
ПРОГРАМА 

за дейността на РК София-град и София-област за 2011 година 

Приета на ОС на РК София-град и София-област на 30.04.2011 г. 

І. Административно-организационни дейности: 

1. Завършване  окомплектоването на офиса на РК с необходимата техника за 

осъществяване на целодневна работа. 

2. Разработване на проект за бюджет на РК за 2011 г. и утвърждаването му от ОС 

преди приемане на бюджета на КНОБ. 

3. Обсъждане за допълнение и изменение на Правилника за документооборота, 

счетоводната политика и Правилника за устройство и дейността на 

Регионалните колегии, и внасяне на предложения в КНОБ за утвърждаването 

им. 

4. Изготвяне на план-график за работата на работните групи към Съвета на РК 

София-град и София-област за периода май 2011-май 2012 година. 

5. Поддържане на уеб-сайта на РК София-град и София-област. 

6. Организиране на форум в уеб-сайта на РК София-град и София-област. 

7. Изработване и въвеждане на процедура по избор на учебни програми, теми, 

преподавателски екипи, лектори и всички съпътстващи административно-

организационни дейности по провеждането на семинари, курсове и кръгли 

маси. 

8. Провеждане на организационни заседания на Съвета на РК веднъж месечно, 

включително и съвместно с Работните групи към Съвета на РК. 

9. Съвместно с КНОБ създаване на библиотека с нормативни документи, 

стандарти, методологии, литература и др. 

ІІ. Дейност по обучението и повишаване квалификацията на 

оценителите: 

1. Организиране и провеждане на семинари за повишаване квалификацията на 

оценителите, съгласно разработена  от Работната група по обучение и 

квалификация и приета от Съвета на РК „Програма на РК София-град и София-

област по обучението и повишаване квалификацията на оценителите” и в 

съответствие с изисквания към професията „оценител” и Програмите за 

повишаване на квалификацията на независимите оценители, разработени от 

КНОБ. 



 

2. Организиране на курсове за опресняване и повишаване знанията на 

оценителите в съответствие с програмата за повишаване на квалификацията на 

независимите оценители, разработени от РК София-град и София-област и 

одобрени от КНОБ. 

3. Съвместно с КНОБ,  организиране на курсове за придобиване на оценителска 

правоспособност, в съответствие с утвърдениот КНОБ Програми за обучение на 

оценители по различните специалности. 

4. Организиране на срещи във формат „кръгла маса” с възможно максимален 

брой участници по въпроси, свързани с оценителската практика. 

5. Създаване на рубрика на уеб-сайта на РК София-град и София-област за 

въпроси по различни проблеми в областта на оценителската практика. 

6. 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 лектори, с цел 

повишаване качеството на обучение и квалификация в РК София-град и София-

област. 

7. Въвеждане на документ (квалификационна книжка) и създаване на 

електронен регистър за вписване на преминати обучения. 

ІІІ. Международна дейност 

1. Организиране  от Работната група по международна дейност към Съвета на 

РК, на срещи на оценителите от 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. 

3. Проучване на възможности за сътрудничество с професионални организации 

на европейско и международно равнище, за привличане на чуждестранни 

лектори и възможности за обмяна на опит. 

ІV. Дейност по Методология на оценяването 

1. Съвместно с Работната група по методологията на оценяването към Съвета на 

РК  внасяне на становище в КНОБ за препоръчителни оценителски стандарти и 

участие в разискванията по тях. 



 

2. Изработване на становище относно разработваната и предстояща за 

разглеждане на Общото събрание на КНОБ Методика за остойностяване на 

оценителските услуги, след публикуването й на уеб-сайта на КНОБ. 

3. Участие на представители на РК София-град и София-област в разискванията 

по разработване на Правила за отчитане на дейността на независимите 

оценители съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО. 

V. Дейност по нормативната уредба: 

1. Изготвяне и внасяне в КНОБ на становища за изменения и допълнения в 

ЗНО, Устава и другите вътрешно-нормативни документи при необходимост. 

2. Обобщаване на мнения на членове на РК по предложени промени в ЗНО, 

Устава и другите вътрешно-нормативни документи и представянето им в КНОБ. 

3. Отразяване на настъпили промени в нормативната уредба, свързана с 

оценителската дейност и публикуване на уеб-сайта на РК София-град и София-

област. 

4. Утвърждаване на Правилник за дейността на работните групи към Съвета на 

РК, одобрен и приет от Съвета на  РК София-град и София-област. 

VІ. Дейност по издигане престижа на професията и защита от 

нелоялна конкуренция: 

1. Организиране и  провеждане на семинари, работни срещи и кръгли маси  на 

оценителите от София-град и София-област с възложители на оценки, местни, 

областни и държавни институции, банки, органи на съдебната система по 

въпроси и проблеми свързани с оценителската дейност в България. 

2. Организиране на работни срещи с ръководствата на останалите регионални 

колегии. 

3. Организиране на работна среща на оценители от РК София-град и София-

област с членове на УС на КНОБ по въпроси на монополизма в оценяването. 

4. Подпомагане дейността на работните групи към РК за организиране на 

изнесени семинари и кръгли маси извън София с цел изграждане дух на единна 

оценителска общност в РК (teаm building). 

5. Работа в посока популяризиране на РК София-град и София-област и 

подобряване и издигане престижа на регулираната професия „оценител”. 

6. Осъществяване на сътрудничество с браншови организации в България. 

 


