
 

Уважаеми колеги, 

 

 

 

На 5 септември в гр. София, в сградата на УАГС, зала „Аула Максима”, се 

проведе първото Общо събрание на Камарата на независимите оценители в 

България. 

 

По смисъла на Закона за признаване на професионални квалификации и 

Закона за независимите оценители, Камарата на независимите оценители в 

България е единственият орган в Република България по организиране и 

провеждане на процеса на обучение, провеждане на изпити, придобиване и 

признаване на правоспособност на независим оценител, издаване на 

сертификати на независимите оценители, създаване и водене на публичен 

Регистър на независимите оценители, утвърждаване на стандартите за 

оценяване, спазване на Кодекса за професионална етика на независимите 

оценители, провеждане на дисциплинарни производства и налагане наказания 

на независимите оценители, включително и отнемане на сертификата, 

оспорване на оценки по Закона за независимите оценители. 

 

През изминалия период бе извършена огромна работа от управителните 

органи на Камарата със съдействието на нейните членове, за да може в кратко 

време Камарата да бъде действаща и нормално функционираща, и да 

изпълнява възложените й от закона задачи. 

 

Проведеното на 5 септември Общо събрание прие следните 
документи: 

 

Правилник за работата на Общото събрание 

Правилник за работата на Управителния съвет 

Правилник за работата на Контролния съвет 

Правилник за работата на Комисията по професионална етика 

Програма за дейността на Управителния съвет  

Бюджет 

Административен щат  

Правилник за финансовата дейност  

Правилник за реда за вписване и водене на Регистъра на 

независимите оценители и  

Утвърждаване образец на личен печат  

Тарифа за таксите, събирани по силата на ЗНО  

Решение за регистъра на независимите оценители 

Решение за потвърждаване на действащите Стандарти за 

оценяване 

Решение за учредяване на Регионални колегии 

 



Поради липса на кворум не бе приет Правилник за дейността на 

регионалните колегии и УС съгласно чл.24, т. 2 от Устава на КНОБ, ще 

разработи процедура по учредяване, както и правила за дейността на 

регионалните структури. 

 

След обработването на материалите, всички документи от Общото 

събрание ще бъдат публикувани на сайта на Камарата в срок до края на месец 

септември. 

 

В срок до 10 октомври 2009 г на сайта на Камарата ще бъде 
публикуван окончателе списък на членовете на КНОБ, адресът на новия 

офис и телефоните, както и съобщение за регистъра на независимите 
оценители. 

 

Управителният съвет благодари на всички членове на Камарата за 

направените препоръки към проектите на документите, както и за тяхното 

участие в Общото събрание. 

 

 

 


