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РЕШЕНИЯ НА ТЕСТА 

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ НА 

МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ВАРИАНТ - I 

 

 

ГРУПА  А – Правна рамка на оценяването (10 т.) 
Верните решения са подчертани и  носят по 2 точки 

 
1.  Оценител е лице, което: 

а/ е вписано в регистъра на Камарата на независимите оценители 

б/ е положило успешно изпит за оценител 

в/ е вписано в съда като вещо лице 

 

2. Изводите от анализа на правното състояние относно правото на собственост върху 

оценяваната вещ са: 

а/ задължителни за оценителя 

б/ препоръчителни за оценителя 

в/ без значение за оценката 

 

3. Оценка може да се оспори пред КНОБ от: 

а/ възложителя 

б/ възложителя или лицето, което ще ползва оценката 

в/ всяко лице 

 

4. Балансовата стойност на една машина е: 

а/ минималната й стойност, при която би могла да бъде   

     реализирана на свободен пазар 

б/ първоначалната й стойност, намалена с набраните амортизации 

в/ определената от оценител стойност 

 

5. Международните стандарти по оценяване са издание на: 

   а/ българският институт по стандартизация 

   б/ Камарата на независимите оценители в България 

    в/ Съвета по международни стандарти за оценяване 

 

 

ГРУПА  Б – Специфични знания за обекта на оценяване (20 т) 

Всяко вярно  решение носи по 2 точки 
 

1. На каква обработка се подлагат стованите за да придобият свойството пружиниране 

 а/ галванизиране 

 б/ грундиране 

 в/ закаляване 

 

2. Съотношението между диаметрите на колелата в една предавателна двойка се нарича 

 а/ гантово число 

 б/ лудолфово число 

 в/ предавателно число 
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3. Нитовете в неразглобяемите съединения се изчисляват на 

 а/ опън 

 б/ натиск 

 в/ срязване 
 

4. При кой вид термообработка се получаванай-голяма твърдост на стоманите 

 а/ пасивиране 

 б/ отгряване 

 в/ закаляване 
 

5. Медните проводници се запояват един към друг или към кабелните обувки с калаен 

припой, който се нарича 

 а/ лидол 

 б/ тинол 

 в/ борьол 
 

6. Кой от изброените метали има най-високо относително тегло 

 а/ желязо 

 б/ сребро 

 в/ олово 
 

7. Кой от изброените показатели не оказва влияние при определяне на  пазарната 

стойност на един автомобил 

 а/ цвят 

 б/ мощност 

 в/ пробег 

 г/ разход на гориво 
 

8. Кое от съоръженията не е поднадзорно 

 а/ парен котел 

 б/ асансьор 

 в/ Кран 

 г/ промишлен миксер 
 

9. При оценка на мотокар, най- важен показател за определяне на стойността му е 

 а/ вид на горивото 

 б/ отработени моточасове 

 в/ височина на повдигане на товара 

 г/ собствено тегло 
 

10. Кой метал е с най-ниска температура на топене 

 а/ калай 

 б/ индий 

 в/ живак 
 
 

ГРУПА  В – Методология на оценяването и приложни аспекти. Парите във 

времето (15т) – всяко вярно решение носи 5 точки 
Указания за точкуването в тази група : 

- при вярно приложена формула но техническа грешка в разчетите  се 

присъждат- 3 точки  
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- при невярно приложена формула - 0 точки.  

 

1.След три години ще Ви трябват 10 000 лева за да се плати ремонт на една машина. Вашата 

банка Ви е изчислила, че за да разполагате с тази сума след три години, сега трябва да внесете 

на депозит 8396,30 лева. При каква годишна лихва е изчислявала банката? 

 
Решение на задачата 
 
PV=FV/(1+i)^n    8396,30 = 10000/(1+i)^3 
     (1+i)^3 = 1000/8396,30 
Параметри  Стойности 

FV 10000 

PV 8396,3 

(1+i)^3 1,191 

1+i 1,060 

i 6% 

 

2. След три години се налага да бъде заменена бормашина. Знае се от проучванията, че тогава 

нова такава ще струва 3 500 лева. собственика има възможност да отделя от чистата печалба 

на депозит по 1000 лева всяка година, при олихвяване 8 % годишно. Ще е достатъчна тази 

сума за да се закупи след три години нова машина. 

 
Вариант в който вноската е приета да се прави в края на годината 

 

 
период сума Лихвен Нараснал 

    фактор капитал лв 

1 1000 (1+0,08)^2 1166 

2 1000 (1+0,08)^1 1080 

3 1000   1000 

      3246 
 
Fv =3246лв. Сумата не е достатъчна за да се закупи бормашината. 
 

Вариант в който вноската е приета да се прави в края на годината 

период сума Лихвен Нараснал 
    фактор капитал лв 

1 1000 (1+0,08)^3 1260 

2 1000 (1+0,08)^2 1166 

3 1000  1+0,08)^1 1080 

      3506 
 
Fv =3506лв. Сумата  е достатъчна за да се закупи бормашината. 
 
И двата варианта да се считат за верни. 
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3. Собственик на машинен парк преди 5 години е създал ремонтен фонд, като е внесъл 80 000 

лева на влог, по който се начислява договорена годишна лихва в размер на 5% годишно. 

Преди две години той е изтеглил за ремонт 25 000 лева. С какъв ремонтен фонд разполага 

собственикът днес. 

 

Решение   PV=FV/(1+i)^n 
   FV  3 години 
   FV  2 години 
   I  5% 

Стъпки Начални Периоди Стойност лв 
  суми лева     

1 80000 за 3 год. 92610 

2 изтеглени   25000 

3 останали   67610 

4 67610 за 2 год 74540,03 
 
Ремонтния фонд е 74540,03 лева 
 

 

ГРУПА  Г – Методология на оценяването и приложни аспекти. Подходи на 

оценяването (30) 
Всяко вярно  решение носи по 10 точки 

Указания за точкуването в тази група : 
- при вярно приложена формула но техническа грешка в разчетите  се 

присъждат- 5 точки  
- при невярно приложена формула - 0 точки.  

 

1. Трябва да се определи стойността на резервоар за съхранение на вода с вместимост 20 

куб.м., който е на 5 години. Нормативно резервоара може да се използва 30 години.  

Резервоарът е оборудван със система за регулиране нивото на водата. Цената на тази система 

нова  по каталог е 126 лева, без ДДС. От анализа на производствената гама на предприятието 

производител  на резервоари  за съхранение на вода е видно, че цените на резервоара зависят 

от тяхната вместимост.  Ценовата листа на предприятието  е следната  

 

Вместимост , куб.м. Цена, в лв. без ДДС 

30 6 000 

38 7 500 

53 9 750 

57 10 500 

 

Решение 
  V = Creplacement – Vph – Vf - Ve  
 
V (value) - определяната стойност (пазарна, инвестиционна, специална, справедлива) 

Creplacement (Replacement Cost) - Заместителна стойност 

Vph (physical) - Стойност на физическото износване / амортизация; 
Vf (functional) - Стойност на функционалното / моралното/ износване; 

Ve (economic) - Стойност на икономическото износване. 
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Vf  = 0;  Ve = 0 

 

 

 

Dph = Ae/Lt = Ae/(Ae + Lr) 

Ae =≤≥ Lhr  

Lt = Ae + Lr  

 Dph  – коефициент на физическо изхабяване в %; 

 Lt  - технически (нормативен) живот на машината в години (); 

 Lr  - остатъчен живот на машината в години; 

 Lhr  - хронологичен живот на машината (изминати години от нейното производство 

до момента на оценката); 

 Ae - ефективна възраст на машината.  

 

Вместимост в куб.м Цена без ДДС, лв Цена, лв./m3 

30 6000 200 
38 7500 197 
53 9750 184 
57 10500 184 

Средна цена   191 
 

1 Цена на р-р 20 куб.без ДДС 3828 
2 Цена с-ма рег. Ниво без ДДС 126 
3 Цена на нов р-р 20 куб.м със с-ма за рег. 3954 
4 Хронологично време в г.  5 
5 Ефективно време в г. 5 
6 Нормативно време за използване  30 
7 К физ. Износване в % 17% (16,67%) 
8 Физическо износване в лв 659 
9 Стойност на оценявания резервоар в лв 3169 
   

Стойността на оценявания резервоар  в лева е  3169.00 лева  
 

 

2. Трябва да се определи пазарната стойност на хидравлична  преса Т1568 50 тона, за която е 

налична следната информация.  

-  пресата към датата на оценката е ремонтирана, като ремонтът е на стойност 800 лв. без 

ДДС.  

- цена на нова хидравлична преса 30 тона   без ДДС е  2700.00 лева  

- установена е пряка зависимост между тонажа на хридравличата преса и нейната цена. 

 

Решение 
  V = Creplacement – Vph – Vf - Ve  
 
V (value) - определяната стойност (пазарна, инвестиционна, специална, справедлива) 

Creplacement (Replacement Cost) - Заместителна стойност 

Vph (physical) - Стойност на физическото износване / амортизация; 
Vf (functional) - Стойност на функционалното / моралното/ износване; 

Ve (economic) - Стойност на икономическото износване. 

Vph = 𝐶𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 x Dph   
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1. Цена на 30 тонна преса в лв. без ДДС нова 2700 

2. Тонаж на оценяваната преса в тона  50 

3. Цена на тон в лева нова преса  90 

4. Цена на 50 тонна преса в лв без ДДС нова 4500 
 

Няма налице условия за определяне на пазарната стойност на употребяваната преса, поради 

липсата на други данни свързани с определяне на видовете износване. Тук е възможно 

определяне само на заместителната стойност.  

 

 

3.Да се определи пазарната стойност към 31.12.2013 г. на обемна ерозийна машина, закупена 

на 30.12.2009 г. при първоначална стойност 140 000 лева. Средно годишна инфлация за 

периода 4,2%. Машината работи, в добро състояние е и изхабяването й е оценено на 90%. 

 
Година Инф.% Инфл. 

Пъти 

Коеф. на 

привеж-

дане 

НВС 

Лева 
НВС 

Корег. 

Лева 

ФИ 

% 
ФИ 

лева 
ПС 

лева 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2010 4,2 1,042 1,179 140000 165060 90 148554 16506 

2011 4,2 1,042 1,131      

2012 4,2 1,042 1,086      

2013 4,2 1,042 1,042      

 

Точки 2 4 7  8  9 10 

 

При правилно попълване на съответните колони, оценяваният получава точки според 

таблицата.  

 
 

ГРУПА  Д – Методология на оценяването и приложни аспекти. Комплексна 

задача (25) 
 

 Определете пазарната стойност на производствена линия с използване на метода на 

амортизираната заместителна стойност и метода на пазарните аналози,   при следната 

налична информация: 

-  оценяваната линия е с производителност 1 000 единици на ден;  

- линията е на три години от нейното производство и е в прекрасно състояние, технически тя 

съответства на съвременните стандарти;  

- в резултат на проучванията направени от възложителя на оценката, на пазара на този 

произвежданата продукция от  производствената линия се наблюдава нарастваща 

конкуренция.  В резултат на това производствената линия  произвежда 750 единици на ден;  

- стойност на мащабния фактор/фактор икономическо износване/  n  - 0,7; 

-  стойността на производствената линия като нова с капацитет от 1000 единици на ден е 1 000 

000 лева; 

- остатъчен  срок  за експлоатация е 15 години;  

На вторичния пазар оценителят е идентифицирал два аналога, всеки от  които има следните 

параметри: 

- цената на първия е  900  000 лв. Тя е офертна и с ДДС.  
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- цената на втория е 840 000 лв . Тя е офертна и с ДДС. 

- ДДС ставката към датата на оценката е 20%. 

- първият аналог е експлоатиран 2 години; 

- вторият аналог е експлоатиран  4 години; 

- определения срок за служба за този тип машини е  18 години.  

 
Решения: 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант І 
Решение по вариант в който посочената стойност за нова линия е взета с ДДС (спазено е 

изискването на Закона за ДДС според което, когато една цена е посочена без пояснение 

дали съдържа в нея или не ДДС, се счита за цена с ДДС)  

 
1. Заместителна амортизирана стойност 

Заместителна стойност лв 1 000 000,00 

ДДС - 20%   

Заместителна стойност в лв без ДДС 833 333 

Хронолично време в г.  3 

Остатъчно време в г.  15 

Нормативен срок експл. в г.  18 

Физическо износване в % 17% 

Физическо износавен в лв 138 889 

Стойност след физ. Износв 694 444 

Функционално остаряване в лв 0,00 

Dpho - коефициента за физическо износване в % на оценявания 

обект 

Dphan -  коефициента на физическото износване в % на аналога 
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Стойност след физ. изн. и фун. остар. 694 444 

Икономическото остаряване (изнсв.) в %  18,24% 

Икономическо остаряване в лв 126664 

Пазарна стойност  567 780 
 
 
2. Метод на пазарните аналози 
 

Параметри ОО А1 А2 

Цена с ДДС лв   900000 840000 

Цена без ДДС лв   750000 700000 

Продължителност за експлоатация в години 3 2 4 

Физическо износване при Тн =18 години в % 17% 11% 22% 

Кс - корекция по състояние   0,93 1,06 

Цена след корекцията по състояние   699438 744872 

Количество корекции   2 2 

Пазарна стойност 722155     
Окончателна пазарна стойност в лв.  - 644968 лв. (определена като средно аритметична 

стойност на ПС от двата метода) 

 

При правилно решение по един метод – 10 точки. Ако задачата е решена правилно и по двата метода 

се добавят 5 точки бонус и общия резултат е 25 точки. При решение само по 1 метод – само 10 точки. 

При частични грешки по различните методи (сгрешени числа, неточен процент на обезценяване 

следствие на грешно изчисляване), се намаляват точките по съответния метод като бонусът не се 

отнема. 

 

 

Вариант І 
Решение в което не е отчетено, че цената на нова линия е с ДДС 

 
1. Заместителна амортиз. стойност 

Заместителна стойност лв 1 000 000,00 

Хронолично време в г.  3 

Остатъчно време в г.  15 

Нормативен срок експл. в г.  18 

Физическо износване в % 17% 

Физическо износавен в лв 166 667 

Стойност след физ. Износв 833 333 

Функционално остаряване в лв 0,00 

Стойност след физ. изн. и фун. остар. 833 333 

Икономическото остаряване (изнсв.) в %  18,24% 

Икономическо остаряване в лв 151997 

Пазарна стойност  681 336 
 
2. Метод на пазарните аналози 

Параметри ОО А1 А2 

Цена с ДДС лв   900000 840000 
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Цена без ДДС лв   750000 700000 

Продължителност за експлоатация в години 3 2 4 

Физическо износване при Тн =18 години в % 17% 11% 22% 

Кс - корекция по състояние   0,93 1,06 

Цена след корекцията по състояние   699438 744872 

Количество корекции   2 2 

Пазарна стойност 722155     
Окончателна пазарна стойност в лв.  - 701 746 лв. (определена като средно 

аритметична стойност на ПС от двата метода) 

 

Да се считат и двата варианта при този начин на решение за правилни 
 
 


