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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 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. 
 
 Отчетът за дейността на УС на КНОБ обхваща периода от 01.01.2010 год. 
до 31.12.2010 год., като е отразена и дейността за периода от 01.01.2011 год. 
до 20.05.2011 год. 
 
 За периода 01.01.2010 год. – 31.12.2010 год. УС на КНОБ е провел 7, а за 
периода след 01.01.2011 год. 3 или общо 10 заседания и работни съвещания. 
Всички заседания на УС са имали кворум и са редовни. Водени са протоколи на 
заседанията на УС. От 10 заседания: г-н Л.Симов и г-н К.Георгиев са 
присъствали на всички заседания; доц. д-р Г.Андонов е отсъствал от 5 
заседания,  а на други 2 заседания е присъствал частично; г-жа М.Иванова е 
отсъствала от 2 заседания, а г-жа Е.Монева, доц. д-р И.Митев и доц. В.Ненов 
са отсъствали от 1 заседание. 
 
 Раздел I Организационни и административни дейности  
  

Завършване на новата интернет страница на КНОБ. 
 Разработване и внедряване на нови модули към интернет страницата на 
Камарата с цел подобряване на функционалността  
 Организиране поддържането на интернет страницата в офиса на 
Камарата. 

Доокомплектоване на служба „Регистър” и на административния щат на 
Камарата с необходимия персонал с оглед предстоящите задачи. 
 Подготовка и провеждане на Общото събрание на Камарата на 27 март 
2010 год. в гр. Пловдив. 
 Преглеждане на стенограмата и аудио записа от ОС и отразяване на 
приетите решения в приетите документи и вътрешни нормативни документи. 
 През 2011 год. подготовка и провеждане на ОС на Камарата на 02 юли 
2011 год. в гр. София. 
 Текуща дейност по издаване на сертификати и печати на вписани в 
Регистъра на Камарата независими оценители. 
 През 2011 год. 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. 
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 Раздел II 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.  

На съвместното заседание на УС, КС и КПЕ на 04.12.2009 год. се приема 
решение за сформиране на работни групи по стратегическите направления за 
работа на КНОБ. 
 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. 
  
 II.1. Регистър, придобиване на правоспособност, признаване на 
професионална квалификация, професионална застраховка и отчети на 
оценителите 
 Работна група към УС с председател г-н Людмил Симов и подкрепящи 
членове доц. Венцислав Ненов, г-жа Ели Монева, г-жа Тихомира Шевкенова,      
г-н Димитър Димитров, г-жа Таня Бачовска. 
 През 2010 год. и 2011 год. продължава работата по Регистъра на 
независимите оценители (Регистър). 

По създаване на Регистъра е извършена огромна и изключително 
отговорна работа от УС, особено през 2009 год. и началото на 2010 год. 

Екипът от офиса на КНОБ под ръководството на Председателя на УС на 
Камарата успя да осъществи създаването на Регистъра в изключително кратки 
срокове – три месеци, като в тези срокове бяха решени всички технически 
въпроси, свързани с Регистъра. 

Това дава възможност за безпроблемна работа след 14.12.2009 год. 
както на всички независими оценители физически лица, така и на всички 
институции, ползващи оценителски услуги. 
 Трябва да се подчертае, 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. 
 По разработен график от края на месец декември 2009 год. и в началото 
на 2010 год. започна раздаването на сертификатите и печатите на 
независимите оценители, вписани в Регистъра. Осигурена е много добра и 
перфектна организация при раздаването на печатите и сертификатите, като е 
организирано и раздаването на място в градовте Варна, Пловдив и Бургас. 

От офиса на Камарата през месец януари 2010 год. бе организирано 
раздаване на сертификати и печати на независимите оценители на място в 
градовете Варна, Пловдив и София. 
 Успешното осъществяване на дейността на Регистъра дава възможност 
да се впишат в Регистъра по § 5 от ПЗР на ЗНО 2226 независими оценители с 
2951 лицензи и 19 юридически лица като дружества на независим оценител.  

УС на КНОБ през 2009 год. внесе Предложение за Тарифата за таксите, 
събирани по силата на ЗНО, а през 2010 год. и в Министерския съвет, с мотиви 
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и обосновка към Предложението. Предложението за Тарифата за таксите е 
прието от ОС на Камарата на 05.09.2009 год. 

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. 

От работната група е разработена Процедура за вписване в Регистъра на 
юридически лица по чл. 15 от ЗНО със образци на Заявление и другите 
необходими документи, която е приета с Протоколно решение от УС. 

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. 

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. 

От работната група са изготвени образците на Заявление и други 
документи за вписване в Регистъра на независимите оценители на земеделски 
земи и трайни насаждения и на поземлени имоти в горски територии. 

Към 20.06.2011 год. в Регистъра са вписани 2855 независими оценители 
физически лица с общо 3767 сертификати и 129 юридически лица като 
дружества на независим оценител. Вписаните независими оценители 
физически лица се разпределят по оценителски правоспособности както 
следва: недвижими имоти – 1977 сертификати; машини и съоръжения – 729 
сертификати; права на интелектуалната и индустриалната собственост и други 
фактически отношения – 112 сертификати; търговски предприятия и вземания – 
649 сертификати; финансови активи и финансови институции – 75 сертификати; 
други активи – 38 сертификати; земеделски земи и трайни насаждения – 175 
сертификати; поземлени имоти в горски територии – 12 сертификати. 

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. 
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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. 
 Изготвяне на инструкция относно механизма за обработване на лични 
данни и защитата им от незаконни форми на обработка в регистрите на лични 
данни, водени в КНОБ. 
 Изготвяне на инструкция за документооборота в КНОБ (без счетоводните 
документи). 
 През 2011 год. разработване на Правила за организация и провеждане 
на обучение и квалификация на независимите оценители, утвърждаване на 
същите от УС. 
 През 2011 год. разработване на 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, утвърждаване на същите от УС. 
 През 2011 год. създаване на изпитни комисии за провеждане на изпити. 
 През 2011 год. разработване на система за контрол на процеса за 
придобиване на оценителска правоспособност. 
 Проучване на предложения на застрахователни компании за 
застрахователни продукти Професионална отговорност на независими 
оценители (възможности, предимства и недостатъци, 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 от офиса на Камарата на членовете 
на УС на 23.11.2010 год. за становище. 

Разработване на Правила за отчет на независимите оценители съгласно 
чл. 10, ал. 2 от ЗНО и образец на годишния отчет, приемане на съците от 
Общото събрание на 02.07.2011 год. 
 
 II.2. Стандарти за оценяване, обучение и квалификация 
 Работна група към УС на КНОБ с председател доц. д-р Георги Андонов и 
подкрепящи членове: г-жа Мара Иванова, г-жа Таня Бачовска, г-н Борис 
Гиздаков, г-жа Бистра Бонева, г-жа Тихомира Шевкенова, г-н Румен Михайлов. 
С Протокол от работното съвещание на УС на 09.06.2010 год. членове на 
работната група са г-н Кирил Георгиев и г-н Иван Митев. 

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'', като направените предложения и препоръки са 
отразени. 

''Стратегия по стандарти за оценяване, обучение и квалификация'' е 
публикувана на интернет страницата на Камарата. 
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 II.3. 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. 

Отчет за финансовите приходи и разходи за 2009 год.  
Бюджет и административен щат за 2010 год. 
Отчет за финансовите приходи и разходи за за 2010 год.  
Бюджет и административен щат за 2011 год. 
Окончателни списъци на членовете на Камарата за 2009 год, 2010 год. и 

2011 год. 
Обработка анкетни карти и пълномощни за ОС 2010 год. и 2011 год. 
По инициатива на г-жа Е.Монева Камарата е участник в учредителното 

събрание на Форума на потребителите на информацията на Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър. 
 През май 2011 год. осъществени контакти с IVSC и TEGoVA. 

Постъпки пред TEGoVA за съгласие за превеждане на стандартите на 
български език и публикуване на интернет страницата на Камарата. 
 Проучване условията за членство на Камарата в IVSC и TEGoVA. 
 Подготовка на документите за членство на Камарата в IVSC и TEGoVA 
(след приемане от УС на решение за членство в двете организации). 
 
 II.4. Организационно укрепване на Камарата и създаване на 
регионални структури. 

Работна група към УС с председател г-жа Мара Иванова и подкрепящи 
членове г-н Кирил Георгиев, доц. д-р Иван Митев, г-жа Елена Обрейкова и         
г-н Динко Динев. 

През 2009 год, независимо че не е прието решение за учредяване на 
регионални колегии на КНОБ и Правилник за дейността им, са проведени 
учредителни събрания на Регионални колегии Варна, София  и Шумен. 
 На съвместно заседание на УС, КС и КПЕ на 16 – 17.01.2010 год. е приет 
Правилник за организацията и дейността на регионалните колегии. В 
Правилника е включена Глава ІІ – Правила за свикване и провеждане на 
учредително събрание на регионалните колегии.  
 Правилникът е публикуван на интернет страницата на Камарата. 
 С Протокол от заседанието на УС на 16 – 17.01.2010 год. е утвърдена 
учредената на 14.07.2009 год. Регионална колегия Варна, като не се 
утвърждава Регионална колегия Шумен. 
 С Протоколно решение на УС от 05.03.2010 год. и 26.03.2010 год. е 
утвърдена учредената на 30.08.2010 год. Регионална колегия София – град и 
София – област.   
 През първото полугодие на 2010 год. са проведени учредители събрания 
на Регионална колегия Пловдив – 26.02.2010 год., Регионална колегия Бургас – 
26.02.2010 год., Регионална колегия Стара Загора – 16.03.2010 год., регионална 
колегия Русе - 16.03.2010 год., Регионална колегия Плевен 25.03.2010 год. и 
Регионална колегия Шумен – 20.04.2010 год. 
 Внесените документи за учредяване на регионалните колегии са 
разгледани от работната група по организационно укрепване и регионални 
колегии. На работното съвещание на УС на 09.06.2010 год. са направени 
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препоръки за отстраняване в определен срок на пропуски в представените 
документи.  
 С Протокол от заседанието на УС на 18.09.2010 год. са утвърдени 
Регионални колегии Пловдив, Бургас, Стара Загора, Русе и Шумен, като за 
някои от регионалните колегии е даден срок за отстраняване на пропуски в 
документацията.  
 С Протокол от заседание на УС на 14.05.2011 год. е увърдена 
Регионална колегия Плевен. 
 
 II.5. Нормативна уредба и връзки с държавни и общински власти 
 Работна група към УС с председател доц. Венцислав Ненов и 
подкрепящи членове доц. д-р Иван Митев, г-н Борис Гиздаков, г-н Димитър 
Димитров, г-н Людмил Велинов. 

Подготвени са с участието на Председателя на УС и са внесени в 
Министерския съвет необходимите документи за 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. 
 През 2011 год. документите са повторно внесени в Министерство на 
образованието, младежта и науката. 
 Разработена е 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. 
 Разработена е Методика за определяне на минималната себестойност на 
оценителските услуги, която е рагледана и обсъдена, но не е окончателно 
приета на ОС на Камарата на 27.03.2010 год. 
 Във връзка с ОС на Камарата на 02.07.2011 год. са подготвени промени в 
Устава на КНОБ, промени в Правилника за финансовата дейност в КНОБ, 
предложения за промени в ЗНО (съвместно с Председателя на УС и други 
членове на ръководните органи на Камарата). 
 Подготвен е окончателният вариант на Методика за определяне на 
минималната себестойност на оценителските услуги за приемане от Общото 
събрание на 02.07.2011 год. 
 Работната група е съдействала на Председателя на УС при изготвянето 
на писма до институции, ползващи оценителски услуги. 
 Членове на работната група са участвали в проведените срещи с 
народни представители и в заседанията на Комисията по икономическа 
политика, енергетика и туризъм и Комисията по правни въпроси при 
обсъждането на законопроектите за изменение на ЗНО и за изменение и 
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
 
 II.6. Медийна политика, връзки с обществеността и издателска 
дейност 
 Работна група към УС с председател г-н Кирил Георгиев и подкрепящи 
членове: доц. Венцислав Ненов, г-н Людмил Велинов и г-н Динко Динев 
 Разработена е цялостна PR стратегия на Камарата. 
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 С Протокол от заседанието на УС на 16-17 януари 2010 год. по 
предложение на работната група е прието решение да се сключи договор с 
избраната PR фирма. 
 Сключен е договор за абонаментно PR обслужване на Камарата с фирма 
„График” ООД - Изпълнител и фирма ДЗЗД „Джи Трейд” - Подизпълнител. 
Срокът на договора е една година. Договрът е прекратен през 2011 год. 

Под патронажа на КНОБ е организиран на 06.03.2010 год. в гр. Варна 
благотворителен бал в полза на кризисните центрове за защита на жертвите от 
домашното насилие. На бала присъства политическият, финансов и бизнес 
елит на града, представители на министерства и на общинската власт, 
депутати. Министър – председателят г – н Бойко Борисов изпраща 
поздравителен адрес. Мероприятието е подробно отразено от медиите в 
гр. Варна. В периода на подготовка на мероприятието е организирана среща на 
членове на ръководните органи на КНОБ с Областния управител на 
Област Варна, който е поискал списъка с независимите оценители членове на 
КНОБ от гр. Варна с цел Областната администрация при необходимост да 
ползва техните услуги, както и е предложил да съдейства за организиране на 
подобни срещи с Областните управители и на други области и с депутати по 
въпроси, касаещи законодателни промени, които КНОБ би могла да инициира. 
 Организирани са пресконференции, както и интервюта и участия в 
раддио и телевизионни предавания в гр. Варна с участието на членове на 
управителните органи на Камарата и публикации в местната преса. 
 Оказано е съдействие за организиране на срещи на членове на 
управителните органи на Камарата с Областната администрация на Област 
Варна и Област София и с Общинската администрация на гр. София. 
 Общото събрание на Камарата на 27.03.2010 год. в гр. Пловдив е 
отразено в медиите. 
 От КНОБ съвместно с РК София – град и София – област е организирана 
на 13.05.2010 год. на благотворителна вечер в подкрепа на болно от левкемия 
дете. Кметът на гр. София г-жа Фандъкова е изпратила поздравителен адрес. 

През 2011 год. във връзка с прекратяване на договора за PR обслужване 
на Камарата е започнала работа за актуализация на стратегията за медийна 
политика и подготвяне на предложение за приемане от УС на КНОБ за PR 
обслужване на Камарата. 
 
 Раздел III Регионални колегии 
 
 Утвърдените през 2010 год. регионални колегии са провели през първото 
тримесечие на 2011 год. годишните общи събрания. В офиса на КНОБ са 
представени протоколите от събранията, отчетите на съветите на регионалните 
колегии и програмите за дейността през 2011 год., с изключение на Регионална 
колегия Бургас. 
 На годишните общи събрания на регионалните колегии София, Пловдив 
и Стара Загора е присъствал Председателят на УС на КНОБ, а на годишното 
общо събрание на Регионална колегия Варна е присъствал членът на УС на 
КНОБ г-н К. Георгиев. 
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 През изминалия период особено активна дейност развиват утвърдените 
в началото на 2010 год. Регионална колегия Варна и Регионална колегия 
София. Трябва да се отбележи доброто сътрудничество на тези регионални 
колегии с УС на КНОБ и взаимното съдействие при осъществяване на тяхната 
дейност. 
 В отчетните доклади на Регионална колегия Варна и Регионална колегия 
София се подчертава съдействието и подкрепата на Председателя на УС на 
КНОБ, на членовете на УС г-н К.Георгиев и г-н И.Митев, като и на члена на КС 
г-н Л.Симов при огранизиране на мероприятията на регионалните колегии.  
 Успешната и активна работа на тези регионални колегии доказва, че 
същите се изграждат като партньори на членовете си и ръководството на 
Камарата при осъществяване на основните задачи за развитие и утвърждаване 
на професионализма на независимите оценители. 
  

Регионална колегия Варна 
 -Обучение и квалификация 
  През 2010 год. проведени два методически семинара на тема ''Актуални 
проблеми на оценителската практика» 
  През 2011 год. проведени два семинара на теми ''Прилагане на МСС в 
България и връзката им с оценката на бизнеса, активите и пасивите'' и 
''Актуални проблеми на оценителската практика при отчуждаването на имоти''. 
  В семинарите са участвали 176 души. 
 -Организиране през 2010 год. на две кръгли маси за дискусия относно 
''Подходи и методи за оценяване на идеални части земя от застроени 
поземлени имоти'' и ''Основни моменти от международната конференция за 
оценка на кораби и плавателни средства, проведена в гр. Санкт Петербург, 
Русия, през септември 2010 год.'' 
 -Създаване на регистър на независимите оценители, членове на 
регионалната колегия. 
 -Увеличаване броя на членовете на регионалната колегия. 
 -Провеждане на срещи с институции, ползватели на оценителски услуги. 
 -Във връзка с изпълнението на чл. 18, т. 7 от ЗНО на интернет 
страницата на регионалната колегия са публикувани представените от УС на 
КНОБ оферти от застрахователни компании и е проведена среща с Управителя 
на ЗАД ''Армеец'' – Агенция Варна. 
 -Административно – организационна дейност: организиране на офис, 
разработване на интернет страница и поддържане на актуална информация, 
поставяне началото на формиране на библиотечен фонд, разработване на 
рекламни катериали за членовете на регионалната колегия и други. 
 -Участие в организирането на благотворителен бал в гр. Варна на 
06.03.2010 год. 
 -Организиране на коледно тържество през 2010 год. и пролетно парти 
през 2011 год. за членовете на регионалната колегия. 
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 Регионална колегия София – град и София – област 
 -Обучение и квалификация 
  През 2010 год. е проведен семинар на тема ''Актуални въпроси, 
свързани с оценителската дейност. Съвременни аспекти на кадастъра и 
имотната регистрация''. 
  През 2011 год. са проведени семинари на теми ''Актуални въпроси, 
свързани с оценителската дейност. Съвременни аспекти на кадастъра и 
имотната регистрация'', ''Методи за оценка на доходоности недвижими имоти'', 
''Методи за определяне на физическото износване на М и С. Грешки и 
проблеми при оценката на М и С'', ''Методи за определяне на пазарните цени. 
Данъчни аспекти. Наредба Н-9 от 14.08.2006 г. на МФ за реда и начините за 
прилагане на методите  на определяне на пазарните цени'', ''Изготвяне на 
оценки на недвижими имоти в условията на нестабилен пазар'' (с 
международно участие), ''Оценка на незавършени обекти на капиталното 
строителство. Примерни пазарни оценки''. 
  В семинарите са участвали 411 души. 
 -Участие в организацията на проведения през месец април 2011 год. от 
КНОБ опреснителен курс по машини и съоръжения.  
 -Създаване на регистър на независимите оценители, членове на 
регионалната колегия. 
 -Увеличаване броя на членовете на регионалната колегия. 
 -Създаване на работни групи към Съвета на регионалната колегия по 
основните направления от дейността на регионалната колегия. Подготовка на 
предложения за: усъвършенставане на нормативната база, касаеща Камарата 
и дейността на независимите оценители; методологията на оценяването; 
международната дейност на Камарата и други. Изготвено и внесено 
предложение за промени в Правилника за дейността на регионалните колегии. 
 -Административно – организационна дейност: организиране на офис, 
разработване на интернет страница и поддържане на актуална информация и 
други. 
 -Организиране съвместно с КНОБ на 13.05.2010 год. на благотворителна 
вечер в подкрепа на болно от левкемия дете и на коледно тържество. 
  

Регионална колегия Пловдив 
 През 2010 год. дейността на регионалната колегия е изключително 
административно – организационна: организиране на офис, разработване на 
интернет страница и други. 
 Благодарение на положените усилия е увеличен броят на членовете на 
регионалната колегия. 
 Установени са контакти с общинската администрация на гр. Пловдив. В 
резултат на това е проведен конкурс за избор на независими оценители по 
договор с Община Пловдив, на който е присъствал като наблюдател и 
Председателя на УС на КНОБ. 
 Независимо от краткото време след нейното утвърждаване, 
регионалната колегия съумя в началото на 2011 год. да проведе първите два 
семинара на теми ''Метод на сравнимите неконтролирани цени. Метод на 
пазарните цени. Метод на увеличената стойност. Метод на нетната 
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транзакционна печалба. Метод на разпределената печалба (Наредба Н 9 на 
МФ)'' и ''Оценки на право на строеж. Оценки на доходоносни имоти. Оценки на 
наеми. Оценителски доклади и стандарти за извършване на оценки''. 
 В двата семинара са участвали 70 души.  
 
 Други регионални колегии 
 Останалите регионални колегии през 2010 год. и началото на 2011 год. 
поради краткия период след утвърждаването им извършват изключително 
административно – организационна дейност.  Повечето от тях са организирали 
офиси и са създали интернет страници.  

Някои регионални колегии като например Регионална колегия Бургас все 
още нямат интернет страница, нямат телефони и електронна поща (за 
Регионална колегия Плевен е поради утвърждаването й на 14.05.2011 год.). 
Това затруднява изключително много връзката и комуникациите на УС на КНОБ 
с тези регионални колегии. 
 Положителен факт са предприетите действия от Регионална колегия 
Стара Загора – среща с Областния управител на Област Стара Загора 
(отразена на интернет страницата на областната администрация) и публикации 
в местните вестници за новоучредената регионална структура на КНОБ. 
 
 Раздел IV Курсове за обучение на кандидати за получаване на 
правоспособност на независими оценители, квалификационни курсове, 
семинари 
 
 В приетата с Протокол от заседанието на УС на 17.04.2010 год. 
''Стратегия по стандарти за оценяване, обучение и квалификация'' са дадени 
основните насоки за дейността на Камарата по обучение и квалификация. 
 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. 
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 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. Отзивите в 
анкетните карти са добри и много добри.  
 -Изпит по машини и съоръжения на 16.04.2011 год. 
 -От 08.06.2011 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 с изпит на 
17.07.2011 год. 
 -От 10.07.2011 год. 15 – дневен курс по недвижими имоти с изпит на 
30.07.2011 год. 
 -От 09 или 16 юли 2011 год. 15 – дневен курс по търговски предприятия и 
вземания с изпит в началото на месец август 2011 год. 
 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 
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. Опреснителният курс по машини и 
съоръжения е организиран и проведен съвместно с РК София – град и София – 
област. От РК Варна предстои организирането и провеждането през есента на 
2011 год. на курс по недвижими имоти и търговски предприятия и вземания. 
 През 2010 год. и началото на 2011 год. от Регионални колегии Варна, 
София – град и София – област и Пловдив са организирани и проведени  14 
семинара и две кръгли маси. В семинарите са участвали общо 657 души, 
основно членове на Камарата. На всички семинари, организирани от 
Регионална колегия София – град и София – област и Регионална колегия 
Пловдив е присъствал Председателят на УС на КНОБ, а на семинарите, 
организирани от Регионална колегия Варна е присъствал членът на УС на 
КНОБ г-н К.Георгиев. 
 
 Раздел V Дейности извън работните групи 
 
 -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'' 
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  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 
имат ефект. Показателно в това отношение е ''ОББ'' АД и ''И Еф Джи Пропърти 
Сървисиз'' АД. 
  На проведената среща на Председателя на УС на Камарата във Висшия 
съдебен съвет е постигната договореност подготвяният проект на закона за 
вещите лица да бъде представен на Камарата за становище. Обсъден е 
въпросът при съдебни експертизи касаещи предмет на оценка да се използват 
вещи лица независими оценители.  
 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. 
  С редица институции е посгигната договореност в удобно за тях време 
за срещи с представители на Камарата. 
 -Спазване на разпоредбите на чл. 17, ал. 1 на ЗНО 
  УС на КНОБ във всички контакти с институции, ползващи оценителски 
услуги, е изразявал становището за спазването на разпоредбите на чл. 17, 
ал. 1 от ЗНО. С направеното предложение за промяна на 17, ал. 1 на ЗНО УС 
се надява, че ще се ограничи монополизма в оценителската дейност. 

 -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”). 

УС и представителите на Камарата (Председателят на УС, 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. 
 УС и представителите на Камарата (Председателят на УС 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, 
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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. 
 Пез 2011 год. представители на Камарата (Председателят на УС и 
членът на УС доц д-р Г.Андонов) участваха  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. 
 Всичко изброено показва, че благодарение на усилията на УС с 
участието на членовете на останалите ръководни органи на КНОБ, Камарата 
все повече се утвърждава пред институциите в страната. Държавната и местна 
власт съобразяват дейността си с ЗНО и се обръщат за съдействие към КНОБ. 
Подобри се общественото присъствие на КНОБ и престижът на Камарата в 
публичните институции. 
 -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 и членът 
на УС г-жа Е.Монева са редовни участници в заседанията на форума. 

-По инициатива на члена на УС г-н И.Митев през 2011 год. са сключени 
меморандуми за сътрудничество с обществени организации и дружества с 
държавно участие: Камара на архитектите в България, АДИС, „БДЖ” ЕАД, ДП 
„Пристанищна инфраструктура”, НК ЖИ.  В момента се подготвят и други 
меморандуми за сътрудничество. В клаузите на меморандумите е записано, че 
партньорите на Камарата ще работят предпочително с членове на КНОБ. 

Сключването на меморандуми за сътрудничество също ще допринесе за 
премахване на монополизма в оценителската дейност. 

-През 2011 год. Камарата ще 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 в организационния комитет, а членът на 
Управителния съвет доц. д-р Г. Андонов в научния съвет на конференцията. 
Предвижда се да се изнесе съдоклад от доц. д-р В.Касърова и г-н Л.Симов.  
 
 Раздел VI Членове на КНОБ 
 
 Към 27.03.2010 год. членовете на КНОБ възлизат на 1096 души.  

Спрямо 2009 год. е налице значително увеличение на членовете на 
Камарата благодарение на положените усилия от страна на УС и 
ръководствата на Регионална колегия Варна и Регионална колегия София – 
град и София – област. 

Към 16.06.2011 год. членовете на КНОБ възлизат на 985 души. 
Намалението на членовете на КНОБ през 2011 год. спрямо 2010 год. е 

около 10%. 
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 Много колеги изтъкват като причина да не заплатят членския внос 
намаляване на тяхната дейност като независими оценители. Това е причината 
за продължаване на срока за заплащане на членския внос за 2011 год. 
 Регионална колегия София – град и София – област, както и някои от 
другите регионални колегии са увеличили през 2011 год. членския си състав, но 
при останалите се наблюдаване намаление на членовете. Очевидна е 
голямата роля на регионалните колегии в увеличаване на членовете на 
Камарата, особено с организирането на различни форми на обучение и 
квалификация.  
 
 Изминалият двугодишен период от съществуването на Камарата е 
период на създаването и организационното укрепване на една съвсем нова 
професионална организация, която до сега (за разлики от други подобни 
организации като КИИП и КАБ) не е имала аналог в страната.  

Създаден е и е действащ Регистърът на независимите оценители. 
Разработени са и са приети вътрешно нормативните актове. Изградена е 
регионалната структура на Камарата, като към настоящия момент са утвърдени 
8 регионални колегии. Само в три регионални колегии за кратък период от 
време бяха проведени  14 семинара, в които са участвали 657 души. През 
2011 год. започна провеждането на курсове и изпити за придобиване на 
оценителска правоспособност.  Бяха установени контакти с IVSC и TEGoVA. 
 

Като се отчетат и несъвършенствата и недостатъците на ЗНО, които 
рефлектират и в Устава на КНОБ, неименуемо са допуснати и грешки в 
дейността на УС. Налице е забавяне на някои приоритетни задачи, забавяне в 
публикациите на интернет страницата на Камарата, в някои случаи недобра 
координация с другите управителни органи на КНОБ.  
 
 УС на КНОБ благодари за всички членове на КНОБ, които през този 
труден период на създаване и организационно укрепване на Камарата, 
помагаха и помагат според своите сили и възможности, за тяхната подкрепа. 
 УС благодари на регионалните колегии, и специално на Регионална 
колегия Варна и Регионална колегия София – град и София – област за 
доброто сътрудничество на регионалните колегии с УС на КНОБ и взаимното 
съдействие при осъществяване на тяхната дейност. 

УС благодари на членовете на КС и КПЕ за оказана подкрепа. 


