
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.  

Възложените от Община Перник оценки, по които постъпват жалби в КНОБ, 

третират 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, с оглед на което следва да са 

обвързани с конкретни конструктивни предписания или проекти от инженер - 

конструктор за осигуряване на визираните по-горе условия. В този смисъл, така 

възложените оценки би трябвало да представляват изготвяне на количествени и 

стойностни сметки на строежи по смисъла на ЗУТ, които произтичат от визираните 

по-горе конкретни конструктивни предписания и в това си качество не 

представляват оценки на независими оценители по смисъла на ЗНО, доколкото такъв 

предмет за оценяване не е дефиниран в чл.6 на ЗНО и на това основание 

независимите оценители на недвижими имоти (които имат правоспособност да 

извършват оценки на вещни права върху недвижими имоти) нямат съответната 

специална - техническа компетентност, освен ако не са строителни инженери с 

необходимата за целта специалност и правоспособност. 

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 не 

позволяват на Комисията по профиесионална етика /КПЕ/ при КНОБ да взима 

отношение по тяхното качество. 

КПЕ при КНОБ счита, че указанията от общинската администрация за 

адресиране на жалби от недоволни граждани във връзка с определените им суми за 

възстановителна помощ към КНОБ и КПЕ при КНОБ е некоректно и е подвеждащо 

по отношение на заинтересованата от случая общественост. 

КПЕ при КНОБ акцентира и върху вниманието 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 

няма 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 като превенция за бъдещо предпазване от подобни 

нежелателни отколонения от добрата оценителска практика към която се 

стремим. 
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