
 
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 
 
 

З А К О Н 
 

за независимите оценители 
 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Този закон урежда: 

1. правния статут на независимите оценители; 

2. условията и реда за придобиване на правоспособност;  

3. регистъра на независимите оценители; 

4. условията и реда за упражняване на професията оценител; 

5. устройството, организацията и дейността на Камарата на независимите 

оценители; 

6. отговорността на независимите оценители за нарушаване на 

професионалните задължения и професионалната етика. 

Чл. 2. Законът цели да създаде условия за: 

1. идентифициране и прозрачност на дейността на независимите оценители; 

2. повишаване отговорността на независимите оценители за качеството на 

извършваните оценки; 

3. защита на интересите на потребителите на услуги от независимите 

оценители. 

Чл. 3. (1) Професията независим оценител е саморегулираща се и 
независима в определените от закона рамки. 

(2) Професията независим оценител е регулирана професия по смисъла на 
Закона за признаване на професионални квалификации. 

Чл. 4. Регистрираните независими оценители при извършване на оценки 
спазват Кодекса за професионална етика и следните принципи: 

1. независимост - необвързаност на регистрирания оценител, включително 

чрез неговите съдружници/акционери и персонал, с възложителя на оценката, с 

неговите ръководители или свързани с тях лица в материален, личностен или друг 

аспект; 

2. обективност, безпристрастност и недопускане на предубеждение, 

конфликт на интереси или друго влияние, което да попречи на реалната преценка на 

оценителя; 



 
 
 

3. професионална компетентност - притежаване и поддържане на 

достатъчно професионални познания за действащото законодателство и за стандартите 

и методите, необходими за извършване на оценки; 

4. конфиденциалност - запазване в тайна на информацията за дейността на 

възложителя, получена в резултат на извършената оценка; 

5. професионално поведение - в своята професионална работа оценителят 

действа по начин, който е в съответствие с доброто име на тази професия, и се 

въздържа от действия, които биха довели до уронване престижа на професията; 

6. почтеност - оценителят е честен, последователен и обективен при 

извършване на оценката; 

7. отговорност - оценителят е лично отговорен за извършената оценка; 

дружеството на независимия оценител носи отговорност за извършената от негово име 

оценка. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ПРАВЕН СТАТУТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ. ПРИДОБИВАНЕ НА 
ПРАВОСПОСОБНОСТ. ВИДОВЕ ПРАВОСПОСОБНОСТ. РЕГИСТЪР НА 

НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ 

 

Чл. 5. Независимият оценител е лице, което въз основа на регистрация в 
регистъра на независимите оценители има право да изготвя и подписва доклад за 

оценка на обекти, подлежащи на оценяване, като прилага необходимите стандарти. 

Чл. 6. (1) Независимият оценител може да получи правоспособност за 
извършване на следните видове оценки: 

1. на недвижими имоти; 

2. на недвижими имоти с културно-историческа значимост; 

3. на машини и съоръжения; 

4. на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други 

фактически отношения; 

5. на търговски предприятия и вземания; 

6. на финансови активи и финансови институции; 

7. на други активи, включително произведения на изкуството, които не са 

движими паметници на културата.  

(2) Предмет на оценка са само обектите, оценяеми в пари. 

(3) Оценката на обект представлява становище на независимия оценител 
относно стойността на обекта за конкретна цел, в определен момент от време и в 

условията на конкретен пазар, изготвено под формата на доклад в писмена форма, 

подписан и подпечатан. Становището на независимия  оценител не е задължително за 

възложителя.  



 
 
 

(4) За всеки вид оценка се полага изпит за получаване на правоспособност 
за извършването й. Независим оценител може да извършва повече от един вид оценка, 

ако успешно е издържал изпита за съответната правоспособност. 

Чл. 7. Правоспособност на независим оценител се придобива след: 

1. успешно полагане на изпит пред Камарата на независимите оценители по 

процедура, приета от общото събрание на камарата; 

2. писмено деклариране от лицето, че ще спазва Кодекса за професионална 

етика на независимите оценители и ще прилага утвърдените от общото събрание на 

Камарата на независимите оценители стандарти за оценяване; 

3. вписване в регистър към Камарата на независимите оценители и 

получаване на сертификат за правоспособност на независим оценител. 

Чл. 8. (1) За участие в изпита за придобиване на правоспособност на 
независим оценител  лицето трябва да отговаря на следните условия: 

1. да притежава диплома за висше образование с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, издадена от акредитирано 

висше училище; 

2. да не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по 

раздел I на глава шеста от Особената част на Наказателния кодекс; 

3. да не му е отнета правоспособността като независим оценител или да е 

изтекъл срокът, за който е била отнета. 

(2) За участие в изпита по ал. 1 лицето подава заявление до Камарата на 
независимите оценители, в което посочва вида оценки, за извършването на които иска 

да придобие правоспособност, придружено със следните документи: 

1. копие на дипломата за висше образование с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, издадена от акредитирано 

висше училище; 

2. свидетелство за съдимост; 

3. декларация, че не му е отнета правоспособността като независим 

оценител или че е изтекъл срокът, за който е била отнета; 

4. декларация, че ще спазва Кодекса за професионална етика на 

независимите оценители и ще прилага утвърдените от общото събрание на Камарата 

на независимите оценители стандарти за оценяване; 

5. документ за платена такса. 

(3) При установяване на непълноти и/или неточности в подадените 
документи заявителят се уведомява писмено в 7-дневен срок. Заявителят е длъжен да 

отстрани допуснатите непълноти и/или неточности в 14-дневен срок след получаване 

на уведомлението. В случай че непълнотите и/или неточностите не са отстранени в 

посочения срок, заявителят не се допуска до изпита. 

(4) В 14-дневен срок след провеждане на изпита управителният съвет на 
камарата се произнася с решение за регистриране на лицето, успешно положило 

изпита. Камарата на независимите оценители вписва лицето в регистъра на 

независимите оценители и му издава сертификат за правоспособност на независим 



 
 
 
оценител, в който се отбелязват видът правоспособност и поредният номер на 

вписване в регистъра. 

(5) За полагане на изпит и за издаване на сертификат по ал. 4 лицето 
заплаща такса по ценоразпис, утвърден от управителния съвет на Камарата на 

независимите оценители. 

(6) За получаване на сертификата по ал. 4 лицето се уведомява в  
3-дневен срок от издаването му.  

Чл. 9. Управителният съвет на Камарата на независимите оценители 
отказва вписване в регистъра, когато заявителят не отговаря на някое от изискванията 

на чл. 8, ал. 1 и/или не е издържало успешно изпита за придобиване на 

правоспособност на независим оценител. 

Чл. 10. (1) Независимият оценител е длъжен да заяви за вписване всяка 
промяна на обстоятелство, подлежащо на вписване в регистъра, в  

14-дневен срок от настъпване на промяната, като за вписване на промяната заплаща 

съответната такса от ценоразписа по чл. 8, ал. 5. 

(2) Независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на 
независимите оценители годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година. 

Чл. 11. (1) Независимият оценител се заличава от регистъра при: 

1. заличаване на лицето от търговския регистър или при обявяването му в 

ликвидация или в несъстоятелност; 

2. неосъществяване на дейност като независим оценител за срок, по-дълъг 

от 3 години, с изключение на случаите, когато чуждестранно лице не извършва 

постоянна дейност на територията на Република България; 

3. неизпълнение на задължението по чл. 10, ал. 2; 

4. установяване, че независимият оценител е престанал да отговаря на 

някое от изискванията на чл. 8, ал. 1 или чл. 17, ал. 1, 2 и 3; 

5. неизпълнение на задължението по чл. 21; 

6. изготвяне и подписване на три оценки, при извършването на които са 

установени нарушенията по чл. 42; 

7. неплащане на членския внос за повече от 3 месеца - когато е член, 

неплащане на глоба по чл. 36, ал. 1, т. 2 или неплащане на разходите по чл. 44, ал. 3; 

8. подадена молба. 

(2) Заличаването от регистъра се извършва с решение на управителния 
съвет на Камарата на независимите оценители. Със заличаването се обезсилва 

издаденият сертификат за придобиване на правоспособност. 

(3) След изтичане на една година от заличаването му независимият 
оценител може да подаде ново заявление за вписване в регистъра по общия ред. 

Чл. 12. (1) Решението на управителния съвет на Камарата на независимите 
оценители за отказ за вписване в регистъра и издаване на сертификат, както и 

заличаването от регистъра се мотивира. Решението на управителния съвет може да 



 
 
 
бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред контролния съвет на 

камарата по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

(2) Контролният съвет разглежда жалбата по същество и се произнася с 
решение в 14-дневен срок от постъпването й. 

(3) Решението по ал. 2 на контролния съвет подлежи на съдебно обжалване 
по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Чл. 13. Независимият оценител е длъжен в 7-дневен срок да уведоми 
писмено Камарата на независимите оценители за изгубен или унищожен сертификат 

за придобиване на правоспособност или печат. За издаване на дубликат се заплаща 

съответната такса от ценоразписа по чл. 8, ал. 5. 

Чл. 14. За вписването, заличаването или промяната на вписани в регистъра 
обстоятелства, за изгубен, унищожен или обезсилен сертификат за придобиване на 

правоспособност или печат, както и за налагане на дисциплинарна отговорност 

Камарата на независимите оценители публикува съобщение в Информационния си 

бюлетин. 

Чл. 15. (1) Камарата на независимите оценители води публичен регистър на 
независимите оценители, в който се вписват следните данни за лицата: 

1. идентификационни данни за независимия оценител: 

а) за физическите лица - трите имена, адрес и телефон; 

б) за юридическите лица - седалище и адрес на управление, телефон и 

списък на независимите оценители към него; 

2. образование, допълнителни квалификации, професия и стаж на 

независимия оценител; 

3. вид правоспособност; 

4. промени в обстоятелствата по т. 1-3; 

5. отнемане на правоспособност на независимия оценител и срокът, за 

който е отнета.    

 

(2) За вписаните юридически лица данните по ал. 1, т. 2 и 3 се отнасят за 
физическите лица - независими оценители, които работят за него, и поне за един от 

управителите или член на управителния орган на дружеството.  

(3) Регистърът по ал. 1 се поддържа в електронен вид и се публикува на 
интернет страницата на камарата.  

(4) С вписването в регистъра независимите оценители придобиват право на 
членство в Камарата на независимите оценители. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ 



 
 
 

Чл. 16. (1) Право да упражняват професията на независим оценител имат 
само лица, които са вписани в регистъра на независимите оценители и са получили 

сертификат за правоспособност на независим оценител. 

(2) Вписаните в регистъра на независимите оценители лица получават 
личен печат по образец, утвърден от камарата, с който подпечатват изготвените от тях 

оценки. 

(3) Признаването на професионална квалификация за упражняване на 
професията независим оценител в Република България, придобита в други държави 

членки и в трети държави, се извършва при условията и по реда на Закона за 

признаване на професионални квалификации. 

Чл. 17. (1) Правото за упражняване на професията на независим оценител е 
изключително. То се упражнява въз основа на договор между възложителя и 

независимия оценител - пряко като физическо лице или чрез дружество на независим 

оценител, с посочване на независимия оценител, отговорен за извършване на оценката. 

(2) Един независим оценител може да участва само в едно дружество на 
независим оценител. 

(3) За упражняване на дейност като дружество на независим оценител може 
да кандидатства лице: 

1. което е регистрирано по Търговския закон или по законодателството на 

друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, с основен предмет на 

дейност извършване на оценки; 

2. в което поне един от управителите или член на управителния орган на 

дружеството е правоспособен независим оценител; 

3. което е представило списък с независимите оценители, които работят 

към него. 

(4) Дружеството подава до камарата заявление за регистрация, към което 
прилага: 

1. документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 3; 

2. свидетелство за съдимост на управителите или членовете на 

управителния си орган; 

3. декларация на управителите или членовете на управителния орган, че 

дружеството ще спазва Кодекса за професионална етика на независимите оценители и 

ще прилага утвърдените от общото събрание на Камарата на независимите оценители 

стандарти за оценяване; 

4. декларации на независимите оценители по представения списък, че са 

съгласни да извършват дейността чрез дружеството; 

5. декларация от представляващия дружеството по регистрация, че не му е 

отнета правоспособността като независим оценител или че е изтекъл срокът, за който е 

била отнета; 

6. декларация, че не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация. 



 
 
 

(5) При установяване на непълноти и/или неточности в подадените 
документи заявителят се уведомява писмено в 7-дневен срок. Заявителят е длъжен да 

отстрани допуснатите непълноти и/или неточности в 14-дневен срок след получаване 

на уведомлението. В случай че непълнотите и/или неточностите не са отстранени в 

посочения срок, документите не се разглеждат. 

(6) Управителният съвет на Камарата на независимите оценители се 
произнася по заявлението по ал. 4 с мотивирано решение в 14-дневен срок от датата на 

подаване на заявлението. Решението се съобщава писмено на заявителя и влиза в сила 

от датата на приемането му. За издаване на сертификат на независим оценител 

заявителят заплаща съответната такса от ценоразписа по чл. 8, ал. 5 на Камарата на 

независимите оценители. 

(7) При отказ на регистрация решението по ал. 6 може да бъде обжалвано в 
14-дневен срок от съобщаването му пред контролния съвет на камарата по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. Контролният  съвет се произнася по жалбата в 

14-дневен срок от постъпването й. 

(8) Решението на контролния съвет подлежи на съдебно обжалване по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс. 

(9) Управителният съвет на Камарата на независимите оценители отказва 
вписване в регистъра, когато заявителят не отговаря на някое от изискванията на ал. 3 

и 4. 

Чл. 18. Независимият оценител е длъжен: 

1. да спазва принципите по чл. 4; 

2. да поддържа професионалната си компетентност; 

3. да изпълни задълженията си по договора за оценка, освен ако са налице 

обективни обстоятелства, които го възпрепятстват, като прилага утвърдените 

стандарти; 

4. да отчита дейността си пред Камарата на независимите оценители по 

утвърден от нея ред; 

5. да участва в дейността на Камарата на независимите оценители и 

нейните органи, както и да спазва устава на камарата, когато е неин член; 

6. да спазва Кодекса за професионална етика на независимите оценители; 

7. да се застрахова за рисковете от своята професионална дейност; 

8. да заплаща членски внос на Камарата на независимите оценители, когато 

е неин член; 

9. да съдейства на органите на Камарата на независимите оценители. 

Чл. 19. (1) Независимият оценител носи имуществена отговорност за 
вредите, които е причинил на възложителя, ако те са пряка и непосредствена 

последица от негови виновни действия. 

(2) Отговорността по ал. 1 се осъществява съгласно Закона за задълженията 
и договорите по общия исков ред. 



 
 
 

Чл. 20. При изпълнение на задълженията си по договора за оценка 
независимият оценител има право да изисква пълно съдействие и информация от 

възложителя на оценката. 

Чл. 21. (1) Независимият оценител не може да извършва и подписва 
оценка, когато: 

1. е свързано лице с възложителя по смисъла на § 1, т. 3 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс; 

2. е свързано лице със собственика и ползвателя на обекта на оценка по 

смисъла на § 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; 

3. той или свързано с него лице по смисъла на § 1, т. 3 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс има имуществен или друг частен интерес, свързан 

с обекта на оценката; 

4. към момента на извършване на оценката има задължения към 

собственика или ползвателя на обекта на оценка или към възложителя на оценката.   

(2) Ограничението по ал. 1 се прилага и за всички членове и служители на 
дружество на независим оценител. 

(3) Към доклада на оценителя за извършената от него оценка се прилага 
декларация за изпълнение на изискванията на ал. 1. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

УСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА КАМАРАТА НА 
НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ 

 

Чл. 22. (1) Камарата на независимите оценители, наричана по-нататък 
„камарата”, е професионална организация на независимите оценители и е юридическо 

лице на самостоятелна издръжка със седалище София. 

(2) Камарата осигурява и регулира упражняването на професията на 
независим оценител в интерес на обществото. Камарата е орган по признаване на 

професионална квалификация за професията независим оценител по смисъла на чл. 4, 

т. 5 от Закона за признаване на професионални квалификации. 

(3) Камарата организира и ръководи дейността на своите членове, като: 

1. организира и провежда изпитите на кандидатите за придобиване на 

правоспособност и получаване на сертификат на независим оценител; 

2. регистрира независимите оценители, които получават правоспособност 

съобразно изискванията на този закон; 

3. поддържа публичен регистър на независимите оценители; 

4. организира курсове за поддържане и повишаване квалификацията на 

своите членове; 

5. утвърждава стандарти за оценяване и образец на печат; 



 
 
 

6. издава наръчници и други помагала и печатни издания, чрез които 

осъществява методологично ръководство на дейността на независимите оценители; 

7. разработва правила и указания за унифициране на документите, които се 

изготвят при извършване на оценката; 

8. разработва и утвърждава система за контрол и отчитане на резултатите 

от дейността на независимите оценители; 

9. контролира спазването на този закон и на Кодекса за професионална 

етика; 

10. съдейства за разрешаване на спорове между независимите оценители, 

както и между тях и трети лица; 

11. представлява независимите оценители пред обществеността, 

държавните органи и международните организации;  

12. извършва и други дейности, предвидени в устава й. 

(4) Документите, стандартите и указания на камарата се публикуват на 
интернет страницата й. 

Чл. 23. (1) Органи на камарата са общото събрание, управителният и 
контролният съвет и комисията по професионална етика. 

(2) Камарата се представлява от председателя на управителния съвет. 

(3) В периода на мандата си членовете на управителния съвет, на 
контролния съвет и на комисията по професионална етика не могат да упражняват 

професията на независим оценител по смисъла на глава трета и спрямо тях не се 

прилага разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 2. 

Чл. 24. (1) Общото събрание на камарата е редовно или извънредно. 

(2) Редовно общо събрание се свиква ежегодно. 

(3) Извънредно общо събрание може да се свика по решение на 
управителния съвет или по искане най-малко на една десета от членовете на камарата. 

Чл. 25. (1) Право да участват в общото събрание имат всички членове на 
камарата.   

(2) Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения от 
общото събрание се определят с устава. 

Чл. 26. (1) Общото събрание се провежда, ако на него присъстват повече от 
половината членове. При липса на кворум общото събрание се отлага с един час, след 

което се провежда и се смята за редовно независимо от броя на присъстващите 

членове. 

(2) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 
присъстващите. 

Чл. 27. (1) Общото събрание на камарата: 

1. приема, изменя и допълва устава й; 

2. приема, изменя и допълва Кодекса за професионална етика; 



 
 
 

3. избира и освобождава председателите и членовете на управителния 

съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика; 

4. приема отчетите на управителния съвет, на контролния съвет и на 

комисията по професионална етика; 

5. утвърждава стандартите за извършване на оценки, процедурите за 

провеждане на изпит за придобиване на правоспособност и образец на печат; 

6. разглежда сигнали срещу решенията на комисията по професионална 

етика; 

7. определя размера на членския внос; 

8. приема бюджета на камарата. 

(2) Решенията на общото събрание по ал. 1, т. 1 и 2 се вземат с 
квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете на присъстващите членове. 

(3) Решенията по ал. 1, т. 3 се вземат с тайно гласуване. 

Чл. 28. (1) Управителният съвет на камарата се състои от  

7 членове. 

(2) Управителният съвет се избира от общото събрание за срок  
4 години. 

(3) Не се допуска членство в управителния съвет: 

1. за повече от два последователни мандата; 

2. на свързани лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на 

Търговския закон. 

(4) Редът за свикване на управителния съвет и правилата му за работа и 
вземане на решения се определят с устава. 

Чл. 29. Управителният съвет: 

1. свиква общото събрание; 

2. организира дейността на камарата и управлява имуществото; 

3. приема нови членове;  

4. създава, поддържа и публикува регистъра по чл. 15; 

5. организира провеждането на изпитите за придобиване на 

правоспособност като независим оценител най-малко два пъти годишно; 

6. утвърждава стандарти за несъвместимост на професията на независим 

оценител с други професии или функции; 

7. изпълнява други функции, възложени му с устава или по решение на 

общото събрание. 

Чл. 30. (1) Контролният съвет се състои от петима членове. 

(2) Контролният съвет се избира от общото събрание за срок  

4 години. 

(3) За членове на контролния съвет могат да бъдат избирани независими 
оценители с повече от 5 години стаж като независими оценители. 



 
 
 

Чл. 31. (1) Контролният съвет: 

1. следи за законосъобразността на решенията на управителния съвет, за 

тяхното изпълнение и за съответствието им с устава и с решенията на общото 

събрание; 

2. разглежда жалби срещу решенията на управителния съвет; 

3. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата 

на камарата; 

4. представя пред общото събрание отчет за дейността си и му предлага да 

освободи от отговорност членовете на управителния съвет, ако приеме, че са налице 

условия за това; 

5. решава други въпроси, изрично посочени в устава. 

(2) Председателят на контролния съвет може да присъства на заседанията 
на управителния съвет с право на съвещателен глас. 

(3) Редът за свикване на контролния съвет и правилата за работата му и за 
вземане на решения се определят с устава. 

Чл. 32. (1) Комисията по професионална етика се състои от петима членове, 
които се избират от общото събрание за срок 3 години. 

(2) За членове на комисията по професионална етика могат да бъдат 
избирани  независими оценители с повече от 7 години стаж като независими 

оценители. 

Чл. 33. (1) Комисията по професионална етика е орган за осъществяване на 
контрол върху спазването на правилата на професионалната етика и по провеждането 

на дисциплинарните производства по този закон. 

(2) Комисията по професионална етика: 

1. следи за спазването на Кодекса за професионална етика на независимите 

оценители; 

2. приема решения за налагане на дисциплинарна отговорност и за 

заличаване на дисциплинарни наказания; 

3. разглежда сигнали на трети заинтересувани лица за нарушения, свързани 

със спазването на Кодекса за професионална етика на независимите оценители; 

4. разглежда сигнали за нарушения в изпитната процедура за придобиване 

на правоспособност като независим оценител и дава мотивирани предложения за 

провеждане на нови изпити или потвърждава редовността на проведените; 

5. разглежда спорове по изготвени оценки на независими оценители. 

Чл. 34. Финансирането на дейността на камарата се осигурява от: 

1. годишни вноски на членовете на камарата; 

2. приходи от такси за провеждане на курсове и изпити и за издаване на 

сертификат и за правоспособност на независим оценител; 

3. приходи от абонамент и от издателска дейност; 

4. приходи от извършване на консултантски услуги; 



 
 
 

 

5. приходи от санкции, налагани от камарата; 

6. приходи от дарения; 

7. други приходи. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ 

 

Чл. 35. За виновно неизпълнение на задълженията по закона и по Кодекса 
за професионална етика на независимите оценители независимите оценители носят 

дисциплинарна отговорност. 

Чл. 36. (1) Дисциплинарните наказания са:  

1. порицание; 

2. глоба от 100 до 3000 лв.; 

3. предупреждение за лишаване от правоспособност; 

4. лишаване от правоспособност за срок от 6 месеца до една година; 

5. заличаване на регистрацията и обезсилване на сертификата. 

(2) Глобата по ал. 1, т. 2 се събира в полза на камарата. След налагане на 
дисциплинарно наказание по ал. 1, т. 4 лицето полага контролен изпит за 

възстановяване на правоспособността, а при наказанието по ал. 1,  

т. 5 - изпит за правоспособност, и заявява вписване в регистъра по общия ред. 

Чл. 37. (1) Дисциплинарната отговорност се погасява с изтичането на 6 
месеца от откриване на нарушението и на две години от извършването му. 

(2) Дисциплинарното нарушение са смята за открито от момента, в който 
Комисията по професионална етика е узнала за нарушението. В случай че узнаването е 

станало по повод на подаден сигнал, комисията е длъжна в  

3-месечен срок да образува дисциплинарно производство. 

Чл. 38. (1) Дисциплинарното производство се образува по сигнал на всяко 
заинтересувано лице или служебно по решение на Комисията по професионална етика.   

 

 

(2) Комисията по професионална етика уведомява независимия оценител, 
който може да даде обяснения в 7-дневен срок от уведомяването. 

(3) Председателят на Комисията по професионална етика определя 
председател и двама членове на дисциплинарния състав, на които възлага 

разглеждането на дисциплинарното дело. 

Чл. 39. (1) Председателят на състава насрочва заседание и поканва за 
участие подателя на сигнала и независимия оценител.   



 
 
 

(2)  Заседанията на комисията са закрити. 

(3) В дисциплинарното производство се допускат всички доказателства от 
значение за делото. 

Чл. 40. (1) По дисциплинарното дело дисциплинарният състав се произнася 
с мотивирано решение. 

(2) Решението по ал. 1 се постановява след закрито съвещание с мнозинство 
от членовете на състава. 

(3) Решението за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 36, ал. 1, т. 5 
се взема с единодушие от членовете на състава. При липса на единодушие 

производството се прекратява. 

(4) Дисциплинарният състав разглежда и решава дисциплинарното дело  в 
едномесечен срок от възлагането. 

(5) Решението по ал. 1 се съобщава на независимия оценител в  
3-дневен срок от приемането му. 

(6) Решението може да се обжалва от независимия оценител по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 

Чл. 41. Дисциплинарното наказание се заличава, ако от налагането му са 
изтекли: 

1. шест месеца - за наказанието по чл. 36, ал. 1, т. 1 и 3; 

2. една година, считано от плащането или от принудителното събиране на 

глобата по чл. 36, ал. 1, т. 2; 

3. две години, считано от изтичане срока на наказанието по чл. 36, ал. 1, т. 

4; 

4. три години, считано от налагане на наказанието по чл. 36, ал. 1,  

т. 5. 

 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

ОСПОРВАНЕ НА ОЦЕНКА 

 

Чл. 42. Изготвена от независим оценител оценка може да бъде оспорена 
пред Комисията по професионална етика в 14-дневен срок от датата на предаването й 

по предназначението, за целите на което е възложена, въз основа на: 

1. неспазване на стандартите за оценка; 

2. злоупотреба с информация; 

3. конфликт на интереси. 

Чл. 43. (1) Комисията се сезира с подаването на писмен сигнал, който 
съдържа името и адреса на подателя, както и неговия подпис. 



 
 
 

(2) Председателят на комисията определя контролен състав за разглеждане 
на оспорена оценка в 7-дневен срок след получаването на сигнала. 

(3) Контролният състав се състои от петима членове, трима от които са 
независими оценители по жребий, а останалите двама са членове на Комисията по 

професионална етика. 

(4) В срока по ал. 2 комисията уведомява независимия оценител, изготвил 
оценката, който може да даде писмени обяснения в 7-дневен срок. 

Чл. 44. (1) Контролният състав се произнася с мотивирано решение в 
двуседмичен срок от изтичането на срока по чл. 43, ал. 2. Решението заедно с мотивите 

по него се огласява публично. 

(2) В случай че при извършване на оценката са установени нарушенията по 
чл. 42, комисията служебно образува дисциплинарно производство. 

(3) Разходите по оспорване на оценката са за сметка на лицето, инициирало 
проверката, а в случая на ал. 2 разходите се възлагат на независимия оценител. 

 

  

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. (1) Камарата се учредява по инициатива на най-малко  

25 лицензирани оценители, които образуват инициативен комитет. Министърът на 

икономиката и енергетиката публикува на интернет страницата на министерството 

покана за образуване на инициативен комитет. Министърът на икономиката и 

енергетиката, подпомаган от инициативния комитет, организира провеждането на 

учредително събрание на Камарата на независимите оценители в срок до 3 месеца от 

влизането в сила на този закон. 

(2) Министърът на икономиката и енергетиката публикува обявлението за 
датата и мястото на провеждането му в два национални всекидневника не по-късно от 

един месец преди датата на провеждане на събранието. 

§ 2. (1) Камарата на независимите оценители се конституира на 
учредително събрание с участието поне на една втора от заявилите участие 

лицензирани оценители.   

(2) Право да участват в учредителното събрание имат единствено лица, 
лицензирани като оценители по реда на Наредбата за анализите на правното състояние 

и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, 

приета с Постановление № 113 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 

2002 г.; изм., бр. 115 от 2004 г. и бр. 54 от 2006 г.). 

(3) Лицата по ал. 2 подават заявление за участие в учредителното събрание 
на Камарата на независимите оценители до инициативния комитет, придружено с 

копие на лиценза, свидетелство за съдимост, декларация, че са регистрирани по 

Търговския закон и не са обявени в несъстоятелност или не са в ликвидация (за 

дружествата), и декларация, че ще спазват устава,  Кодекса за професионална етика и 



 
 
 
стандартите съгласно изискванията на закона. Заявленията се подават не по-късно от 

14 работни дни преди датата на провеждане на учредителното събрание. 

(4) За конституиране органите на камарата придобитият стаж като 
оценител, лицензиран по реда на Наредбата за анализите на правното състояние и 

приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, се 

признава за професионален стаж по смисъла на този закон. 

§ 3. Учредителното събрание приема устав на камарата и Кодекс за 
професионална етика на независимите оценители. Проектите на устав и на Кодекс за 

професионална етика се изготвят от инициативния комитет и се огласяват публично на 

интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката най-късно 

една седмица преди датата на събранието. 

§ 4. Учредителите се вписват в регистъра към Камарата на независимите 
оценители при условията на § 6, ал. 1. 

§ 5. Получилите лиценз за оценители от Агенцията за приватизация по реда 
на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за 

условията и реда за лицензиране на оценители продължават да осъществяват 

дейността си по досегашния ред до изтичането на срока по § 6, ал. 1. 

§ 6. (1) В срок една година от влизането в сила на закона оценителите 
трябва да бъдат вписани в регистъра по чл. 15 и да имат сертификат за 

правоспособност да извършват оценки. 

(2) След изтичането на срока по ал. 1 оценки могат да се извършват само от 
оценители, вписани в регистъра по чл. 15. 

§ 7. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, 
бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20, 31, 39, 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 

115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 

59 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 5, ал. 2 се създава изречение второ:  

„Изготвянето на оценки се възлага на независими оценители съгласно 

Закона за независимите оценители.” 

2. В чл. 26: 

а) в ал. 2, изречение първо думите „оценители, определени по реда на чл. 5, 

ал. 2” се заменят с „независими оценители съгласно Закона за независимите 

оценители”;  

б) алинея 5 се изменя така: 

„(5) Методите, обхватът и условията за извършване на приватизационните 

оценки, както и съдържанието на анализите на правното състояние се определят от 

Министерския съвет.” 

§ 8. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен 
вестник”.  

 

 

Законът е приет от XL Народно събрание на …………………… 2008 г. и е 

подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 



 

 

 
 

М  О  Т  И  В  И 
 

към проекта на Закон за независимите оценители 
 

 

През последните години нараства необходимостта от въвеждането на 

подход за по-добро регулиране в Република България с цел да  се осигури справедлива 

и конкурентна пазарна среда и да се гарантират на бизнеса равни условия при  

осъществяването на стопанска дейност.  

По-доброто регулиране е ключов приоритет на Европейската комисия. През 

2002 г. Европейската комисия стартира мащабна програма за усъвършенстване на 

административното регулиране, а държавите членки предприеха поетапни действия за 

подобряване на бизнес средата, за да се повиши конкурентоспособността на 

икономиката. 

Нашата страна също предприе редица действия, свързани с по-доброто 

регулиране. Премахването и опростяването на лицензионните и разрешителните 

режими, които са пречка за динамичното развитие на икономиката и създаването на 

по-добра бизнес среда, е един от приоритетите на българското правителство. 

Налице е непрекъснат диалог между правителството и бизнеса, чиято цел е 

на основата на принципите на по-доброто регулиране да се създаде ясен регламент за 

взаимодействие между органите на изпълнителната власт и бизнес организациите при 

осъществяване политиката на правителството в областта на регулирането. В тази 

връзка на 23 януари 2008 г. в Съвета за икономически растеж бяха обсъдени 

предложенията на бизнес организациите за премахване и облекчаване на конкретни 

регулативни режими. 

Представеният с помощта на Световната банка  доклад „Политиката на 

България в областта на регулаторната реформа в Европейския съюз: сближаване с най-

добрите европейски регулаторни среди” послужи като основа на разработен проект на 

Програма за по-добро регулиране 2008-  

2010 г. Част от този проект е и отмяната и облекчаването на 16 регулативни режима, 

един от които е режимът, регулиращ дейността на независимите оценители в 

България, който престои да бъде регламентиран със самостоятелен закон. 

 

До момента правоспособност за осъществяване на дейност като независим 

оценител се придобива по реда на Наредбата за анализите на правното състояние и 

приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, приета 

с Постановление № 113 на Министерския съвет от 2002 г. Тази наредба обаче засяга 

основно дейността на Агенцията за приватизация, която по същество е временен 

орган, чийто живот ще завърши след приключването на приватизационния процес у 

нас. Тя няма за цел да осъществява практически контрол върху дейността на 

независимите оценители и евентуалните й надзорни функции се ограничават до 

приемането или отхвърлянето на оценки по  приватизационни сделки. За всички 

останали оценки, които се извършват в икономическия живот на държавата, общините 

и в частния сектор, липсват механизми за контрол върху професионалната етика при 

оценителската дейност и обективността на самите оценки. Професионалната 
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отговорност на оценителите се ограничава до виновно причинените щети, но 

доказването на виновност е сложен и трудно осъществим процес. 

Всички изтъкнати до тук проблеми налагат да се регулира дейността на 

независимите оценители с оглед защитата на интересите на обществото, на държавата 

и професионалната общност. Целта на закона е да се увеличи общественото доверие в 

извършените независими оценки, да се създадат възможности  за по-пълно и 

ефективно използване на квалификацията и професионалния опит на независимите 

оценители и утвърждаване принципите на справедливата цена и прозрачност в 

сделките, свързани с държавно имущество или управление на средствата на 

публичните дружества. 

Законопроектът предвижда регулирането на дейността на независимите 

оценители да се осъществява посредством професионалната им организация. 

Основните функции на Камарата на независимите оценители са да удостоверява 

професионалните качества на независимите оценители и качеството на независимите 

оценки. 

Със създаването на професионална организация се цели да се повиши 

квалификацията и професионалното равнище на независимите оценители и да се 

доближи тяхната практика към световните и европейските стандарти. Камарата е 

организирана като саморегулиращ се орган, чиито основни правомощия са: 

- да определя стандарти и методология за извършване на независими 

оценки; 

- да определя изпитните процедури и да провежда изпитите за придобиване 

на правоспособност като независим оценител;  

- да приема правила за професионална етика на независимите оценители, и 

- да осъществява контрол върху правилността на извършваните независими 

оценки. 

С този законопроект за първи път се дава възможност да се оспори 

правилността на направената оценка пред професионален орган. Това може да бъде 

направено пред Комисията по професионална етика. 

Законът е изключително необходим и ще бъде важна стъпка за 

установяване принципите на добросъвестност, информираност и обективност при 

извършването на оценки, които са в основата на действащата пазарна икономика. 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 
       (Сергей Станишев) 
 

 
 

 

 

 


