в организационния комитет и на члена на 
Управителния съвет доц. д-р Г. Андонов в научния съвет на конференцията.  

4. Други участия 
 
 
Изложените по-горе задачи, изпълнението на които е предвидено да 

бъде извършено или да започне през 2011 г., са обезпечени финансово и УС на 
мнение, че има основание да се счита, че програмата за дейността ще бъде 
изпълнена. 

 
 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 дружества на 
независим оценител, защита на интересите на членовете на Камарата. 

 
Настоящата Програма за дейността на УС е приета от Общото 

събрание на КНОБ на 02.07.2011 г. 


