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РЕЗЮМЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА ЗА 2010 год. 

 

 

Комисията по професионална етика  /КПE/ е орган на Камарата на 

независимите оценители в България /КНОБ/. Позволявам си да напомня още 

веднъж основните задължения на КПE, съгласно Закона на независимите 

оценители /ЗНО/ - да осъществява контрол върху спазването на правилата на 

професионалната етика и провеждането на дисциплинарните производства по 

ЗНО.  Тези свои задължения, комисията осъществява като: 

1. Следи за спазването на Кодекса за професионална етика.   

2. Констатира нарушения и прави предложения до УС за налагане на 

дисциплинарни наказания по ЗНО. 

3. Разглежда сигнали на трети заинтересовани лица за нарушения, 

свързани със спазването на Кодекса за професионална етика. 

4. Разглежда сигнали за нарушения в изпитната процедура за придобиване 

на правоспособност и потвърждава или не проведените изпити. 

5. Разглежда спорове по изготвени оценки на независими оценители. 

До 31.12.2010 год., Комисията по професионална етика  e провела 5 /пет/ 

редовни заседания и три извънредни /по Скайп/.  

На Общото събрание на 27.03.2009 год. на КНОБ, за член на КПЕ, на 

мястото на Мария Ангелова беше избран Пламен Чернев. На практика 

членският състав на КПЕ се състои от 5 /пет/ члена.   

Всички заседания са имали кворум и се считат за редовни. Водени са 

протоколи на заседанията и няма член от КПЕ, който да е нарушил чл.5, т.12 от 

Правилника за работа на КПЕ.  

В Отчета за дейността на КПЕ за 2009 год. беше направена констатация, 

че в ЗНО и Устава, приети на 11 март 2009 год. има съществени различия, които 

и до сега не са уеднаквени.  

 По чл. 33, ал. 2, т.1 и 2 от задълженията на КПЕ съгласно ЗНО  

В отчетния период, Комисията  е получавала сигнали, свързани с 

нарушения на ЗНО и е направила 2 /две/ предложения до УС за налагане на 

дисциплинарни наказания. 

1. На закрито заседание, проведено на 11.05.2010 г. Дисциплинарен състав, 

по образувано дисциплинарно производство във връзка със сигнал на КФН с 
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Вх.№ 01-35/03.02.2010 относно изготвени оценки на патент за изобретение № 

64239 - Метод за изграждане на вятърна електроцентрала, с членове : Таня 

Бачовска, Пламен Чернев и Румен Михайлов разгледа постъпилите становища 

на експертите от назначения по същото производство Контролен състав и в 

изпълнение на чл.40, ал.1 от ЗНО представи пред УС на КНОБ следното 

решение:  

 на Любомир Василев Цветков, който е участвал в изготвянето на три 

оценъчни експертизи (първата с актуалност 24.04.2006 г, втората с 

актуалност 02.06.2007 г. и третата с актуалност 17.07.2009 г.), третиращи 

патент за изобретение № 64239 - Метод за изграждане на вятърна 

електроцентрала, при които се установяват визираните по-горе 

пропуски и непълноти - дисциплинарно наказание, изразяващо се в 

порицание и глоба, в размер на 2 000 лева; 

 на Мария Николова Янакиева - Златарева, която е участвала в 

изготвянето на   една оценъчна експертиза (с актуалност 17.07.2009 г.), 

третираща патент за изобретение № 64239 - Метод за изграждане на 

вятърна електроцентрала, при която се установяват визираните по-горе 

пропуски и непълноти - дисциплинарно наказание, изразяващо се в 

порицание и глоба, в размер на 700 лева; 

 на Мария Любенова Ангелова, която е участвала в изготвянето на   една 

оценъчна експертиза (с актуалност 17.07.2009 г.), третираща патент за 

изобретение № 64239 - Метод за изграждане на вятърна 

електроцентрала, при която се установяват визираните по-горе 

пропуски и непълноти - дисциплинарно наказание, изразяващо се в 

порицание и глоба, в размер на 700 лева. 

До образуване на  Дисциплинарното производство са спазени 

процедурите по глава шеста, чл.43 и  44 о т ЗНО и по точно: Определен е 

Контролен състав, уведомени са колегите, които дадоха писмени 

обяснения по случая, осъществи се среща с контролния състав и колегите 

свързани със сигнала за изясняване на обстоятелства.  
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2. Второто дисциплинарно наказание е във връзка с регистриран 

сигнал/писмо от гр.Бургас от 15.04.2010 год. Образувано е дисциплинарно 

производство  и  е определен дисциплинарен състав както следва :  

Председател Пламен Чернев, членове Динко Динев и                              

Димитър Димитров. 

Дисциплинарният състав, след като се запозна с материалите по сигнала, 

отговора на инж. Дялков, представен в законосъобразният срок, в съответствие с 

чл.38, ал.2 от ЗНО и в изпълнение на чл.40, ал.1 от ЗНО представи пред УС на 

КНОБ следното : 

Г-н  Дялков има лиценз № 3 050 от 27.06 1994 год., издаден от АП за оценка 

на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани 

в търговски дружества. Копие на издадения лиценз е изпратено до 

Председателя на УС на КНОБ от Агенция за приватизация с писмо № 92-00-07-51 

от 21.06.2010 год. 

На издаденият от АП лиценз изрично пише /ограничителен текс/ : „Лицензът 

е валиден за неопределен срок и не дава право за оценка само на отделни 

активи.  

За оценка на активи - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, 

НЕОСЕЗАЕМИ АКТИВИ и др. Агенция за приватизация е лицензирала съответните 

оценители, изкарали успешно специализирани курсове, като са им издадени 

съответните лицензи за упражняване на оценителска дейност по оценяване на 

недвижими имоти, М и С , неосезаеми активи и др. 

С публикуването на Закона за независимия оценител законодателя е 

разпоредил КНОБ да издава сертификати по право на лицензираните от АП 

оценители, от което следва, че сертифицирания от КНОБ оценител на 

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО не може да прави оценка на отделни активи.  

Оценка на активи, в частност на недвижими имоти се извършва по 

компетентност от сертифицирани /лицензирани/ оценители на НЕДВИЖИМИ 

ИМОТИ 

Г-н Дялков е защитил и придобил през 1994 год. от АП лицензи за оценка на  

ЦЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ и оценка на МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, следствие на което 

е регистриран от КНОБ със съответните сертификати за оценка на ТЪРГОВСКИ 

ДРУЖЕСТВА и ВЗЕМАНИЯ и оценка на МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. 
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В разрез с компетенциите, за които има издадени документи - лицензи, 

сертификати, г-н Дялков е упражнявал дейност, като оценител на недвижими 

имоти, без да има право за това. В тази връзка е подадения до КНОБ сигнал. 

Основавайки се върху гореизложените мотиви, дисциплинарния състав по 

образуваното дисциплинарно производство, на основание чл.35 и в 

съответствие с чл.36, ал.1, т.4 от ЗНО, предложи на УС на КНОБ да наложи на 

оценителя - инж.Стоян Димов Дялков дисциплинарно наказание, изразяващо се 

в „Лишаване от правоспособност за срок от 6 месеца” за оценка на 

„Търговски дрежиства и вземания”. 

Дисциплинарното производство е образувано при спазени процедури по 

глава пета, чл.38, чл..39 и чл.40 от ЗНО и по-точно: КПЕ е уведомила г-н Дялков да 

даде писмени обяснения, определ е дисциплинарен състав, който се е 

произнесъл с мотивирано решение по случая. 

По чл.33, ал.2, т.3 от задълженията на КПЕ съгласно ЗНО  

В отчетния период, Комисията не е получавала сигнали от трети лица за 

нарушения, свързани със спазването на Кодекса за професионална етика. 

 По чл.33, ал.2, т.4 от задълженията на КПЕ съгласно ЗНО  

В отчетния период не са провеждани изпити и съответно не са получавани 

сигнали. 

 По чл.33, ал.2, т.5 от задълженията на КПЕ съгласно ЗНО  

КПЕ е разгледало спорове по изготвени оценки, както следва: 

1. Сигнал от Г-н  ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ТРОПЧЕВ, Член на  Съвета на  Директорите на 

„ВИНИФЕРА ИНВЕСТ”АД – в несъстоятелност, гр.София, по повод извършена 

оценка на ДМА - движими и недвижими собственост на „Сортоизпитване – 

Зимница”ЕООД, чийто собственик на капитала е дружество „ВИНИФЕРА 

ИНВЕСТ”АД – в несъстоятелност. 

           Комисията по професионална етика(КПЕ) при Камарата на 

независимите оценители в България /КНОБ/, разгледа подадения сигнал в 

законоустановения.  

КПЕ не е образувала дисциплинарно производство срещу независимите 

оценители, изпълнители на процесната оценка, тъй-като „сигналът няма 

характер на искане за оспорване на оценка по смисъла на чл.42 от Закона за 

независимите оценители(ЗНО)”  и предназначението на оценката е да се 

оценят активи от масата на несъстоятелността на фирмата т.е. за целите на 
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съдопроизводството, което все още не е приключило. На основание чл.35 и 

чл.37, ал.1 от ЗНО  дисциплинарната отговорност за извършено нарушение на 

ЗНО и Кодекса за професионална етика от независимите оценители е с 

давностен срок до 2(две) години. Членове на КПЕ – Димитър Димитров и Динко 

Динев извършиха проверка и запознаване с оценката-предмет на подадения 

сигнал. КПЕ обръща сериозно внимание на независимите оценители и 

предупреждение за последващи действия при установяване и доказване на 

вина за неизпълнение на задълженията по ЗНО и Кодекса за професионална 

етика. 

 2. Сигнал от гр. Видин. Колеги оценители на машини и съоръжения 

изготвят оценки на недвижими имоти към НАП Видин и Комисията Кушлев. 

Имената са: Румен Петров Илиев с ЕГН 5305161760 и Иван Велков Иванов с ЕГН 

4701201701 и с Лиценз № 7326 от 23.06.98 г. за оценка на машини и съоражения 

Моля за Вашата намеса за прекратяване на тази порочна практика. 

Приложените оценки са преди влизане на ЗНО в сила и не могат да послужат 

за образуване на дисциплинарно производство.  

КПЕ написа писмо до НАП Видин, с което ги уведомява, че въпросните колеги не 

са вписани в регистъра на независимите оценители и не трябва да изготвят 

оценки за НАП. 

 3. Повторен сигнал от Маргаритка Кирилова Николова-Григорова, Милена 

Георгиева Владимирова и Светослав Манолов Симеонов срещу Сашо Христов 

Николов. 

На свое заседание, проведено на 22 октомври 2010 г. КПЕ разгледа 

постъпилите повторни сигнали срещу Сашо Христов Николов от Маргаритка 

Кирилова Николова-Григорова, Милена Георгиева Владимирова и Светослав 

Манолов Симеонов. Взето беше Решение да се изготви писмо до Председателя 

на СГС, Председателя на СРС, Градския прокурор, апелативния прокурор и 

районния прокурор. Същото да се обсъди и след приемане от цялата комисия  

да се изпрати по предназначение. Решено беше още да се поиска 

юридическа консултация по казуса. 

 КПЕ е изпълнило своите решения от заседанието. Изпратено е писмо до 

Председателя на СГС, Председателя на СРС, Градския прокурор, апелативния 

прокурор и районния прокурор - Изх. №  УС-149/26.11.2010 год., в което ги 

информираме за следното: 
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.................. В съответствие с гореизложеното, Комисията за професионална 

етика /КПЕ/ към КНОБ приема като свой професионален, морален и 

обществен ангажимент да Ви информира, че на база постъпилите и проучени 

сигнали, г-н Сашо Христов Николов е работил за следствените и 

правораздавателни органи в значимо отклонение от професионалните 

принципи, заложени в чл.4 на ЗНО и Кодекса за професионална етика, както и в 

условия на неспазване на действащите професионални стандарти при 

извършване на оценки, а професионалното поведение на г-н Сашо Христов 

Николов, отразено в протокола от съдебното заседание по Наказателно дело № 

3467/2008 на СГС от 01.02.2010 г., е извън всякакви рамки за разумен коментар 

от страна на КПЕ и не следва да се приема или тълкува като професионално 

поведение на независим оценител по смисъла на ЗНО. 

 В същото време, след  получен писмен отговор по казуса от адвокат 

Здравко Ленков, е изпратено писмо до УС, със следното съдържание: 

  Уведомяваме Ви, че КПЕ  не може да образува дисциплинарно 

производство по повторните сигнали. Основаваме се на констатацията на адв. 

Здравко Ленков - ................... деецът не е притежавал качеството независим 

оценител нито към момента на извършване на оценките за целите на 

възложената му експертиза, нито към датата на проведеното съдебно 

заседание от 01.02.2010 г. за разглеждане на НХОД № 3467 по описа за 2008 г. 

на СГС. Това осуетява възможността „той да бъде подведен под отговорност по 

ЗНО”. Юридическият факт, въз основа на който Сашо Христов Николов 

придобива това качество, е неговото вписване под № 1914 в регистъра на 

независимите оценители на 30.07.2010 г. Това го превръща в лице - носител на 

дисциплинарна отговорност по ЗНО, но занапред. Такава отговорност не може 

да му се вменява за предишни деяния, когато той не е бил неин субект. 

Следователно, спрямо него липсва основание за образуване на 

дисциплинарно производство. 

 

4. От „Търговска банка Д” АД, на 18.10.2010 год. е постъпила Молба за 

разглеждане на оценка, изготвена от  три  вещи лица, едното от които е 

независим оценител.  

Оценката е изготвена по поставена задача от Държавен съдия изпълнител.  КПЕ 

назначи Контролен състав. Изготвени бяха контролни експертизи, две от които 
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бяха категорични, че експертизата не отговаря на Оценителските стандарти, 

липсват пазарни аналози и др. Спазихме и останалите процедури, но 

поискахме становище от адвокат Ленков, трябва ли независим оценител, който 

се явява  в съда като вещо лице /също като оценител/ да бъде подвеждан под 

отговорност съгласно ЗНО. Неговият отговор колеги е „Не”, при сега 

съществуващия ЗНО. Затова ние прекратихме Дисциплинарното производство 

по този сигнал.   

 Колеги, КПЕ подготвя „Примерен одит на оценки”, който ще бъде 

предоставен за одобрение на УС.  

Подбрани са колеги, чрез Регионалните колегии, който са включени в 

новата Комисия по контрол на оценки.  

През отчетния период КПЕ отговаря на писма, искания за становища, и 

др., които са адресирани до нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


