
К О Н С П Е К Т 
ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА 

ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ 

 ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ 

Нормативни актове по поземлена собственост. Правни аспекти на собствеността. 

Поземлена собственост - видове, характеристики и особености. Анализ на основните 

законови актове за земеделски земи. Структури по поземлена собственост 

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ). Карта на 

възстановената собственост(КВС) – съдържание, използване, осъвременяване и 

поддържане 

Кадастър и имотна регистрация(КИР). Информационни източници при оценка на 

земеделски земи и трайни насаждения .Интегрирана информационна система за КИР. 

Земеустройствени и комасационни планове  

 ПОЗЕМЛЕНИ РЕСУРСИ 

Земя и почва. Почвено плодородие  

Почвено разнообразие и класификация на почвите в България  

Основни почвени показатели определящи бонитацията 

и категоризацията на земеделските земи  

Оценка на екологичното състояние на почвите. Деградационни процеси при почвите и 

отражението им върху почвеното плодородие. Ограничителен режим на земеползване  

Мелиорации и рекултивация на почвите. Характерни особености на оценката на 

почвите след мелиориране/рекултивация  

Устойчивото земеползване и оценката на земите за отглеждане на земеделски култури  

 ПАЗАР НА ЗЕМИ 

Пазар на земеделски земи  

Аренда и арендни отношения  

Инвестиции в земеделски земи 

ТЕОРИЯ НА СТОЙНОСТТА. ПОДХОДИ И МЕТОДИ НА ОЦЕНКА 

Стойност на парите във времето  

Инвестиционен анализ – общи принципи. Методи за оценка на инвестиционни проекти 

Подходи и методи на оценка на земи и имоти – общ преглед  

Методи на оценка на земеделски земи и имоти  

Видове, принципи и фактори при оценка на земеделски земи и имоти  

Управление на земи и имоти 

 ПРИЛОЖНИ ОЦЕНКИ 

Оценка на земеделски земи и имоти – общ преглед ...................................................... 

Оценка на трайни насаждения (общи положения, методология и инвестиционни 



 

характеристики)  

Оценка на мелиоративни обекти  

Оценка на земи с ограничен режим на ползване  

Оценка на земи и имоти ( немска система ) 

Оценка на земеделски земи и имоти при ипотека  

Оценка на земи и имоти за целите на данъчното облагане  

Инфраструктурни обекти. Принудително отчуждаване на земи и имоти. Парцеларен 

план. Сервитути и ограничения. Промяна на предназначението на земеделски земи 

Оценка на дълготрайни материални активи(без земеделски земи)  при земеделските 

имоти 

Закон за независимите оценители(ЗНО). Камара на независимите оценители в 

България(КНОБ). Професионални оценителски стандарти – европейски и 

международни. Държавни и общински структури по земеделски земи 
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