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                                   ОТЧЕТЕН  ДОКЛАД  ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА ЗА 2012 - 2013 год. 
 

Комисията по професионална етика /КПE/ е орган на Камарата на независимите оценители в 

България /КНОБ/. Правомощията и основните задължения на КПE, са регламентирани от 

Закона на независимите оценители /ЗНО - чл.33/ и са свързани с осъществяването на контрол 

върху спазването на правилата на професионалната етика и провеждането на 

дисциплинарните производства по ЗНО.  Тези свои задължения, комисията осъществява на 

основание чл.33, ал.2 от ЗНО и чл.28, ал.1 от Устава на КНОБ, а именно: 

1. следи за спазването на Кодекса за професионална етика на независимите оценители ; 

2. констатира нарушенията и прави предложения до управителния съвет за налагане на 

дисциплинарни наказания по този закон;     

3. разглежда сигнали на трети заинтересовани лица за нарушения, свързани със спазването 

на Кодекса за професионална етика на независимите оценители; 

4. разглежда сигнали за нарушения в изпитната процедура за придобиване на 

правоспособност като независим оценител и дава мотивирани предложения за провеждане 

на нови изпити или потвърждава редовността на проведените; 

5. разглежда спорове по изготвени оценки на независими оценители. 

През 2012 година изтече мандата на КПЕ, като на редовното ОС на КНОБ проведено на 

09.06.2012 г. по организационни причини не можа да се избере пълен състав на нова КПЕ и 

съгласно становището на юриста консултиращ КНОБ, КПЕ продължи да работи със старият 

си състав. На извънредното ОС на КНОБ проведено на 17.11.2012 г.  бе избрана нова КПЕ ( в 

старият си състав от 5 члена), но отново по организационни причини не бе избран 

председател на КПЕ какъвто няма и към настоящия момент.  Независимо от създалите се 

организационни проблеми през настоящия отчетен период, КПЕ проведе общо 8 заседания (5 

редовни и 3 извънредни) за 2012 г., а към настоящия момент и 4 заседания за 2013 г.;  

Основните въпроси разглеждани от КПЕ в хронологичен ред са както следва :  

На първо място най-много жалби и сигнали през 2012 г. постъпили в офиса на КНОБ и 

разгледани от КПЕ са относно оценки на строителни и монтажни работи по 

аварирали сгради вследствие на активирана сеизмична активност в района на гр. 

Перник и други природни бедствия в района на гр. Габрово.    

След обстойно разглеждане и обсъждане на всички постъпили жалби и сигнали по този 

казус, КПЕ установи, че осъществяваната от Община Перник практика по възлагане на 

оценките, свързани със стойността на строителните и монтажни работи по възстановяване на 

аварирали сгради и съответно на претърпени вреди, в размер осигуряващ минимално 

необходимите битови условия за пострадалите лица, замества необходимостта от работата на 

едни специалисти с използването на други специалисти, като предмета на възникналото 

договаряне и поставените задачи по възложените оценки (доколкото такъв предмет за 

оценяване не е дефиниран в чл.6 на ЗНО) не позволяват на Комисията по професионална 

етика /КПЕ/ при КНОБ да взима отношение по тяхното качество. 

КПЕ при КНОБ акцентира и обръща внимание на независимите оценители, взели участие в 

изготвянето на визираните по-горе оценки, че в случаите при които не са имали 

необходимата техническа правоспособност по ЗУТ и са извършвали оценяване на 

строителни и монтажни работи, за които нямат конкретни технически и технологични 

указания и проекти от компетентен инженер - конструктор, са действали в противоречие с 

принципите на чл.9, ал.2 от Кодекса за професионална етика. Последното няма да бъде 

санкционирано от КПЕ при КНОБ поради спецификата на случаите и начина на 

възникналото възлагане, но следва да се има предвид като сериозна колегиална забележка и 
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като превенция за бъдещо предпазване от подобни нежелателни отклонения от добрата 

оценителска практика и уронване престижа на КНОБ (Становището на КПЕ, както и 

Информация за оценителите относно случаите, по които са постъпили жалби в КНОБ, 

третиращи стойността на строителните и монтажни работи по възстановяване на аварирали 

сгради и съответно на претърпени вреди в размер, осигуряващ минимално необходимите битови 

условия за пострадалите лица от земетресенията в Община Перник са публикувани на сайта на 

КНОБ с Протокол №24/19.12.2012 на КПЕ). 

На второ място са жалбите и сигналите постъпили в офиса на КНОБ и разгледани от 

КПЕ относно проведените изпити през 2011 г. по различни специалности за 

придобиване на оценителска правоспособност.    

Всички жалби и сигнали са разгледани подробно и е даден писмен отговор на всеки един от 

тях.  Трябва да отбележим, че повечето жалби и сигнали са свързани с резултатите от 

изпитните тестове, а не с процедурата по провеждането на самите изпити - каквито са 

правомощията на КПЕ съгласно чл.33, ал.2, т.4 от ЗНО. Независимо от това КПЕ със свое 

решение от 05.10.2012 г. се самосезира и комисия в състав - Т.Бачовска, Д.Димитров и 

Д.Динев извърши частична проверка по документи на всички проведени изпити през 2011 г.  

Констатирани бяха редица нарушения на Процедурата по полагане на изпит приета от ОС на 

КНОБ - 27.03.2010 г. и чл.8, ал.1, 2 и 3 от ЗНО, които са отразени конкретно в Протокола на 

комисията от 14.11.2012 г. Въз основа на констатираните нарушения и допуснати слабости в 

проведените изпити през 2011 г., КПЕ прави следните изводи, решения и предложения към 

УС на КНОБ (Протокол №22/16.11.2012):   

ИЗВОДИ : 

- Не е спазен срока за обявяване на датите за изпитите за всяка година (т. 4.2/2 от 

ПРОЦЕДУРАТА приета от ОС на КНОБ - 27.03.2010 г. и публикувана на сайта на КНОБ. 

- Изпитните материали не са утвърдени от УМО, защото такъв не съществува. Няма ясна 

представа кой, кога и как изготвя изпитните тестове. (т. 4.2/4  от ПРОЦЕДУРАТА) НАЙ-

МНОГО ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ИМА РЕГИСТРИРАНИ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ. 

- До изпит са допускани хора, които са си подали документите след последната законна 

дата, два дни преди изпита, с невалидни документи. (т. 4.3/15 от ПРОЦЕДУРАТА). 

- Досиетата на издържалите изпитите не са попълнени с Приемо - предавателните 

протоколи и липсват част от изискуемите документи.  

- Нарушени са принципите на обективност и безпристрастност (т. 3 от ПРОЦЕДУРАТА),  

като се назначават в изпитните комисии членове на УС и КС на КНОБ и в същото време 

се явяват на изпит членове на УС и КС на КНОБ - нарушава се чл.10, т.6  от Устава на 

КНОБ. 

РЕШЕНИЯ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ : 

1. Горецитираните констатации и действия на отделни членове на управителните органи на 

КНОБ са несъвместими с Кодекса за професионална етика (дават лош пример и водят до 

конфликт на интереси)  и уронват престижа на КНОБ, затова КПЕ предлага за в бъдеще в 

изпитните комисии да не се включват членове на УС, КС, КПЕ и Председателите на 

Съвета на РК на КНОБ.  

2. Управителният съвет да поиска обяснение от Изпълнителния секретар, кой, защо и как е 

допуснал нередовните кандидати до изпити. 

3. Управителният съвет да поиска обяснение от Завеждащия регистъра, защо не са 

попълнени досиетата на издържалите изпита със задължителните форми/документи и 

получили печати и сертификати. 

4. Да се потърси отговорност и да наложат наказания на виновни лица. 
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Проблемите свързани с оценителската правоспособност са разглеждани от УС на заседания и 

отразени в точка 6 и 7 от Протокол № 21/17.09.2011 и Протокол № 23/10.12.2011, като нито 

едно от взетите решения не е изпълнено през 2011 - 2012 г.  НЕЩО ПОВЕЧЕ - ЕДИН 

МЕСЕЦ СЛЕД КОНСТАТИРАНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАПРАВЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ 

КПЕ  ЗА НАЛАГАНЕ  НА НАКАЗАНИЯ  НА ВИНОВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ,  УС ВЗЕМА 

РЕШЕНИЕ ЗА МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОФИСА 

НА КНОБ. 

На трето място са системните нарушения и неизпълнения на законовите и уставни 

задължения на УС и неспазване на собствените си решения, създавайки предпоставки за 

нарушаване на нормативните документи.   

Конкретните примери в това отношение са : 

- През отчетния период няма публикувано нито едно решение на УС за утвърждаване (в 14-

дневен срок) на списък с издържалите изпит за сертификат и регистриране (Решение за 

вписване в Регистъра на КНОБ) по съответната специалност, което е в нарушение и 

неизпълнение на чл.8, ал.4 от ЗНО ; 

- През отчетния период няма публикувано нито едно решение на УС за утвърждаване на 

списък с новоприетите членове на КНОБ, което е в нарушение на чл.8 от Устава на КНОБ;   

- През отчетния период УС, със своите действия и бездействие, създаде предпоставки да се 

провали изпълнението на чл.10, ал.2 от ЗНО три години подред,  вместо да се предложи 

изменение на противоречията в Устава на КНОБ; 

- През отчетния период отделни членове на УС и КС на КНОБ допуснаха нарушаване на 

изискванията на чл.23, ал.3 от ЗНО - работейки в условията на конфликт на интереси 

(лични интереси и със свързани лица). 

- През отчетния период УС допусна нарушаване на изискванията на чл.23, ал.3 от Устава на 

КНОБ, като не публикува всички решения и протоколи на УС и ОС на КНОБ на сайта на 

Камарата; 

- През отчетния период УС не изпълнява някои от основните си задължения по чл.29, т. 3, 5 

и 6 от ЗНО - прозрачност и публичност на прием на нови членове, организиране и 

провеждането на изпитите за придобиване на правоспособност като независим оценител 

най-малко два пъти годишно, утвърждаване на стандарти за несъвместимост на 

професията на независим оценител с други професии или функции ;   

- През отчетния период УС не спазва изискванията на чл.40, ал.4 и ал.5 от ЗНО - 

прозрачност и публичност на решенията на УС, нарушаване на собствените си решения, 

приети и публикувани Правилници за провеждане на Общото събрание на КНОБ и 

провеждане на избори на ръководни органи, както и на назначените и проведените 

Дисциплинарни производства от КПЕ; Конкретен пример за това е извършената проверка 

на документацията по регистрацията на упълномощените независими оценители за 

участие в Общото събрание на КНОБ на 09.06.2012 г. в изпълнение на Решение на КПЕ по 

т. 4 (решение 4.1) от Протокол № 19/05.10.2012 за установяване на допуснати нарушения 

на „ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАМАРАТА НА 

НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ НА 09 ЮНИ 2012 г. публикувани на сайта на КНОБ на 

10.05.2012 г. Проверката бе извършена в офиса на КНОБ по представената документация 

за регистрацията на участниците в ОС на КНОБ от Изпълнителния секретар на КНОБ и 

техническия секретар. Резултатите от тази проверка могат да се резюмират в следното: 

1.  При неустановени и неясно обосновани обстоятелства и мотивировка УС на КНОБ 

удължава срока с два дни за регистрация за ОС на КНОБ в нарушение на изискванията 

на т. 4.5.7 от Правилата за провеждане на Общото събрание, без да оповести 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА ЗА 2012 год. 4 

своевременно своето решение (публикувано в сайта на КНОБ на 06.06.2012 г.) и 

създава условия за облагодетелстване и ощетяване на отделни РК. 

2. При създалата се обстановка в ОС на КНОБ се регистрират неправомерно 29 членове 

на КНОБ общо със 131 гласа ( 22 х 5, 3 х 4, 2 х 3, 1 х 2 и 1 от 1 х 5 ), което представлява 

около 23-25%  от взелите участие в ОС на КНОБ на 09.06.2012 г.  

3. Анализът на състава на нередовно регистрираните членове на КНОБ и носещи 

пълномощията (с право на глас) по региони е както следва : 

Благоевград - 4 гласа 

Бургас   - 5 гласа 

Перник   - 5 гласа  

Пловдив  - 7 гласа  

Русе    - 5 гласа  

Сливен   - 3 гласа  

Пазарджик  - 2 гласа 

София   - 83 гласа, плюс гласовете на Монтана 3 гласа,  Дупница 2 гласа  

      и от Ботевград, Бургас, Габрово, Ловеч, Перник и Варна по 1 глас 

      (ОБЩО - 94 гласа). 

4. По направената справка от Списък на всички регистрирани Заявления и пълномощни 

след  срока  04.06.2012 г. (на 05 и 06 юни 2012 г.) се вижда, че се нарушава принципа на 

равнопоставеност между всички членове на КНОБ (чл.7 от Кодекса за професионална 

етика), като Софийската РК на КНОБ е вкарала около 18-20 % от гласовете в ОС на 

КНОБ  в  нарушение на т. 4.5.7 от Правилата за провеждане на Общото събрание на 

КНОБ; 

- Неизпълнението на взетите решения от УС и ОС на КНОБ през отчетния период е 

приоритет в правомощията на Контролния съвет на КНОБ съгласно чл.31, ал.1, т. 1-5 от 

ЗНО и КПЕ няма право да ги коментира, ако не са свързани с конкретни жалби, сигнали 

или нарушения на Устава за професионална етика на КНОБ;  

- От публикуваните протоколи и решения на КС в сайта на КНОБ се вижда, че същите се 

припокриват с констатациите и решенията на КПЕ за отчетния период, но не са доведени 

до край в изпълнение на чл.26, ал.1 от Устава;   

В резултат на многобройни сигнали и изказвания на независими оценители на събрания на 

регионалните колегии през 2011 - 2012 г., КПЕ инициира среща с ръководствата на 

Агенцията по вписванията и НАП (април 2012 г.) за разглеждане на проблематични въпроси 

свързани с участието на независимите оценители в дейността на тези институции. 

Постигната беше договорка за създаване на работни групи от двете страни за решаване на 

конкретните проблеми. През месец май 2012 г. на свое заседание УС утвърждава съставите 

на работните групи от КНОБ и до настоящия момент никой нищо не е предприел, даже 

отделни членове на групите не знаят за съществуването им;  От Протокол №32/26.01.2013 г. 

от заседание на УС може да се види, че УС приема решение и предлага еднолично 

разработените от г-жа Е.Монева предложения за промени в глава СЕДМА на Наредбата, 

раздел I - „Вещи лица на непарични вноски” да се внесат в Агенцията по вписванията, като г-

н Симов и г-жа Монева да продължат участието си в работната група на АВ.    

През изминалия отчетен период КПЕ на основание чл. 33, ал. 2, т.2 и 3 от ЗНО разгледа 

конкретни сигнали и сформира Дисциплинарни състави както следва :  

- ЖАЛБА от г-н Пламен Й. Филев от гр.София относно „Оценка на недвижим имот”(част 

от поземлен имот 22304.7979.548 и построените в него сгради) находящ се в землище с. 

Долни Богров, м. Герено и представляващ ПИ с пл. № 730 от архивен кадастрален план, 

идентичен с ПИ с идентификатор 22304.7979.548 по КК на район Кремиковци, гр. София. 
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Назначеният Дисциплинарният състав изготви Доклад и Становище за отговор на 

Жалбата на г-н Пламен Филев. Докладът е разгледан на заседание на УС и потвърдено 

становището на Дисциплинарния състав, че изготвената оценка не е оценка по смисъла на 

ЗНО и не може да се оспорва пред КПЕ. 

- С протоколно решение по т.4 и т.5 (Протокол №24/19.12.2012) КПЕ образува 

дисциплинарно производство и назначава Дисциплинарен състав : Председател - Румен 

Михайлов и членове Пламен Чернев и Динко Динев за разглеждане на жалба вх. № 1830 

от 13.12.2012 г. относно оценки на щети по недвижими имоти в региона на гр. Перник 

разработени от Росен Емилов Иглев. Преценката на дисциплинарния състав по този 

случай е в основата на последвалото становище на КПЕ (публикувано на сайта на КНОБ с 

Протокол №24/19.12.2012), че осъществяваната от Община Перник практика по възлагане 

на оценки, свързани със стойността на строителните и монтажни работи по 

възстановяване на аварирали сгради и съответно на претърпени вреди, в размер 

осигуряващ минимално необходимите битови условия за пострадалите лица, замества 

необходимостта от работата на едни специалисти с използването на други специалисти, 

като предмета на възникналото договаряне и поставените задачи по възложените оценки 

(доколкото такъв предмет за оценяване не е дефиниран в чл.6 на ЗНО) не позволяват на 

Комисията по професионална етика /КПЕ/ при КНОБ да взима отношение по тяхното 

качество. 

- С протоколно решение по т.3 от дневния ред (Протокол №25/09.02.2013) КПЕ образува 

дисциплинарно производство и назначава Дисциплинарен състав : Председател - Румен 

Михайлов и членове Таня Бачовска и Пламен Чернев за разглеждане на писмо № 311-

542/2012 от Областна дирекция на МВР - Бургас, сектор Противодействие на 

икономическата престъпност с вх.№ УС-1870/24.01.2013 на КНОБ, относно извършените 

оценки от независим оценител Георги Георгиев и възложени му от ЧСИ Станимира 

Николова с рег.№ 805, с район на действие Окръжен съд гр.Бургас, и назначен за вещо 

лице с Постановление  от 31.10.2012 г. На 25.03.2012 г. е изпратен отговор до Областна 

Дирекция на МВР - Бургас, Сектор ПИП, в който са отразени резултатите от 

дисциплинарното производство и е отбелязано, че с Постановление изх. № 

16550/31.10.2012 е възложена Съдебно - техническа експертиза, която съгласно становище 

на юриста на КНОБ не представлява оценка на независим оценител по смисъла на Закона 

за независимия оценител /ЗНО/, вследствие на което КПЕ към КНОБ не може да вземе 

отношение и не е компетентен орган за преценяване на законосъобразността, свързана с 

използването на СТЕ, съобразно целта за която е изготвена. 

Следва да се отбележи, че по-голяма част от жалбите и сигналите, изпратени до КПЕ се 

отнасят за оценки, изготвени от вещи лица. Има категорично становище от адв. Хорозов, че 

„…съдебната експертиза не е оценка по смисъла на ЗНО, тя не може да се оспори пред КПЕ, 

а последната не може служебно да образува дисциплинарно производство срещу вещото 

лице по реда на чл. 44, ал. 2 ЗНО. Експертизата,  дадена пред съд, е доказателство в съдебния 

процес, тя не може да бъде оспорена от външен за процеса орган, какъвто е КПЕ. В 

съдебното производство въобще не съществува подобна процесуална възможност. 

Следователно, дори КПЕ да се произнесе с решение срещу съдебна експертиза, изготвена от 

вещо лице-независим оценител, решението на КПЕ нито ще се отрази на заключението, нито 

ще се отрази върху статута на оценителя като вещо лице, т.е. решение на КПЕ ще бъде удар в 

празното пространство и няма да има никаква превантивна или санкционна функция. По 

изложените причини,  всеки адресат на подобен акт на КПЕ ще може лесно да го отмени, 

ползвайки предвидената в чл. 40, ал. 6 ЗНО възможност за обжалване по съдебен ред на 

решенията на КПЕ. Тъй като Комисията не е компетентна да налага дисциплинарните 

наказания по чл. 36 ЗНО извън хипотезата на чл. 35 от същия закон, нейното решение ще 

бъде обявено за нищожно на две основания: противоречие със закона и липса на материална 

компетентност за издаване на съответния акт. Освен че ще се прогласи недействителността 
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на решението, Камарата на независимите оценители ще бъде принудена да понесе и 

разноските в съдебното производство, извършени от жалбоподателя“. 

Други дисциплинарни производства или Контролен състав за разглеждане на оспорвани 

оценки през настоящия отчетен период не бяха назначавани, но възникна необходимостта от 

актуализация и попълване на състава на Комисията по контрол на оценки към КПЕ с нови 

независими оценители в съответствие с измененията и допълненията в ЗНО от 2010 г. и 2011 

г.  с новите специалности за оценка на Земеделски земи и трайни насаждения и Поземлени 

имоти в горски територии. За целта през месец април 2013 г. КПЕ организира съвместно 

заседание с Председателите на РК на КНОБ за актуализиране и допълване състава на 

Комисията по контрол на оценки  и обсъждане на актуални проблеми в дейността на 

регионалните колегии и оценителската практика на членовете на КНОБ. 

През отчетния период КПЕ редовно е разглеждала и отговаряла  на писма, искания за 

становища, мнения и предложения, за които има правомощия и които са конкретизирани в 

протоколните решения на КПЕ (публикувани в сайта на КНОБ, макар и с голямо закъснение 

по вина на служителите в офиса на КНОБ).  

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


