ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ
към ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
А К Т № 75/21.04.2017 г.
Обсъден и приет на заседание на Гражданския съвет към
Висшия съдебен съвет
(на основание т.V.13 от Правилата за действие на Гражданския съвет)

На заседание на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет,
проведено на 21.04.2017 г., по точка 1. от дневния ред:

т. 1. Правна рамка на дейността на независимите оценители в
България, проблемни области и предложения за подобряване на
нормативната уредба

Гражданският съвет към ВСС, след проведено обсъждане, приема за
сведение Проекта за изменение и допълнение на Закона за независимите
оценители и подкрепя предложените промени от г-жа Светла Дерменджиева
– Камара на независимите оценители в България и прави следните
препоръки:
предложение от г-н Владислав Славов – Съюз на юристите в
България:
1. При обсъждане на предложените изменения на Закона за
независимите оценители да се обсъди въпроса за наказателната
отговорност на независимите оценители, като специалисти в
материята да изведат критерии, на база на които да се предвиди тази
отговорност;
предложение от г-н Любомир Герджиков – Сдружение „СЕФИТА“:
2. Въвеждане на изпити за периодично доказване на квалификацията
на независимите оценители;

3. При отчитане дейността на независимите оценители пред КНОБ,
изрично да бъде включено изречението „Ефективен контрол за
изпълнение на задължението за професионална застраховка“;
предложение от г-жа Юлиана Колева – председател на Комисията по
правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС, член на ВСС:
4. При подаване на документи за членство да се изисква и справка от
КНОБ, професионални и съсловни организации.

Настоящият акт да бъде предоставен на Пленума на ВСС за сведение,
Камарата на независимите оценители в България, Министерство на
правосъдието, Министерство на икономиката и Комисията по правни
въпроси към 44-то Народно събрание, след като бъде конституирана.

гласуване: За - 12,
(приема се)

против - няма, въздържали се - няма.

Председателстващи заседанието:

/п/

/п/

Магдалена Лазарова

Мария Карагьозова

Председател на ГС към ВСС

Председател на ГС към ВСС

Избран от ВСС

Избран от НПО
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