
КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

 

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА 

 

 

Изх. №                   

 

ДО 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА К Н О Б 

ГР. СОФИЯ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с регистриранa жалба/писмо от Е.З.П. от гр.София с вх.№ КПЕ-1302 от 

08.07.20101 год. е образувано дисциплинарно производство  и  определен 

дисциплинарен състав. 

 

Дисциплинарно производство 

Относно: Оценителската дейност на инж. И.В.И. – притежаващ сертификат 

(лиценз) за ОЦЕНКА на „МАШИНИ и СЪОРЪЖЕНИЯ”, а извършващ 

оценки на недвижими имоти със сертификатът за оценка на 

недвижими имоти  и  от името на Е.З. П .   

 

На свое закрито заседание Дисциплинарният състав, след като се запозна с 

материалите по жалбата и давайки право за писмен отговор на инж. И.В.И. в 

законосъобразният срок, в съответствие с чл.38, ал.2 от ЗНО (на което той не отговори) 

и в изпълнение на чл.40, ал.1 от ЗНО  представя пред УС на КНОБ следните 

мотивирани решения: 

1. Управителният съвет да сезира прокуратурата за съмнения за 

фалфишикация на документи и подпис. 

Мотиви: Г-н  И. притежава Сертификат № 300100... издаден от 14.12.2009г от 

КНОБ на основание лиценз № 7326 от 23.06 1998 год., издаден от АП за оценка на 

МАШИНИ и СЪОРЪЖЕНИЯ. Същият притежава сертификат за оценител на 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  под  № 21
 

/
 

09-10.10.2006г  издаден от „ОЦЕНКИ & 

ПАРТНЬОРСТВО”ООД –София, с който продължава да извършва оценки на 

недвижими имоти след влизане  в сила на ЗНО (в нарушение на чл.5, чл.7 и §5, ал.2 от 

ПЗР на Закона). Освен това, г-н И. без знанието и съгласието на г-жа Е.З.П., включва в 

оценките нейното име, подпис и лиценз за оценка на недвижими имоти с 

№3663/23.01.1995г, който не отговаря на действително притежаваният от нея 

лиценз №7567/20.10.1998г издаден от АП-София. От направената справка в АП-София 

се установи, че  лиценз №3663/23.01.1995г. за оценка на МАШИНИ и СЪОРЪЖЕНИЯ е 

издаден на М.Д.С. от гр.Видин и явно приложеното копие към оценките на г-н И. В. И. 

е фалшифицирано. С публикуването на Закона за независимия оценител(ЗНО) 

законодателя е разпоредил КНОБ да издава сертификати по право на лицензираните 

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

МАШИНИ и СЪОРЪЖЕНИЯ, не може да извършва оценки на НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. 



Такива се извършват по компетентност само от сертифицирани /лицензирани/ 

оценители на НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. 

2. Във връзка с чл. 36, ал.1, т. 2 да бъде наложено дисциплинарно наказание – 

глоба от 1 500 лв. 

Мотиви:  

- нарушен е Кодекса за професионална етика Глава III, чл.9, ал.2. Сигнали за това 

нарушение КПЕ е получавала и през 2010 год., но оценките бяха изготвяни преди 

влизане на закона в сила. 

- нарушен е Кодекса за професионална етика Глава IV, чл.10, ал.3. Госпожа Е. 

З.П. не знае, че името и подписа и се поставят под оценки, които не е изготвяла, не 

познава Възложителя, а е отговорна за оценките, под които стои нейния подпис и име 

и това може да и причини вреда.  

- съгласно Глава VI, чл.13 от Кодекса за професионална етика, Дисциплинарният 

състав счита, че г-н И.В. не  еспазил правилата за етично поведение на оценител. 

Сумата е 1 500 лв, защото деянието и сигналите не са еднократни. 

3. Решенията по Дисциплинарното производство да бъдат качени на сайта на 

КНОБ. 

 

Приложения: 
  
1.Писмо до КНОБ – жалба от инж. Е. З. П. 

2. Писмо № 92-00-07-148 от 08.08.2011 год. на АП до Председателя на    

    УС на КНОБ  

 


