Членство в КНОБ РК - Варна за 2022 г.

Файлове: Заявление и деклария за членство в КНОБ 2022 г.

Уважаеми независими оценители,

На основание разпоредбата на чл. 10.1. от Финансовия правилник на КНОБ, срокът
за плащане на годишния членски внос за 2022 г. е до 28.02.2022 г., за настоящите
членове на КНОБ. Тази година с решение на УС всички членове на КНОБ ще имат
право на безплатно участие в едно квалификационно мероприятие, с изключение
на Осма национална конференция.

Възможността за членство в КНОБ е текуща и постоянна.

Заплащането на членския внос е по банков път и е в размер на 120.00 лв.

В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на
КНОБ, ЕГН и „членски внос за 2022 г."

Сметка Регионална колегия Варна:

IBAN: BG82 BPBI 7942 1079 5016 19

BIC: BPBIBGSF
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Банка: "Юробанк България" АД

Информативно относно членството в КНОБ:

1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани
в Регистъра на независимите оценители по чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите
оценители (ЗНО).

2. С вписването в Регистъра, независимите оценители придобиват право за членство в
КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО)

3. Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на
Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на
Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година.

Подаване на документи:

- в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б
(може чрез Български пощи или куриерска фирма).

- по имейл: на официалния електронен адрес на КНОБ: office@ciab-bg.com

Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.

4. Съгласно Правилника за учредяването, устройството и дейността на Регионалните
колегии на КНОБ, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки
независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална
колегия или не.
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Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в
Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ.
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