Указания
за подаване на Заявление и доказателство за извършени плащания за вписване
в Регистър REV към КНОБ, и за първоначално издаване на сертификат и печат
за придобит статут REV:
Адрес на офиса на КНОБ

София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 122, вх. Б, ет. 1
До площад „Славейков”, пресечката на ул. „Г.С.Раковски” и
Местоположение
ул. „Хан Крум”, вход от ул. „Хан Крум”, първи надпартерен
етаж
Телефони
+35924833863 и +359884113900
Подаване на Заявление и доказателство за извършени плащания (на български език) за
вписване в Регистър REV към КНОБ, и за първоначално издаване на сертификат и печат
за придобит статут REV.
Срок на подаване: при успешно приключена процедура по кандидатстване – до десет
календарни дни след получено уведомление от КНОБ.
Заявлението се подава лично в офиса на Камарата, по поща или с куриер.
/валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращане/
Получател
Камара на независимите оценители в България
Адрес
София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 122, вх. Б, ет. 1
Работно време на офиса за подаване на документи от 10.00 до 17.00 часа
За внасяне на дължими плащания, съгласно Тарифа – Финансови отношения, приложими
към независими оценители, относно придобиване/придобили статут REV – по т. 2 и т. 3 от
същата.
Банка
IBAN
BIC

Eurobank BULGARIA
BG65 BPBI 7942 1479 5016 01
BPBIBGSF

Уведомление от КНОБ относно успешно приключена процедура по вписването и
издаването на сертификата и печата кандидатът получава лично (по е-мейл).

Необходими документи:
1. Заявление – Образец 1;
2. Копие от платежно нареждане за заплатени дължими плащания, съгласно Тарифа –
Финансови отношения, приложими към независими оценители, относно придобиване/
придобили статут REV – по т. 2 и т. 3 от същата.

Образец 1
КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в Регистър REV към КНОБ, и за първоначално издаване на
сертификат и печат за придобит статут REV

От: .....................................................................................................
име, презиме, фамилия

ЕГН: .......................................
за чуждестранен гражданин № на парспорта

Долуподписаният/та заявявам желанието си да бъда вписан в Регистър
REV към КНОБ, и да ми бъде издаден сертификат и печат за придобит статут
REV.
С настоящото Декларирам, че давам право на КНОБ да обработва и
съхранява личните ми данни, във връзка с подадените от мен документи и
декларации.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: ...............................год.

Заявител: .....................................
подпис

(................................................................)
име, презиме, фамилия

