
 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

                        УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
за вписване в Регистъра на независимите оценители 

на физическо лице по реда на чл. 15 от ЗНО 
 

От: Иван Иванов Иванов 
име, презиме, фамилия  

 
ЕГН   5501010000 

за чуждестранен гражданин № на парспорта  

 
 
 На основание § 33. (1) от Закона за горите, с настоящето заявявам желанието 
си да бъда вписан(а) по право като независим оценител в Регистъра на независимите 
оценители. 
 

Притежавам удостоверение от Института за гората при Българската 
академия на науките 
 (Лесотехническия университет, Института за гората при Българската академия на науките, Националното 
управление по горите, Държавната агенция по горите или Изпълнителната агенция по горите) 

 
 Удостоверение № 9999, дата: 1.1.2000 г. 

  
Към настоящето Заявление прилагам: 

1. Анкетна регистрационна карта – Образец 1 
2. Саморъчно заверено копие от описаното по-горе в Заявлението удостоверение 
3. Саморъчно заверено копие от дипломата за висше образование 
4. Оригинал от Свидетелството за съдимост от ................................ год. 
5. Декларация - Образец 2 
6. Декларация - Образец 3 
7. Копие от платежно нареждане за заплатена такса за вписване 
8. Диск с Анкетната карта за регистрация - Образец 1, записана във формат .xls, 

Exsel версия 2000 - 2003 
 
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК. 

 
 
Дата: 25.05.2011 год.    Заявител:....................................... 
                 подпис 

          
      (Иван Иванов Иванов) 
          име, презиме, фамилия 

Служебна           

информа-             

ция             



Образец 2 

 
КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

                        УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 

Долуподписаният/ата: Иван Иванов Иванов 
име, презиме, фамилия  

 
ЕГН   5501010000 

за чуждестранен гражданин № на парспорта  

 
 
във връзка със Заявление за вписване в Регистъра на независимите оценители 
на физическо лице по реда на чл. 15 от ЗНО 
 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
ще спазвам Кодекса за професионална етика на независимите оценители и 
стандартите за оценяване, утвърдени от Общото събрание на Камарата на 
независимите оценители в България. 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: 25.05.2011 год.    Заявител/Декларатор:....................................... 
                 подпис 

          
      (Иван Иванов Иванов) 
          име, презиме, фамилия 

Служебна           

информа-             

ция             

 
 



Образец 3 

 
КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

                        УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 

Долуподписаният/ата: Иван Иванов Иванов 
име, презиме, фамилия  

 
ЕГН   5501010000 

за чуждестранен гражданин № на парспорта  

 
 
във връзка със Заявление за вписване в Регистъра на независимите оценители 
на физическо лице по реда на чл. 15 от ЗНО 
 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

 не е отнето притежаваното от мен удостоверение от Лесотехническия 
университет, Института за гората при Българската академия на науките, 
Националното управление по горите, Държавната агенция по горите или 
Изпълнителната агенция по горите, описано в Заявлението за вписване и 
Регистрационната карта. 

 
 

 
 
 
 
 
Дата: 25.05.2011 год.    Заявител/Декларатор:....................................... 
                 подпис 

          
      (Иван Иванов Иванов) 
          име, презиме, фамилия 

Служебна           

информа-             

ция             

 
 


