КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛА ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО

ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ
Чл. 1. С настоящите Правила се урежда редът за отчет на независимите
оценители съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за независимите оценители (ЗНО).
Чл. 2. (1). Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя в
ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България (КНОБ,
Камарата) годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година
(годишен отчет).
Чл. 3. (1). Годишният отчет се съставя по образец – Приложение към
настоящите Правила.
(2). Годишният отчет съдържа информация за:
- индентификационни данни за независимия оценител;
- извършените оценки по видове оценителски правоспособности по
договори с възложители при условията на чл. 17, ал. 1 от ЗНО;
- участия в организирани от КНОБ квалификационни семинари и
конференции /за които са издадени Удостоверения от КНОБ-ЦО/, съгласно
чл.18, т.2 от ЗНО;
Чл. 4. (1). Подаването на годишния отчет в Камарата се извършва от
независимия оценител по следните начини:
- лично в офиса на Камарата, като се допуска упълномощаване с
изрично пълномощно (не е необходимо да е нотариално заверено);
- чрез Български пощи или чрез куриерска фирма с обратна
разписка.
(2). При подаване на годишния отчет чрез Български пощи или чрез
куриерска фирма валидна е датата на пощенското клеймо в деня на
изпращането.
Чл. 5. Управителният съвет (УС) на КНОБ има право на проверка на годишните
отчети – избирателно на случаен принцип или при съмнение в достоверността
на данните в годишния отчет.
Чл. 6. Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗНО независимият оценител се заличава от
Регистъра на независимите оценители при неизпълнение на задължението по
чл. 10, ал. 2 от ЗНО.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ ЗА 2018 ГОД. СЪГЛАСНО,
чл.10, ал.2 от ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ
Индентификационни данни за независимия оценител
Име, презиме и фамилия
Дата и място на раждане
Адрес
Телефон
Мобилен телефон
E-mail
Извършени оценки по притежавани сертификати за оценителски
правоспособности сертификати, съгласно чл.17 , ал.1 от ЗНО
Недвижими имоти
Машини и съоръжения
Права на интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения
Търговски предприятия и вземания
Финансови активи и финансови институции
Други активи
Земеделски земи и трайни насаждения
Поземлени имоти в горски територии
Участия в квалификационни мероприятия, съгласно чл.18, т.2 от ЗНО
Квалификационни Семинари
Квалификационни Конференции
Указания: Срещу всяка притежавана правоспособност /само за
притежаваните
такива
се
попълва
информация/
и
вид
квалификационно мероприятие се означава с „ДА” или „НЕ”
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Лично, информирано и самостоятелно давам своето съгласие Камарата на
независимите оценители в България /КНОБ/ да обработва и съхранява
предоставените от мен лични данни във връзка с подаденият от мен годишен отчет на
независимия оценител за 2018 г.

Подпис:…………………………..
…………………………………………………………………………………………
(Собственоръчно се изписват първо и трето име)

Дата …………. 2019 г.

