РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
_________________________________________________________
Проект!

ЗАКОН
за изменение и допълнение на ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ
( В сила от 15.12.2008 г., Обн. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г.)
§ 1. Създават се „Преходни разпоредби” с §1, §2, §3 и §4 към настоящия закон, както следва:
„ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Камарата на независимите оценители в България може да регистрира по своя инициатива независими оценители по право в публичния регистър и след срока по §5, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби, в случаите, когато се отнася за нейни редовни членове, учредители или оценители с високи професионални качества и упражняването на дейността им като независими оценители е от обществен интерес.
§2. Всички оценители, поканени от Камарата на независимите оценители в България за регистрация по право по нейна инициатива следва да представят в Камарата заявление с приложен лиценз за регистрация в седемдневен срок от датата на получаване на поканата, която може да бъде писмена или устна.
§3. Независимите оценители, поканени за регистрация по право по инициатива на Камарата на независимите оценители в България не могат да упражняват дейност като независими оценители до вписването им в регистъра по чл.15 от закона. 
§4. Камарата на независимите оценители в България упражнява правото на регистрация по нейна инициатива на независими оценители по право до  01.09.2010г.”
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Мотиви
към проекта на Закон за изменение и допълнение 
на Закона за независимите оценители

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители (ЗНО) има за цел удължаване на сроковете за вписване по право в регистъра към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ). 
Законът за независимите оценители е сравнително нов закон с изключително важно значение. Той има за цел да създаде организирана професионална структура от оценители, гарантираща професионализъм и независимост при изработването на оценки на държавно и общинско имущество в приватизационните сделки  и процедури.
Независимите оценители живеят и упражняват своята дейност в различни краища на страната. КНОБ като нова професионална организация не успява да обхване всички свои членове и така прави организационни пропуски, които водят до пропускане на срока за регистрация по право за нейни членове и дори учредители. Парадоксалното в случая е, че има независими оценители, които са били учредители на КНОБ и са представили всички необходими документи и за регистрация, но не се регистрирани по право  в регистъра по чл.15 от ЗНО. Независимите оценители остават с убеждението, че са изпълнили своето задължение и повторно не следва да подават документи за регистрация, тъй като КНОБ ще ги регистрира по право в регистъра по чл.15. КНОБ не предприема действия по регистрация по право на своите членове и учредители, тъй като това нейно задължение не произтича директно от приетия закон.
Към момента лицензираните оценители са поставени в неравностойно положение спрямо останалите вписани в регистъра независими оценители, тъй като те не са с отнети или прекратени права. В сега действащия закон няма разпоредба, която да указва  как да се регистрират в регистъра по чл.15. КНОБ няма право да предприеме каквито и да било действия, за да регистрира правоспособни независими оценители.  
В обществен интерес е да се удължи срокът за регистрация по право в регистъра по чл.15 от ЗНО и да се даде възможност на независимите оценители с дългогодишен стаж и доказана професионална квалификация да се регистрират като независими оценители, за да могат  упражняват тази своя дейност. 
Вписването на лицензираните независими оценители в регистъра по чл.15 ще доведе и до увеличаване на членовете на КНОБ, което ще издигне нейния авторитет на професионална независима организация и ще увеличи нейния бюджет, което не е за пренебрегване, тъй като тази организация е на самоиздръжка. 
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