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КНОБ – РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ  

 
ДО 

      Делегатското Общо Събрание на КНОБ 

 

НАСРОЧЕНО ЗА 18-19.10.2014   

 

 

РЕЗЮМЕ НА ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД  
 

НА СЪВЕТА  
отчитане на дейността на РК София-град и София-област за периода 

2013 -2014 година 

 

В докладът си ще обобщя  изпълнението на Програмата на Регионална колегия София-град 

и София-област за периода 2013-2014 г.   

 

Приоритетите по които сме работили през първия мандат на Регионалната колегия следват 

приетите от Общото събрание Програми за този период, като дейностите са разпределени в 

няколко раздела: 

І.          Административно-организационни дейности 

ІІ.     Дейност по допълване и подържане на Регистъра на независимите оценители, 

членове на РК София-град и София-област 

ІІІ.      Дейност на работните комисии към Съвета на регионалната колегия 

ІV.   Дейност по обучението и повишаване на квалификацията на оценителите в 

регионалната колегия 

V.   Дейност по усъвършенстване на нормативните и вътрешно нормативните 

документи и разработвате на нови такива 

VI.       Дейност по приемане,внедряването и прилагането на международните стандарти 

и по  методология на оценяването 

VII.  Дейност,  свързана с участие в международни форуми и организиране на 

мероприятия с международно участие 

VIII. Дейност свързана с издигане престижа на оценителската професия и на 

Регионалната колегия 

 IХ.     Дейност по финансии и бюджет 

 

І. РАЗДЕЛ „ОРГАНИЗАЦИОННО- АДМИНИСТРАТИВНА  И ФИНАНСОВА 

ДЕЙНОСТ”:  

  

Накратко Организационно-административната дейност на Регионалната колегия се 

осъществява от Председателя на РК София-град и София-област и Техническия ни сътрудник, 

въз основа на делегираните й права и задължения в длъжностната характеристика. За 

съжаление в последната 1 година рязко се увеличи работата на техническия секретар, свързано 

основно с безконечното организиране на ОС на КНОБ, което нарушава ритъма на работа и 

доведе до изразходване на време и средства, които би било много по полезно за всички 

членове на регионалната колегия да бъде използвано за организация на семинари, кръгли маси 

и др.мероприятия.От началото на октомври 2014 год. на трудов договор е назначен втори 
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технически секретар, във връзка с предстоящите мероприятия, вкл. международни, свързани с 

изпълнението на Програмата за дейността на РК София-град и София-област до края на 2014г.  

Финансово-счетоводната дейност на регионалната колегия се осъществява от 

счетоводител, на основание на сключен договор за счетоводно обслужване. Ежемесечно се 

изготвят и предават на счетоводителя на КНОБ счетоводни справки – каса, банка, ДДС 

доставчици, клиенти. На края на всяко тримесечие и на годината се изготвя  Справка за 

паричния поток на приходите и разходите на Регионалната колегия. Изготвят се и справки за 

приходите и разходите и резултата от всяко мероприятие, организирано от РК София-град и 

София-област. Всички финансово-счетоводни документи ежемесечно се проверяват и 

заверяват от Контрольора на Регионалната колегия. За всяка текуща  календарна  година се 

изготвя Бюджет и Отчет на Бюджета за предходната година, който се предоставя на хартиен 

носител на всички членове на регионалната колегия, присъстващи на Общите събрания на РК 

София-град и София-област.  Финансово-счетоводната дейност на регионалната колегия и 

съответно спазването на финансовата дисциплина се отчета пред ОС на РК в доклада на 

Контрольора на Регионалната колегия. Не са констатирани финансови нарушения и 

превишения на Бюджета за 2013 г.. 

 

ІI. РАЗДЕЛ  „РЕГИСТЪР НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, ЧЛЕНОВЕ НА РК 

СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ” 

 

Още през 2010 г. създадохме  Регистър за членовете на РК София-град и София-област.  В 

Регистъра имаме систематизирани данните на всички наши членове по отношение на: 

координати за връзка, вкл. имейл адрес, образование, специалност, месторабота, притежавани 

сертификати за оценителска правоспособност. На сайта на Регионалната колегия е качен 

списък на всички членове на Регионалната колегия с координати за връзка, с оглед на по-бърз 

и лесен достъп на възложителите до тях. Искам да направя бърз преглед на броя на членовете 

на Регионалната колегия през периода от нейното учредяване. Регионалната колегия беше 

учредена на 30.08.2010 г. от 65 оценители, учредители на КНОБ.  Към 31.12.2010 г. в  РК 

София-град и София-област вече членуват 191 редовни членове, към 31.12.2011 г. - 231  

редовни членове  и към 31.12.2012 г. 282 и към  31.12.2013 г. редовни членове с платен 

членски внос са 288 броя. От началото на 2014 годината Съвета на РК гласува за 

приемането на 20 нови членове. 

 

III. РАЗДЕЛ „РАБОТНИ КОМИСИИ КЪМ СЪВЕТА НА РЕГИОНАЛНАТА 

КОЛЕГИЯ” 

 

Работните комисии се създадоха с решение на Общо събрание на Регионалната колегия 

през 2010 г.,  с цел разширяване и демократизиране на управлението на Регионалната 

колегия, чрез приобщаване на повече нейни членове към пряката дейност на Съвета. 

Членовете на комисии, вкл. и техните председатели  са редови членове на Регионалната 

колегия. 

Работни групи към СРК: 

 Работна група по нормативната уредба  

 Работна група по обучение и повишаване на квалификацията  

 Работна група по международно сътрудничество  

 Работна група по методология и стандарти за оценяване  

 Работна група за връзките с обществеността и институциите  

 Работна група по бюджет и финанси  
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За отчетния период – 2013-2014 г. са проведени 11 кръгли маси, на които присъстват 

членовете на СРК, Контрольора и Председателите членовете на Работни комисии към СРК, 

както и други редови членове на колегията.  На тези кръгли маси са обсъдени проблеми от 

оценителската практика, необходимостта от промяна в нормативната уредба и насоките на 

тази промяна,  запознаването и въвеждането на международните и европейски стандарти за 

оценяване, заплащането на оценителския труд, повишаване квалификацията на 

оценителите, създаване на база данни за подпомагане на оценителската дейност и други. 

На кръглите маси бяха обсъдени и приети всички документи и становища, които излизат 

от името на РК София-град и София-област за периода 2011-2014 г., а именно: 

 Обсъждане на предложения за изменения и допълнения в ЗНО, обхващащи основни 

моменти, касаещи оценителската дейност и отделния оценител 

 Обсъждане на предложения за изменения и допълнения в Устава на КНОБ 

 Обсъждане и приемане на отчета за изпълнението на Бюджета на РК София-град и 

София-област за 2013 г. 

 Обсъждане Прокто-бюджета за 2014 г. на РК София-град и София-област. 

 Обсъждане и приемане на Програмата за дейността за 2014 г. на РК София-град и 

София-област. 

 Оценка относно подготовката, организацията и изпълнението на набелязаните цели, 

във връзка с проведеното Общото събрание на РК София-град и София-област, 

състояло се на 13.04.2013 г. 

 Обсъждане на организацията на Мандатното ОС на КНОБ, което се проведе на                        

08-09.2013 г. в гр. Варна, 

 Обсъждане на организацията на  Извънредното ОС на КНОБ, което се проведе на                        

09.11.2013 г. в гр. София 

 Обсъждане на организацията на  Извънредното ОС на КНОБ, което се проведе на                        

25.01.2014 г. в гр. София. 

 Обсъждане на Програмата на РК София-град и София-област за периода                         

2014 - март 2015 г. и съгласуване на план-графика за нейното изпълнение . 

 Обсъждане на организацията на  Делегатското ОС на КНОБ, 18-19.10.2014.2014 г. 

 

ІV. РАЗДЕЛ: ДЕЙНОСТ ПО ОБУЧЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА 

НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ 

 

4.1. ОРГАНИЗИРАНИ СЕМИНАРИ 

 

През периода 2010-2014 г. успешно, с висока оценка от участниците в тези семинари са 

проведени 29 семинара, за които са издадени 1156  броя сертификата на независими 

оценители.  

Повишения интерес от организираните от Регионална колегия София-град и София-област 

семинари е очевиден, от нарастващия брой участници, което също е  висока оценка за 

дейността ни в тази насока. И тъй като нашите квалификационни семинари бяха насочени най-

вече към членовете на Регионалната колегия, видно и от 50% отстъпка от семинарните такси, 

която правим за нашите членове, с удоволствие искам да посоча, че към тях  проявиха 

интерес:              

 членове на регионалната колегия – 91%, 

 членове на КНОВ, извън  регионалната колегия – 7% ,  

 външни участници – 2 %.  

Независимо от даваните преференции за членовете на Регионалната колегия, основно с 

приходите от тази дейност Регионалната колегия осъществява своята програма. И това се 

дължи не на високи такси за участие в семинарите, а на големия брой участници в тях. 
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Регионалната колегия разполага вече с библиотека със специализирана литература, основно  

на български, руски и английски език и с всички материали от нашите семинари и курсове за 

обучение. Разработен е нов сайт на Регионалната колегия, на който престои да се качи 

Библиографска справка за специализираната литература с която регионалната колегия 

разполага. 

 

В резюме - за отчетния период 2013-2014 г. са  организирани 14 семинари.  Тече 

организацията на 3 семинара, единия от които с международно участие, които ще бъдат 

проведени до края на 2014 година. 

 

ПРЕЗ 2013 г. – 7 БР. СЕМИНАРИ 

 „Оценяването и счетоводното отчитане при условията на влезлия в сила от 

01.01.2013 г. Международен стандарт за финансово отчитане №13. Оценяване по 

справедлива стойност”                                                
 Лектор: проф.д-р на ик.науки Иван Душанов                                                                                              

Място на провеждане: София, конферентен център Венус 

 

 „Проблеми произтичащи от внедряването на наредба №3/30.11.2012 г. за 

вписването, квалификоацията и възнагражденията на вещите лица.” 
 Лектор: маг.ик. Божидар Кънев                                                                                                           

Място на провеждане: София, конферентен център Венус 

 „Международни оценителски стандарти”                                                                 

Лектори:  
Франк Болман, заместник председател на борда по стандарти към Съвета за 

международни стандарти за оценяване 

 Крис Торн, технически директор на Съвета за международни стандарти за оценяване 

Място на провеждане: София, х-л Балкан-Шератон 

 

 „Румънският опит при оценяването на недвижими имоти и цели предприятия”                                                            

Лектори:   

Мариян Петре – Президент на  Националната асоциация на румънските оценители  

ANEVAR 

Анна–Мария Циобану – Вицепрезидент по международни въпроси на ANEVAR 

Ирина Бенне  – доктор по оценки на недвижими имоти 

Място на провеждане: София, х-л Балкан-Шератон 

 

 „Представяне дейността на гръцката асоциация на оценителите – А.VA.G  и на  

схема "признат европейски оценител" (rev-scheme) и нейното приложение в 

Гърция чрез A.VA.G. Актуални правни проблеми на оценителската дейност в 

българия. Методически проблеми на пазарната оценка в условията на формиращ 

се пазар”  

Лектори:   

г-жа Саманта Кара и г-н Антонис Папаорфанос, членове на Борда на А.VA.G . 

доц. д-р Димитър Ненков - доктор по финанси, парично обръщение, кредит и 

застраховка,  доцент в УНСС 

адв. Георги Хорозов, юридически съветник на КНОБ 

Място на провеждане: Гърция, Уранополи 
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 „Международни оценителски стандарти – структура на доклада на оценителя за 

различните правоспособности. Актуални въпроси от оценителската практика” 

Лектори:   инж. Димитър Димитров и  инж. маг.ик. Румен Неделчев 

Място на провеждане: София, конферентен център Венус 

 

 „Оценка на търговски дружества и недвижими имоти в условията на 

недостатъчна информация  – организиран за КОМПИ” 

Лектори:  доц. д-р Виолета Касърова и доц. д-р Георги Андонов 

Място на провеждане: к.к. Боровец 

 

ПРЕЗ 2014 г. – 7 БР. СЕМИНАРИ 

 „Практика по използване на метода на дисконтираните парични потоци в 

оценката на бизнеса на формиращите се пазари – I-ва част“ 

Лектор:  доц. д-р Виолета Касърова 

Място на провеждане: София, Международен банков институт 

 Практика по използване на метода на дисконтираните парични потоци в оценката 

на бизнеса на формиращите се пазари – II-ра част“ 

Лектор:  доц. д -р Виолета Касърова 

Място на провеждане: София, Международен банков институт   

 „Оценителската дейност в гърция и българия – състояние, проблеми и насоки за 

развитие“ 

Лектори:   

             г-жа Кристина Фотопулу, Президент на Гръцката асоциация на оценителите 

 г-н Антониос Папаорфанос, член  на Управителния съвет на Гръцката асоциация на 

оценителите 

г-н Крис Капетанидис, член  на управителния съвет на Гръцката асоциация на     

оценителите 

Георги Георгиев, Първа инвестиционна банка, оценител 

            Тодор Плугчиев, Пощенска банка, Директор стратегическо планиране и анализи 

Място на провеждане: София, х-л Рила  

 

 „Практическа подготовка за явяване на изпит изпит за машини и съоръжения” 

Лектори: доц. Иван Митев, д-р Румяна Налбантова, доц. Невяна Танева  

Място на провеждане: София, Федерация на научно техническите съюзи 

 

„Практическа подготовка за явяване на изпит за търговски предприятия и 

вземания”  

Лектори: доц. Касърова, д-р Никос Канарян, адв. Полина Кючукова 

Място на провеждане: София, Федерация на научно техническите съюзи 

 

 „Практическа подготовка за явяване на изпит за земеделски земи и трайни 

насъждения” 

  Лектори: доц. Георги Андонов, доц. Маргарита Мондешка, доц. Ангелина Даскалова,  

  инж. Петър Каменов,  адв. Полина Кючукова   

Място на провеждане: София, Федерация на научно техническите съюзи 
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 "Междунардните станадрти за оценяване и изискванията към доклада за оценка"  

            Лектори: 

            Marian Petre  MAA, MRICS, REV,Председател на AEVAR,  РУМЪНИЯ 

 маг.инж. Георги Георгиев, маг. по икономика Пламен Данаилов, маг.инж. Виолета 

 Шентова,членове на РК София 

 Място на провеждане: Румъния, Синая  

 

4.2. ПРОВЕДЕНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ 

 

 През януари 2013 г. беше организиран и проведен за нуждите на ДСК 10 дневен 

квалификационен курс „Оценка на търговски дружества”, с ръководител на курса доц. 

Виолета Касърова 

 През февруари 2013 г. беше организиран и проведен за нуждите на ДСК 7 дневен 

квалификационен курс „Оценка на машини и съоръжения”, с ръководител на курса доц. 

Иван Митев. 

 

4.3. ПРОВЕДЕНИ КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ 

 

За отчетния период 2013-2014 г. са организирани 3 курса за придобиване 

оценителска правоспособност.  

 През март 2014 г. РК София град и София област проведе 10 дневен курс за 

„ПРИДОБИВАНЕ ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ТЪРГОВСКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ, с ръководител на курса доц. д-р Виолета Касърова. 

 През юни 2014 г. РК София град и София област проведе 10 дневен курс за 

„ПРИДОБИВАНЕ ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ТЪРГОВСКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ, с ръководител на курса доц. д-р Виолета Касърова. 

 През юни 2014 г. РК София град и София област проведе 9 дневен курс за 

„ПРИДОБИВАНЕ ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И 

ТРАЙНИ НАСЪЖДЕНИЯ 

 

 В процес на организиране са още 4 курса през октомври-ноември 2014 г. за 

придобиване оценителска правоспособност: търговски предприятия и вземания, 

недвижими имоти, земеделски земи и машини и съоръжения. 
 

През юни 2013 г. бяха внесени от страна на РК София град и София област в УС 

на КНОБ, разработените 7 програми за обучение за придобиване на оценителска 

правоспособност, съобразени с публикуваните на сайта на КНОБ конспекти, и по които 

регионалната колегия провежда своето обучениеа именно за оценка на: 

 Търговски предприятия и вземания, с ръководител на курса доц. д-р Виолета 

Касърова 

 Недвижими имоти, с ръководител на курса доц. д-р Георги Андонов 

 Машини и съоръжения, с ръководител на курса доц. д-р Иван Митев 

 Интелектуална и индустриална собственост, с ръководител на курса проф. 

Борислав Борисов 

 Земеделски земи и трайни насаждения, с ръководител на курса доц. д-р Георги 

Андонов 

 Гори и горски масиви, с ръководител на курса доц. д-р Даниела Георгиева 

 Недвижими имоти, с ръководител на курса доц. д-р Георги Андонов 
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V РАЗДЕЛ:  ДЕЙНОСТ ПО НОРМАТИВНАТА И ВЪТРЕШНО НОРМАТИВНА 

УРЕДБА 

 

През периода 2013-2014 г. РК София град и София област продължи работата си в 

посока усъвършенстване на нормативните и вътрешно-нормативните документи на КНОБ: 

 Обсъди и гласува текста на внесеното от Контрольора на регионалната колегия – 

г-н Кънев Становище към  "Проекта за правилата за провеждане на конкурси за 

младши съдии и младши прокурори,за първоначално назначаване и повишаване 

в длъжност и преместване на съдии,прокурори и следователи" до ГС при ВСС. 

Становището е разгледано и прието на Заседание на ГС на ВСС на 26.04.2013 г, в 

т.1 от Дневния ред „Проблеми и мерки за подобряване на дейността на съдебните 

експерти и съдебната експертиза като част от съдебния процес у нас – Наредба 

№3/2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, 

издадена от Министерството на правосъдието”, видно от публикувания Протокол от 

заседанието. Плод и на тези усилия е и излязлото на 06.10.2014 г. Решение на ВАС / 

Петчленен състав (окончателно) относно отмяна на Наредба No 3/2012 г. на 

Министъра на правосъдието за вещите лица. 

 Участва в изготвянето на новите Правила за работата на Общото събрание и 

Процедурата за тайния избор на ръководни органи на КНОБ, приети на 

Извънредното Общо събрание, състояло се на 09.11.2013 г. 

 Участва със свои представители в Работната група по промяна на нормативтите 

документи – Правила за работата на ОС и Процедурата за тайния избор, създадена 

на основание решението на общото събрание на КНОБ, състояло се на 25.01.2014 г. 

 Участва със свои представители в Работната група по промяна на Устава, в частта на 

несъответствия между ЗНО и Устава, съгл. взетото решението на ОС от 25.01.2014 г. 

 Разработи и предостави за обсъждане и приемане от УС Правилата за работа на 

Делегатското ОС на КНОБ и Процедурата за избор на ръководни органи на 

КНОБ, във връзка с Делегатското ОС  на 18-19.10.2014 г. 

 

VІ. РАЗДЕЛ: ДЕЙНОСТ ПО ВНЕДРЯВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОЦЕНИТЕЛСКИ СТАНДАРТИ И ПО МЕТОДОЛОГИЯТА  НА 

ОЦЕНЯВАНЕТО 

 

За отчетния период  2013-2014 г. дейността на РК София град и София област по този 

раздел се свежда до следното:   

 Провеждането на семинар на 11.04.2013 г. „МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 

ОЦЕНЯВАНЕ”, с гост-лектори ФРАНК БОЛМАН, Заместник председател на Борда по 

стандарти към Съвета за международните стандарти за оценяване и КРИС ТОРН, 

Технически директор на Съвета за Международни стандарти за оценяване, на който 

участваха 157 члена на РК София град и София област 

  през 2013 и 2014 и семинари са организирани съответно с Гръцката асоциация на 

оценителите AVAG и Националната асоциация на румънските оценители 

ANEVAR .     

 

 

 

 



8 

 

     VII. РАЗДЕЛ: ДЕЙНОСТ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС 

СРОДНИ АСОЦИАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

  

 Тази дейност регионалната колегия разви най-вече през последните 2 години, по 

причини независещи от Регионалната колегия. За отчетния период 2013-2014 г.  

 На 11.04.2013 г. Регионална колегия София град и София област проведе в гр. 

София, хотел Шератон, зала „Средец” Семинар на тема „Международни стандарти за оценяване” 

с лектори г-н Франк Болман, заместник председател на Борда по стандарти към Съвета за 

Международни стандарти за оценяване /IVSC/ и г-н Крис Торн, технически директор на Съвета 

за Международни стандарти за оценяване/IVSC/. В семинара взеха участие 157 оценители на на 

РК София град и София област, като всички разходи свързани със организацията на семинара се 

поеха за членовете на Регионалната колегия  от бюджета на РК София град и София област. В 

продължение на сътрудничеството със Съвета за Международни стандарти за оценяване /IVSC/, 

е изготвен план за провеждане на семинари през 2014 г . с лектори от IVSC и с водещи български 

специалисти в областта на оценяването. 

 На 12.09.2013 г. в гр. София, хотел Шератон, беше подписан Меморандум за 

сътрудничество между КНОБ, Регионална колегия София град и София област и 

Националното сдружение на лицензирани оценители  в Румъния /ANEVAR/. 

Същия ден  в гр. София, хотел Шератон, зала „Роял-I” Регионална колегия София 

град и София област проведе  Семинар  на тема: „Румънският опит в оценяването на 

недвижими имоти и търговски  предприятия“   с гост лектори:   Мариан Петре, MAA, 

MRICS, REV, президент на  ANEVAR, Анамария Чобану, PH.D. REV,  вицепрезидент по 

международните въпроси на ANEVAR и Ирина Бене,  преподавател в ANEVAR, доктор по 

оценки на недвижими имоти. Теми на семинара: 1. Новите моменти в МСФО 13 - оценяване 

по справедлива стойност, кратък анализ от гледна точка на оценителите. 2. Оценка на 

недвижими имоти в контекста на европейска директива за енергийните характеристики на 

сградите (енергийна ефективност) -2010/31/ES. Оценяване на зелени сгради. 3. Оценка на 

риска на дружеството при оценяването на търговски предприятия. 

 Регионална колегия София град и София област организира се семинар на                                   

27-29 септември 2013 г. в Уранополи,  Халкидики, Гърция. Г-жа Саманта Кара и г-н Антонис 

Папаорфанос, членове на Борда на АВАГ приеха да гостуват на семинара и да представят 

дейността на Асоциация на оценителите на Гърция /A.VA.G/. и на  Схема "Признат европейски 

оценител" (REV-Scheme) и нейното приложение в Гърция чрез A.VA.G.  

 На 25.03.2014 г. е организирана среща под формата на  семинар -

дискусия  в София, хотел „Рила” в който участват гръцки лектори, основно от 

ръководството на Гръцката асоциация на оценителите AVAG, вкл. и Президента на 

Асоциацията, г-жа Кристина Фотопулу, Президент на Гръцката асоциация на оценителите. От 

българска страна участваха лектори от гръцки банки. На срещата присъстваха над 20 гръцки 

оценители и премина при голям интерес както от наша, така и от тяхна страна – разискваха се 

въпроси относно организацията на работа на AVAG и КНОБ, обучението и квалификацията на 

оценителите, пазарите на недвижими имоти в Гърция и България, методите на оценка и др. 

Срещата завърши с поемане ангажимента от двете страни за семинар-дискусия през септември 

тази година в Солун, Гърция. 

 Израз на заложените в Меморандума за сътрудничество между АNEVAR И 

КНОБ, РК София-град и София-област периода от 03.07.2014 г. до 06.07.2014 г. беше 

проведен в Синая, Румъния международен семинар "Междунардните станадрти за 

оценяване и изискванията към доклада за оценка" с лектори: Marian Petre  MAA, MRICS, 

REV,Председател на AEVAR,  Румъния, маг.инж. Георги Георгиев, маг. по икономика Пламен 

Данаилов, маг.инж. Виолета Шентова,членове на РК София. 
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 В периода 04.09 – 06.09 2014 год., Регионална колегия София - град и София – област 

към КНОБ взе участие в 24-та Балтийска Оценителска Конференция в Хелзинки, Финландия. В 

рамките на конференцията, СРК представи Доклад на тема „Оценка на активите на акционерните 

дружества със специална инвестиционна цел (АДИСИЦ) – новото предизвикателство пред 

оценителите на формиращите се капиталови пазари”. Докладът беше подготвен и представен на 

конференцията от името на СРК от Пламен Данаилов и Георги Георгиев, членове на СРК  на  

Регионална колегия София - град и София – област. С  доклад "Несъответсвие в оценките на 

недвижими имоти." участва и доц. Виолета Касърова, член на РК София - град и София – област. 

 В периода 09. – 10.09. 2014 год., Регионална колегия София - град и София – област към 

КНОБ взе участие в Международната конференция на ANEVAR на тема „Оценки свързани с 

отпускане на кредити“ проведена в гр. Букурещ, Румъния. В рамките на конференцията, РК 

София - град и София – област представи Доклад на тема „Оценка за ипотечното кредитиране на 

недвижими имоти в България. Докладът беше подготвен и представен на конференцията от името 

на РК София-град и София-област от Татяна Илева, Председател на регионалната колегия и 

Владимир Игнатов, член на регионалната колегия. 

 В процес на организиране от РК София-град и София-област е международен 

семинар на тема "Оценката за целите на банковите кредити", с лектори от ANEVAR, 

който ще се проведе на 07-09.11.2014 г. 

     

VIІІ. ДЕЙНОСТ - ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ИНСТИТУЦИИТЕ 

 

За отчетния период в  програмите за дейността на РК София град и София област е 

залегнало  организиране на срещи, кръгли маси и семинари с възложителите и ползватели на 

оценки. Във връзка с това бяха осъществени контакти с организации,   основно  на общинско и 

областно ниво, Столична община, Областна управа, Столична агенция за приватизация, банки, 

СРС, СГС и прокуратурата с цел популяризиране на дейността на Регионалната колегия. 

Показател за добре свършена работа в това направление са подписаните                                      

7 броя Меморандуми за сътрудничество. Тези меморандуми имат за цел установяване на 

работни отношения и сътрудничество в различни направления между Регионална колегия 

София-град и София-област от една страна: 

 АNEVAR – Национална асоциация на румънските оценители 

 Hungarian Real Estate Association – Унгарската асоциация за недвижими имоти 

 Университета за национално и световно стопанство (УНСС) 

 Университета по архитектура и геодезия (УАСГ) 

 Стопанска академия „Димитър Ценов” 

 Институт по интелектуална собственост и лидерство към УНСС,  

 Института за следдипломна квалификация към УНСС 

 Фондация „Качество 21-век”  

 

Съгласно клаузите на подписаните меморандуми, Регионалната ни колегия е ще си 

сътрудничи с нашите партньори в областта на организиране и провеждане на обучението и 

квалификацията на оценителите, организирането на кръгли маси, обсъждания и дискусии, 

организиране на национални и международни мероприятия, вкл. с европейско и 

международно участие, сътрудничество при разработване на проекти, информационен обмен, 

методология на оценяването, предоставяне на зали за събрания и други мероприятия и др.  

    В процес на обсъждане и подписване е и Меморандум за сътрудничество с AVAG – 

Асоциацията на гръцките оценители от регион Солун, с НАП, със Съюза на изобретателите в 

България, и с Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО).  

    



10 

 

 В резултат на близкото сътрудничество с водещи висши учебни заведения и водещи 

институции Регионална колегия София-град и София-област участва в периода 2013-2014 г. 

като съорганизатор или като докладчик в следните 5 броя кръгли маси, семинари и научни 

конференции:  

    1. Участие на РК София-град и София- област като съорганизатор в Третата научно-

практическа конференция с международно участие „Корпоративни финанси на 

формиращите се пазари – теория и практика” на Нов български университет (НБУ) на , 

като в секция „Съвременни практики при оценката на бизнеса на формиращите се пазари” с 

председател доц. д-р Виолета Касърова бяха изнесени  7 доклада от членове на РК София-

град и София-област: 

 Моделът FEVA – иновативен метод за оценка на бизнеса 

Доц. д-р Виолета Касърова – НБУ 

 Организационни проблеми на изготвянето и представянето на счетоводните 

отчети на финансовите предприятия у нас 
Проф. д-р Иван Душанов - д-р „Хонорис кауза” на СА„Д.А.Ценов” –Свищов, 

Татяна Илева - РК София-град и София-област към КНОБ 

 Метод за определяне на възстановителната стойност в условията на 

недостиг на информация и неговото практическо приложение 

Доц. д-р инж. Иван Митев - РК София-град и София-област към КНОБ 

 Тенденции в развитието на пазара на недвижими имоти в Централна и 

Източна Европа  

Доц. д-р инж. Георги Андонов – УАСГ 

Инж. Владислава Бретт – докторант, УАСГ 

 Патентите като активи - особености на оценяването им 

Инж. Виолета Шентова - РК София-град и София-област към КНОБ 

 Идентифицируеми и неидентифицируеминематериални активи – влияние 

върху фирмената репутация и стойността на бизнеса 

Татяна Илева - РК София-град и София-област към КНОБ 

Инж. Виолета Шентова - РК София-град и София-област към КНОБ 

 Съвременни практики при оценката на недвижими имоти в контекста на 

оценката на бизнеса 

Инж. Олга Петрова – РК София-град и София-област към КНОБ 

Дата: 09-10.09.2013 г.  Проведена в гр. София в Нов български институт 

 

    2. Тържество по случай 10 годишнината на Центъра по интелектуална 

собственост, който с Решение на Академичния съвет на УНСС от 10 юли 2013 г. се 

преобразува в Институт по интелектуална собственост и лидерство 

Дата: 22.10.2013 г. Проведена в гр. София, УНСС, зала Максима.  

Организатор: УНСС - Институт по интелектуална собственост и лидерство.  

Присъствали  75 човека, вкл. 7 представители на РК София-град и София-област.  

  

 3. Кръгла маса „Актуални въпроси при оценка на активи за кредитните 

институции. особености на оценяването при липса на пазарни данни.” 

Дата: 07.06.2014 г.      Проведена в зала „Европа” на Новотел хотел София 

Организатор: РК София-град и София-област 

Присъствали  79 човека, вкл. 25 представители на РК София-град и София-област, 
представители на кредитни и други институции.  

 4. „Оценка на вземания за целите на увеличение на капитала чрез апорт към 

Агенцията по вписванията” 

Дата: 25.06.2014 г. Проведена в гр.София, зала Панорама на Битов комбинат 
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Организатор: РК София-град и София-област 

Присъствали: 25 членове на РК София-град и София-област 

 5. Кръгла маса на тема „Етичните измерения на пазара на професионални 

услуги” 

Дата: 30.09.2014 г. Проведена  в Американския център на Столичната библиотека 

Организатор: Българската асоциация на управленските консултантски организации - 

БАУКО 

Присъствали: 25 участници, вкл. 4 членове на РК София-град и София-област 

 

IХ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  МЕЖДУ РЕГИОНАЛНИТЕ КОЛЕГИИ 

 

 През отчетния период взаимодействието между РК София град и София област и 

другите регионални колегии се свеждаше основно до срещите между председателите на 

регионалните колегии по време на редовните заседания на УС на КНОБ Друга насока на 

съвместната ни дейност е по обучение и повишаване на квалификацията, като РК София-град 

и София-област кани всички членове на Регионалните колегии към КНОБ на своите семинари, 

като им предлага да участват в някои по-специализирани семинарите на преференциалните 

цени, които са за членовете на нашата Регионална колегия.  

              Съветът на РК София град и София област организира  срещи както между 

ръководствата на Регионалните колегии, така и между техните членове,  които срещи биха 

допринесла според нас за осъществяване на сътрудничество между Регионалните колегии в 

областта на обучението и квалификацията на оценителите, усъвършенстване на нормативната 

уредба и др. И тук е мястото да кажа, че независимо от всички опити на членове на 

ръководните органи на КНОБ да бъдат противопоставяни регионалните колегии едни на други 

и още по-точно казано – да противопоставят РК София град и София област на останалите 

регионални колегии ние ще работим за единството на КНОБ. Във връзка с това за отчетния 

период  с активното ни съдействие са проведени: 

            1. Среща на ръководствата на РК и членовете на КПЕ през септември, 2013 г., хотел 

Централ, гр. Хисаря   

           2. Среща на ръководствата на РК през януари, 2014 г. – хотел , Аугуста, гр. Хисаря  

           3. Национална среща на ръководствата на РК  с ръководните органи на КНОБ, 19-

20.07.2014 г. 

          4. Национална среща на ръководствата на РК  с ръководните органи на КНОБ, 

11.10.2014 г. 

 

           Извън посочените в програмата мероприятия РК София град и София област 

ежегодно организира: 

   

Тържество по случай Коледа и Деня на оценителя. Стана традиция да се събираме в 

клуб-ресторанта „Народно събрание” в които участват основната част от нашите 

членове. Тук искам да отбележа, че по повод именни и рождени дни и други значителни 

събития всеки член получава нашите пожелания.  

  

 На 14.10.2013 г. се състоя тържествено честване на 85 годишнината на проф. Душанов от 

катедра „Счетоводство и анализ” на УНСС, на което присъстваха членове на 

регионалната колегия. Нека да пожелаем на проф. Душанов много здраве, за да 

продължи да бъде сред нас. 


