
ПРОГРАМА 
за дейността на РК София-град и област към КНОБ през  2013 г. 

 

І. Административно-организационни дейности: 

Осъществяват се от СРК и техническия секретар на РК София-град и 

София-област. 

1.    Разработване на програма на РК София-град и София-област за 2013 г. и 

представянето й за утвърждаване от Общото събрание на регионалната колегия. 

2.    Изготвяне на план-график за работата на работните комисии към Съвета на 

регионалната колегия /СРК/ на РК София-град и София-област през 2013 

година. 

3.    Обновяване и поддържане на уеб-сайта на РК София-град и София-област. 

4.    Провеждане на заседания на СРК минимум веднъж месечно, в т.ч. при 

необходимост съвместно с Председателите и/или с членовете на работните 

комисии към СРК. 

5.    Продължаване на текущото попълване на библиотеката на РК София-град и 

София-област с нормативни документи, стандарти, методологии, литература, 

вкл. и от СМСО и др. Публикуване на уеб-сайта на Регионалната колегия на 

списък с разполагаемите материали в библиотеката. 

6.    Издаване на информационен бюлетин по проблемите на оценителската 

дейност. 

7.    Съдействие на Клуба на оценителя, учреден от членове на регионалната 

колегия. 

8.    Осъществяване и поддържане на тясно сътрудничество с останалите 

Регионални Колегии. 

ІІ. Дейност, свързана с финансите и бюджета на регионалната 

колегия 

Осъществява се от членовете на СРК, оперативен счетоводител, 

техническия секретар и Ресорния отговорник по бюджет и финанси към 

СРК относно изготвянето на: 

1.    Финансов Отчет по изпълнение на приетия Бюджет на РК София-град и 

София-област за 2012 г., обвързан с изпълнение на програмата за 2012 г. и 

представянето му за утвърждаване от ОС. 



2.    Проекто-бюджет на РК София-град и София-област за 2013 г. и 

представянето му за утвърждаване от Общото събрание. 

3.    Текущи финансово-счетоводни справки  и анализи. 

ІІІ. Дейност по обучението и повишаване квалификацията на 

оценителите: 

Осъществява се от СРК, техническия секретар и Работната комисия по 

обучение и квалификация към СРК. 

1.    Организиране и провеждане на семинари и курсове за повишаване 

квалификацията на оценителите, съгласно разработена Програма на РК София-

град и София-област по повишаване квалификацията на оценителите. 

2.    Организиране на курсове за придобиване на оценителска правоспособност, 

в съответствие с утвърдени от КНОБ Програми за обучение на оценители по 

различните оценителски правоспособности. 

3.    Организиране на обсъждания, дискусии и срещи във формат кръгла маса, 

свързани с въпроси от оценителската дейност . 

4.    Организиране на рубрика в уеб-сайта на РК София-град и София-област за 

въпроси и отговори  по различни проблеми в областта на оценителската 

практика. 

5.    Осъществяване на сътрудничество с висши учебни заведения при 

изпълнението на Програмата на РК София-град и София-област по обучението 

и повишаване квалификацията на оценителите и избора на доказали се 

хабилитирани лектори, както и привличане на лектори сред оценителите с 

богат практически опит, с цел повишаване качеството на обучение и 

квалификация в РК София-град и София-област. 

6.    Предоставяне на другите регионални колегии на програми за  

квалификационни курсове и семинари,  успешно проведени от РК София-град и 

София-област. 

7.    Поддържане  на електронен регистър за преминати квалификационни 

курсове и семинари от членовете на РК София-град и София-област. 

ІV. Международна дейност 

Осъществява се от СРК, техническия секретар и Работната комисия по 

международна дейност към СРК. 

1.    Осъществяване  на контакти и мероприятия на оценителите от РК София-

град и София-област с представители  на организации  на оценителите от 

Европейския съюз и съседни държави или български оценители, преминали 



курсове на обучение и квалификация в Европейски и Международни 

оценителски организации. 

2.    Организиране на подготовката за семинари, обучения, кръгли маси за 

запознаване със специфични практики в областта на оценяването в България, 

Европа и света или нормативни документи, свързани с оценителската практика 

и международните стандарти. 

3.    Проучване и осъществяване на сътрудничество с професионални 

организации на европейско и международно равнище, за привличане на 

чуждестранни лектори и възможности за обмяна на опит. 

V. Дейност по Методология и стандарти за оценяване 

Осъществява се от СРК, техническия секретар и Работната комисия по 

Методология и стандарти за оценяване към СРК. 

1.    Участие в разработването на терминологичен речник. 

2.    Участие в разработване на приложенията към приетите от ОС на КНОБ 

международни оценителски стандарти. 

3.    Организиране на семинари и кръгли маси за запознаване с 

Международните стандарти за оценяване, за тяхното разясняване и за 

обсъждане на въпроси, възникващи от прилагането им. 

4.    Включване в библиотеката на РК София-град и София-област  на 

международните и европейски стандарти в оригинален вид и/или преведени на 

български език 

5.    Осигуряване на пълен достъп до документите издавани на Съюза по 

международни стандарти за оценяване. 

VІ. Дейност по промяна и актуализиране на нормативната уредба 

Осъществява се от СРК и от Работната комисия по нормативната 

уредба към СРК и членове на РК София-град и София-област, относно 

конкретно поставени задачи. 

1.    Попълване състава на Работната  комисия към СРК. 

2.    Оформяне и предоставяне на правни становища по постъпили в СРК.  

питания, въпроси, писма и материали. Тълкуване на правни казуси относно 

прилагането на нормативните документи, регламентиращи оценителската 

дейност, в т.ч. и подготовка на проекти за решения за приемането им от СРК. 



3.    Обобщаване на писмени предложения от членове на РК София-град и 

София-област за промени в  нормативната уредба, регламентираща дейността 

на КНОБ и Регионалните колегии. 

4.    Преглед и съгласуване на документи, регламентиращи взаимодействието и 

сътрудничеството  между РК София-град и София-област и други партньорски 

организации  – меморандуми, договори за сътрудничество, рамкови договори. 

VІІ. Дейност по връзки с обществеността и институциите: 

Осъществява се от СРК, техническия секретар и от Работната комисия за 

връзка с обществеността и инситуциите и със съдействието на всички 

членове на РК София-град и София-област. 

1.    Осъществяване контакт с институции, които ползват оценителски услуги 

чрез организиране на срещи и кръгли маси свързани с дейността на 

оценителите. 

2.    Организиране на срещи на членовете на РК София-град и София-област с 

ръководството на РК по проблеми, свързани с оценителската практика. 

3.    Организиране на срещи с другите регионални колегии към КНОБ с цел 

поддържане добри отношения в дух на колегиалност и взаимнопомощ . 

 

Проекто-програмата за дейността на РК София-град и София-област 

през 2013 г. е обсъдена и приета на заседание на Съвета на РК София-

град и София-област на 12.04.2013 г. Програмата е обезпечена с 

необходимия финансов ресурс в предложения Проект на Бюджет на 

РК София-град и София-област за 2013 г. 

 


