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КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

 
 
 
 
 

Съгласно решение на Управителния съвет на КНОБ по т. 7.3. от Протокол № 74 от 

28.09.2018 г. всеки независим оценител, упражняващ професията Независим оценител 

по чл.16, ал.1 от ЗНО и вписан в Регистъра на независимите оценители на КНОБ 

заплаща годишна вноска съгласно чл.10, ал.8 от Кодекса за професионална етика в 

размер на 50.00 /петдесет/ лева за 2019 г., за всяка вписана оценителска 

правоспособност в Регистъра на независимите оценители на КНОБ,  съгласно чл.6, ал.1 

от ЗНО, платима в срок до 31.05.2019  г. вкл., съгласно решение на Управителния съвет 

на КНОБ от 22.03.2019 г. 
 

Съгласно решение на Управителния съвет на КНОБ по т. 7.4. от Протокол № 74 от 

28.09.2018 г. при неизпълнение на задълженията за плащане на годишните вноски от 

независимите оценители вписани в Регистъра на независимите оценители на КНОБ, 

съгласно чл.10, ал.8 от Кодекса за професионална етика, се налагат дисциплинарни 

наказания, съгласно глава пета „Дисциплинарна отговорност” от ЗНО. 
 
 

  
 
 

УКАЗАНИЯ  
към незевисимите оценители – физически лица  

 

 

Банка и банкова сметка и основание 

за внасяне на годишна вноска за 2019 год. на независимия оценител 

Банка Юробанк и Еф Джи България АД 

Име на получател КНОБ 

IBAN BG 23 BPBI 7942 1079 5016 14 

BIC BPBIBGSF 

Основание Три имена на независимия оценител, ЕГН и задължително 

изброяване на правоспособност/и със съкращение, за която/които 

се заплаща. 
 

Съкращения на правоспособности: 

НИ - Недвижими имоти; 
НКЦ - Недвижими културни ценности; 
МС - Машини и съоръжения; 
ПИИСДФО - Права на интелектуалната и индустриалната 
собственост и други фактически отношения; 
ТПВ - Търговски предприятия и вземания; 
ФАФИ - Финансови активи и финансови институции; 
ДА - Други активи, включително произведения на изкуството, които 
не са движими културни ценности; 
ЗЗТН - Земеделски земи и трайни насаждения; 
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ПИГТ - Поземлени имоти в горски територии. 
 

Годишна вноска за 2019 год. на независим оценител 

В зависимост от 

броя на 

оценителските 

правоснособности 

притежавани от 

независимия 

оценител: 

 

- за 1 /една/ правоспособност – 50 /петдесет/ лв. 

- за 2 /две/ правоспособности – 100 /сто/ лв. 

- за 3 /три/ правоспособности – 150 /сто и петдесет/ лв. 

- за 4 /четири/ правоспособности – 200 /двеста/ лв. 

- за 5 /пет/ правоспособности – 250 /двеста и петдесет/ лв. 

- за 6 /шест/ правоспособности – 300 /триста/ лв. 

- за 7 /седем/ правоспособности – 350 /триста и петдесет/ лв. 

- за 8 /осем/ правоспособности – 400 /четиристотин/ лв. 

- за 9 /девет/ правоспособности – 450 /четиристотин и петдесет / 

лв. 

Примери:  

 

- ако един независим оценител притежава 1 вид правоспособност – 

заплаща сума в размер на  50 /петдесет/ лв.; 
 

- ако един независим оценител притежава 3 вида правоспособности – 

заплаща сума в размер на  150 /сто и петдесет/ лв.; 
 

- ако един независим оценител притежава 5 вида правоспособности – 

заплаща сума в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. 
 
 
 

 

 

 

УКАЗАНИЯ  
към дружества на независим оценител (юридически лица) 

 

Банка и банкова сметка и основание 

за внасяне на годишна вноска за 2019 год. на дружество на независим оценител 

Банка Юробанк и Еф Джи България АД 

Име на получател КНОБ 

IBAN BG 23 BPBI 7942 1079 5016 14 

BIC BPBIBGSF 

Основание „Наименование на дружеството на независим оценител, ЕИК и 

задължително изброяване на правоспособност/и със съкращение, 

за която/които се заплаща.” 
 

Съкращения на правоспособности: 

НИ - Недвижими имоти; 
НКЦ - Недвижими културни ценности; 
МС - Машини и съоръжения; 
ПИИСДФО - Права на интелектуалната и индустриалната 
собственост и други фактически отношения; 
ТПВ - Търговски предприятия и вземания; 
ФАФИ - Финансови активи и финансови институции; 
ДА - Други активи, включително произведения на изкуството, които 
не са движими културни ценности; 
ЗЗТН - Земеделски земи и трайни насаждения; 
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ПИГТ - Поземлени имоти в горски територии. 
 

Годишна вноска за 2019 год. на дружество на независим оценител 

В зависимост от 

броя на 

оценителските 

правоснособности 

вписани в 

сертификата на 

дружеството на  

независим 

оценител: 

 

- за 1 /една/ правоспособност – 50 /петдесет/ лв. 

- за 2 /две/ правоспособности – 100 /сто/ лв. 

- за 3 /три/ правоспособности – 150 /сто и петдесет/ лв. 

- за 4 /четири/ правоспособности – 200 /двеста/ лв. 

- за 5 /пет/ правоспособности – 250 /двеста и петдесет/ лв. 

- за 6 /шест/ правоспособности – 300 /триста/ лв. 

- за 7 /седем/ правоспособности – 350 /триста и петдесет/ лв. 

- за 8 /осем/ правоспособности – 400 /четиристотин/ лв. 

- за 9 /девет/ правоспособности – 450 /четиристотин и петдесет / 

лв. 

Примери:  

 

- ако в сертификата на дружество на независим оценител е вписана 1 вид 

правоспособност  – заплаща се сума в размер на 50 /петдесет/ лв.; 
 

- ако в сертификата на дружество на независим оценител са вписани 3 

вида правоспособности – заплаща се сума в размер на 150 /сто и 

петдесет/ лв.; 
 

- ако в сертификата на дружество на  независим оценител са вписани 5 

вида правоспособности – заплаща се сума в размер 250 /двеста и 

петдесет/ лв. 
 
 


