
КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 

УКАЗАНИЯ 

за подаване и разглеждане на жалби за оспорване на оценка  

и за нарушения на изпитната процедура от проведен изпит за 

придобиване на правоспособност като независим оценител 

 

1.Всеки кандидат, явил се на изпит, има право да прегледа писмената си 

работа (теста) в офиса на КНОБ.  

На кандидата се предоставя писмената му работа и решенията на въпросите и 

казусите (задачите) от теста.  

2.В 14 – дневен срок от обявяването на резултатите от изпита всеки кандидат 

има право да подаде жалба за оспорване на резултата от изпита пред 

изпитната комисия и за преразглеждане на писмената му работа.  

Жалбата се подава лично в офиса на КНОБ, по пощата или куриер с обратна 

разписка. За жалба подадена по пощата или по куриер за дата на подаването 

важи датата на пощенското клеймо/датата на подаване на пратката на 

куриерската служба. 

3.В 10 – дневен срок след изтичането на срока по т. 2 изпитната комисия се 

произнася с решение по съответната оценка, която се оспорва. 

При обективни причини (голям брой подадени жалби, отсъствие на член от 

изпитната комисия и други) срокът може да се удължи до 20 дни след 

изтичането на срока по т. 2. За удължаването на срока всички кандидати, 

подали жалби, се уведомяват по електронна поща. 

4.Решението на изпитната комисия се съобщава писмено на кандидата в 3 – 

дневен срок след изтичането на срока по т. 3. 

5.Жалби за нарушения на изпитната процедура от проведен изпит за 

придобиване на правоспособност като независим оценител се подават в 14 – 

дневен срок от датата на провеждане на изпита пред Комисията по 

професионална етика. 

Жалбата се подава лично в офиса на КНОБ, по пощата или куриер с обратна 

разписка. За жалба подадена по пощата или по куриер за дата на подаването 

важи датата на пощенското клеймо/датата на подаване на пратката на 

куриерската служба. 

6.Комисията по професионална етика в 10 – дневен срок след изтичане на 

срока по т. 5 се произнася с решение по подадената жалба. 

7.Решението на Комисията по професионална етика се съобщава писмено на 

кандидата в 3 – дневен срок след изтичането на срока по т. 6. 

 


