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Въведение 1 

Международни стандарти за оценяване 

 

Въведение 

 

Оценките имат широко приложение и се ползват с доверие на финансовите и 

други пазари както за включване във финансови отчети, така и при изпълнение 

на нормативни изисквания или във връзка с обезпечаването на заеми и други 

сделки. Съветът по международни стандарти за оценяване (СМСО) е независима 

частна организация с идеална цел, чието основно призвание е да служи на 

обществения интерес. Целта на СМСО е да създава увереност и обществено 

доверие в процеса на оценяване, създавайки рамка за изготвяне на надеждни 

оценителски становища от подходящо обучени професионалисти, които 

осъществяват своята дейност в съответствие с етичните принципи. 

 

СМСО постига тази цел чрез: 

 

 разработване и поддържане на Международни стандарти за оценяване 

(МСО), 

 издаване на методически указания за професионалните оценители, и 

 насърчаване на развитието на оценителската професия и етичните 

практики в глобален мащаб. 

 

Главната цел на МСО е да се засили доверието на ползвателите на оценителски 

услуги в оценките, които използват в своята работа. За постигане на тази цел 

МСО: 

(а) осигуряват последователност и подпомагат разбирането на различните 

приложения на оценките чрез идентифициране или разработване на 

всеобщо приети принципи и дефиниции, 

(б) идентифицират и популяризират общи принципи за изготвяне на задания 

и докладване на оценки, 

(в) идентифицират специфични въпроси, които изискват внимание, заедно с 

широко използвани методи за оценяване на различните видове активи и 

пасиви, 

(г) идентифицират подходящите процеси на оценяване и оповестяване в 

зависимост от приложението на оценките, 

(д) намаляват разнообразието от практики, като създават условия за 

хармонизиране на различните оценителски стандарти, използвани в 

различните сектори или държави. 



Въведение 2 

Независимо че стандартите са предназначени за прилагане от професионални 

оценители, те също така могат да бъдат от полза за потребителите на 

оценителски услуги, както и за функционирането и регулирането на пазарите като 

цяло. Стандартите идентифицират типично използваните методи за оценяване, 

но не разясняват в детайли практическото им прилагане. Предложени са някои 

обяснителни коментари, които улесняват разбирането на изискванията на всеки 

стандарт в дадения контекст, но технически (методически) указания по отделните 

оценителски техники не са включени. Методики за оценка и други технически 

указания се публикуват отделно от СМСО, но не представляват част от 

настоящите стандарти. 

 

Бордът по международни стандарти за оценяване (БМСО) е 

стандартизационният орган на СМСО. Членовете на БМСО се назначават от 

Надзорниците на СМСО въз основа на критериите, заложени в Устава на 

организацията, като БМСО е оправомощен да разработва и приема МСО. 

 

При разработването на МСО БМСО: 

 

(а) следва надлежно разработена технология за разработването на всеки 

нов стандарт, включващ консултации с изпълнителите и ползвателите на 

оценителски услуги, както и публикуване на всички нови стандарти и 

съществени изменения на съществуващи стандарти, 

(б) поддържа връзка с други органи, които имат стандартизационни функции, 

по отношение на оценяването в определен географски регион или сектор, 

(в) осъществява дейности за повишаване на осведомеността, включително 

кръгли маси с поканени участници или тематични дискусии с конкретни 

потребители или групи от потребители. 

Дейността на БМСО се контролира от Надзорния съвет на СМСО, за да се 

гарантира, че Бордът работи в съответствие с прерогативите на СМСО и приема 

подходящи процеси за разработване на стандартите.  

 

Структура 

МСО се състоят от: 

 

Дефиниции за целите на МСО 

Тази част съдържа думи или изрази, които имат специфично значение в 

контекста на стандартите и се използват в два или повече стандарта. 

Термините, използвани само в един стандарт, се дефинират в самия 

стандарт. 
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Рамка на МСО 

Рамката на МСО съдържа общоприетите концепции и принципи на 

оценяване, които са основата на МСО и трябва да бъдат спазвани и 

прилагани при използването на стандартите. 

 

Общи стандарти 

Трите Общи стандарта са общоприложими за всички видове активи и цели 

на оценките, при спазване единствено на измененията или допълнителните 

изисквания, посочени в частите „Стандарти за оценяване на активи“ или 

„Приложения на оценките“. Общите стандарти са МСО 101 Обхват на 

оценката, МСО 102 Изготвяне и МСО 103 Докладване. 

 

 

Стандарти за оценяване на активи 

Стандартите за оценяване на активи се състоят от стандарт и коментар. 

Стандартът определя изискванията, които изменят или допълват Общите 

стандарти, и включва типични примери за прилагането на принципите на 

Общите стандарти към определени класове активи. Коментарът предлага 

допълнителна базова информация за характеристиките на всеки вид 

активи, които оказват влияние върху стойността, и посочва общоприети 

подходи и методи за оценяване. 

 

Приложения на оценките 

Приложенията на оценките се разработват предвид общите цели, за които 

се изготвят оценките. Всяко приложение съдържа стандарт и методическо 

указание. Стандартът включва изменения или допълнения на изискванията 

в Общите стандарти и примери за прилагането на Общите стандарти и 

Стандартите за оценяване на активи при изготвяне на оценки за тази цел. 

Методическите указания включват информация за : 

(а) евентуални изисквания към оценките, произтичащи от 

международно приложими норми или стандарти, издадени от 

други органи, например Международните стандарти за финансово 

отчитане; 

(б) други общоприети изисквания към оценките за тази цел, 

(в) подходящи оценителски процедури за изпълнение на тези 

изисквания. 

 

Прилагане на настоящите Стандарти 

Когато е посочено, че дадена оценка ще бъде или е изготвена в съответствие с 

МСО, това означава, че са спазени всички приложими индивидуални стандарти. 
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Всяко отклонение, направено в изпълнение на законови или нормативни 

изисквания, следва да бъде изрично обяснено. 

 

Активи и пасиви 

Стандартите се прилагат за оценяване както на активи, така и на пасиви. За 

удобство при четенето на тези стандарти, приема се, че думите „актив“ и „активи“ 

включват „пасив“ и „пасиви“, освен ако изрично е посочено друго или ако от 

контекста става ясно, че пасивите са изключени. 

 

 

Влизане в сила 

Настоящата публикация включва стандартите, одобрени от БМСО към 1 юни 

2011 г. Датата, от която влиза в сила даден стандарт, е посочена в самия 

стандарт. Въпреки че за удобство редовно се публикуват отпечатани и 

подвързани екземпляри на стандартите одобрени към дадена дата, изменения на 

съществуващите стандарти или нови стандарти могат да се въвеждат по всяко 

време, при условие че БМСО следва предписания процес. Всички изменени или 

нови стандарти ще бъдат достъпни на сайта на СМСО: www.ivsc.org. 

 

Стандарти от 2007 г. 

Стандартите, приложенията и методичните бележки в осмото издание, 

публикувано през 2007 г., няма да се прилагат след 31 декември 2011 г. 
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Основни промени 

Препоръки от Критичния преглед 

СМСО е правоприемник на Комитета по международни стандарти за оценяване – 

органът, който разработваше и публикуваше МСО от началото на 80-те години на 

миналия век до 2007 г. През 2006 г. Комитетът създаде Група за критичен 

преглед със задача да разгледа начини за усъвършенстване на стандартите с 

оглед посрещане на изискванията, поставяни от развиващия се пазар на 

оценителски услуги. Докладът на Групата за критичен преглед бе публикуван 

през 2007 г. и заинтересованите страни бяха поканени да изпратят коментари по 

съдържащите се в него препоръки. При разработване на настоящите нови 

стандарти, БМСО взе предвид по-голямата част от основните препоръки дадени 

в рамките на прегледа, както и становищата, получени по време на обсъждането. 

 

В резултат на това има съществени изменения в стила и начина на представяне 

на ревизираните стандарти в сравнение с предишните версии. По тази причина, 

няма практическа възможност да се опише всяка една направена промяна. Някои 

от най-съществените промени са: 

 

Премахване на повторенията 

За да станат стандартите по-достъпни, имаше необходимост да се намалят 

техните обеми и привидна сложност. Обединяването на съдържание, което по-

рано се появяваше в различни части на МСО 2007, разкри значителни 

повторения на едни и същи концепции и теми. 

 

Отпадане на методическите указания 

Две Указания (У) в МСО 2007 относно Разходния подход (У8) и Сконтираните 

парични потоци (У9) – разглеждат използването и прилагането на специфични 

оценителски техники, които са извън критериите за включване в стандартите. В 

новите стандарти, подходите и методите са дефинирани и обяснени на високо 

равнище, като не са дадени подробности относно тяхното прилагане. В бъдеще 

Професионалният борд на СМСО ще публикува Технически информационни 

документи (Technical Information Papers – TIPS) относно методиката, които ще 

бъдат отделни от стандартите. Понастоящем Професионалният борд на СМСО 

извършва преглед на бившите У7 и У9, като проектодокументи по тези теми ще 

бъдат публикувани през 2011 г., а освен това са предвидени и други TIPS. 

Подробности за текущата дейност на СМСО могат да бъдат намерени на 

www.ivsc.org. 

 

Отпадане на Етичния кодекс 

СМСО е организация, която определя стандарти за оценяване. Етичното 

поведение е съществен елемент на оценителската практика, но лицензирането и 
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регулирането на индивидуалните оценители е въпрос на тези, които възприемат 

стандартите. Също така регулирането на оценители е уредено под различни 

форми и начини в отделните сектори и държави. Включването на Етичен кодекс в 

стандарти, предвидени за задължително прилагане, създаде пречка за тяхното 

възприемане, тъй като кодексът неизбежно се разминаваше в детайлите си от 

тези, използвани в други страни и организации. В тази връзка Етичният кодекс, 

включен в по-ранните версии, отпадна, но независимо от това Професионалният 

борд на СМСО предвижда да разработи типов етичен кодекс, който да се 

използва като образец за други кодекси и да подпомага развитието на тази 

професия в държавите с бързоразвиващи се икономики. 

 

Терминологичен речник 

Изданието на МСО от 2007 г. включваше обемист терминологичен речник. В него 

имаше много термини, които не се използват в стандартите, както и множество 

излишни дефиниции на термини, чието значение не се различава от 

обикновеното речниково тълкувание на съответната дума или израз. В 

ревизираните стандарти няма терминологичен речник, а само кратък списък с 

дефиниции, използвани в самите стандарти, за да се улесни тяхното 

разясняване. Списъкът е ограничен до думи и изрази, имащи специфичен 

смисъл, който не винаги съвпада със значението им в ежедневния или масов 

език. Понастоящем Професионалният борд на СМСО разработва подробен 

речник на често използваните оценителски термини, но той няма да бъде част от 

стандартите.  

 

По-силен акцент върху принципите 

В предишните стандарти имаше тенденция към предписване на задължителни 

изисквания, които бяха твърде подробни, за да бъдат прилагани в 

разнообразните условия на оценителската практика по света. Новите стандарти 

акцентират върху изискваните принципи, при необходимост илюстрирайки ги с 

примери, за да се създадат условия за възможно най-широкото им прилагане. 

 

Промени по раздели 

Макар че отделните текстови промени не могат да бъдат описани подробно една 

по една, в следващата таблица са резюмирани по-съществените промени спрямо 

МСО 2007 по раздели: 

 

МСО 2007 Ревизирани стандарти  

Основни концепции във връзка 

с общоприетите оценителски 

принципи (GAVP) 

Основните оценителски принципи са пренесени в Рамката на МСО. 

Другите материали, разглеждащи пазарна стойност, земи и 

имущество, са включени в МСО 230 Права върху недвижимо 

имущество. 

Етичен кодекс Отпаднал – виж бележките по-горе 
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МСО 2007 Ревизирани стандарти  

Видове имущество Не са повторени директно. Някои елементи са включени в 

индивидуалните стандарти за оценяване на активи. 

Въведение към МСО 1,2,3 Не е повторено директно. Елементи са включени в Рамка на МСО и 

МСО 103 Докладване. 

МСО 1 Пазарна стойност и 

МСО 2 Други бази на 

стойността 

Включени в Рамката на МСО. 

МСО 3 Докладване на 

оценката 

Принципите са пренесени в МСО 103 Докладване. 

ПМСО 1 Оценки за целите на 

финансовото отчитане 

Понастоящем е включено в МСО 300 Оценки за целите на 

финансовото отчитане. Материалът е актуализиран и сега има ясно 

разграничение между стандарта за оценяване и указанията за 

оценките, необходими за изпълнение на определени счетоводни 

изисквания. 

ПМСО 2 Оценки за 

обезпечаване на кредити 

Конкретизирано е за недвижими имоти и пренесени в МСО310 Оценки 

на права върху недвижимо имущество за обезпечаване на заеми. 

Направено е по-ясно разграничение между стандарта и методическите 

указания за оценка, както и други несъществени промени. 

ПМСО 3 Оценка на активи в 

публичния сектор за целите 

на финансовото отчитане  

Понастоящем представлява приложение към МСО 300 Оценки за 

целите на финансовото отчитане. 

У1 Оценяване на недвижими 

имоти и 

У2 Лизингови интереси 

Елементи са пренесени и включени в МСО 230 Права върху 

недвижимо имущество. 

У3 Оценяване на машини и 

съоръжения 

Актуализиран и пренесен в МСО 220 Машини и съоръжения. 

У4 Оценяване на 

нематериални активи 

Този стандарт е заменен от преработения и разширен У4, публикуван 

през 2010 г. Последният съдържа подробни указания относно 

нематериалните активи. Новият стандарт МСО 210 Нематериални 

активи се основава на преработения У4, но по-подробните указания 

са отпаднали. Те ще бъдат включени в отделен Технически 

информационен документ.  

У5 Оценяване на лично 

имущество 

Няма еквивалент в новите стандарти. Дефиницията на лично 

имущество в предишния стандарт беше твърде широка и обхващаше 

много класове активи, които сега са предмет на по-конкретни 

стандарти. Предишните указания бяха оттеглени от БМСО през 

февруари 2010 г. 

У6 Оценяване на предприятия Актуализираните стандарти за оценяване на предприятия са в МСО 

200 Предприятия и дялови участия в предприятия. 
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МСО 2007 Ревизирани стандарти  

У7 Отчитане на опасни и 

токсични материали  

Темата е само една от многото, който могат да се отразят върху 

стойността на актива. В предишния МСО не е обърнато специално 

внимание на други теми. Не е пренесена. 

У8 Разходен подход и 

Н9 Сконтиран паричен поток 

Тези документи разглеждат определени оценителски методи и не 

отговарят на критериите за включване в стандартите. СМСО 

разработва ревизирани Технически информационни документи по 

тези и други оценителски стандарти.  

У10 Оценяване на 

селскостопанско имущество 

Не е пренесена, тъй като предишният стандарт не съдържа 

изисквания различни от тези за други видове недвижими имоти.  

У11 Преглед на оценката Обхватът и ограниченията на всяко задание за оценка понастоящем 

са обхванати принципно в МСО 101 Обхват на оценката. Не е 

пренесена. Понастоящем СМСО има проект за разработване на 

методическо указание относно прегледа на одити, което в бъдеще 

може да доведе до промени в съществуващите стандарти или до нов 

стандарт. 

У12 Оценяване на търговско 

имущество  

В проектодокумента представен за обсъждане имаше ревизиран 

стандарт, но той не бе одобрен от Борда в очакване на допълнителни 

консултации по взаимовръзките с МСО 200 Предприятия и дялови 

участия в предприятия и МСО 230 Права върху недвижимо 

имущество. 

У13 Групова оценка за данъчно 

облагане на имущество 

Не е пренесена поради липса на оценителски процедури, които да се 

различават от Общите стандарти. 

У14 Оценяване на имущество 

в добивните индустрии 

Предстои да започне цялостен проект за оценките в добивните 

индустрии, който вероятно ще доведе до нов стандарт и техническо 

указание. Настоящите указания не са пренесени и бяха оттеглени от 

СМСО през февруари 2010 г.  

У15 Оценяване на историческо 

имущество 

Пренесена като приложение към МСО 230 Права върху недвижимо 

имущество. 

У17 Оценяване на 

инвестиционни имоти в 

строеж (публикувана през 

февруари 2010 г.) 

Пренесена като МСО 233 Инвестиционни имоти в строеж 

.
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ДЕФИНИЦИИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА МСО 

 

Дадените по-долу дефиниции са на думи и изрази, използвани в Рамката на 

МСО, Общите стандарти или в повече от един Стандарти за оценяване на активи 

или Приложения на оценката, които думи и изрази имат специфично или 

ограничено значение. В текста тези термини са изписани в курсив. 

 

База на стойността – декларация за основните допускания при измерванията 

във връзка с оценката. 

 

Разходен подход – извежда индикативна стойност, използвайки икономическия 

принцип, че купувач не би платил за даден актив повече от разходите за 

придобиване на актив с равностойна полезност, независимо дали чрез покупка 

или изграждане. 

 

Справедлива стойност – оценената цена за прехвърляне на актив или пасив 

между идентифицирани, информирани и желаещи страни, която отразява 

съответните интереси на тези страни.
1
 

 

Репутация – всяка бъдеща икономическа полза, произтичаща от дадено предприятие 

или дялово участие в предприятие, или от използването на група активи, които са 

неделими. 

 

Приходен подход – извежда индикативна стойност, като привежда бъдещите парични 

потоци към единна текуща капиталова стойност. 

 

Нематериален актив – непаричен актив, който се проявява чрез своите 

икономически качества. Лишен е от физическа субстанция, но носи права и 

икономически ползи на притежателя си. 

 

Инвестиционен имот – имот, представляващ земя и/или сграда или част от 

сграда, който бива държан от собственика за получаване на приходи от наеми 

или за нарастване на капитала, или за двете цели едновременно, но не и за: 

(а) използване за производство на стоки или предоставяне на услуги, или 

за административни цели, и 

(б) продажба като част от обичайната стопанска дейност. 

 

                                                      
1
 Това не се отнася до оценките за целите на финансовата отчетност – виж МСО 300. 
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Инвестиционна стойност – стойността, която даден актив има за неговия 

собственик или потенциален собственик с оглед на индивидуални 

инвестиционни или оперативни цели. 

 

Пазарен подход – извежда индикативна стойност, като сравнява актива - 

предмет на оценката с идентични или сходни активи, за които е налична ценова 

информация. 

 

Пазарен наем – оценената сума, срещу която дадено имущество може да бъде 

отдадено под наем към датата на оценката от желаещ наемодател на желаещ 

наемател чрез сделка при пазарни условия, след подходящ маркетинг, при което 

всяка от страните е действала информирано, благоразумно и без принуда. 

 

Пазарна стойност – оценената сума, срещу която даден актив или пасив може 

да смени собственика си към датата на оценката чрез сделка при пазарни 

условия между желаещ купувач и желаещ продавач, след подходящ маркетинг, 

при което всяка от страните е действала информирано, благоразумно и без 

принуда. 

 

Недвижим имот – земя и всички вещи, които са естествена част от земята, 

например трайна растителност, минерали и вещи прикрепени към земята, като 

сгради и подобрения, както и всички трайни съоръжения, например механични и 

електрически инсталации за обслужване на сградите, включително подземни и 

надземни съоръжения. 

 

Недвижимо имущество – всички права, интереси и ползи, свързани с 

притежаването на недвижим имот. 

 

Специално допускане – допускане, при което се приемат факти различни от 

реалните факти съществуващи към датата на оценката или което един типичен 

участник на пазара не би направил за дадена сделка към датата на оценката. 

 

Специален приобретател – конкретен купувач, за когото един актив има 

специална стойност поради това, че предимствата, произтичащи от 

притежаването му, не са налични за останалите купувачи на пазара. 

 

Специална стойност – сума, отразяваща тези конкретни атрибути на актива, 

които имат стойност само за специален приобретател. 

 

Синергична стойност – допълнителен елемент на стойността, създаден от 

съчетанието на два или повече актива или материални интереса, при което 

общата стойност е по-голяма от сбора на отделните стойности. 

 



ДЕФИНИЦИИ 

 

Дефиниции 11 

Търговско имущество – всеки вид недвижимо имущество, предназначено за 

специфичен вид предприятие, при което стойността на имуществото отразява 

търговския потенциал на това предприятие. 

 

Дата на оценката – датата, към която е валидно становището за стойността. 



РАМКА НА МСО 

 

Рамка на МСО 12 

Рамка на МСО 

 

Съдържание        Параграфи 

Оценка и преценка 1 

Независимост и обективност 2–4 

Компетентност 5–6 

Цена, себестойност и стойност 7–10 

Пазарът 11–15 

Активност на пазара 16–18 

Участници на пазара 19–20 

Фактори, специфични за конкретният субект 21–23 

Групиране 24–25 

База на стойността 26–29 

Пазарна стойност 30–35 

Транзакционни разходи 36 

Инвестиционна стойност 37–38 

Справедлива стойност 39–43 

Специална стойност 44–47 

Синергична стойност 48 

Допускания 49–52 

Принудителни продажби 53–55 

Подходи за оценяване 56 

Пазарен подход 57–58 

Приходен подход 59–62 

Разходен подход 63–64 

Приложни методи 65 

Изходни данни за оценката 66–73 



РАМКА НА МСО 

 

Рамка на МСО 13 

 

Рамката на МСО включва общоприети оценителски концепции, принципи и 

дефиниции, които са в основата на Международните стандарти за оценяване. Тази 

рамка следва да се взема предвид и използва при прилагането на отделните 

стандарти и Приложения на оценките. 

 

Оценка и преценка 

1. Прилагането на принципите в тези стандарти към конкретни условия ще изисква 

упражняването на субективна преценка. Тази преценка трябва да се прави 

обективно и не може да се използва за изкуствено завишаване или занижаване 

на резултата от оценката. При направата на тази преценка се взема предвид 

целта на оценката, базата на стойността и евентуалните други допускания, 

имащи отношение към оценката. 

 

Независимост и обективност 

2. Процесът на оценяване изисква от оценителя да прави безпристрастни преценки 

относно тежестта, която следва да бъде придадена на различните факти, данни 

или допускания при достигане до заключението. За да бъде оценката 

достоверна, важно е да личи, че тези преценки са правени в условия, които 

насърчават прозрачността и минимизират влиянието на всякакви субективни 

фактори върху процеса. 

 

3. Редица държави имат закони или наредби, които допускат само определени 

лица да оценяват конкретни класове активи за едни или други цели. Освен това, 

редица професионални асоциации и изпълнители на оценителски услуги имат 

етични кодекси, които изискват идентифицирането и оповестяването на 

потенциални конфликти на интереси. Целта на тези стандарти е да заложат 

международно признати принципи и дефиниции за изготвяне и докладване на 

оценките. Те не регламентират взаимоотношенията между възложителите и 

изпълнителите на оценките, тъй като въпросите, свързани с поведението и 

етиката на оценителите, са от компетентността на професионалните асоциации 

и други органи, които осъществяват регулаторни функции спрямо оценителите. 

 

4. Независимо че правилата за поведение на оценителите са извън обхвата на тези 

стандарти, наличието на подходящи мерки и процедури за контрол е основна 

предпоставка за гарантиране на необходимата независимост и обективност на 

оценителския процес, и съответно за това резултатите да се възприемат като 

свободни от субективна тенденциозност. Когато целта на оценката е такава, че 

оценителят следва да има определен статут или да декларира своя статут, 

изискванията са посочени в съответния стандарт. 
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Компетентност 

5. Тъй като оценката изисква прилагането на умения и субективни преценки, 

изключително важна предпоставка е оценките да се изготвят от лица или фирми, 

притежаващи необходимите технически умения, опит и знания по предмета на 

оценката, съответния пазар и целта на оценката. 

 

6. За сложни или мащабни оценки, обхващащи множество активи, е допустимо 

оценителят да поиска съдействие от специалисти по определени аспекти на 

заданието, като това следва да е оповестено в Обхвата на оценката (виж МСО 

101 Обхват на оценката). 

 

Цена, себестойност и стойност 

7. Цената е сумата, която се иска, предлага или заплаща за даден актив. Поради 

финансовите възможности, мотивите или специалните интереси на определен 

продавач или купувач, в някои случаи платената цена е различна от стойността, 

която активът може да има за други лица. 

 

8. Себестойност е сумата, необходима за придобиване или създаване на актив. 

Когато активът вече е придобит или създаден, неговата себестойност е факт. 

Цената е свързана със себестойността, тъй като цената, платена за даден 

актив, представлява себестойността на този актив за купувача. 

 

9. Стойността не е факт, а становище за: 

(а) най-вероятната цена, срещу която даден актив може да смени 

собственика си, или 

(б) икономическите ползи от притежаването на актива. 

Стойността при смяна на собствеността е хипотетична цена, а хипотезата, въз 

основа на която се оценява стойността, се определя от целта на оценката. 

Стойността за собственика представлява оценка на ползите, които биха 

възникнали за конкретно лице от притежанието на актива. 

 

10. С думата „оценка” може да се обозначава оценената стойност (заключение 

относно оценката) или разработването на оценената стойност (процеса на 

оценяване). В настоящите стандарти, по принцип контекстът би трябвало ясно 

да показва какъв смисъл се влага. Когато има опасност от объркване или 

потребност от ясно разграничаване на тези алтернативни значения, използвани 

са допълнителни думи. 

 

 

Пазарът 
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11. Пазар е средата, в която стоки и услуги се търгуват между купувачи и продавачи 

посредством механизма на цените. Концепцията за пазар предполага, че 

стоките и услугите могат да се търгуват между купувачи и продавачи без 

неоправдани ограничения на техните действия. Всяка от страните действа 

според съотношението „търсене-предлагане” и други ценообразуващи фактори, 

както и според собственото си разбиране за относителната полезност на 

стоките или услугите, и индивидуалните си потребности и желания. 

 

 

12. За да се оцени най-вероятната цена, която може да се плати за даден актив, от 

фундаментално значение е да се познава обемът на пазара, на който ще се 

търгува този актив. Причината е, че получената цена ще зависи от броя 

продавачи и купувачи на дадения пазар към датата на оценката. За да влияят 

на цената, купувачите и продавачите трябва да имат достъп до пазара. Пазарът 

може да бъде дефиниран чрез различни критерии. Тези критерии включват:   

 

(а) вида на търгуваните стоки и услуги, напр. пазарът на моторни превозни 

средства е различен от пазара за злато, 

(б) ограничения, свързани с мащаба или дистрибуцията, например 

производителят на дадени стоки може да не разполага с 

инфраструктура за дистрибуция или маркетинг, за да продава на крайни 

потребители, или крайните потребители да не се нуждаят от стоки в 

обемите, произвеждани от производителя, 

(в) географски мащаби, например пазарът за подобни стоки или услуги 

може да е местен, регионален, национален или международен..  

 

13. Независимо от това, макар че в определени моменти пазарът може да е 

самостоятелен и слабо влияещ се от дейността на други пазари, с времето 

пазарите започват да си влияят един на друг. Например, към определена дата 

цената на даден актив в една държава може да е по-висока от цената, която 

може да се получи за същия актив в друга държава. Ако се абстрахираме от 

възможните изкривявания, дължащи се на наложени от правителствата 

търговски ограничения или фискални политики, с времето доставчиците 

увеличават предлагането на този актив в държавата, където могат да получат 

по-високата цена, и намаляват доставките за тази, в която цената е по-ниска, 

създавайки по този начин условия за сближаване на цените. 

 

14. Освен ако контекстът недвусмислено показва друго значение, под „пазар” в 

МСО се разбира пазарът, на който оценяваният актив или пасив нормално се 

разменя към датата на оценката, и до който имат достъп повечето участници 

на този пазар, включително сегашният собственик. 
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15. Поради едни или други несъвършенства, пазарите рядко функционират в 

идеален режим – с постоянно равновесие между търсенето и предлагането и 

равномерно ниво на активност. Най-честите несъвършенства на пазара 

включват нарушения на доставките, внезапни увеличения или намаления на 

търсенето или нееднакво познаване на пазара от отделните участници. Тъй 

като участниците на пазара реагират на тези несъвършенства, в даден момент 

пазарът най-вероятно се адаптира към промяната, причинила неравновесието. 

Оценка, която има за цел да определи най-вероятната цена на пазара, следва 

да отразява условията на съответния пазар към датата на оценката, а не 

коригирана или изгладена цена при едно предполагаемо възстановяване на 

равновесието.  

 

 

Активност на пазара 

16. Активността на пазара е непостоянна величина. Дори да се идентифицира едно 

нормално ниво на активност за продължителен период, на повечето пазари има 

периоди, когато активността е значително по-висока или по-ниска от тази норма. 

Активността може да се изрази само относително, тоест даден пазар е повече 

или по-малко активен спрямо дадено предишно състояние. Няма ясна 

разграничителна линия между активен и неактивен пазар. 

 

17. Когато търсенето е голямо в сравнение с предлагането, очаква се цените да 

нарастват, което стимулира повече продавачи да излязат на пазара и съответно 

активността да се повиши. Обратното е, когато търсенето е слабо и цените 

падат. Въпреки това, различните нива на активност могат да са реакция на 

ценови промени, а не на причината за тези промени. Сделки могат да се 

сключват и действително се сключват на пазари, които за момента са по-малко 

активни от нормалното и, също толкова важно, потенциалните купувачи 

вероятно имат предвид на каква цена са готови да излязат на пазара. 

 

18. И все пак ценова информация от неактивен пазар може да е свидетелство за 

пазарната стойност. Период на падащи цени вероятно води до занижена 

активност и увеличение на продажбите, които могат да бъдат описани като 

„принудителни” (виж параграфи 53 до 55 по-долу). Въпреки това, в периоди на 

пазарен спад има и продавачи, които не действат в условия на стрес и да се 

игнорират цените постигнати от тези продавачи означава да не се видят 

реалностите на пазара. 

 

Участници на пазара 

19. По смисъла на МСО „участници на пазара” означава съвкупността от физически 

лица, фирми и други организации, които встъпват в реални сделки или обмислят 

встъпване в сделка за определен вид актив. Желанието за участие на пазара и 
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всякакви възгледи, приписвани на участниците на пазара, са типични за тези 

купувачи и продавачи – реални или потенциални – които са активни на пазара 

към датата на оценката, а не за конкретно лице или организация. 

 

20. При осъществяването на базирана на пазара оценка, въпросите, които са 

специфични за текущия собственик или за конкретен потенциален купувач, не са 

от значение, тъй като и желаещият купувач, и желаещият продавач, са 

хипотетични лица или организации, носещи характеристиките на типичен 

участник на пазара. Тези характеристики са разгледани в концептуалната рамка 

за пазарна стойност (виж параграфи 31(г) и 31(д)). Концептуалната рамка 

също така изисква да се изключат всякакви елементи на специална стойност 

или елементи на стойността, които не са налични за участниците на пазара по 

принцип (виж параграфи 31(а) и 31(е)). 

 

Фактори, специфични за конкретен субект 

21. Факторите, които са специфични за конкретен купувач или продавач и не са 

налични за участниците на пазара по принцип, се изключват от изходните данни 

при пазарно базираната оценка. Някои от факторите, специфични за конкретен 

субект, които може да не са налични за останалите участници на пазара, са : 

 

(а) допълнителна стойност, получена от създаването на портфейл от 

подобни активи, 

(б) уникални синергии между актива и други активи, притежавани от този 

конкретен субект, 

(в) юридически права или ограничения, 

(г) данъчни облекчения или тежести, 

(д) възможност за използване на актива по начин, уникален само за този 

конкретен субект. 

 

22. Дали факторите са специфични за конкретния субект, или са налични за други 

участници на пазара, е въпрос, който се решава отделно за всеки случай. 

Например има активи, които не се търгуват самостоятелно, а като част от група. 

Всички синергии с други активи преминават към пазарните участници заедно с 

прехвърлянето на групата и следователно не са специфични за конкретен 

субект. 

 

23. Ако целта на оценката е да се определи стойността за конкретен собственик, в 

оценката на актива се отразяват и факторите, специфични за конкретен субект. 

Следват някои примерни ситуации, в които може да се изисква определянето на 

стойност за конкретен собственик: 
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(а) обосноваване на инвестиционни решения, 

(б) преглед на ефективността на актива. 

 

Групиране 

24. Стойността на отделния актив често зависи от взаимовръзката му с други 

свързани активи. Някои примери за това са: 

 

(а) прихващане на активи и пасиви в портфейл от финансови инструменти, 

(б) портфейл от имоти, които се допълват взаимно, осигурявайки на 

потенциалния купувач критична маса или присъствие на стратегически 

места, 

(в) група машини в производствена линия или софтуер за работа с дадена 

машина или машини, 

(г) рецептури или патенти, които поддържат определена марка , 

(д) взаимозависими парцели, сгради, машини и съоръжения, използвани в 

дейността на дадено предприятие. 

 

25. Когато се изисква оценка на активи, държани заедно с други допълващи или 

свързани активи, важно е да се посочи дали оценката се отнася за групата или 

портфейла от активи, или за всеки актив поотделно. Във втория случай е важно 

да се посочи и това дали всеки актив се оценява като: 

 

(а) индивидуален актив, но като се допуска, че останалите активи са на 

разположение на купувача, или 

(б) индивидуален актив, но като се допуска, че останалите активи не са на 

разположение на купувача. 

 

База на стойността 

26. База на стойността е декларация за основните измервателни допускания при 

оценката. 

 

27. Описват се основните допускания, върху които почива докладваната стойност, 

например вида на хипотетичната сделка, взаимоотношението и мотивацията на 

страните, а също и степента, в която активът е експониран на пазара. Базата 

на стойността следва ясно да се разграничава от: 

 

(а) подхода или метода, използван за определяне на индикативната стойност, 

(б) вида на оценявания актив, 
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(в) реалното или предполагаемо състояние на актива към момента на 

оценката, 

(г) други допълнителни допускания или специални допускания, които 

модифицират основните допускания при специфични обстоятелства. 

 

28. Базата на стойността може да попада в една от следните три основни 

категории: 

(а) Първата показва най-вероятната цена, която може да се постигне при 

размяна в условията на свободен и отворен пазар. Пазарната стойност, 

както е дефинирана в тези стандарти, попада в тази категория. 

(б) Втората показва ползите, които дадено лице и организация получава от 

притежаването на актива. Тази стойност е специфична за лицето или 

организацията и може да не се отнася за участниците на пазара по 

принцип. Инвестиционната стойност и специалната стойност, както са 

дефинирани в тези стандарти, попадат в тази категория. 

(в) Третата показва цената, която две конкретни страни могат да договорят 

разумно за размяна на актива. Въпреки че страните могат да не са 

свързани и преговорят от пазарни позиции, не е задължително активът да е 

експониран на пазара и договорената цена може да отразява конкретни 

предимства или неблагоприятни последици от притежаването на актива за 

участващите страни, а не за пазара като цяло. Справедливата стойност, 

както е дефинирана в тези стандарти, попада в тази категория. 

 

29. За някои видове оценки могат да се изискват различни бази на стойността, 

определени от закон, подзаконов акт, частен договор или друг документ. Дори 

тези бази да изглеждат подобни на базите на стойността определени в 

настоящите стандарти, освен ако в документа има изрично позоваване на МСО, 

тяхното прилагане може да изисква подход различен от този описан в МСО. 

Такива бази следва да се тълкуват и прилагат в съответствие с предвиденото в 

изходния документ. Примери за бази на стойността определени в други 

нормативни актове са различните видове бази за оценяване и измерване, 

съдържащи се в Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) и 

други международни стандарти.  

 

Пазарна стойност 

30. Пазарната стойност е оценената сума, срещу която даден актив може да 

смени собственика си към датата на оценката чрез сделка при пазарни 

условия между желаещ купувач и желаещ продавач, след подходящ 

маркетинг, при което всяка от страните е действала информирано, 

благоразумно и без принуда. 
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31. Дефиницията на пазарна стойност следва да се прилага в съответствие със 

следната концептуална рамка: 

 

(а) „оценената сума“ е цената в парично изражение, която е платима за 

актива в сделка при пазарни условия. Пазарната стойност е най-

вероятната цена, която разумно може да се постигне на пазара към 

датата на оценката, спазвайки дефиницията за пазарна стойност. 

Това е най-добрата цена, разумно постижима от продавача и най-

изгодната цена, разумно постижима от купувача. Тази оценена цена 

изрично изключва завишения или занижения поради специални 

условия или обстоятелства, като нетипично финансиране, 

разпродажба и споразумения за обратно наемане, специални 

възнаграждения или отстъпки предоставяни от всяко лице, свързано с 

продажбата, или всякакви елементи на специална стойност; 

 

(б) „даден актив може да смени собственика си“ се отнася до 

обстоятелството, че стойността на актива е оценена сума, а не 

предварително определена сума или реална продажна цена. Това е 

цена при сделка, която отговаря на всички елементи от дефиницията 

на пазарна стойност на датата на оценката; 

 

(в) „към датата на оценката“ изисква стойността да е позиционирана 

във времето – към определена дата. Тъй като пазарите и пазарните 

условия могат да се променят, към някоя друга дата оценената 

стойност може да е некоректна или неподходяща. Оценената сума 

отразява реалното състояние и обстоятелства на пазара към 

ефективната дата на оценката, а не към минала или бъдеща дата. За 

целите на дефиницията се приема също така, че смяната на 

собственика и подписването на договора за продажба се извършват 

едновременно, без отклонения в цената, каквито реално може да има; 

 

(г) „между желаещ купувач“ се отнася до лице, което е мотивирано, но не 

и принудено да купи. Такъв купувач не е нито нетърпелив, нито решен 

да купи на всяка цена. Този купувач също така купува съобразно 

реалностите на текущия пазар и текущите очаквания за пазара, а не 

според въображаем или хипотетичен пазар, чието съществуване не 

може да бъде доказано или очаквано. Предполагаемият купувач няма 

да плати цена по-висока от тази, която иска пазарът. Сегашният 

собственик е сред тези, които съставляват „пазара“; 

 

(д) “и желаещ продавач“, тоест не прекалено нетърпелив или изпаднал в 

принуда продавач, готов да продаде на всяка цена, нито пък готов да 
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задържа продажбата до постигане на цена, считана за нереалистична 

при текущия пазар. Желаещият продавач е мотивиран да продаде 

актива при пазарни условия при най-добрата цена, която може да се 

постигне при открит пазар след подходящ маркетинг, каквато и да е 

тази цена. Фактическите обстоятелства на реалния собственик не са 

част от неговите съображения, тъй като желаещият продавач е 

хипотетичен собственик; 

 

(е) „чрез сделка при пазарни условия“ означава сделка между страни, 

които нямат особена или специална връзка – например компания-

майка и дъщерни компании или собственик и наемател – която би 

направила ценовото равнище нетипично за пазара или завишено 

поради елемент на специална стойност. Приема се, че сделката по 

пазарна стойност е между несвързани лица, всяко от които действа 

независимо; 

 

(ж) „след подходящ маркетинг“ означава, че активът е бил експониран на 

пазара по най-подходящия начин, за да бъде продаден на най-добрата 

цена, разумно постижима в съответствие с определението на пазарна 

стойност. Приема се, че начинът за извършване на продажбата е 

най-подходящ с оглед получаването на най-добрата цена на пазара, до 

който продавачът има достъп. Времето на експониране не е строго 

определен период, а варира според вида на актива и пазарните 

условия. Единственият критерий е този, че следва да е осигурено 

достатъчно време, за да може активът да стигне до вниманието на 

подходящ брой участници на пазара. Периодът на експониране е 

преди датата на оценката; 

 

(з) „при което всяка от страните е действала информирано, 

благоразумно“, т.е. приема се, че желаещият купувач и желаещият 

продавач са информирани в разумна степен за вида и 

характеристиките на актива, реалните и потенциални начини за 

използване на актива и състоянието на пазара към датата на 

оценката. Приема се също така, че всеки от тях използва тази 

информация благоразумно, за да постигне цена, която е най-изгодна за 

неговата позиция в сделката. Благоразумието се оценява на база 

състоянието на пазара към датата на оценката, а не от по-

благоприятната позиция на по-късна дата, при която имаме поглед 

върху минали събития; 

 

(и) „и без принуда“ изисква всяка страна да е мотивирана за встъпване на 

сделката, но без да е принудена или изнудена да я осъществи. 
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32. Концепцията за пазарна стойност предполага цена, договорена на открит и 

конкурентен пазар, където участниците действат свободно. Пазарът за даден 

актив може да е международен или местен. Пазарът може да се състои от 

множество купувачи и продавачи, или да се характеризира с ограничен брой 

участници. Пазарът, на който активът се експонира за продажба, е нормалният 

пазар за търговия с такива активи (виж параграфи 16 до 20 по-горе). 

 

Пазарната стойност на актива отразява неговата най-пълноценна и най-

добра употреба. Най-пълноценната и най-добра употреба е тази, при която 

активът постига своята максимална производителност и която е възможна, 

правно допустима и финансово реализуема. Най-пълноценната и най-добра 

употреба може да е продължение на съществуващото използване на актива 

или алтернативно използване. Тя се определя от употребата, която участникът 

на пазара би имал предвид за този актив при определяне на цената, която е 

готов да предложи. 

 

33. Най-пълноценната и най-добра употреба на актив оценяван самостоятелно 

може да е различна от най-пълноценната и най-добра употреба на актива 

като част от група, когато трябва да се отчете приносът на този актив към 

общата стойност на групата. 

 

34. При определянето на най-пълноценната и най-добра употреба следва да се 

вземе предвид следното: 

 

(а) за да се установи дали употребата е възможна, трябва да се прецени 

какво би се считало за разумно от участниците на пазара, 

(б) за да се спази изискването за правна допустимост, необходимо е да се 

вземат предвид всички нормативни ограничения за използването на 

актива, например устройственото предназначение на територията, 

(в) изискването за финансова реализуемост налага да се прецени дали едно 

алтернативно използване, което е физически възможно и правно 

допустимо, може да донесе достатъчна възвръщаемост за един типичен 

участник на пазара, над възвръщаемостта при съществуващата употреба, 

след като се вземат предвид разходите по преустройство за такова 

използване. 

 

Транзакционни разходи 

35. Пазарната стойност е оценената цена за размяна на актива без оглед на 

разходите на продавача по продажбата и разходите на купувача по покупката, 

и без корекция за данъците платими от едната или другата страна като пряко 

следствие от сделката. 
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Инвестиционна стойност 

36. Инвестиционната стойност е стойността на актива за собственика или 

потенциалния собственик с оглед на конкретни инвестиционни или оперативни 

цели. 

 

37. Това е специфична за конкретния субект база на стойността. Въпреки че 

стойността на актива за собственика може да е равна на сумата получена от 

продажбата му на друго лице, тази база на стойността отразява ползите, 

получавани от конкретен субект, от притежаването на актива и следователно 

не е задължително да отразява една хипотетична продажба. 

Инвестиционната стойност отразява обстоятелствата и финансовите цели 

на конкретен субект, за която се изготвя оценката. Тя често се използва за 

измерване на ефективността на инвестицията. Разликите между 

инвестиционната стойност на даден актив и неговата пазарна стойност 

определят мотивите на продавачите или купувачите да излязат на пазара. 

 

Справедлива стойност 

38. Справедливата стойност е оценената цена за прехвърляне на актив или 

пасив между идентифицирани, информирани и желаещи страни, която 

отразява съответните интереси на тези страни.  

 

39. Дефиницията на справедлива стойност в МСФО е различна от горната. БМСО 

счита, че дефинициите на справедлива стойност в МСФО като цяло 

съответстват на пазарна стойност. Дефиницията и прилагането на 

справедлива стойност в МСФО са разгледани в МСО 300 Оценки за целите на 

финансовото отчитане. 

 

40. За цели различни от използването във финансови отчети, може да се направи 

разлика между справедлива стойност и пазарна стойност. Справедливата 

стойност изиска да се изведе справедливата цена за две идентифицирани 

страни, отчитайки предимствата и неблагоприятните последици, които 

сделката носи за всяко от тях. Обикновено тази стойност се прилага в съдебен 

контекст. За разлика от нея, пазарната стойност изисква да се абстрахираме 

от всякакви предимства, които не са налични за участниците на пазара по 

принцип. 

 

41. Справедливата стойност е по-широко понятие от пазарната стойност. 

Въпреки че в много случаи справедливата цена за две страни е равна на тази, 

която може да се получи на пазара, има случаи, когато оценяването на 

справедливата стойност изисква да се вземат предвид аспекти, които се 

игнорират при оценяването на пазарната стойност, например елементи на 

специална стойност, възникващи от съчетаването на интереси. 
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42. Някои примери за използване на справедлива стойност са: 

 

(а) определяне на справедлива цена за дялово участие във фирми, които 

не се търгуват на фондови борси, когато участията на две конкретни 

страни могат да доведат до разлика между справедливата цена за тях и 

тази, която може да се получи на пазара, 

(б) определяне на справедлива цена между наемодател и наемател при 

продажба на наетия актив или отписване наемното задължение. 

 

Специална стойност 

43. Специална стойност е сумата, отразяваща конкретни атрибути на даден 

актив, които имат стойност само за специален приобретател. 

 

44. Специален приобретател е конкретен купувач, за когото един актив има 

специална стойност поради това, че предимствата, произтичащи от 

притежаването му, не са налични за останалите купувачи на пазара. 

 

45. Специална стойност може да възникне, когато активът притежава атрибути, 

правещи го по-привлекателен за определен купувач, отколкото за останалите 

купувачи на пазара. Тези атрибути могат да включват физически, географски, 

икономически или юридически характеристики на актива. Пазарната 

стойност изисква да се абстрахираме от всякакви елементи на специална 

стойност, тъй като към всяка една дата се предполага,че има желаещ 

купувач, а не конкретен желаещ купувач. 

 

46. Когато е определена специална стойност, тя трябва да бъде докладвана и 

ясно разграничена от пазарната стойност.  

 

Синергична стойност 

47. Синергичната стойност е допълнителен елемент на стойността, създаден от 

съчетанието на два или повече актива или интереса, при което общата 

стойност е по-голяма от сбора на отделните стойности. Ако синергиите са 

налични само за един конкретен купувач, това е пример за специална 

стойност.  

 

Допускания 

48. Освен посочването на базата на стойността, често се налага да се 

направят едно или няколко допускания за изясняване на състоянието на 

актива при една хипотетична размяна или на обстоятелствата, при които се 
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приема,че активът ще бъде разменен. Тези допускания могат да окажат 

голямо влияние върху стойността. 

 

49. Без да са посочени изчерпателно, някои примери за често използвани 

допълнителни допускания са следните: 

 

 допускане, че дадено предприятие се прехвърля като цяло, и действащо 

предприятие, 

 допускане, че активите, използвани в предприятието, се прехвърлят без 

самото предприятие, самостоятелно или като група, 

 допускане, че индивидуално оценяваният актив се прехвърля заедно с 

други допълващи активи (виж параграфи 24 и 25 по-горе), 

 допускане, че притежавани акции се прехвърлят като пакет или 

индивидуално, 

 допускане, че имот, заеман от собственика, е незает (свободен) при 

хипотетично прехвърляне. 

50. Когато при допускането се приемат факти, различни от съществуващите към 

датата на оценката, то става специално допускане (виж МСО 101 Обхват на 

оценката). Специални допускания се правят често, когато трябва да се 

илюстрира ефектът от възможните промени на стойността на актива. Те се 

обозначават като „специални”, за да се изтъкне през ползвателя на оценката, 

че заключението за стойността зависи от промяна на текущите обстоятелства 

или че отразява възглед, който повече участници на пазара не биха възприели 

към датата на оценката. 

 

51. Допусканията и специалните допускания трябва да бъдат разумни и 

съобразени с целта, за която е възложена оценката. 

 

 

Принудителни продажби 

52. Терминът „принудителна продажба” често се използва за обстоятелства, в 

които продавачът е под принуда да продава и затова подходящ период за 

маркетинг не е възможен. Цената, която може да бъде постигната при тези 

обстоятелства, зависи от естеството на натиска върху продавача и причините, 

поради които подходящ маркетинг не е възможен. Тя може да отразява също 

така последствията, които биха възникнали за продавача, ако не продаде в 

определения срок. Ако не са известни вида на ограниченията за продавача и 

причините за тези ограничения, няма възможност да се оцени реалистично 

цената, която може да се получи при принудителна продажба. Цената, която 

продавачът може да приеме при принудителна продажба, отразява 
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специфичните обстоятелства около този продавач, а не обстоятелствата за 

хипотетичен желаещ продавач според дефиницията за пазарна стойност. 

Цената получена при принудителна продажба има само случайна връзка с 

пазарната стойност или някоя от другите бази, дефинирани в този стандарт. 

„Принудителна продажба” описва ситуацията, при която се реализира покупко-

продажбата, а не отделна база на стойността. 

 

53. Ако се изисква определянето на индикативна цена, която може да се получи 

при условията на принудителната продажба, необходимо е ясно да се посочат 

причините, от които произтичат ограниченията за продавача, включително 

последствията, ако не продаде в определения срок, чрез излагане на 

подходящи допускания. Ако тези обстоятелства не съществуват към датата 

на оценката, те трябва да бъдат ясно посочени като специални допускания. 

 

54. Продажбите в условията на неактивен или отслабващ пазар не стават 

автоматично „принудителни продажби”, просто защото продавачът може да се 

надява на по-добра цена, ако условията се подобрят. Освен ако продавачът е 

принуден да продаде до определен срок, който не позволява подходящ 

маркетинг, продавачът се разглежда като желаещ продавач съгласно 

дефиницията за пазарна стойност (виж параграфи 18 и 31(д) по-горе). 

 

Подходи за оценяване 

55. За да се достигне до оценка по подходяща база на стойността могат да се 

използват един или повече подходи за оценяване (виж параграфи 26 до 29 по-

горе). Трите подхода, описани и дефинирани в настоящата рамка, са 

основните подходи, използвани за оценяване. Те са заложени върху 

икономическите принципи за равновесие на цените, очаквани ползи или 

заместване. 

 

Пазарен подход 

56. Пазарният подход извежда индикативна стойност, като сравнява актива - 

предмет на оценката с идентични или сходни активи, за които е налична 

ценова информация. 
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57. Първата стъпка при този подход е да се разгледат цените по сделки с 

идентични или аналогични активи, сключени наскоро на пазара. Ако броят на 

сключените сделки е малък, може да е подходящо да се разгледат цените на 

идентични или аналогични активи, които се предлагат за продажба, при 

условие че меродавността на тази информация бъде недвусмислено 

установена и критично анализирана. Може да се наложи коригиране на 

ценовата информация, за да се отразят евентуалните разлики между 

условията на реалната сделка и базата на стойността или възможните 

допускания приети при извършваната оценка. Може също така да има разлики 

между юридическите, икономическите и физическите характеристики на 

активите по другите сделки и тези на оценявания актив. 

 

Приходен подход 

58. Приходният подход извежда индикативна стойност, като привежда бъдещите 

парични потоци към единна текуща капиталова стойност. 

 

59. Този подход разглежда прихода, който активът ще генерира през полезния си 

живот и извежда индикативна стойност чрез процес на капитализация. 

Капитализацията включва преобразуване на прихода в капиталова сума чрез 

прилагане на подходяща сконтова ставка. Приходният поток може да 

произтича от един или няколко договора или от извъндоговорни отношения, 

например очаквана печалба от използването или държането на актива. 

 

60. Методите, които попадат в приходния поток, включват: 

 капитализация на прихода – към прихода от представителен единичен 

период се прилага норма на капитализация, която може да отразява всички 

рискове или да е глобална норма; 

 сконтирани парични потоци – към поредица от парични потоци за бъдещи 

периоди се прилага сконтова ставка, за да бъдат приведени към сегашна 

стойност, 

 различни модели за остойностяване на опции. 

61. Приходният подход може да бъде приложен към пасивите, като се вземат 

предвид паричните потоци, необходими за обслужване на дадено задължение 

до неговото погасяване. 

 

Разходен подход 

62. Разходният подход извежда индикативна стойност, използвайки 

икономическия принцип, че купувач не би платил за даден актив повече 
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от разходите за придобиване на актив с равностойна полезност, 

независимо дали чрез покупка или изграждане. 

 

63. Този подход се основава на принципа, че при отсъствие на неблагоприятни 

фактори, свързани с време, неудобства, рискове или други обстоятелства, 

цената, която купувач на пазара би платил за оценявания актив, няма да е по-

висока от разходите за закупуване или изграждане на еквивалентен актив. 

Поради физическо или морално остаряване, оценяваният актив често е по-

малко атрактивен от алтернативния актив, който може да бъде купен или 

изграден. В такива случаи е необходимо да се внесе корекция в стойността на 

алтернативния актив в зависимост от изискваната база на стойността. 

 

Приложни методи 

64. Всеки един от тези подробни подходи за оценяване включва различни, 

детайлизирани приложни методи. Разнообразните методи, които обикновено 

се използват за различните класове активи, са разгледани в Стандартите за 

оценяване на активи. 

 

Изходни данни за оценката 

65. Изходните данни за оценката са сведения и друга информация, използвани 

при всеки един подход за оценяване, описан в този стандарт. Тези изходни 

данни могат да са реални или предполагаеми (изведени чрез допускания). 

 

66. Примерите за реални изходни данни включват: 

 

 цени, постигнати за идентични или аналогични активи, 

 реални парични потоци, генерирани от актива, 

 реални разходи за идентични или аналогични активи. 

 

67. Примерите за предполагаеми изходни данни включват: 

 

 разчетни или прогнозни парични потоци, 

 разчетни разходи за хипотетичен актив, 

 субективните нагласи на участниците на пазара по отношение на риска. 

 

68. Обикновено в по-голяма степен се разчита на реалните данни, обаче ако те не 

са съвсем меродавни, например остарели сведения за реални сделки, 

исторически парични потоци, които не са показателни за бъдещите парични 

потоци или реални, но исторически данни за разходи, по-подходящо е 

използването на предполагаеми данни (изведени чрез допускания). 
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69. Една оценка обикновено е по-надеждна, когато са налични повече изходни 

данни. Когато обаче изходните данни са ограничени, необходимо е особено 

внимание при проучването и проверката на данните. 

 

70. Когато изходните данни включват свидетелства за дадена сделка, необходимо 

е внимателно да се провери дали условията на тази сделка съответстват на 

изискванията за съответната база на стойността. 

 

71. Видът и източниците на изходните данни за оценката трябва да отразяват 

базата на стойността, която на свой ред зависи от целта на оценката. 

Например, за извеждане на пазарна стойност могат да се прилагат различни 

подходи и методи, но при условие че се използват данни получени от пазара. 

По дефиниция, за пазарния подход се използват изходни данни, получени от 

пазара. За извеждане на пазарна стойност може да се приложи приходния 

подход с използване на данни и допускания, които биха възприели 

участниците на пазара. За извеждане на пазарна стойност чрез разходния 

подход, разходите за актив с еднаква полезност и подходящата 

амортизационна ставка трябва да бъдат определени посредством анализ на 

пазарни разходи и амортизации. Наличните данни и обстоятелствата, 

свързани с пазара на оценявания актив определят кои методи за оценяване са 

по-меродавни и подходящи. Ако се основава на подходящо анализирани, 

получени от пазара данни, всеки използван подход или метод трябва да даде 

индикация на пазарната стойност.  

 

72. По принцип подходите и методите за оценяване са общи за много видове 

оценки. Обаче оценяването на различни видове активи включва различни 

източници на данни, отразяващи пазара, в който следва да се оценят активите. 

Например, инвестицията в недвижим имот, притежаван от дадено дружество, 

се оценява в контекста на съответния пазар за недвижими имоти, където се 

търгува недвижимият имот, като същевременно акциите на самото 

дружество се оценяват в контекста на пазара, на който се търгуват тези акции. 
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МСО 101 Обхват на оценката 

 

Съдържание       Параграфи 

Общ принцип        1 

Изисквания        2 

Промени в обхвата на оценката     3 

Ефективна дата        4 

 

Общ принцип 

1. Много са видовете и нивата на оценителски съвети, които могат да бъдат 

предоставени. МСО са разработени така, че да са приложими към широк спектър 

задания за оценка. Оценката трябва да отговаря на поставената цел и също така 

е важно възложителят да разбира какво ще бъде предоставено и евентуалните 

ограничения в използването на оценката. Обхватът определя договорената цел 

на оценката, обхвата на проучванията, прилаганите процедури, необходимите 

допускания и приложимите ограничения. Обхватът на оценката се определя в 

началото или в хода на изпълнение на заданието за оценка, но преди 

окончателно изготвяне на оценката и доклада. 

 

Изисквания 

2. Определеният и потвърден в писмена форма обхват на оценката урежда 

въпросите, посочени по-долу. За някои класове активи или приложения може да 

има отклонения от този стандарт или допълнителни въпроси, които трябва да 

бъдат включени или разгледани при определяне на обхвата на оценката. Те са 

посочени в съответния Стандарт за оценяване на активи или Приложение на 

оценката. 

 

(а) Идентификация и статут на оценителя 

Декларация, която потвърждава: 

(i) данните на оценителя. Оценителят може да е физическо лице 

или фирма; 

(ii) това, че оценителят е в състояние да предостави обективна и 

безпристрастна оценка; 

(iii) дали оценителят има съществена връзка или участие в 

предмета или възложителя на оценката; 
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(iv) това, че оценителят е компетентен да извърши оценката. Ако 

се налага оценителят да потърси съществена помощ от други 

лица във връзка с един или друг аспект на заданието, 

задължително се договарят и документират видът на тази 

помощ и степента, в която ще се разчита на нея. 

 

(б) Идентифициране на възложителя и други предвидени ползватели 

При определяне на формата и съдържанието на оценителския 

доклад е важно да се конкретизират лицата, за които се изготвя 

оценката, за да се гарантира, че докладът съдържа информация 

отговаряща на техните потребности. 

 

Всякакви ограничения спрямо лицата, които могат да ползват 

оценката, трябва да бъдат договорени и документирани. 

 

(в) Цел на оценката 

Необходимо е ясно да се посочи целта, за която се изготвя оценката, 

например обезпечение за заем, обосновка за покупко-продажба на 

акции или обосновка за емитиране на акции. Целта на оценката 

определя базата на стойността. 

 

Важно е оценките да не се използват извън контекста или целите, за 

които са предназначени.  

 

(г) Идентифициране на оценявания актив или пасив 

В някои случаи трябва се направи разграничение между актив, 

интерес в актива или право на използване на актива. 

 

Ако оценката е за актив, който се използва съвместно с други активи, 

необходимо е да се изясни дали тези активи са включени в оценката 

или са изключени, но с допускане, че са на разположение, или са 

изключени с допускане, че не са на разположение (виж Рамка на 

МСО, параграфи 24 и 25). 

 

(д) База на стойността 

Базата на стойността трябва да отговаря на целта. Задължително се 

посочва източника, в който е дефинирана съответната база на 

стойността, или се обяснява самата база. Базите признати от МСО 

са дефинирани и разгледани от Рамката на МСО, но могат да се 



ОБЩИ СТАНДАРТИ 

МСО 101 Задание  32 

използват и други бази за оценяване. Понякога е нужно да се посочи 

валутата, в която ще се докладва оценката. 

 

(е) Дата на оценката 

Съгласно дефиницията в МСО, дата на оценката е датата, към 

която важи становището за стойността. Тя може да е различна от 

датата на изготвяне на оценителския доклад или от датата, на която 

проучванията са започнати или завършени. 

 

(ж) Обхват на проучванията  

Всички ограничения или забрани, отнасящи се до проверки, 

запитвания и анализи, се посочват в обхвата на оценката. 

 

Ако меродавна информация не е налична поради това, че условията 

на заданието ограничават проучванията, ако заданието бъде прието, 

тогава тези ограничения и необходимите допускания или специални 

допускания се отразяват в обхвата на оценката. 

 

(з) Вид и източник за използваната информация 

Видът и източникът на релевантната информация, която ще се 

използва без специални проверки в хода на оценителския процес, 

трябва да бъдат договорени и документирани. 

 

(и) Допускания и специални допускания 

Задължително се документират всички допускания и евентуалните 

специални допускания, които ще бъдат правени при изготвянето и 

докладването на оценката. 

 

Допусканията са обстоятелства, които разумно могат да бъдат приети 

за факти в контекста на заданието за оценка без специални 

проучвания и проверки. Веднъж посочени, тези обстоятелства следва 

да бъдат приети, за да бъде разбрана оценката. 

 

Специално допускане е това, при което се приемат факти различни 

от реалните факти съществуващи към датата на оценката или 

което един типичен участник на пазара не би направил за дадена 

сделка към датата на оценката. 

 

Специални допускания често се използват, за да се илюстрира 

ефекта от промяната на едни или други обстоятелства върху 

стойността. Някои примери за специални допускания са: 
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 планирана сграда е реално завършена към датата на 

оценката, 

 към датата на оценката съществува договор, който всъщност 

не е подписан, 

 финансов инструмент се оценява с използване на крива на 

доходността различна от тази, която би използвал един 

участник на пазара. 

Могат да се правят само допускания и специални допускания, които 

са разумни и адекватни с оглед на целта, за която се изготвя 

оценката. 

 

(к) Ограничения относно използването, разпространението или публикуването 

Когато е необходимо или желателно да се ограничи използването на 

оценката или на кръга от ползватели, това трябва да бъде 

документирано. Ако са идентифицирани въпроси, които могат да 

направят оценката квалифицирана, това също се документира. 

 

(л) Декларация, че оценката ще бъде изготвена в съответствие с МСО 

Въпреки че е необходима декларация за съответствие с МСО, има 

случаи, когато целта на оценката изисква едно или друго отклонение 

от МСО. Посочват се всички отклонения заедно с обосновка на 

отклонението. Не се допускат отклонения, които биха направили 

резултатите от оценката подвеждащи. 

 

(м) Описание на доклада 

Договаря се и се документира формата на доклада, който ще бъде 

представен. Посочват се тези части от съдържанието на доклада, 

съгласно МСО 103 Докладване, които ще бъдат изключени. 

 

Промени в обхвата на оценката 

3. Понякога не всички въпроси могат да бъдат уточнени до започване на работата 

по заданието, а в други случаи в хода на работата се налагат промени в обхвата, 

например при поява на допълнителна информация или на обстоятелство, което 

изисква допълнително проучване. Изискванията по обхвата на оценката могат да 

бъдат описани в един документ, издаден още в началото, или в поредица от 

документи, изготвяни в хода на работата по заданието, при условие че всички 

въпроси трябва да бъдат описани преди приключване на работата и изготвяне на 

оценителския доклад. 
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Ефективна дата 

 

4. Ефективната дата на този стандарт е 1 януари 2012 г., като се насърчава по-

ранното му приемане. 
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МСО 102 Изготвяне 

 

 

Съдържание       Параграфи 

Общ принцип       1 

Проучвания       2–4 

Подходи за оценяване      5–7 

Документация за оценката      8 

Ефективна дата       9 

 

 

Общ принцип 

1. Заданията за оценка се изпълняват в съответствие с принципите изложени в 

този стандарти и реда и условията, посочени в обхвата на оценката. 

 

Проучвания 

2. Проучванията, извършвани по време на работата по оценката, трябва да бъдат 

адекватни на целта, за която се изготвя оценката и базата на стойността, 

която ще бъде докладвана. 

 

3. Необходимо е да се съберат достатъчно доказателства чрез средства като 

проверки, запитвания, изчисления и анализи, за да се гарантира надлежното 

обосноваване на оценката. При определяне на обема на необходимите 

доказателства трябва да се извърши една професионална преценка, за да се 

гарантира, че информацията, която ще бъде събрана, е адекватна на целта на 

оценката. 

 

4. Целта на оценката, базата на стойността, обхвата и ограниченията на 

проучванията и всички използвани източници на информация се отразяват в 

обхвата на оценката, виж МСО 101 Обхват на оценката. Ако по време на 

изпълнението на заданието стане ясно, че проучванията предвидени в обхвата 

на оценката няма да доведат до надеждна оценка или ако информацията 

очаквана от трети лица се окаже липсваща или неадекватна, необходимо е да се 

извърши подходящо преразглеждане на обхвата на оценката.  
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Подходи за оценяване 

5. Необходимо е да се прецени кои подходи са меродавни и подходящи за 

изготвяне на оценката. Основните оценителски подходи са описани в Рамката на 

МСО, а често използваните методи за прилагане на тези подходи към отделните 

видове активи са разгледани в коментарите към Стандартите за оценяване на 

активи. 

  

6. Изборът на най-подходящ подход или метод за изготвяне на оценката зависи от 

следните съображения: 

 приетата база на стойността, определена от целта на оценката, 

 наличието на изходни данни и сведения за оценката, 

 подходите или методите, използвани от участниците на съответния 

пазар. 

 

7. Ако наличните факти и данни от наблюдения не са достатъчни за получаване на 

надеждно заключение само по един метод, тогава индикативната стойност може 

да бъде изведена с използване на два или повече подхода или метода за 

оценяване. Когато за изготвянето на оценката се използват два или повече 

подхода и метода, получените от тях резултати за стойността се анализират и 

нормализират, за да се достигне до оценителското заключение. 

 

Документация за оценката 

8. По време на работата се води документация и същата се съхранява за разумен 

период от време, вземайки предвид приложимите законови или регулаторни 

изисквания. Освен ако в тези изисквания е предвидено друго, документацията 

включва основните изходни данни, всички изчисления, проучвания и анализи, 

имащи значение за крайното заключение, както и копия от проектодоклада, ако 

има такъв, и от заключителния доклад предоставен на възложителя. 

 

Ефективна дата 

 

9. Ефективната дата на този стандарт е 1 януари 2012 г., като се насърчава по-

ранното му приемане. 
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МСО 103 Докладване 

 

 

Съдържание        Параграфи 

Общ принцип        1–3 

Съдържание на доклада      4–5 

Ефективна дата       6 

 

 

Общ принцип 

1. Последната стъпка от оценителския процес се изразява в съобщаване на 

стойността на възложителя и други предвидени ползватели. Важно е докладът за 

оценката да съдържа информацията, необходима за разбиране на оценката. 

Докладът за оценката не може да е двусмислен или подвеждащ, и трябва да 

осигурява на предвидения читател ясно разбиране за предоставяната оценка. 

 

2. За да бъде съпоставим, меродавен и надежден, докладът за оценката трябва да 

съдържа ясно и точно описание на обхвата на заданието, неговата цел и 

приложение, потвърждение на използваната база на стойността и 

оповестяване на всички допускания, специални допускания, съществени 

неизвестни величини или ограничителни условия, които влияят пряко на 

оценката. 

 

3. Настоящият стандарт е приложим за всички оценителски доклади, независимо 

дали са отпечатани на хартиен носител или са предадени по електронен път. За 

някои класове активи или приложения може да има отклонения от стандарта или 

допълнителни изисквания, по които да бъде докладвано. Те са посочени в 

съответния Стандарт за оценяване на активи или Приложение на оценка. 

 

Съдържание на доклада 

4. Целта на оценката, сложността на оценявания актив и изискванията на 

ползвателите определят доколко подробен трябва да бъде докладът за 

оценката. Формата на доклада и всички изключения от изискванията към 

съдържанието съгласно настоящия стандарт следва да бъдат договорени и 

отразени в обхвата на оценката. 
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5. Всички оценителски доклади включват изложение по посочените по-долу 

въпроси. Точки (а) до (л) от списъка се отнасят до елементи, които следва да 

бъдат отразени в обхвата на оценката (виж МСО 101 Обхват на оценката). 

Препоръчително е също така докладът да съдържа позоваване на обхвата на 

оценката. 

 

(а) Идентификация и статут на оценителя 

Оценителят може да е физическо лице или фирма. Включва се 

декларация, че оценителят е в състояние да предостави обективна и 

безпристрастна оценка, и е компетентен да изготви оценката. 

Докладът включва също така подпис на лицето или фирмата, 

отговарящо (отговаряща) за оценката. 

Ако оценителят е потърсил съществена помощ от други лица във 

връзка с един или друг аспект на заданието, видът на тази помощ и 

степента, в която се разчита на нея, се посочват в доклада. 

 

(б) Идентифициране на възложителя и други предвидени ползватели 

Идентифицират се възложителят и други предвидени ползватели на 

оценката (виж също (к) по-долу). 

 

(в) Цел на оценката 

Целта на оценката трябва да бъде ясно определена  

 

(г) Идентифициране на оценявания актив или пасив 

В някои случаи трябва се направи разграничение между актив, 

интерес в актива или право на използване на актива.  

Ако оценката е за актив, който се използва съвместно с други активи, 

необходимо е да се изясни дали тези активи са включени в оценката 

или са изключени, но с допускане, че са на разположение, или са 

изключени с допускане, че не са на разположение (виж Рамка на 

МСО, параграфи 24 и 25). 

 

(д) База на стойността 

Базата на стойността трябва да отговаря на целта. Задължително се 

посочва източника, в който е дефинирана съответната база на 

стойността, или се обяснява самата база. Някои от често 
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използваните бази за оценяване са дефинирани и разгледани в 

Рамката на МСО. 

 

(е) Дата на оценката 

Съгласно дефиницията в МСО, дата на оценката е датата, към 

която важи становището за стойността. Тя може да е различна от 

датата на изготвяне на оценителския доклад или от датата, на която 

проучванията са започнати или завършени. Когато е необходимо, 

тези дати трябва да бъдат ясно разграничени в доклада. 

 

(ж) Обхват на проучванията 

Обхватът на извършените проучвания, включително ограниченията 

върху тези проучвания съгласно обхвата на оценката, задължително 

се посочват в доклада.  

 

(з) Вид и източник за използваната информация 

Посочват се вида и източника на релевантната информация, която 

оценителят е използвал без специални проверки в хода на 

оценителския процес. 

 

(и) Допускания и специални допускания 

Ясно се посочват всички допускания и евентуалните специални 

допускания. 

 

(к) Ограничения относно използването, разпространението или публикуването 

Когато е необходимо или желателно да се ограничи използването на 

оценката или на кръга от ползватели, това трябва да бъде посочено. 

 

(л) Декларация, че оценката е изготвена в съответствие с МСО 

Въпреки че е необходима декларация за съответствие с МСО, има 

случаи, когато целта на оценката изисква едно или друго отклонение 

от МСО. Посочват се всички отклонения заедно с обосновка на 

отклонението. Отклонението не е оправдано, ако би направило 

резултатите от оценката подвеждащи. 
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(м) Използван подход за оценяване и мотиви 

За да бъде разбрана оценената стойност в съответния неин контекст, 

в доклада трябва да е посочен използвания подход – един или 

повече, основните изходни данни и най-съществените основания, 

върху които почива направеното заключение. 

Тези изисквания не се прилагат, ако изрично е договорено и записано 

в обхвата на оценката, че оценителският доклад се представя без 

мотиви и друга обяснителна информация. 

 

(н) Стойност съгласно оценката или оценките 

Стойността се изразява в съответната валута. 

 

(о) Дата на доклада за оценката 

Посочва се датата, на която е изготвен докладът за оценката. Тя 

може да е различна от датата на оценката (виж точка (е) по-горе). 

 

Ефективна дата 

 

6. Ефективната дата на този стандарт е 1 януари 2012 г., като се насърчава по-

ранното му приемане. 
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Съдържание        Параграфи 
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Обхват на оценката        2–3 

Изготвяне         4 

Докладване         5 

Ефективна дата        6 

КОМЕНТАР 

Дефиниции         C1 

Предприятия         C2–C4 

Права на собственост        C5–C7 

Бизнес информация        C8–C12 

Подходи за оценяване        C13–C14 

Пазарен подход        C15–C21 

Приходен подход        C22–C30 

 

СТАНДАРТ 

1. Принципите, заложени в Общите стандарти, се прилагат за оценките на 

предприятия и дялови участия в предприятия. Настоящият стандарт включва само 

изменения, допълнителни изисквания или конкретни примери за прилагането на 

Общите стандарти към оценките, извършвани по този стандарт. 

 

Обхват на оценката (МСО 101) 

2. За да се спази изискването за идентифициране на оценявания актив или пасив 

съгласно МСО 101 параграф 2(г), необходимо е да се отрази конкретното дялово 

участие в оценяваното предприятие. Това включва елементи като юридическата 

структура на предприятието, дали дяловото участие е пълно или частично, дали е 

ограничено до определени активи и пасиви, или изключва определени активи и 

пасиви, както и класа или класове на съответните акции.  
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3. Типичните допускания или специални допускания, които трябва да бъдат посочени 

при оценяване на предприятие или на дялово участие в предприятие в 

съответствие с МСО 101 параграф 2(и), включват: 

 в случаите на частично дялово участие, допускане за това дали титулярят 

или титулярите на останалото дялово участие (останалите дялови 

участия) възнамеряват да продадат или задържат своите дялове; 

 дали от оценката следва да се изключат определени активи или пасиви, 

притежавани от предприятието. 

 

 

Изготвяне (МСО 102) 

4. Ако се оценява дялово участие, което включва правомощия за ликвидиране на 

активите на предприятието, необходимо е да се разгледа въпросът относно това 

дали общата стойност на активите, продадени поотделно след ликвидацията, е по-

голяма от тяхната съчетана стойност като действащо предприятие. 

 

Докладване (МСО 103) 

5. Няма допълнителни изисквания по отношение на оценяването на предприятия и 

дялови участия в предприятия, освен посочване в обхвата на оценката на 

въпросите, разглеждани в съответствие с параграфи 2 и 3 по-горе. 

 

Ефективна дата 

6. Ефективната дата на този стандарт е 1 януари 2012 г., като се насърчава по-

ранното му приемане. 
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КОМЕНТАР 

Дефиниции 

C1. За целите на настоящия коментар се прилагат следните дефиниции. 

 

(а) Стойност на предприятието – общата стойност на капитала в 

предприятието, плюс стойността на неговите задължения или 

отговорности във връзка със задължения, минус парите и паричните 

еквиваленти, които са налични за посрещане на тези задължения или 

отговорности. 

(б) Стойност на собствения капитал – стойността на предприятието за всички 

акционери или притежатели на дялове в него. 

 

Предприятия 

C2. Предприятието е търговска, промишлена, обслужваща или инвестиционна 

дейност. Оценката на едно предприятие може да включва цялостната дейност на 

предприятието или част от тази дейност. Важно е да се прави разграничение 

между стойността на една стопанска единица и стойността на отделните активи 

или пасиви на тази единица. Ако за целта на оценката е необходимо да се 

определи стойността на отделните оценявани активи или пасиви и ако тези активи 

са делими от предприятието и могат да се търгуват или прехвърлят 

самостоятелно, то тези активи и пасиви се оценяват изолирано едни от други, а не 

пропорционално на стойността на цялото предприятие. Преди пристъпване към 

оценка на дадено предприятие е важно да се установи дали оценката обхваща 

цялата единица, акциите или дяловете в единицата, конкретна стопанска дейност 

на единицата или конкретни активи и пасиви. 

 

C3. Оценяване на предприятия се изисква за различни цели, включително 

придобивания, сливания или продажби на предприятия, данъчно облагане, 

съдебни дела, производства по несъстоятелност и финансово отчитане. 

 

C4. Може да е необходимо разглеждането на следните въпроси в зависимост от 

контекста и целта на оценката и вида на оценяваното предприятие и дялово 

участие в предприятие. 

 

Права на собственост 

C5. В процеса на оценка следва да бъдат разгледани правата, привилегиите или 

условията, свързани с дяловото участие в собствеността, независимо дали то се 

реализира в еднолична, корпоративна или съдружническа форма. Правата на 

собственост обикновено се определят в рамките на дадена юрисдикция от правни 

документи като документи за учредяване, клаузи в меморандуми, учредителни 
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договори, вътрешни правилници, договори за сдружаване и споразумения между 

акционерите. Собствеността може да бъде върху част или дял от предприятието 

или върху цялото предприятие. В определени случаи може да е необходимо 

разграничение между юридическа и реална собственост. Внимателно трябва да се 

разграничават правата и задълженията, които са присъщи на дяловото участие, и 

тези, предвидени в споразумението между настоящите акционери. 

 

C6. Документите могат да съдържат ограничения за прехвърляне на дяловото участие 

или разпоредби относно базата на стойността, която следва да се възприеме 

при прехвърляне на дяловото участие. Например в документите може да бъде 

предвидено, че дяловото участие се оценява пропорционално на целия емитиран 

капитал, независимо дали е контролиращо или миноритарно дялово участие. В 

този случай правата, принадлежащи на оценяваното дялово участие, и тези на 

останалите класове дялови участия трябва да бъдат взети предвид от самото 

начало. 

 

C7. Неконтролиращото дялово участие може да има по-ниска стойност от 

контролиращото дялово участие. Мажоритарното дялово участие не винаги е 

контролиращо дялово участие. Правата за гласуване и другите права, 

принадлежащи на това дялово участие, се определят от правната рамка, в която е 

учредено предприятието. Често има различни класове капиталово участие в 

предприятието, с различни права за всяко от тях. Следователно в такива случаи е 

възможно дори миноритарното дялово участие да има контрол или ефективно 

право на вето върху определени решения.  

 

Информация за предприятие 

C8. За оценяването на единица предприятие или дялово участие често се изисква 

информация, получена от ръководството, представители на ръководството или 

други експерти. При изготвяне на обхвата на оценката с особено внимание трябва 

да се посочи на коя информация може да се разчита, коя трябва да бъде 

проверена и в каква степен да бъде проверена при извършване на оценката, виж 

МСО 101 Обхват на оценката параграф 2(ж). 

 

C9. Въпреки че стойността към дадена дата отразява очакваните ползи от 

притежаването в бъдеще, историческите данни за предприятието са полезни, тъй 

като могат да дадат ориентация за очакванията в бъдеще. 

 

C10. Познаването на важните икономически развития и тенденции в съответния 

отрасъл е важно за оценяването на едно предприятие. Въпроси като политически 

перспективи, правителствени политики, валутни курсове, лихвени проценти и 

активност на пазара могат да имат доста различно влияние върху предприятия, 

работещи в различни сектори. 
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C11. Оценката на дяловото участие в собствеността в дадено предприятие е 

меродавна само в контекста на финансовото състояние на предприятието към 

определен момент. Важно е да се разбере естеството на активите и пасивите на 

предприятието и да се определи кои елементи са необходими за използване в 

процеса на генериране на приходи, и кои са неизползвани в предприятието към 

датата на оценката. 

 

C12. Предприятието може да има недокументирани активи или пасиви, които не са 

отразени в баланса. Подобни активи могат да включват патенти, търговски марки, 

авторски права, марки (брандове) и защитени бази от данни. Репутацията 

представлява стойността, която остава след отчитане на всички материални и 

подлежащи на идентифициране нематериални активи. Оценяването на 

нематериални активи е разгледано в МСО 210 Нематериални активи. 

 

Подходи за оценяване 

C13. Пазарният и приходният подход, описани в Рамката на МСО, могат да бъдат 

прилагани при оценяването на предприятия или дялови участия в предприятия. 

Разходният подход обикновено е неприложим, освен за начални етапи и при нови 

предприятия, в които печалбите и/или паричните потоци не могат да бъдат 

определени по надежден начин и са налични подходящи пазарни данни за 

активите на предприятието. 

 

C14. Стойността на някои видове предприятия, например инвестиционни или 

холдингови предприятия, може да бъде изведена чрез сумиране на активите и 

пасивите. Понякога това се нарича „подход на нетните активи“ или „подход на 

активите“. Тази техника не е самостоятелен оценителски подход, тъй като преди 

да бъдат сумирани, стойностите на отделните активи и пасиви се получават с 

използване на един или повече от основните оценителски подходи, описани в 

Рамката на МСО. 

 

Пазарен подход 

C15. Пазарният подход сравнява едно оценявано предприятие с подобни предприятия, 

дялови участия собствеността на предприятия и ценни книжа, които са се 

разменяли на пазара, както и релевантни сделки с акции на същото предприятие, 

ако има такива. Предишни сделки или оферти за един или друг компонент от 

предприятието също могат да бъдат показателни за стойността. 

 

C16. Трите най-важни източници на данни, използвани при пазарния подход, са 

публични фондови пазари, на които се търгуват дялови участия в собствеността в 

подобни предприятия, пазарът за придобивания, на който се купуват и продават 
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цели предприятия, както и предишни сделки с акции или предложения за 

собствеността на оценяваното предприятия. 

 

C17. При пазарния подход е необходимо да има разумна база за сравнение и 

използване на аналогични предприятия. Тези аналогични предприятия трябва да 

бъдат в същия отрасъл или друг отрасъл, който реагира на същите икономически 

променливи. Факторите, които следва да бъдат взети предвид при определяне на 

това дали е налице разумна база за сравнение, са: 

 

 прилики с оценяваното предприятие по отношение на качествените и 

количествените характеристики на предприятието, 

 обем и възможност за проверяване на данните за аналогични предприятия, 

 дали цената на аналогичното предприятие отразява сделка при пазарни 

условия. 

 

C18. Необходимо е да се извърши сравнителен анализ на количествените и 

качествените прилики и разлики между аналогичното предприятие и оценяваното 

предприятие. 

 

C19. Чрез анализ на публично търгувани предприятия или реални сделки се изчисляват 

оценителски съотношения – обикновено цена, разделена на един или друг 

показател за приходи или нетни активи. При изчисляване и избиране на тези 

съотношения се вземат предвид следните въпроси: 

 

(а) съотношението трябва да носи важна информация за стойността на 

предприятието, 

(б) понякога са необходими корекции, за да се приведе съотношението към 

специфичните обстоятелства на оценяваното предприятие. Примери за това 

са корекции за разликите в риска и очакванията на аналогичното предприятие 

и оценяваното предприятие, 

(в) могат да бъдат необходими и корекции за отразяване на разликите между 

дяловото участие в собствеността на оценяваното предприятие и дяловите 

участия в аналогични предприятия, с оглед на степента на контрол, 

ликвидността или размера на участието. 

 

C20. Коментаторите на пазара често използват епизодични (несистемни) ориентири за 

оценяване като съкратена версия на пазарния подход. Въпреки това на 

индикативните стойности, получени чрез използване на подобни правила, не 

трябва да се придава особена тежест, т.е. значение, освен ако може да се докаже, 

че купувачите и продавачите разчитат в значителна степен на тях. Но дори и в 
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този случай е необходимо да се направи насрещна проверка с използване на най-

малко един различен метод. 

 

C21. Пазарните цени на публично търгувани акции или дялове, цените за придобиване 

на дялови участия в предприятия или предприятия, осъществяващи еднаква или 

аналогична дейност, се използват като критерии за разумността на заключението 

за оценката на предприятието, изведено посредством друг подход.  

 

Приходен подход 

C22. Различни методи се използват за извеждане на индикативна стойност по 

приходния подход. Те включват метода на капитализираните парични потоци или 

печалби и метода на сконтираните парични потоци.  

 

C23. Приходните и паричните потоци могат да се измерват в съответствие с различни 

дефиниции. Приходните или паричните потоци могат да се измерват преди или 

след данъчно облагане, като по-често се използва вторият начин. Прилаганата 

норма на капитализация или сконтова ставка трябва да съответства на 

използваната дефиниция за приходни и парични потоци. 

 

C24. Приходният подход изисква да се определи норма на капитализация при 

капитализиране на прихода и сконтова ставка при сконтиране на паричните 

потоци. При определянето на тази норма или ставка е необходимо да се вземат 

предвид фактори като равнища на лихвените проценти, норми на възвръщаемост, 

очаквани от участниците на пазара за аналогични инвестиции и рискове, присъщи 

на очакваните потоци от приходи и други ползи. 

 

C25. При методите с използване на сконтиране, очакваният ръст може да бъде отделно 

отчетен в прогнозния приходен или паричен поток. При методите с 

капитализиране, които не използват сконтиране, очакваният ръст обикновено е 

отразен в нормата на капитализация. Когато прогнозният приходен или паричен 

поток е даден в номинално изражение, т.е. по текущи цени, необходимо е да се 

използват номинални ставки, включващи инфлационен компонент. Когато 

прогнозният приходен или паричен поток е даден в реално изражение, 

необходимо е да се използват реални ставки, които не включват инфлационен 

компонент. 

 

C26. Стойността на предприятието обикновено се получава чрез капитализиране на 

печалбите или паричните потоци чрез прилагане на норма на капитализация или 

сконтова ставка преди разходи за обслужване на задълженията. Прилаганата 

норма на капитализация или сконтова ставка представлява среднопретеглената 

стойност на капитала за една подходяща комбинация от дълг и собствен капитал. 

За определяне на общата стойност на собствения капитал, пазарната стойност 
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на лихвоносните задължения се изважда от стойността на предприятието. Като 

алтернатива, стойността на предприятието може да се определи чрез директно 

измерване на капиталовия паричен поток. При изчисляване на стойността на 

предприятието или на собствения капитал е необходимо да бъдат взети предвид 

неизползваните, т.е. неоперативните активи. 

 

C27. При приходния подход, историческите финансови отчети на предприятието често 

се използват като ориентир за прогнозиране на бъдещите приходни или парични 

потоци на предприятието. Определянето на историческите тенденции във времето 

чрез анализ на съотношенията може да помогне за получаване на информацията, 

необходима за оценка на рисковете, присъщи на стопанските операции в 

контекста на съответния сектор и на перспективите по отношение на бъдещите 

показатели. 

 

C28. Понякога е целесъобразно прилагането на корекции, отразяващи разликите между 

реалните исторически парични потоци и тези, които биха възникнали за купувача 

на дялово участие в предприятие към датата на оценката. Примери за това са: 

 

(а) привеждане на приходите и разходите към равнищата, които са разумно 

представителни за очакваните продължаващи операции, 

(б) представяне на финансовите данни на оценяваното предприятие и на 

предприятията, с които се сравнява, на единна база, 

(в) привеждане към пазарните условия на сделки, реализирани при непазарни 

условия, 

(г) привеждане към пазарни цени и ставки на разходи за труд или други елементи, 

наети или по друг начин предоставени от свързани лица, 

(д) отразяване на влиянието на нециклични събития върху историческите 

приходни и разходни елементи. Примери за нециклични събития са загуби 

поради стачки, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и 

метеорологични явления. Независимо от това, прогнозните парични потоци 

следва да отразят всички нециклични приходи и разходи, които разумно могат 

да бъдат очаквани, като се има също така предвид, че събития, настъпили в 

миналото, могат да бъдат показателни за подобни събития в бъдеще, 

(е) привеждане на отчетната амортизационна и данъчна база към оценъчна 

стойност, която е съпоставима с амортизациите, използвани в аналогични 

предприятия, 

(ж) привеждане на материалните запаси във вид, съпоставим с аналогични 

предприятия, чиято отчетност евентуално се води на различна база от 

оценяваното предприятие, или във вид, отразяващ по-точно реалните 

икономически условия. 
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Възможни са различни начини на коригиране на материалните запаси в 

зависимост от разглеждания отчетен документ – отчет за приходите и 

разходите или баланс. Например методът за остойностяване на материалните 

запаси „пръв на приход – пръв на разход” (ФИФО) вероятно отразява най-

прецизно стойността на материалните запаси при изготвяне на баланс по 

пазарна стойност. При разглеждане на отчета за приходите и разходите 

методът за остойностяване на материалните запаси „последен на приход – 

пръв на разход” (ЛИФО) може да даде по-прецизна представа за равнището на 

материалните запаси по време на инфлация или дефлация. 

 

C29. При използване на приходния подход понякога се налагат корекции на оценката, 

за да се отразят елементи, които не са обхванати от прогнозата за паричните 

потоци или възприетата сконтова ставка. Някои примери са корекции за 

продаваемост на оценяваното дялово участие или за това дали се оценява 

контролен или неконтролен дял в предприятието. 

 

C30. Малки и средни предприятия често се прехвърлят като покупко-продажба на актив, 

а не чрез прехвърляне на дялово участие в собствения капитал. В тези случаи 

позиции като вземания, задължения и оборотен капитал често се изключват от 

оценката и стойността на активите се определя чрез прилагане на подходящ 

оценителски множител към печалбата преди лихви, данъци и амортизации. Този 

множител трябва да бъде определен внимателно чрез анализи на продажби на 

аналогични активи. 
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МСО 210 Нематериални активи 

 

Съдържание        Параграфи 

 

СТАНДАРТ         1 

Обхват на оценката 2–4 

Изготвяне 5 

Докладване 6 

Ефективна дата 7 

КОМЕНТАР 

Основни видове нематериални активи  C1–C10 

Репутация  C11–C13 

Характеристики на нематериалните активи  C14–C15 

Подходи за оценяване  C16–C17 

Пазарен подход  C18–C21 

Приходен подход  C22–C23 

Метод на спестените роялти  C24–C27 

Метод на премийните печалби  C28–C30 

Метод на допълнителните приходи  C31–C34 

Благоприятно данъчно третиране на амортизациите  C35 

Разходен подход  C36–C38 

Използване на няколко подхода  C39 

 

СТАНДАРТ 

1. Принципите, заложени в Общите стандарти, се прилагат за оценките на 

нематериални активи. Настоящият стандарт включва само изменения, 

допълнителни изисквания или примери за прилагането на Общите стандарти към 

оценките, извършвани по този стандарт. 

 

Обхват на оценката (МСО 101) 

2. За да се спази изискването за идентифициране на оценявания актив или пасив 

съгласно МСО 101 параграф 2(г), нематериалният актив следва да бъде ясно 

дефиниран чрез посочване на неговия вид и на законното право или дялово 

участие в този актив. Основните видове нематериални активи и техните типични 
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характеристики са разгледани в параграфи С1 до С13 на коментара към настоящия 

стандарт. 

 

3. В обхвата на оценката трябва да се идентифицират евентуалните спомагателни 

активи и да се посочи дали същите следва да са включени в оценката. 

Спомагателен актив е този, който се използва заедно с оценявания актив при 

генерирането на приходи свързани с оценявания актив. Ако спомагателните активи 

следва да бъдат изключени, необходимо е да се уточни дали нематериалният 

актив ще се оценява въз основа на допускането, че спомагателните активи са 

налични за купувача или въз основа на допускането, че тези активи не са налични, 

тоест въпросният актив се оценява на самостоятелна база. 

 

4. Често срещани примери за допускания или специални допускания, които възникват 

при оценяването на нематериални активи и трябва да бъдат посочени в 

съответствие с МСО 101 параграф 2(и), включват предоставяне на патент, който не 

съществува към датата на оценката и пускане или изтегляне от пазара на 

конкурентен продукт.  

 

Изготвяне (МСО 102) 

5. Няма допълнителни изисквания по отношение на нематериалните активи. 

 

Докладване (МСО 103) 

6. Няма допълнителни изисквания по отношение на оценяването на нематериални 

активи, освен посочване в обхвата на оценката на въпросите, разглеждани в 

съответствие с параграфи 2 и 3 по-горе. 

 

Ефективна дата 

7. Ефективната дата на този стандарт е 1 януари 2012 г., като се насърчава по-

ранното му приемане. 
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КОМЕНТАР 

Основни видове нематериални активи 

C1. Нематериалният актив е непаричен актив, който се проявява чрез своите 

икономически качества. Лишен е от физическа субстанция, но носи права и 

икономически ползи на притежателя си. 

 

C2. Оценяване на нематериални активи се изисква за различни цели, включително 

придобивания, сливания или продажби на предприятия или части от предприятия, 

покупко-продажби на нематериални активи, отчитане пред данъчните органи, 

съдебни дела, производства по несъстоятелност и финансово отчитане. 

 

C3. Нематериалният актив може да е идентифицируем или неидентифицируем. Един 

нематериален актив е идентифицируем, когато: 

(а) активът е делим, тоест може да бъде отделен или разделен от предприятието и 

продаден, прехвърлен, лицензиран, отдаден под наем или разменен – 

самостоятелно или ведно със съответен договор, идентифицируем актив или 

пасив – независимо дали предприятието има или няма такова намерение; или 

(б) възниква по силата на договорни или други юридически права, независимо дали 

тези права са или не са прехвърляеми или делими от предприятието, или от 

други права и задължения. 

 

C4. Всеки неидентифицируем нематериален актив, свързан с дадено предприятие 

или група от активи, се обозначава с общия термин репутация. 

 

C5. Основните класове идентифицируеми нематериални активи са както следва: 

 

 свързани с маркетинг, 

 свързани с клиенти или доставчици, 

 свързани с технологии, 

 свързани с художествено творчество. 

 

C6. В рамките на всеки клас, активите могат да бъдат договорни или извъндоговорни. 

 

C7. Свързаните с маркетинг нематериални активи се използват основно за пазарна 

реализация или популяризация на продукти и услуги. Примери за такива активи са 

търговски марки, търговски наименования, уникални търговски дизайни, имена на 

интернет домейни и споразумения за недопускане на конкуренция. 
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C8. Свързаните с клиенти или доставчици нематериални активи възникват от 

взаимоотношения с клиенти или доставчици, или от познания за клиенти или 

доставчици. Примери за такива активи са договори за услуги или доставки, 

споразумения за лицензиране или роялти, портфейли с поръчки, трудови договори 

и установени взаимоотношения с клиенти. 

 

C9. Свързаните с технологии нематериални активи възникват от договорни или 

извъндоговорни права за използване на патентовани технологии, непатентовани 

технологии, бази от данни, формули, проектна документация, софтуер, 

технологични процеси или рецептури. 

 

C10. Свързаните с художествено творчество нематериални активи възникват от права 

върху ползи, например роялти, от художествени произведения като пиеси, книги, 

филми и музикални творби, както и от авторски права ползващи се от 

извъндоговорна закрила. 

 

Репутация 

C11. Репутацията е всяка бъдеща икономически полза, произтичаща от дадено 

предприятие или дялово участие в предприятие, или от използването на група от 

неделими активи. Следва да се отбележи, че в контекста на конкретни изисквания 

за финансово отчитане или данъчни режими се прилагат различни дефиниции на 

репутация; може да се наложи тези дефиниции да бъдат отразени при извършване 

на оценки за тези цели. 

 

C12. Ползи, отразени като репутация, могат да бъдат, например: 

 Синергии, специфични за съответното дружество, които са резултат от бизнес 

комбинация, например съкращаване на оперативните разходи или икономии от 

мащаба, които не са отразени в стойността на другите активи, 

 възможности за растеж, например навлизане на нови пазари, 

 организационен капитал, например ползи произтичащи от създаването на 

дадена мрежа. 

 

 

C13. В общия случай, стойността на репутацията е остатъчна величина, тоест сумата, 

която остава, след като от стойността на предприятието се извадят всички 

идентифицируеми материални, нематериални и парични активи след корекция за 

реални или потенциални задължения. 

 

Характеристики на нематериалните активи 



СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА АКТИВИ 

 

МСО 210 Нематериални активи 54 

C14. Конкретните нематериални активи се дефинират и описват чрез характеристики 

като собственост, функция, пазарна позиция и имидж. Тези характеристики 

отличават нематериалните активи един от друг. Отличителните характеристики 

могат да бъдат илюстрирани със следните примери:  

 

 марките шоколадови изделия могат да бъдат отличавани чрез различен вкус, 

източник на съставки и качество, 

 софтуерните продукти обикновено биват отличавани чрез позоваване на 

техните функционални спецификации. 

 

C15. Въпреки че аналогичните нематериални активи от един и същи клас имат някои 

общи характеристики, те имат и отличителни характеристики, които варират в 

зависимост от типа на нематериалния актив. 

 

Подходи за оценяване 

C16. За оценяване на нематериални активи могат да се прилагат и трите основни 

оценителски подхода, очертани в Рамката на МСО. 

 

 

C17. Всички методи за оценяване на нематериални активи изискват да се направи 

експертна оценка на остатъчния полезен живот. За някои видове активи, този 

период може да е краен, например ограничен от срока на договор или от типичния 

жизнен цикъл в съответния сектор. Други активи могат да имат практически 

безкраен живот. Оценката на остатъчния полезен живот включва разглеждане на 

правни, технологични, функционални и икономически фактори. Например, актив 

включващ патент върху дадено лекарство може да има остатъчен правен живот от 

пет години до изтичането на патента, но до три години на пазара може да се очаква 

конкурентно лекарство с по-добра ефикасност. В такъв случай вероятно ще се 

наложи остатъчният полезен живот на първия продукт да бъде оценен само на три 

години. 

 

Пазарен подход 

C18. При пазарния подход стойността на нематериалните активи се определя на база 

пазарната активност, например оферти за покупка или продажба на идентични или 

аналогични активи. 

 

C19. Поради разнородния характер на нематериалните активи, рядко могат да се 

намерят пазарни доказателства за сделки с идентични активи. Ако изобщо има 

пазарни доказателства, те са за аналогични, а не за идентични активи. 

Алтернативно, или допълнително, едно сравнение с цените на подходящи сделки с 

идентични или аналогични активи чрез анализ на сделки за покупко-продажба може 

да осигури доказателства за оценителски множители (коефициенти), например да 
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се изведе типично съотношение между цена и печалба или типична норма на 

възвръщаемост за клас от аналогични нематериални активи. 

 

C20. Когато са налични доказателства за цени или оценителски множители, често се 

налага те да бъдат коригирани, за да се отразят разликите между оценявания клас 

и класовете участващи в сделките. 

 

C21. Тези корекции са необходими, за да отразят отличителните характеристики на 

оценяваните активи и тези участващи в сделките. В някои случаи такива корекции 

са възможни само на качествено, но не и на количествено ниво. Следват примери 

за ситуации, изискващи корекции в качествено отношение: 

 

 когато се приеме, че оценяваната марка (бранд) има по-силна пазарна позиция 

от марките, участващи в референтните сделки, 

 при оценяване на патент за лекарство, което има по-голяма ефикасност и по-

малко странични ефекти от лекарствата, участващи в референтните сделки. 

 

Приходен подход 

C22. При приходния подход, стойността на нематериалния актив се определя на база 

сегашната стойност на приходите, паричните потоци или икономиите, създадени от 

нематериалния актив. Основните методи за оценка, използвани при оценяването 

на нематериални активи по приходния подход, са: 

 

 Метод на спестените роялти, понякога наричан „метод на облекчението от 

роялти”, 

 Метод на премийните печалби, понякога наричан „метод на инкременталните 

приходи”, 

 Метод на допълнителните приходи.  

 

C23. Всеки от тези методи включва преобразуване на прогнозни парични потоци в 

индикация на стойността с използване на техниката на сконтираните парични 

потоци или – в по-малко сложни случаи – прилагане на норма на капитализация 

към паричните потоци за един представителен период от време. 

 

Метод на спестените роялти 

C24. По метода на спестените роялти, стойността на нематериалния актив се определя 

въз основа на хипотетичните разходи за роялти, които могат да бъдат спестени 

чрез притежаването на активи в сравнение с получаването на лиценз за 

недвижимия актив от трето лице. Хипотетичните разходи за роялти през живота на 

нематериалния актив се коригират за данъчни цели и сконтират към сегашната им 

стойност към датата на оценката. В някои случаи разходите за роялти могат да 
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включват първоначално плащане плюс периодични плащания под формата на 

процент върху продажбите или друг финансов параметър. 

 

C25. За извеждане на процента (ставката) на хипотетичните роялти могат да се 

използват два метода. Първият се основава на пазарните проценти роялти за 

съпоставими или аналогични сделки. Предпоставка за този метод е наличието на 

съпоставими нематериални активи, които редовно биват лицензирани при пазарни 

условия. Вторият метод е базиран на частта от печалбата, която един желаещ 

лицензополучател хипотетично ще изплаща на желаещ лицензодател за 

използването на съответния нематериален актив в сделка при пазарни условия. 

 

C26. При метода на спестените роялти се вземат предвид някои или всички изходни 

данни за оценката, както следва: 

 прогнози за финансовия параметър, напр. приходите, върху които процентът 

роялти ще се прилага през живота на нематериалния актив, както и оценка 

за живота на нематериалния актив, 

 размерът (ставката) на данъчните облекчения върху хипотетичните разходи 

за роялти; 

 разходите за маркетинг и всякакви други разходи, които би извършил 

лицензополучателят при използването на актива; 

 подходяща сконтова ставка или норма на капитализация за привеждане 

хипотетичните разходи за роялти по актива към сегашната им стойност. 

Когато има възможност, обикновено се прилагат и двата метода с цел сверяване 

на получените резултати. 

 

C27. Възможни са съществени разлики между процентите (ставките) роялти на пазари за 

активи, които на пръв поглед изглеждат аналогични. Следователно е благоразумно 

възприетият процент роялти да бъде сверен с оперативната печалба, която един 

типичен оператор би очаквал от продажбите, реализирани чрез използването на 

актива. 

 

 Метод на премийните печалби 

C28. Методът на премийните печалби включва сравняване на прогнозните печалби или 

парични потоци, които едно предприятие би реализирало, използвайки 

нематериалния актив с тези, които предприятието би реализирало, без да 

използва нематериалния актив. Методът се използва често, когато пазарни 

проценти роялти липсват или не са надеждни. 

 

C29. След като се оцени разликата в реализираните печалби, прилага се подходяща 

сконтова ставка, чрез която прогнозните периодични инкрементални печалби се 
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привеждат към сегашната им стойност, или норма на капитализация, чрез която се 

капитализират постоянните инкрементални печалби или парични потоци. 

 

C30. Методът на премийните печалби може да се използва за оценяване както на 

нематериални активи, чието използване би довело до икономия на разходи, така 

и на активи, чието използване би довело до реализация на допълнителни печалби 

или парични потоци. 

 

 Метод на допълнителните приходи 

C31. Методът на допълнителните приходи определя стойността на нематериалния 

актив като сегашна стойност на паричните потоци, припадащи се на оценявания 

нематериален актив, след изключване на частта от паричните потоци, припадащи 

се на спомагателните активи. Методът на допълнителните приходи обикновено се 

използва при оценяването на договори с клиенти, установени взаимоотношения с 

клиенти и проекти за технологични изследвания и развитие. 

 

C32. Методът на допълнителните приходи може да се приложи чрез използване на 

парични потоци само за един период и в този случай се нарича “Метод на 

допълнителните приходи за единствен период”, или с използване на парични 

потоци само за повече периоди, т.е. “Метод на допълнителните приходи за 

множествени периоди”.  Методът на допълнителните приходи за множествени 

периоди се използва по-често, тъй като нематериалните активи обикновено носят 

парични ползи за продължителен период от време. 

 

C33. Методът на допълнителните приходи включва разпределяне на очакваните 

парични потоци към най-малкото предприятие или група активи на предприятието, 

обхващащ(а) целия приход, получаван от оценявания актив. 

 

C34. От така определените прогнозни парични потоци се изважда делът на паричните 

потоци, който се припада на спомагателните материални, нематериални и 

финансови активи. Това се прави чрез изчисляване на подходящо отчисление или 

икономическа рента за спомагателните активи с последващо изваждане от 

паричните потоци. За достигане до надеждна стойност на оценявания актив, 

понякога е целесъобразно да се направи допълнително отчисление, което отразява 

допълнителната стойност произтичаща от обстоятелството, че всички активи се 

използват заедно като действащо предприятие. Това обикновено отразява 

благоприятното въздействие върху паричните потоци, припадащи се на актива, 

произтичащо от наличието на комплектован персонал, какъвто няма да е наличен 

за купувача на индивидуалния актив. 

 

Благоприятно данъчно третиране на амортизациите 
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C35. Редица данъчни режими допускат амортизациите на нематериални активи да 

бъдат третирани като разходи при изчисляване на облагаемата печалба. Това 

“благоприятно данъчно третиране на амортизациите” може да има положителен 

ефект върху стойността на актива. При използване на приходния подход е 

необходимо да се вземе предвид влиянието на данъчните облекчения, които могат 

да ползват купувачите, като се направят съответните корекции на паричните 

потоци.  

 

Разходен подход 

C36. Разходният подход обикновено се използва за вътрешно създадени 

нематериални активи, които нямат идентифицируеми приходни потоци. При 

разходния подход се оценява възстановителната стойност на аналогичен актив или 

на актив с аналогична функционалност или полезност. 

 

C37. Някои примери за нематериални активи, при които може да се използва 

разходният подход, са следните: 

 

 собствени разработки на софтуер, тъй като цената на софтуер със същата 

или аналогична функционалност понякога може да бъде получена от 

пазара, 

 уебсайтове, тъй като понякога могат да се оценят разходите за изграждане 

на уебсайта, 

 комплектован персонал чрез определяне на разходите за сформиране на 

персонала. 

 

C38. Изходните данни, които трябва да бъдат взети предвид при прилагането на 

разходния подход, включват следните: 

 

 разходите за разработване или закупуване на идентичен актив, 

 разходите за разработване или закупуване на актив, предлагащ същата 

полезност или функционалност, 

 евентуални корекции на разходите за разработване или закупуване, 

отразяващи специфичните обстоятелства на оценявания актив, като 

морално или физическо остаряване, 

 евентуални пропуснати ползи за разработчика на софтуера, произтичащи 

от неизползването на алтернативни възможности. 

 

 

 

Използване на няколко подхода 
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C39. Поради нееднородния характер на нематериалните активи, при тях 

необходимостта да се обмисли използването на няколко метода и подхода за 

извеждане на стойността често пъти е по-голяма отколкото при другите класове 

активи. 
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МСО 220 Машини и съоръжения 
 

 

Съдържание         Параграфи 

 

Стандарт         1 

Обхват на оценката        2–4 

Изготвяне         5 

Докладване         6 

Ефективна дата        7 

 

Коментар 

Машини и съоръжения        C1–C2 

Нематериални активи        C3 

Финансови споразумения        C4–C5 

Принудителна продажба       C6–C7 

Подходи за оценяване        C8–C12 

 

СТАНДАРТ 

1. Принципите, заложени в Общите стандарти, се прилагат за оценките на машини и 

съоръжения. Настоящият стандарт включва само изменения, допълнителни 

изисквания или конкретни примери за прилагането на Общите стандарти към 

оценките, извършвани по този стандарт. 

 

Обхват на оценката (МСО 101) 

2. За да се спази изискването за идентифициране на оценявания актив или пасив 

съгласно МСО 101 параграф 2(г), необходимо е да се отрази степента, в която 

отделното оборудване или съоръжение е прикрепено или интегрирано в състава на 

други активи. Например: 

 някои активи са трайно прикрепени към терена и не могат да бъдат изнесени 

без съществено разрушаване на самия актив или околни конструкции и сгради, 

 отделната машина може да е част от интегрирана производствена линия, като 

нейната функционалност зависи от други активи. 

В тези случаи е необходимо да се дефинира ясно какво следва да включва или 

изключва оценката. Трябва да се посочат и необходимите допускания или специални 
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допускания относно разполагаемостта на допълващи активи, виж също параграф 4 

по-долу. 

3. Машини и съоръжения, които са свързани с обслужването на дадена сграда, често 

са интегрирани в тази сграда и веднъж инсталирани, стават неразделна част от нея. 

Тези компоненти обикновено са част от правото върху недвижимо имущество. 

Примери за това са електрическите, газифициращите, отоплителните, 

охладителните и вентилационните инсталации в сградите, както и някои сградни 

съоръжения като елеватори. Ако за целите на оценката е необходимо тези 

компоненти да бъдат оценени отделно, в обхвата на оценката трябва да се посочи, 

че същите нормално са част от правото върху недвижимото имущество и вероятно 

не могат да бъдат реализирани самостоятелно. Когато се извършват отделни 

задания за оценка на правото върху недвижимо имущество и на машините и 

съоръженията, инсталирани в същия обект, трябва да се внимава някои активи да 

не бъдат пропуснати или отчетени два пъти. 

 

4. Поради разликите в характера и преносимостта на много видове машини и 

съоръжения, обикновено се налагат допълнителни допускания, за да се опише 

състоянието и обстоятелствата, при които се оценяват активите. В съответствие с 

МСО 101 параграф 2(и), те трябва да бъдат взети предвид и отразени в обхвата на 

оценката. Следват някои примери за допускания, които могат да са подходящи за 

различни обстоятелства: 

 машините и съоръженията се оценяват заедно, на място и като част от 

предприятие, което се приема за действащо предприятие; 

 машините и съоръженията се оценяват заедно, на място, но при допускането, 

че предприятието преустановява дейността си; 

 машините и съоръженията се оценяват като индивидуални активи, предвидени 

за изнасяне от обекта, в който се намират понастоящем. 

При някои обстоятелства е целесъобразно да се докладват оценки, основани на 

два или повече набора от допускания, например за да се илюстрира ефектът от 

закриването на предприятието или прекратяването на операциите върху 

стойността на машините и съоръженията. 

 

Изготвяне (МСО 102) 

5. Няма допълнителни изисквания по отношение на машините и съоръженията. 

 

Докладване (МСО 103) 

6. Освен минималните изисквания в МСО 103 Докладване, оценителският доклад за 

машини и съоръжения включва подходящо изложение по въпросите визирани в 

обхвата на оценката съгласно параграф 2 до 4 по-горе. Докладът включва също 
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така коментар относно ефекта на докладваната стойност върху съответните 

материални или нематериални активи, които са изключени от обхвата на 

оценката, например операционния софтуер на дадена машина или правото на 

ползване на земята, върху която е изградено съоръжението. 

 

Ефективна дата 

7. Ефективната дата на този стандарт е 1 януари 2012 г., като се насърчава по-

ранното му приемане. 
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КОМЕНТАР 

Машини и съоръжения 

C1. Машините и оборудването са материални активи, притежавани от 

предприятието за производство на стоки или предоставяне на услуги, за 

отдаване под наем на трети лица или за административни цели, като се 

очаква те да бъдат използвани през определен период от време. 

Следните активи не се класифицират като машини и съоръжения: 

 недвижимо имущество, 

 минерални или природни ресурси, 

 суровини и консумативи, 

 материални запаси и готова продукция, 

 консумативи, 

 селскостопански активи (напр. насаждения, животни), 

 лично имущество като произведения на изкуството, бижутерийни 

изделия и колекционерски артикули. 

 

C2. Оценката на машини и съоръжения обикновено изисква разглеждането на 

редица фактори, отнасящи се до самия актив, неговата среда и неговия 

икономически потенциал. Следват примери за някои от факторите, които 

следва да бъдат разгледани във всяка от тези области: 

 

Фактори, свързани с актива: 

 технически характеристики на актива, 

 остатъчен физически живот, 

 състояние на актива, включително сервизна история, 

 ако активът не се оценява в текущото му местонахождение, разходите 

за демонтаж и изнасяне, 

 потенциални загуби на допълващи активи, например 

експлоатационният живот на една машина може да е ограничен от 

срока на договора за наем на сградата, в която тя е инсталирана. 

 

Фактори, свързани със средата: 

 местонахождение спрямо източника на суровини и пазара за продукта. 

Дадено местонахождение може да е подходящо само за определен 
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срок, например до изчерпване на суровините или до задоволяване на 

търсенето, ако търсенето е преходно, 

 влияние на екологичното и друго законодателство, което може да 

ограничава начина на използване или налага допълнителни разходи 

за експлоатация или извеждане от експлоатация. 

 

Икономически фактори: 

 реална или потенциална рентабилност на актива, изведена чрез 

сравнение на оперативните разходи с печалбите или потенциалните 

печалби, 

 търсене на продукцията от машините и съоръженията, вземайки 

предвид макро- и микроикономически фактори, които могат да се 

отразят на търсенето, 

 възможностите за по-рентабилно използване на актива в сравнение с 

текущото му използване. 

 

Нематериални активи 

C3. Нематериалните активи не се класифицират като машини и 

съоръжения. Независимо от това, един нематериален актив може да 

влияе върху стойността на дадена машина или съоръжение. Например, 

цената на шаблони и пресформи често е неразривно свързана с 

определени права на интелектуална собственост. Оперативен софтуер, 

технически данни, производствени записи и патенти са други примери на 

нематериални активи, които оказват влияние върху стойността на 

машините и съоръженията в зависимост от това дали са включени или не 

са включени в оценката. В тези случаи, като част от оценителския процес е 

необходимо да се разгледа въпроса за включването на определени 

нематериални активи и тяхното влияние върху оценката на машините и 

съоръженията. 

 

Финансови споразумения 

C4. Дадена машина или съоръжение може да е предмет на финансово 

споразумение. Например, активът не може да бъде продаден преди на 

заемодателя или лизингодателя да бъде заплатена оставащата сума по 

финансовото споразумение. Тази сума може да е по-голяма или по-малка 

от необременената стойност на актива. В зависимост от целта на оценката, 

понякога е подходящо да бъдат идентифицирани обременените активи и 

тяхната стойност да бъде докладвана отделно от тази на необременените 

активи. 
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C5. Машини и съоръжения, които се използват в условия на оперативен 

лизинг, са собственост на трети лица и следователно не се включват в 

оценката на активите на лизингополучателя. Въпреки това, в някои случаи 

тяхното наличие следва да бъде отразено, тъй като оказва влияние върху 

стойността на собствените активи, използвани съвместно с активите 

получени на лизинг. 

 

Принудителна продажба 

C6. Машините и съоръженията може да са особено чувствителни към условия 

на принудителна продажба, виж Рамка на МСО параграфи 53 до 55. 

Обичаен пример е, когато активите трябва да бъдат изнесени от имота за 

време, което не позволява провеждането на подходящ маркетинг, тъй като 

срокът на наема на имота е изтекъл. 

 

C7. Влиянието на тези обстоятелства върху стойността трябва да бъде 

разгледано внимателно. За да се даде становище относно стойността, на 

която може да бъде реализиран активът, необходимо е да се разгледат 

всякакви алтернативи на продажбата от текущото местонахождение, 

например практическата възможност и разходите за изнасяне на активите 

на друго място, откъдето да бъдат реализирани в определения срок. 

 

Подходи за оценяване 

C8. За оценяването на машини и съоръжения могат да се използват и трите 

основни оценителски подхода, описани в Рамката на МСО.  

 

C9. За класовете машини и съоръжения, които са еднородни, например 

моторни превозни средства и някои видове офис оборудване и 

индустриални машини, обикновено се използва пазарният подход, тъй като 

има достатъчно данни за скорошни продажби на аналогични активи. Обаче 

има много видове специализирани машини и съоръжения, за чиито 

продажби липсват преки доказателства и съответно се налага 

използването на приходния подход или разходния подход. 

 

C10. Приходният подход за оценка на машини и съоръжения може да бъде 

използван в случаите, когато могат да бъдат идентифицирани конкретни 

парични потоци за актива или групата от допълващи активи, например ако 

група активи, образуващи производствена линия, се използва за 
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производството на продаваем продукт.
2
 Обаче част от паричните потоци 

могат да произтичат от нематериални активи, което ги прави трудни за 

разделяне от приноса на машините и съоръженията в общия паричен 

поток. Обикновено използването на приходния подход не е практически 

възможно за редица индивидуални машини и съоръжения. 

 

C11. Разходният подход се използва често за оценката на машини и 

съоръжения, особено ако отделните активи са специализирани. Това се 

прави чрез изчисляване на амортизираната възстановителна стойност 
3
 на 

актива. Оценяват се разходите, които един участник на пазара би направил 

за възстановяване на оценявания актив. Разходите за възстановяване са 

тези за придобиване на алтернативен актив с равностойна полезност – 

това може да бъде модерен еквивалент със същата функционалност или 

разход за възпроизвеждане на точно копие на оценявания актив. 

Последното е приложимо, само когато разходите за копието ще са по-ниски 

от стойността на модерния еквивалент или когато полезността осигурявана 

от оценявания актив може да бъде постигната единствено със създаване 

на копие, а не чрез придобиване на модерен еквивалент. 

 

C12. След извеждане на възстановителната стойност се прилагат отбиви за 

отразяване на физическото, функционалното и икономическото остаряване 

на оценявания актив в сравнение с алтернативния актив, който може да 

бъде придобит на възстановителната стойност. 

 

                                                      
2
 По-подробни указания са дадени в проектодокумента TIP 1 Discounted Cash Flow (DCF) Method – 

Real Property and Business Valuations (Метод на сконтираните парични потоци – оценки на 

недвижимо имущество и предприятия), публикуван за обсъждане през януари 2011 г. 

 
3
 По-подробни указания са дадени в проектодокумента TIP 2 Depreciated Replacement Cost 

(Амортизирана възстановителна стойност), публикуван за обсъждане през февруари 2011 г. 
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СТАНДАРТ 

1. Принципите, заложени в Общите стандарти, се прилагат за оценките на 

права върху недвижимо имущество. Настоящият стандарт включва само 

изменения, допълнителни изисквания или примери за прилагането на Общите 

стандарти към оценките, извършвани по този стандарт. 

 

Обхват на оценката (МСО 101) 

2. За да се спази изискването за идентифициране на оценявания актив съгласно 

МСО 101 параграф 2(г), необходимо е да се включат следните елементи: 

 описание на оценяваното право върху недвижимо имущество, 

 идентифициране на първостепенни или второстепенни права, които 

влияят върху оценяваното право. 
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3. В изпълнение на изискването за посочване на обхвата на проучванията, 

както и вида и източниците на използваната информация съгласно МСО 

101, параграф 2(ж) и съответно 2(з), необходимо е да се вземат предвид 

следните въпроси:  

 доказателствата, необходими за установяване на правото върху 

недвижимото имущество и всички права, имащи отношение към него, 

 обхвата на евентуалните проверки, 

 отговорността по отношение на данните за площта на парцела и 

разгърната застроена площ на сградата, 

 отговорността за потвърждаването на характеристиките и състоянието 

на сградите, ако има такива, 

 обхвата на проучванията относно вида, характеристиките и 

адекватността на обслужващите инсталации, 

 наличието на информация относно състоянието на земната основа и 

фундаментите, 

 отговорността за идентифициране на реалните или потенциални 

рискове свързани с околната среда. 

 

4. Типични примери за специални допускания, които могат да бъдат договорени 

и потвърдени в съответствие с МСО 101 параграф 2(и) са: 

 

 настъпване на определена физическа промяна, например планирана 

сграда се оценява като завършена към датата на оценката, 

 настъпване на промяна в статуквото на имота, напр. свободна сграда 

е отдадена под наем или наета сграда е освободена към датата на 

оценката. 

 

Изготвяне (МСО 102) 

5. Няма допълнителни изисквания по отношение на правата върху недвижимо 

имущество. 

 

Докладване (МСО 103) 

6. Няма допълнителни изисквания по отношение на правата върху недвижимо 

имущество, освен включването на подходящо изложение по въпросите, 

разгледани в обхвата на оценката в съответствие с параграфи 2 до 4 по-горе. 
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Ефективна дата 

7. Ефективната дата на този стандарт е 1 януари 2012 г., като се насърчава по-

ранното му приемане. 
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КОМЕНТАР 

 

Видове права върху недвижимо имущество 

C1. Право върху недвижимо имущество е правото на собственост, контрол, 

използване или владеене на земя и сгради. Съществуват три основни 

вида права: 

 

(а)  първостепенно право върху определен парцел земя. Собственикът 

на това право има неограничено право на владеене и контрол 

върху земята и всички сгради върху нея за неограничен срок, освен 

ако има второстепенни права или законови ограничения; 

 

(б) второстепенно право, предоставящо на притежателя му право на 

изключително владеене и контрол върху определен парцел земя и 

всички сгради върху нея за определен срок, например при 

условията на договора за наем; 

 

(в) право на ползване на земя и сгради, но без право на изключително 

владеене или контрол, например право на преминаване през 

парцела или използване на парцела за точно определена дейност. 

 

C2. Права върху недвижимо имущество могат да се притежават съвместно, 

когато две или повече лица имат право на дял от цялото право, или 

поотделно, когато всяко лице притежава определена част от цялото 

право. 

 

C3. Въпреки че в различните държави се използват разнообразни думи и 

изрази за описване на тези видове права върху недвижимо имущество, 

концепциите за безсрочно неограничено право на собственост, 

изключително право за ограничен срок и неизключително право за 

определена цел са общи за повечето юрисдикции. Неподвижността на 

земята и сградите означава, че това, което се прехвърля при размяната, е 

правото, притежавано от дадена страна, а не самата земя или сграда в 

нейния физически вид. Следователно определената стойност се отнася 

за правото върху имуществото, а не за физическата земя или сграда. 

 

Йерархия на правата 

C4. Различните видове право върху недвижимо имущество не се изключват 

взаимно. Първостепенното право може да бъде предмет на едно или 

повече второстепенни права. Собственикът на неограниченото право 
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може да предостави наемно право по отношение на цялото си право или 

на част от него. Наемните права, предоставени пряко от притежателя на 

неограниченото право, са „първични наемни“ права. Освен ако е 

забранено от договора за наем, притежателят на първичното наемно 

право може да отдава под наем цялото това право или част от него на 

трети лица, което е известно като преотдадено право. Преотдаденото 

право винаги е по-кратко от първостепенното наемно право, от което 

произтича, макар и с един ден. 

  

C5. Тези права върху имуществото имат свои собствени характеристики, 

илюстрирани със следните примери: 

 

 Въпреки че неограниченото право непосредствено предоставя право 

на собственост за неограничен срок, то може да бъде ограничено от 

действието на второстепенни права. Тези второстепенни права могат 

да включват наеми, ограничения, наложени от предишния собственик, 

или ограничения и забрани, наложени от закона. 

 Наемното право е за определен срок, след чието изтичане 

имуществото се връща при собственика на първостепенното право, от 

което произтича. Договорът за наем обикновено вменява задължения 

на наемателя, например за плащане на наемни вноски и други 

разноски. Възможно е с договора да се налагат условия или 

ограничения, например относно допустимите начини на използване на 

имота или относно прехвърлянето на правото към трети лица. 

 Правото на ползване може да бъде учредено за неограничен или 

ограничен срок. Правото може да зависи от това притежателят му да 

прави определени плащания или да спазва други условия. 

 

C6. Следователно при оценяването на право върху недвижимо имущество е 

необходимо да се идентифицира характера на правомощията, 

възникващи за притежателя на това право, и да се отразят всички 

ограничения или тежести, наложени от съществуването на други права 

върху същото имущество. Сумата от отделните стойности на различните 

видове права върху даден имот често е различна от стойността на 

необремененото първостепенно право. 

 

C7. Вещните права обикновено се определят от държавното право и често се 

регламентират от националното или местно законодателство. Преди да 

се пристъпи към оценяването на право върху недвижимо имущество, 

важно е добре да се познава действащото законодателство, което засяга 

оценяваното право. 
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Наем 

C8. При оценяването на първостепенно право, което е предмет на наемно 

правоотношение или на право, създадено от наемно правоотношение, е 

необходимо да се вземе предвид договорния наем или пазарния наем, 

когато е различен от първия. 

 

C9. Пазарният наем е оценената сума, срещу която дадено имущество може 

да бъде отдадено под наем към датата на оценката от желаещ 

наемодател на желаещ наемател чрез сделка при пазарни условия, след 

подходящ маркетинг, при което всяка от страните е действала 

информирано, благоразумно и без принуда. 

 

C10. Коментарът относно подобната дефиниция на пазарна стойност, даден 

в Рамката на МСО, може да бъде използван за интерпретацията на 

пазарния наем. По-конкретно, оценената сума изключва наеми, които са 

завишени или занижени от специални условия, съображения или 

отстъпки. „Подходящи условия на наем” са тези, които типични участници 

на пазара за този вид имоти биха договорили към датата на оценката. 

Оценката на пазарния наем се представя заедно с посочване на 

основните условия на наемното правоотношение, които са били приети за 

целите на оценката. 

 

C11. Договорният наем е този, който е дължим при условията на реалното 

наемно правоотношение. Той може да е фиксиран за целия срок на 

наемното правоотношение или да е променлив. Периодичността и базата 

за изчисляване на корекциите на наема се определят в договора за наем 

и трябва да бъдат идентифицирани и разбрани, за да се установят 

пълните ползи за наемодателя и общото задължение на наемателя. 

 

Подходи за оценяване 

C12. За оценяването на права върху недвижимо имущество могат да се 

използват и трите основни подхода, описани в Рамката на МСО.  

 

Пазарен подход 

C13. Правата върху имоти не са еднородни. Дори земята и сградите, за които 

се отнася оценяваното право да имат еднакви физически характеристики 

с други имоти, разменяни на пазара, местоположението им е различно. 

Независимо от тези различия, пазарният подход намира често 

приложение при оценяването на права върху недвижимо имущество. 

 

C14. За да се сравни обектът на оценката с цената на други права върху 

недвижимо имущество, които наскоро са били търгувани или текущо се 
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предлагат на пазара, обичайно е да се приеме подходяща база от 

сравнителни показатели. Често използваните сравнителни показатели 

включват цена за квадратен метър от сграда или за хектар земя, 

изчислени чрез анализ на продажни цени. Други сравнителни показатели, 

когато е налице достатъчна еднородност на физическите характеристики, 

включват цена за стая/помещение или цена за единица продукция, 

например селскостопанска реколта. Сравнителният показател е полезен 

само в случай, че бива избиран и прилаган последователно към 

оценявания имот и съпоставимите имоти във всеки един анализ. 

Доколкото е възможно, сравнителният показател трябва да е такъв, който 

обичайно се използва от участниците на съответния пазар. 

 

C15. Степента, в която може да се разчита на съпоставими ценови данни в 

процеса на оценка, се определя чрез сравняване на характеристиките на 

имота и сделката-източник на данните с тези на оценявания имот. 

Необходимо е да се вземат предвид разликите между следните елементи: 

 правото, от което са изведени ценовите доказателства и оценяваното 

право, 

 местоположенията на съответните имоти, 

 качеството на земята, съответно възрастта и техническите 

спецификации на сградите, 

 разрешеното използване или устройственото зониране на всеки от 

имотите, 

 обстоятелствата, при които е определена цената и изискваната база 

на стойността, 

 ефективната дата на ценовите доказателства и изискваната дата на 

оценката. 

 

Приходен подход 

C16. Под общия знаменател на приходния подход се използват различни 

методи за извеждане на индикативна стойност, като общата им 

характеристика е тази, че стойността се базира на реалния или оценен 

приход, който собственикът на правото реализира или може да 

реализира. При инвестиционните имоти този приход може да е под 

формата на наем, докато при сгради, използвани от собственика, това 

може да е предполагаемият (или спестен) наем, определен на база 

разходите на собственика за наемане на еквивалентна площ. Когато 

сградата е подходяща само за определен вид дейност, приходът често се 

свързва с реалните или потенциални парични потоци, постъпващи при 

собственика на сградата от тази търговска дейност. Използването на 
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търговския потенциал на сградата за извеждане на нейната индикативна 

стойност често се нарича „подход на печалбата“. 

 

C17. След това от приходния поток се извежда индикативна стойност чрез 

процес на капитализация. Приходен поток, който има вероятност да 

остане постоянен, може да бъде капитализиран чрез единен множител, 

често наричан норма на капитализация. Тази стойност представлява 

рентабилността или „доходността”, очаквана от инвеститора – или 

номинална възвръщаемост за собственика обитател – и отразява 

разходите, произтичащи от обездвижването на вложените средства във 

времето, както и рисковете и ползите, свързани със собствеността. Този 

метод, често наричан „метод на доходността с отчитане на всички 

рискове”, е бърз и лесен за прилагане, но не може да бъде прилаган 

надеждно, когато се очаква бъдещите приходи да варират в по-голяма 

степен, отколкото е общоприето за дадения пазар, или когато трябва да 

се направи по-комплициран анализ на риска. 

 

C18. В такива случаи могат да се използват различни модели на сконтираните 

парични потоци. Те се различават съществено в детайлите си, но 

споделят общата характеристика, че общият приход за определен бъдещ 

период се привежда към сегашната му стойност с използване на сконтова 

ставка. Сумата от настоящите стойности за отделните периоди 

представлява стойността на капитала. Както и при метода на доходността 

с отчитане на всички рискове, сконтовата ставка при модела на 

сконтираните парични потоци е базирана на разходите, произтичащи от 

обездвижването на вложените средства във времето, и рисковете и 

ползите, свързани със съответния приходен поток. 

 

C19. Нормата на печалба или сконтовата ставка, разгледани по-горе, се 

определят от целта на оценката. Ако тази цел е да се установи 

стойността за конкретен собственик или потенциален собственик въз 

основа на техните инвестиционни критерии, използваната ставка може да 

отразява техните изисквания по отношение на нормата на 

възвръщаемост или среднопретеглената стойност на техния капитал. Ако 

целта е да се установи пазарната стойност, ставката се извлича от 

наблюдения върху възвръщаемостта заложена в цените, платени за 

права върху недвижимо имущество търгувано на пазара между пазарни 

участници. 

 

C20. Подходящата сконтова ставка следва да бъде определена чрез анализ на 

ставките, заложени в пазарните сделки. Когато това не е възможно, 

подходяща сконтова ставка може да се изведе от типичната „безрискова“ 
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ставка с корекция за допълнителните рискове и възможности, относими 

към правото върху конкретното недвижимо имущество. 

 

C21. Подходящата норма на печалба или сконтова ставка зависи също така от 

вида на използваните изходни данни, т.е. дали приходите или паричните 

потоци са базирани на текущите нива или на прогнози отразяващи 

инфлационните или дефлационни очаквания за бъдещи периоди.
1
 

 

Разходен подход 

C22. При оценяването на права върху недвижимо имущество, този подход 

обикновено се прилага чрез метода на амортизираната възстановителна 

стойност.
2
 Обикновено се използва в случаите, когато липсват 

доказателства за цени по сделки с аналогични имоти или няма 

идентифицируем реален или номинален приходен поток за собственика 

на съответното право. Използва се основно за оценяване на 

специализирано имущество, тоест имущество, което се продава на 

пазара рядко или изобщо не се продава, освен при покупко-продажби на 

предприятия или предприятия, в чийто състав е включено. 

 

C23. Първата стъпка изисква изчисляване на възстановителната стойност. 

Обикновено това са разходите за подменяне на имуществото с негов 

модерен еквивалент към съответната дата на оценката. Изключение е, 

когато еквивалентното имущество задължително трябва да е точно копие 

на оценяваното имущество, за да осигури на участника на пазара същата 

полезност, и в този случай възстановителната стойност е равна на 

разходите за възстановяване или възпроизвеждане на оценяваната 

сграда, а не на тези за подмяната й с модерен еквивалент. 

Възстановителната стойност трябва да отразява всички съпътстващи 

разходи, като стойност на земята, инфраструктурата, проектантските 

хонорари и разходите за финансиране, които един участник на пазара 

следва да направи за създаването на еквивалентен актив. 

 

C24. Стойността на модерния еквивалент често подлежи на корекция за 

остаряване. Целта на корекцията за остаряване е да отрази степента, в 

която оценяваният имот е по-малко ценен за потенциалния купувач от 

модерния му еквивалент. При остаряването се взема предвид 

                                                      
1
 По-подробни указания са дадени в проектодокумента TIP 1 Discounted Cash Flow (DCF) Method – 

Real Property and Business Valuations (Метод на сконтираните парични потоци – оценки на 

недвижимо имущество и предприятия), публикуван за обсъждане през януари 2011 г. 
2
 По-подробни указания са дадени в проектодокумента TIP 2 Depreciated Replacement Cost 

(Амортизирана възстановителна стойност), публикуван за обсъждане през февруари 2011 г. 
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физическото състояние, функционалността и полезността на оценявания 

имот в сравнение с модерния еквивалент. 
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МСО 230 Права върху недвижимо имущество 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ – ОБЕКТИ С ИСТОРИЧЕСКА СТОЙНОСТ 

 

A1. Настоящото приложение съдържа допълнителни указания по въпроси, 

които следва да бъдат взети предвид при оценяването на права върху 

недвижимо имущество с историческа стойност. 

 

A2. Обект с историческа стойност е недвижимо имущество, което е публично 

признато или определено от държавен орган за притежаващо културно 

или историческо значение поради връзката му с дадено историческо 

събитие или период, архитектурен стил или с националното наследство. 

Общите характеристики на обектите с историческа стойност включват 

следните: 

 тяхното историческо, архитектурно и/или културно значение, 

 законова или правна закрила, която може да е установена за такива 

обекти, 

 забрани или ограничения за използването, реконструкцията или 

разпореждането с тези обекти, 

 честото изискване в някои юрисдикции обектите да са достъпни за 

обществеността. 

 

A3. Недвижимо имущество с историческа стойност е широко понятие, което 

включва много видове обекти. Някои исторически обекти са възстановени 

в оригиналния им вид, други са възстановени само частично, например 

фасадата на дадена сграда, а трети изобщо не са възстановявани. 

Обектите с историческа стойност включват също така имоти, които са 

частично адаптирани към съвременните стандарти, например техните 

интериорни пространства, а също и имоти с извършена съществена 

модернизация. 

 

Закрила на обектите с историческа стойност 

A4. Обектите с историческа стойност може да се ползват от правна или 

законова защита поради тяхното културно и икономическо значение. 

Редица правителства са въвели мерки за опазване на конкретни 

исторически обекти или на цели зони, представляващи специален 

архитектурен или исторически интерес. 
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A5. Терминологичният речник за световно наследство на ЮНЕСКО
1
 определя 

културното наследство и обектите с културно значение както следва: 

 

“Културно наследство. Признават се три групи активи: 

 

(а) Паметниците: архитектурни произведения, скулптури или 

монументална живопис, археологически елементи или структури, 

надписи, пещери и групи от елементи с изключително световно 

значение от гледна точка на историята, изкуството или науката; 

 

(б) Ансамблите: групи от отделни или сборни конструкции, които поради 

своята архитектура, своето хармонично единство или своята 

интеграция в околната среда имат изключително световно значение от 

гледна точка на историята, изкуството или науката; и 

 

(в) Забележителните места: човешки творби или произведения, създадени 

съвместно от човека и природата, както и зоните, включително и 

археологичните обекти с изключително световно значение от гледна 

точка на историята, естетиката, етнологията или антропологията.”
2
 

 

“Обект с културно значение е този, който е вписан в Списъка на световното 

наследство, след като е удовлетворил поне един от критериите на 

културно наследство и теста за автентичност.”
3
 

 

A6. Не всички обекти с историческа стойност са вписани в регистрите на 

официално признатото историческо имущество. Редица имоти с културно и 

историческо значение също отговарят на условията за квалифициране като 

обекти с историческа стойност.  

 

Характеристики на обектите с историческа стойност, имащи 

отношение към оценките 

A7. Оценката на обекти с историческа стойност изисква разглеждането на редица 

фактори, свързани със значението на тези обекти, включително установената 

върху тях правна или законова закрила, различните ограничения за 

използването, реконструкцията и разпореждането с тези обекти, както и 

възможните безвъзмездни финансови помощи, данъчни облекчения или 

освобождавания за собствениците на такива имоти в някои юрисдикции. 

                                                      
1
 ЮНЕСКО е Организацията на обединените нации за образование, наука и култура. 

2
 Конвенция за световното наследство, член І, ЮНЕСКО, 1972 г. 

3
 Конвенция за световното наследство, член ІІ, ЮНЕСКО, 1972 г. 
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A8. При оценяването на обект с историческа стойност е необходимо да бъдат 

взети предвид следните въпроси, в зависимост от вида на обекта и целта на 

оценката:  

(а) Разходите за възстановяване и поддържане на историческите обекти 

могат да са значителни и съответно да се отразят върху стойността на 

имота. 

(б) Правните мерки за опазване на обектите с историческа стойност могат 

да ограничават или забраняват използването, интензивността на 

използването или реконструкцията на историческия имот. Примери за 

такива мерки са: 

• ограничителни условия върху земята, независимо от собственика, 

 ограничени вещни права, касаещи опазването на обекта, които 

забраняват определени физически изменения, обикновено на база 

състоянието на обекта към момента на придобиване на 

ограниченото вещно право, 

 ограничени вещни права, касаещи съхранението на обекта, които 

ограничават бъдещото му използване с оглед опазване на открити 

пространства, природни забележителности или местообитания на 

дивата флора и фауна. 

 

A9. Оценяването на обекти с историческа стойност включва специални 

съображения, свързани с характера на по-старите строителни методи и 

материали, сегашната ефективност и показатели на тези имоти спрямо 

модерните еквивалентни активи, адекватността на използваните методи за 

ремонт, възстановяване, преустройство или рехабилитация на обектите и 

обхвата на правните и законови мерки за закрила на такива обекти.   

 

A10. Земята или площадката, на която се намира историческият обект, може 

да е предмет на ограничения по отношение на използването. На свой ред, 

тези ограничения засягат стойността на историческия обект като цяло.  

 

A11. В някои случаи няма условия за надеждна оценка на обект с историческа 

стойност поради липсата на подходящи пазарни доказателства, потенциал за 

генериране на доходи или търсене, което да обуслови неговата подмяна или 

заместване. Пример за това е частично разрушена сграда, която няма 

потенциал за генериране на доходи и независимо от историческото й 

значение не може да бъде пресъздадена или заместена. 
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Подходи за оценяване 

A12. За оценяване на обекти с историческа стойност могат да се използват и 

трите основни подхода, описани в Рамката на МСО.  

 

Пазарен подход 

A13. При прилагането на пазарния подход, историческият характер на обекта 

може да промени реда на приоритетите, нормално отдавани на атрибутите на 

съпоставими имоти. Особено важно е да се намерят съпоставими имоти с 

исторически характеристики аналогични на оценявания исторически обект. 

Критериите за избор на съпоставими имоти включват архитектурен стил, 

големина на имота, специфични културни или исторически връзки на 

оценявания обект и сравнимост на местоположението по отношение на 

устройствено зониране, допустими начини на използване, правна закрила и 

съсредоточаване на исторически обекти. Данните за съпоставими продажби 

могат да подлежат на различни видове корекции. Сред тях са корекции за 

разлика в местоположението, разходи за възстановяване или рехабилитация, 

или специфични утежнения. Корекции обикновено се правят при следните 

обстоятелства: 

• когато са необходими разходи за възстановяване или 

рехабилитация на оценявания обект, но не и на тези от 

съпоставимите продажби; 

• когато специфичните утежнения върху оценявания обект, 

ограничителни условия и ограничени вещни права касаещи 

опазването на обекта, са различни от тези наложени върху 

съпоставимите имоти. 

 

Приходен подход 

A14. Обекти с историческа стойност, които се използват пълноценно за 

търговски цели, могат да бъдат оценявани посредством приходния подход. 

Ако отличителните физически характеристики на историческия обект 

допринасят за неговата привлекателност при използването, което носи 

приходи, особено важно е да се отразят разходите по необходимите 

строително-монтажни работи за възстановяване, адаптиране или 

поддържане на характеристиките на имота. Когато са необходими 

строително-монтажни работи, трябва да се вземат предвид времето и 

разходите за получаване на изискваните от закона разрешения и 

съгласувания. 
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Разходен подход 

A15. При прилагането на разходния подход за оценяване на обекти с 

историческа стойност, необходимо е да се прецени доколко историческите 

характеристики на сградата имат съществена стойност на пазара за 

съответния имот. Някои исторически сгради са ценни просто поради тяхното 

символично значение. Например, историческа сграда, в която се помещава 

известна художествена галерия, може да бъде също толкова и дори по-важна 

от функцията, която изпълнява. При такива условия функционалният 

потенциал на сградата е неделим от нейните исторически характеристики. 

Съвременният еквивалент на такива обекти следва да отразява разходите за 

възпроизвеждане на копие (реплика) или – ако първото не е възможно поради 

това, че оригиналните материали и техники вече не са достъпни – разходите 

за нова сграда с аналогични отличителни черти и високи показатели. 

 

A16. Има редица случаи, когато историческите характеристики или не добавят 

стойност, или се разглеждат като обременителни от даден купувач, например 

болница функционираща в историческа сграда. В такива случаи стойността 

на съвременния еквивалент трябва да отразява разходите за нова сграда, 

изпълнена по конвенционална модерна спецификация. 

 

A17. Във всички случаи, корекциите за физическо влошаване и функционално 

остаряване следва да отразяват фактори като по-високи разходи за 

поддръжка на историческия имот и липса на гъвкавост при приспособяването 

на сградата към променящите се потребности на обитателите. 
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Съдържание       Параграфи 

СТАНДАРТ        1 

Обхват на оценката       2–3 

Изготвяне        4 

Докладване        5 

Ефективна дата       6 

 

КОМЕНТАР 

Инвестиционни имоти       C1–C3 

Подходи за оценяване       C4–C10 

Изходни данни за оценката      C11 

Специални съображения за целите на финансовото отчитане C12 

Специални съображения във връзка с 

оценките на обезпечения по заеми     C13 

 

 

СТАНДАРТ 

1. Принципите, заложени в Общите стандарти и в МСО 230 Права върху 

недвижимо имущество, се прилагат за оценките на инвестиционни 

имоти в строеж. Настоящият стандарт включва само изменения, 

допълнителни изисквания или конкретни примери за прилагането на 

Общите стандарти към оценките, извършвани по този стандарт. 

 

Обхват на оценката (МСО 101) 

2. В изпълнение на изискването за посочване на обхвата на проучванията, 

както и вида и източниците на използваната информация съгласно МСО 

101 параграф 2(ж) и съответно 2(з), необходимо е да се коментират 

следните въпроси: 

 

 източника на информация за предвижданата сграда, например 

идентифициране на проектната документация и спецификациите, 

които ще бъдат използвани за извеждане на индикативната стойност 

на завършения обект, 
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 източника на информация относно необходимите строителни и други 

разходи за завършване на обекта. 

 

3. Типични примери за допускания и специални допускания, които в 

определени случаи се налага да бъдат договорени и потвърдени в 

изпълнение на МСО 101 параграф 2(и), включват: 

 

 сградата ще бъде завършена в съответствие с идентифицираната 

проектна документация и спецификации, 

 всички предварителни условия по сключените договори за наем на 

завършената сграда ще бъдат изпълнени или спазени. 

 

Изготвяне (МСО 102) 

4. Няма допълнителни изисквания по отношение на инвестиционните 

имоти в строеж. 

 

Докладване (МСО 103) 

5. Освен изискванията на МСО 103 Докладване и МСО 230 Права върху 

недвижимо имущество, оценителският доклад за инвестиционни имоти 

в строеж включва подходящо изложение по въпросите, отразени в 

обхвата на оценката в съответствие с параграфи 2 и 3 по-горе. Докладът 

следва да съдържа също така коментари по тези от посочените по-долу 

аспекти, които са свързани с целта на оценката: 

 

 обяснение, че обектът е в строеж, 

 описание на обекта, 

 описание на достигнатата степен на завършеност, оценка на 

необходимите разходи за завършване и посочване на източника 

на тази оценка, 

 идентифициране и при възможност количествена оценка на 

оставащите рискове свързани с обекта, разграничавайки 

рисковете във връзка с генерирането на приходи от наеми и 

строителните рискове, 

 описание на начина, по който рисковете са отразени в оценката, 

 най-важни изходни данни за оценката и на допусканията, 

направени при определянето на тези данни, 

 обобщение на текущото състояние на основните договори в 

процес на изпълнение, ако е приложимо. 
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Ефективна дата 

6. Ефективната дата на този стандарт е 1 януари 2012 г., като се насърчава 

по-ранното му приемане. 
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Коментар 

Инвестиционен имот 

 

C1. Инвестиционният имот е земя и/или сграда или част от сграда, който 

бива държан от собственика за получаване на приходи от наеми или за 

нарастване на капитала, или за двете цели едновременно, но не и за: 

(а) използване за производство на стоки или предоставяне на услуги, 

или за административни цели, и 

(б) продажба като част от обичайната стопанска дейност. 

 

C2. Собственикът може да има първостепенно или второстепенно право в 

инвестиционния имот. За описание на видовете имуществени права и 

принципите за тяхното оценяване виж МСО 230 Права върху недвижимо 

имущество. Настоящият стандарт третира ситуацията, при която 

инвестиционният имот е в строеж към датата на оценката. 

 

C3. Оценки на частично завършени инвестиционни имоти могат да се 

изискват за различни цели, включително: 

 

 придобивания, сливания или продажби на предприятия или части от 

предприятия, 

 обезпечения на заеми, 

 съдебни дела, 

 изготвяне на финансови отчети. 

 

Подходи за оценяване 

C4. Този стандарт съдържа принципите, които следва да бъдат съблюдавани 

при определянето на пазарната стойност на инвестиционни имоти в 

строеж. Пазарната стойност е разгледана подробно в Рамката на МСО, 

но в резюмиран вид целта е да се изведе оценка на цената, която може 

да бъде платена и получена при смяна на собственика на частично 

завършен имот при пазарни условия към датата на оценката. 

 

C5. На практика твърде малко инвестиционни имоти биват предмет на сделки 

за покупко-продажба между участници на пазара в частично завършен 

вид, освен в случаите, когато собствеността се прехвърля върху 

конкретния субект, или когато продавачът е в несъстоятелност или е 

изправен пред несъстоятелност, поради което не е в състояние да 
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завърши обекта. Дори при малко вероятната хипотеза, че са налични 

доказателства за покупко-продажба на друг частично завършен 

инвестиционен имот скоро преди датата на оценката, степента на 

завършеност почти със сигурност ще е различна, дори имотите да са 

аналогични в друго отношение. 

 

C6. При липсата на пряко съпоставими доказателства за продажби, 

стойността трябва да бъде изведена с използване на един или повече 

базирани на пазара оценителски подхода. За тези подходи може да се 

използва информация от различни източници, включително: 

 

 доказателства за продажби на подобни имоти в различни места или в 

различно състояние, с корекция за отразяване на разликите, 

 доказателства за сделки с аналогични имоти в различни 

икономически условия, с корекция за отразяване на тези условия, 

 сконтиране на прогнозни парични потоци или капитализиране на 

приходи, обосновано със сравними пазарни данни относно 

строителни разходи, наемни условия, оперативни разходи, 

допускания за растеж, сконтови ставки, норми на капитализация и 

други важни изходни данни. 

C7. Пазарната стойност на частично завършен инвестиционен имот 

отразява очакванията на участниците на пазара относно стойността на 

имота в завършен вид след приспадане на разходите за довършване на 

обекта или след необходимите корекции за печалба и риск. Оценката и 

всички основни допускания използвани за изготвянето й трябва да 

отразяват пазарните условия към датата на оценката. 

 

C8. Неправилно е пазарната стойност на частично завършен 

инвестиционен имот да се оценява единствено въз основа на 

проектната документация или технико-икономическото проучване 

изготвено в началото на инвестиционния проект. След започване на 

проекта, тези документи не са надежден инструмент за измерване на 

стойността, тъй като изходните данни вече ще са станали исторически. 

Следователно подходът с определяне на процент на завършеност на 

строежа преди датата на оценката едва ли е удачен за определяне на 

текущата пазарна стойност. 

 

C9. Ако необходимото време за завършване на строежа на нов 

инвестиционен имот след датата на оценката е такова, че очакваните 

парични потоци ще се реализират след известен период и ако разходът 

поради обездвижването на парите във времето е съществен фактор, 
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целесъобразно е да се използва метода на сконтираните парични потоци, 

който отразява вероятното време за реализиране на паричните потоци. 

 

C10. Оценка на инвестиционен имот в строеж може да бъде изготвена 

с метода на неявния (имплицитен) растеж, при който се използват текущи 

данни за разходите и стойността, или с метода на явния (експлицитен) 

растеж, когато се използват прогнозни данни за разходите и стойността в 

бъдеще. Целта и при двата модела е да се оцени специалното 

допускане, че имотът е завършен, след което се прилагат подходящи 

отбиви, за да се изведе стойността на имота в сегашното му състояние. 

По-подходящата от двете алтернативи е тази, която преобладава на 

пазара за съответния клас имоти към датата на оценката. Изходни 

данни за единия модел не могат да се влагат в другия и в доклада трябва 

ясно да бъде посочено кой е възприет. 

 

Изходни данни за оценката 

C11. Конкретните видове изходни данни зависят от използвания модел, 

но обикновено включват посочените в този раздел. Използваните изходни 

данни зависят също така от това дали се използва моделът на неявния 

или явния растеж, виж параграф С10 по-горе. Типичните видове изходни 

данни включват: 

 

(а) Завършен имот 

Ако се използва моделът на неявния растеж, той отразява 

стойността на инвестиционния имот в завършено състояние, т.е. 

при допускането, че към датата на оценката обектът е завършен 

в съответствие с текущата спецификация. Ако се използва моделът 

на явния растеж, той отразява прогнозната стойност на имота след 

завършването му, т.е. очакваната стойност на имота към датата, на 

която се предвижда да бъде завършен. 

(б) Наеми 

Ако наемателите на имота след завършването му все още не са 

определени, необходимо е да се направят реалистични 

предвиждания за времето и разходите, необходими за достигане на 

стабилизирана заетост, т.е. за периода до постигане на 

реалистична дългосрочна заетост на помещенията. Разходите през 

този период включват такси, маркетинг, стимули, поддръжка и 

невъзстановими такси за услуги. Приходите от очакваните бъдещи 

наемодатели може да са базирани на текущите пазарни наеми, 

когато се използва моделът на неявния растеж, или на очакваните 

наемни цени в бъдеще, когато се използва моделът на явния 

растеж. Ако съществуват предварителни договори за наем, които 
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влизат в сила при условие че бъде завършен целият обект или част 

от него, това трябва да бъде отразено в оценката. 

(в) Разходи за строително-монтажни работи 

Ползите от строително-монтажните работи, завършени преди 

датата на оценката, се отразяват в текущата стойност, но не я 

определят. Подобно на това, предишни плащания по реалния 

договор за строителство преди датата на оценката нямат 

отношение към текущата стойност. За разлика от това, оставащите 

плащания по обвързващия договор за строителство, действащ към 

датата на оценката, често са най-добрите доказателства за 

строителните разходи до завършване на обекта. Обаче ако има 

съществен риск от неизпълнение на договора, примерно поради 

спор или неплатежоспособност на една от страните, може да е по-

подходящо да се отразят разходите за възлагане на оставащите 

строително-монтажни работи на нов изпълнител. Ако няма договор 

с фиксирана цена и се използва моделът на явния растеж, може да 

е подходящо използването на прогнозни разходи, тоест разходи, 

отразяващи разумните очаквания на участниците на пазара към 

датата на оценката за разходите към момента на вероятното им 

възникване. 

(г) Финансови разходи 

Това са разходите за финансиране на проекта от придобиването му 

до очакваното изплащане на заема. Тъй като заемодателят може да 

разглежда рисковете по време на строителството като съществено 

различаващи се от тези след завършване на строително-

монтажните работи, финансовите разходи през отделните периоди 

следва да бъдат третирани отделно. Дори ако инвеститорът 

финансира проекта със собствени средства, целесъобразно е да се 

вземат предвид пазарните лихвени проценти, за да се отразят 

лихвите, които може да получи един типичен купувач на имота при 

пазарни условия към датата на оценката. 

(д) Други разходи 

Тези разходи включват хонорари за правни и други професионални 

услуги, които разумно могат да бъдат направени от купувача за 

завършване на строителството и отдаване на инвестиционния 

имот под наем. Освен ако вече има сключени договори за наем, 

необходимо е да се предвидят разумни разходи за маркетинг. 

Обаче всички разходи, които реално биха били направени по 

прехвърлянето на имота към датата на оценката следва да бъдат 

игнорирани. 

(е) Печалба и риск за купувача 
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Необходимо е да се предвиди възвръщаемостта, която купувачът 

на частично завършения инвестиционен имот очаква да получи в 

условията на пазара. Тя следва да отразява рисковете, свързани 

със завършването на строителната програма и с реализацията на 

очакваните приходи, тоест цената на капитала към датата на 

оценката. Възвръщаемостта за продавача може да бъде изразена 

като целева печалба под формата на брутна сума или определен 

процент печалба върху разходите или стойността. 

Всички съществени рискове трябва да бъдат идентифицирани и 

оценени. Типичните рискове, свързани с един частично завършен 

строителен обект, включват промени в цените на строително-

монтажните работи, финансовите разходи и строителната програма. 

Допълнителните рискове за инвестиционни имоти в строеж 

включват промени в стойността на завършения обект, настъпващи 

между започването и приключването на проекта, както и времето, 

необходимо за осигуряване на наематели и стабилни приходи. 

Рисковете, свързани с реализирането на обекта след изграждането 

му, трябва да бъдат идентифицирани и оценени отделно от тези 

свързани със завършване на строителството. Ако се използва 

моделът на неявния растеж, изходните данни за оценката отразяват 

текущите стойности и разходи, което налага да се оцени риска от 

промяна на тези стойности между датата на оценката и 

очакваната дата на приключване на обекта. Когато се прилага 

моделът на неявния растеж, при който се използват прогнозни 

стойности и разходи, необходимо е да се оцени риска за това 

прогнозите да се окажат неточни. 

Алтернативно, ако за изготвяне на оценката се използва методът на 

сконтираните парични потоци, сконтовата ставка трябва да е 

минималната норма на възвръщаемост, изисквана от типичен 

купувач в пазарни условия. 

Печалбата, очаквана от инвеститора при започването на 

инвестиционния проект, няма отношение към оценяването на 

правото върху проекта, тъй като строителството вече е започнало. 

Оценката следва да отразява рисковете, оставащи към датата на 

оценката и отстъпката или възвръщаемостта, която купувачът на 

частично завършения проект би желал да реализира, за да го 

доведе до успешен завършек. 

(ж) Други съображения 

В случаите, когато настъпи промяна на пазара след 

първоначалното залагане на проекта, възможно е изпълняваният 

проект вече да не отразява най-пълноценното и най-доброто 
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използване на земята. В тези случаи разходите за завършване на 

първоначално заложения проект може да не са меродавни, тъй като 

пазарният купувач ще трябва или да разруши незавършените 

конструкции, или да ги адаптира за алтернативен проект. 

Стойността на такъв инвестиционен имот в строеж следва да 

отразява текущата стойност на алтернативния проект, както и 

разходите и рисковете свързани със завършването на този проект. 

 

Специални съображения за целите на финансовото отчитане 

C12. Финансовите отчети обикновено се изготвят въз основа на 

допускането, че инвеститорът е действащо предприятие, виж МСО 300 

Оценки за целите на финансовото отчитане, параграф 4. 

Следователно, в повечето случаи е подходящо да се допусне, че всички 

договори, например за строителство или отдаване на имота под наем 

след завършването му, ще бъдат прехвърлени на купувача в 

хипотетичната сделка, дори ако тези договори не са прехвърляеми в една 

реална сделка. Изключение е случаят, когато има доказателства за 

анормално висок риск за неизпълнение от страна по договор към датата 

на оценката. 

 

Специални съображения във връзка с оценките на обезпечения по 

заеми 

C13. Както е посочено в МСО 310 Оценки на права върху недвижимо 

имущество за обезпечаване на заеми, подходящата база на 

стойността при обезпечаване на заеми е пазарната стойност. 

Независимо от това, определяйки стойността на всеки имот в строеж 

предлаган като обезпечение, необходимо е да се вземе предвид, че всеки 

договор може да стане нищожен или да подлежи на обявяване за 

нищожен, ако срещу една от страните започне официално производство 

по несъстоятелност. Следователно, не винаги е подходящо да се направи 

допускане, че купувачът на частично завършен обект ще разполага с 

ползите, произтичащи от съществуващите договори за строителство и 

съответните гаранции и неустойки. Същото се отнася и за договорите за 

наем – трябва да се внимава с допускането, че ползите от договор, 

сключен между заемополучателя в качеството му на наемодател, ще се 

прехвърлят към купувача. 



СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА АКТИВИ 

МСО 250 Финансови инструменти  91 

МСО 250 Финансови инструменти  
 

Съдържание       Параграфи 

 

СТАНДАРТ        1 

Обхват на оценката      2–3 

Изготвяне       4 

Докладване       5–6 

Ефективна дата      7 

КОМЕНТАР 

Въведение       C1–C4 

Пазари на финансови инструменти    C5–C8 

Кредитен риск       C9–C10 

Собствен кредитен риск     C11–C12 

Ликвидност и активност на пазара    C13–C15 

Изходни данни за оценката     C16–C19 

Подходи за оценяване      C20–C22 

Пазарен подход      C23–C25 

Приходен подход      C26–C29 

Разходен подход      C30 

Организация на контрола     C31–C35 

 

 

СТАНДАРТ 

1. Принципите, заложени в Общите стандарти, се прилагат за оценките на 

финансови инструменти. Настоящият стандарт включва само изменения, 

допълнителни изисквания или конкретни примери за прилагането на 

Общите стандарти към оценките, извършвани по този стандарт. 

 

Обхват на оценката (МСО 101) 

2. Когато оценките, извършвани от притежателя на активите, са 

предназначени за ползване от външни инвеститори, регулаторни органи и 

други организации, в изпълнение на изискването за идентифицира и 

посочване статуса на оценителя съгласно МСО 101 параграф 2(a), 

необходимо е да се посочи каква е създадената организация на контрола, 

виж параграфи C31 до C35 по-долу. 
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3. В изпълнение на изискването за идентифициране на оценявания актив 

или пасив в съответствие с МСО 101 параграф 2(г), необходимо е да се 

изяснят следните въпроси: 

• класа или класовете на оценяваните инструменти, 

• дали предмет на оценката са отделни инструменти, портфейл от 

идентични инструменти или целия портфейл от активи.  

 

Изготвяне (МСО 102) 

4. Няма допълнителни изисквания по отношение на финансовите 

инструменти. 

 

Докладване (МСО 103) 

5. В изпълнение на изискването за оповестяване на подхода и мотивите на 

оценката съгласно МСО 103 параграф 5(м), необходимо е да се помисли 

за подходящо ниво на детайлност на доклада. Това ниво е различно за 

отделните категории финансови инструменти. Необходимо е да се 

предостави достатъчно информация, за да могат ползвателите да 

разберат същността на всеки вид оценяван инструмент и основните 

фактори, влияещи на стойността. Данни, които не помагат особено на 

ползвателя да вникне в същността на актива или затъмняват основните 

фактори, определящи стойността, следва да се избягват. При определяне 

на равнището на предоставяните данни е необходимо да се вземе 

предвид следното: 

• Значимост 

Стойността на инструмента или класа инструменти, сравнена с 

общата стойност на активите и пасивите на притежателя им или на 

оценявания портфейл. 

• Неопределеност 

По отношение на стойността на инструмента може да съществува 

съществена неопределеност към датата на оценката поради 

същността на инструмента, използваните модели или изходни данни 

или пазарните аномалии. Необходимо е да се посочи причината и 

същността на всяка съществена неопределеност. 

• Сложност 

За сложни инструменти обикновено е подходящо да се представи по-

подробно описание на същността на инструмента и на факторите 

обуславящи стойността му. 
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• Съпоставимост 

Инструменти, които са от особен интерес за ползвателите, могат да 

се различават във времето. Полезността на оценителския доклад или 

на всяко друго позоваване на оценката ще бъде по-голяма, ако 

докладът отразява информационните потребности на ползвателите 

при промяна на пазарните условия, макар че за да бъде полезна, 

представената информация трябва да позволява сравнения с минали 

периоди. 

• Базови активи (първоизточници) 

Ако паричните потоци на инструмента се генерират от конкретни 

базови активи или се обезпечават от такива активи, информация 

относно обстоятелствата обуславящи текущата стойност на тези 

активи-първоизточници ще помогне на ползвателите да разберат 

докладваната стойност на инструмента. 

6. Когато финансовите инструменти се оценяват за включване във 

финансов отчет изготвян по МСФО, МСФО 7 изисква специфични 

оповестявания в зависимост от мястото на инструмента в йерархията от 

изходни данни за оценката, виж МСО 300 Оценки за целите на 

финансовото отчитане. 

 

Ефективна дата 

7. Ефективната дата на този стандарт е 1 януари 2012 г., като се насърчава 

по-ранното му приемане. 
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КОМЕНТАР 

Въведение 

С1. Финансовият инструмент е договор, който създава права и задължения 

между посочените страни за получаване или заплащане на парични 

средства или други финансови възнаграждения, или на капиталов 

инструмент. Договорът може да изисква получаването или плащането да 

се извърши на конкретна дата или при настъпване на определено 

събитие. Капиталов инструмент е всеки договор, който създава интерес в 

активите на дадено дружество, оставащи след приспадане на всички 

негови задължения. 

 

С2. Оценки на финансови инструменти се изискват за различни цели, някои 

от които са: 

 

• придобивания, сливания и продажби на предприятия или части от 

предприятия, 

• финансово отчитане, 

• изпълнение на регулаторни изисквания, особено критерии за 

платежоспособност на банкови институции, 

• вътрешни процедури за изпълнение на регулаторните изисквания и 

управление на риска, 

• установяване на нетната стойност на активите на застрахователни 

дружества, 

• остойностяване и измерване на ефективността на инвестиционни 

фондове. 

 

С3. Финансовите инструменти могат да бъдат разделени на две основни 

категории – „касови инструменти”, включващи заеми, депозити, ценни 

книжа и облигации, и „деривативни инструменти”, т.е. извличащи приход 

от един или повече базови активи (активи първоизточници). 

 

С4. За правилното идентифициране и оценяване на съответната пазарна 

информация, която е налична за идентични или подобни инструменти, се 

изисква задълбочено познаване на оценявания инструмент. Тази 

информация включва цени за скорошни сделки със същия или аналогичен 

инструмент, котировки от инвестиционни посредници или информационни 

агенции за ценови данни, индекси и други изходни данни за оценителския 

процес, например подходящи графики за движението на лихвените 

проценти или за колебливостта на цените. 
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Пазари за финансови инструменти 

С5. Ликвидните инструменти, например акции в големи дружества, държавни 

ценни книжа и фючърсни договори за основни суровини, се търгуват на 

основните борсови пазари и ценова информация за тези инструменти е 

лесно достъпна в реално време – както за активните участници на пазара, 

така и чрез различни медии. Някои ликвидни деривативни инструменти, 

опции за покупка или продажба на акции в бъдещ период (форуърд 

опции) или фючърсни контракти за основни суровини, също се търгуват 

на борси. 

 

С6. Много видове инструменти, включително редица деривативи или 

неликвидни касови инструменти, не се търгуват на публичните пазари и 

носят различна степен на неликвидност. Сделките с тези инструменти се 

сключват на така наречените нерегулирани или извънборсови пазари 

(ОТС). 

 

С7. Въпреки че пазарът за ОТС инструменти като цяло е в пъти по-голям от 

този за публично търгувани инструменти, има съществени разлики между 

обемите на сделките. Някои разпространени суапови инструменти или 

т.нар. „ванила“ суапове се търгуват ежедневно в големи обеми, докато за 

специализирани суапови инструменти често няма нито една сделка след 

първоначалната, тъй като условията на заданието забраняват 

прехвърлянето на инструмента или няма пазар за този клас инструменти.  

 

С8. Оценителски техники в повечето случаи се изискват за инструменти, 

търгувани на нерегулираните (ОТС) пазари или за инструменти, нормално 

търгувани на публични борси, но чийто пазар по една или друга причина е 

станал неактивен. Именно тези ситуации разглежда основно настоящият 

стандарт. 

 

Кредитен риск 

С9. Доброто познаване на кредитния риск е важен аспект от оценяването на 

всеки дългов инструмент. Някои от общите фактори, които трябва да 

бъдат взети предвид при установяването и измерването на кредитния 

риск, включват:  

 

• Риск, свързан с контрагента 

Финансовата сила на емитента или други обезпечаващи дълга 

организации се установява чрез разглеждане не само на търговската 

история и рентабилност на съответния субект, но същото така на 

представянето и перспективите на индустриалния сектор като цяло. 
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• Подчиненост 

Установяването на приоритета на инструмента е от особено значение 

за оценката на риска от неизпълнение. Други инструменти могат да 

имат приоритет върху активите на емитента или върху паричните 

потоци, които обезпечават оценявания инструмент. 

 

• Стенен на задлъжнялост (лостов ефект) 

Размерът на дълга, използван за финансиране на активите, които 

генерират доходността на инструмента, има значение за 

стабилността или нестабилността на икономическата ефективност на 

емитента и може да се отрази върху кредитния риск. 

 

• Качество на обезпечаващите активи 

Необходимо е да се разгледат активите, от които държателят на 

инструмента може да се удовлетвори в случай на неизпълнение. По-

конкретно, трябва да се изясни дали всички активи на емитента или 

само определени активи могат да се използват за удовлетворение. 

Колкото по-високи са стойността и качеството на активите, от които 

държателят на инструмента може да се удовлетвори в случай на 

неизпълнение, толкова по-малък е кредитният риск за инструмента.  

 

• Споразумения за взаимно прихващане 

Когато всяка от страните по сделка държи деривативни инструменти 

на другата страна, кредитният риск може да бъде редуциран чрез 

споразумение за взаимно прихващане или офсетно споразумение, 

което ограничава задълженията до нетната стойност на сделките, т.е. 

ако една от страните изпадне в неплатежоспособност, другата има 

право да приспадне сумите, които дължи на другата страна срещу 

тези, които има да получава по други инструменти. 

  

(г) Защита срещу неизпълнение 

Редица инструменти съдържат една или друга форма на защита, 

която намалява риска от неплащане към държателя. Тази защита 

може да е под формата на гаранция от трето лице, застрахователен 

договор, договор за замяна на дълга при неизпълнение (credit default 

swap) или обезпечаване на инструмента с повече активи, отколкото 

са необходими за плащанията. Рискът от неизпълнение може също 
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да бъде ограничен и като подчинените инструменти поемат първите 

загуби по базовите активи (активите-първоизточници) и по този начин 

намалят риска за инструментите с по-висок приоритет. Когато 

защитата е под формата на гаранция, застрахователен договор или 

договор за замяна на дълга при неизпълнение, необходимо е да се 

идентифицира страната, която осигурява защитата и да се оцени 

нейната кредитоспособност. Оценяването на кредитоспособността на 

трето лице включва не само разглежданата позиция, но също така 

потенциалния ефект на други издадени от нея гаранции или 

застраховки. Ако гарантът е представил и гаранции по множество 

взаимосвързани дългови инструменти, рискът от неизпълнение може 

да се увеличи чувствително. 

 

С10. Когато за една или друга страна е налична само ограничена информация, 

може да се разгледа информация налична за други икономически субекти 

с подобни рискови характеристики. Публикуват се кредитни индекси, 

които могат да подпомогнат процеса. Ако има вторичен пазар на 

структурирани дългови инструменти, вероятно ще има и достатъчно 

пазарни данни, от които да се изведе подходяща корекция за риск. 

Променливата чувствителност на различните задължения към кредитния 

риск трябва да бъде взета предвид при определяне на източника на 

кредитни данни, който предоставя най-меродавна информация. 

Приложената корекция за риск или кредитен спред е базирана на сумата, 

която участника на пазара би изисквал за конкретния инструмент. 

 

Собствен кредитен риск 

С11. Тъй като кредитният риск по дадено задължение е важен за неговата 

стойност, може да се окаже, че при оценяването на материалния интерес 

на емитента на задължението, кредитният риск на емитента е важен за 

стойността на това задължение при евентуалното му прехвърляне. Когато 

е необходимо да се направи допускане за прехвърляне на задължението, 

независимо от евентуалните ограничения на страните за това, например в 

изпълнение на изискванията за финансово отчитане, има редица 

потенциални източници за оценка на собствения кредитен риск при 

оценката на задълженията. Сред тях са кривата на доходността по 

собствените облигации на емитента или по други издадени дългови 

инструменти, разликите (спредовете) между ставките по застраховките за 

неизпълнение (договори за замяна на дълга при неизпълнение) или 

стойността на съответния актив. Независимо от това, в редица случаи 

емитентът на дълга няма възможността да го прехвърли, а може само да 

извърши сетълмент с контрагента. 
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С12. При корекцията за собствен кредитен риск е важно също така да се 

отчете характерът на обезпеченията, които са налични за оценяваните 

задължения. Обезпечение, което е юридически отделено от емитента, 

обикновено намалява кредитния риск. Ако задълженията са предмет на 

ежедневна колатеризация (обезпечаване), възможно е да няма 

съществена корекция за собствен кредитен риск, тъй като контрагентът е 

защитен от загуби при неизпълнение. Независимо от това, обезпечението 

предоставено на един контрагент, не е налично за останалите 

контрагенти. По тази причина дори за някои обезпечени задължения да 

няма значителен кредитен риск, съществуването на такова обезпечение 

може да засегне кредитния риск по други задължения. 

 

Ликвидност и активност на пазара 

С13. Видовете финансови инструменти са разнообразни – от такива, които 

редовно се търгуват на публични борси в големи обеми, до индивидуални 

продукти, договорени между две страни и неподлежащи на прехвърляне 

на трети страни. Това разнообразие от видове инструменти означава, че 

при определяне на най-подходящия оценителски подход е необходимо да 

се вземе предвид ликвидността на инструмента или текущата активност 

на пазара. 

 

С14. Може да се направи разлика между ликвидност и активност на пазара. 

Ликвидността на даден актив показва доколко лесно и бързо активът 

може да бъде разменен срещу пари или парични еквиваленти. 

Активността на пазара показва изтъргуваните обеми за даден период от 

време и представлява по-скоро относителен, отколкото абсолютен 

показател, виж също Рамката на МСО. 

 

С15. Макар че са различни понятия, слабата ликвидност и слабата активност 

на пазара поставят значителни предизвикателства пред оценителя 

поради липсата на меродавни пазарни данни, т.е. данни, които са 

актуални към датата на оценката или се отнасят до достатъчно 

аналогичен актив, за да бъдат надеждни. Колкото по-ниска е 

ликвидността или активността на пазара, в толкова по-голяма степен 

трябва да се разчита на оценителски подходи, при които се използват 

техники за коригиране или претегляне на изходни данни базирани на 

други сделки с цел да се отразят промените на пазара или различните 

характеристики на актива. 

 

Изходни данни за оценката 

С16. С изключение на ликвидните инструменти търгувани на публични борси, 

чиито актуални цени са видими и достъпни за всички участници на 
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пазара, изходните данни за оценката могат да произлизат от различни 

източници. Често използвани източници на такива данни са котировки на 

инвестиционни посредници или консенсусните цени, разпространявани от 

специализирани агенции.  

 

С17. Макар да не са толкова надеждни като доказателства в сравнение с 

актуалните и релевантни сделки, при липса на такива данни следващите 

най-добри доказателства за цената, която участниците на пазара биха 

присвоили на даден актив, са котировките на инвестиционни посредници. 

Независимо от това, тези котировки имат недостатъци, които могат да се 

отразят на надеждността им като изходни данни за оценката, например: 

 

• Инвестиционните посредници обикновено се стремят „да правят 

пазара”, т.е. да го оформят като оферират по-популярните 

инструменти, без да обхващат по-малко ликвидните емисии. Тъй като 

ликвидността често намалява с времето, за по-стари инструменти по-

някога е трудно да се намерят котировки. 

• Основният интерес на инвестиционния посредник е да посредничи, а 

не да подпомага оценяването, тъй като няма особен стимул да 

проучва котировката предоставена за оценителски цели така 

внимателно, както би направил при една реална покупка или 

продажба. Това може да се отрази на качеството на информацията. 

• Налице е иманентен конфликт на интереси, когато инвестиционният 

посредник е контрагент по инструмента. 

• Когато съветват клиенти-купувачи, инвестиционните посредници имат 

интерес да накланят везните в полза на притежаването на 

инструмента. 

 

С18. Агенциите за консенсусни цени работят, като събират ценова 

информация за даден инструмент от определен брой абонати. Така 

получените цени отразяват набор от котировки, събрани от различни 

източници, върху които понякога се прилагат статистически корекции за 

отразяване на стандартните отклонения и разпределенията на 

котировките. 

 

С19. Агенциите за консенсусни цени преодоляват проблема с конфликта на 

интереси при индивидуалните инвестиционни посредници. Обаче 

обхватът на техните услуги е поне толкова ограничен, колкото и на 

котировките от индивидуални инвестиционни посредници. Както и при 

останалите видове изходни данни за оценката, доброто познаване на 

източниците и тяхната статистическа обработка от доставчика е 
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изключително важно при определяне на тежестта, които тези данни могат 

да имат в оценителския процес. 

 

Подходи за оценяване 

С20. Много видове инструменти, особено тези търгувани на борсите, се 

оценяват редовно чрез компютъризирани и автоматизирани модели за 

оценяване, при които се използват алгоритми за анализ на пазарните 

сделки и извеждане на оценки за съответния актив. Тези модели 

обикновено са свързани със специализирани платформи за търговия. 

Подробното разглеждане на тези модели не е предмет на настоящите 

стандарти, но както и при останалите полуавтоматични и 

неавтоматизирани модели за оценяване, настоящите стандарти 

определят контекста за тяхното използване и за докладване на 

резултатите. 

 

С21. Независимо дали са автоматизирани или ръчни, различните оценителски 

методи използвани на финансовите пазари в по-голямата си част са 

базирани на едни или други варианти на пазарния подход, приходния 

подход или разходния подход, както са описани в Рамката на МСО. 

Настоящият стандарт описва често използваните методи и въпросите, 

които следва да бъдат разгледани или изходните данни, необходими за 

прилагане на тези методи. 

 

С22. Когато се използва конкретен оценителски метод или модел, важно е той 

да бъде редовно калибриран с данни от наблюдения на пазара. Това 

гарантира, че методът отразява текущите пазарни условия и 

идентифицира възможните разлики. Промяната на пазарните условия 

може да наложи смяна на използвания модел (използваните модели) или 

внасяне на допълнителни корекции в оценките. Корекциите се правят 

така, че крайният резултат да съответства максимално на целта на 

оценката. 

 

Пазарен подход 

С23. Цена, получена при търгуване върху призната борсова платформа на или 

непосредствено преди часа или датата на оценката, обикновено е най-

показателна за пазарната стойност на идентичен инструмент. При 

липса на подходящи скорошни сделки, възможно е да се ползват 

доказателства за котирани или оферирани цени. 
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С24. Когато инструментът е идентичен, информацията е достатъчно актуална, 

за да бъде меродавна и условията на държане на инструмента са 

идентични, тогава ценовите данни в общия случай не се нуждаят от 

корекции, но ако горните изисквания не са спазени, могат да са 

необходими известни корекции. Следват примери за ситуации, в които 

може да се наложи коригиране или претегляне на получените 

доказателства за търгувани цени: 

 

• когато характеристиките на оценявания инструмент са различни от 

този, за който могат да се получат цени, 

• когато има разлики между размера или обема на сравнителната 

сделка и тези на притежавания инструмент - предмет на оценката, 

• когато сделката не е между желаещи и независимо действащи страни, 

• часът на сделката, който може да има особено значение при 

затварянето на борсите. 

 

С25. Допълнителен фактор, който може да предизвика разлики между борсово 

търгуваните цени и тези на оценяваните инструменти, е когато 

прехвърлянето на пакет от притежавани инструменти води до 

възникването на контролиращ дял или на възможност за промяна на 

контрола. 

 

Приходен подход 

С26. Стойността на даден финансов инструмент може да бъде определена 

посредством метода на сконтираните парични потоци. Паричните потоци 

може да са фиксирани за целия живот на инструмента или променливи. 

Несконтираните парични потоци се определят от условията на 

инструмента или могат да бъдат оценени на база тези условия. 

Условията на финансовия инструмент обикновено определят: 

 

• времевия график на паричните потоци, тоест сроковете, в които 

притежателят на активите очаква да реализира паричните потоци от 

инструмента, 

• метода за изчисляване на паричните потоци, примерно за дългов 

инструмент това е приложимата лихвена ставка или купон, а за 

деривативен инструмент това е начинът за изчисляване на паричните 

потоци от базовия инструмент или индекс (или индекси), 
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• сроковете и условията за упражняване на евентуалните опции 

предвидени в контракта, например опции за покупка, продажба, 

удължаване или преобразуване, 

• начините за защита на правата на страните по инструмента, например 

условията свързани с кредитния риск по дългови инструменти или 

приоритета, съответно подчинеността спрямо други притежавани 

инструменти. 

 

С27. При определянето на подходяща сконтова ставка е необходимо да се 

оцени изискваната възвръщаемост от инструмента за компенсиране на 

разходите произтичащи от обездвижването на паричните средства във 

времето и рисковете свързани с: 

• клаузите и условията на инструмента, например неговата подчиненост 

на други инструменти, 

• кредитния риск, т.е. несигурността относно способността на 

контрагента да извърши изискваните плащания на падежа им, 

• ликвидността и продаваемостта на инструмента, 

• рисковете от промени на регулаторната или законовата уредба, 

• данъчния статут на инструмента. 

 

С28. Когато бъдещите парични потоци не са базирани на фиксирани 

постъпления по договора, необходимо е да се направят разчети на 

вероятните приходи, които да се използват като изходни данни за 

оценката. За определянето на сконтовата ставка също са необходими 

допускания относно рисковете. Освен това, сконтовата ставка трябва да 

бъде съобразена с паричните потоци, например ако тези потоци са преди 

данъчно облагане, тогава сконтовата ставка трябва да бъде изведена от 

други инструменти, чиито потоци са преди данъчно облагане. 

 

С29. В зависимост от целта на оценката, изходните данни и допускания при 

модела на паричните потоци трябва да отразяват данните и 

допусканията, които биха възприели участниците на пазара или тези, 

които държателят на инструмента би направил въз основа на своите 

очаквания или цели. Например, ако целта на оценката е да се определи 

пазарната стойност или справедливата стойност по МСФО, 

допусканията трябва да отразяват тези на пазарните участници. Ако 

целта е да се определи икономическата ефективност на инструмента чрез 

сравнение със заложени от мениджмънта показатели, например 
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вътрешна норма на възвръщаемост, тогава вероятно е целесъобразно да 

се направят алтернативни допускания. 

 

Разходен подход 

С30. Принципът на заместване, който е присъщ на разходния подход, се 

прилага към оценката на финансови инструменти чрез метода на 

възпроизвеждане. Този метод извежда индикативната текуща стойност на 

инструмента или портфейла, като възпроизвежда или „пресъздава” 

всички рискове и парични потоци в един хипотетичен или синтетичен 

алтернативен инструмент. Този алтернативен инструмент е базиран на 

набор от ценни книжа и/или прости деривативи с цел да се оценят 

разходите за балансиране, или хеджиране, на позицията към датата на 

оценката. Възпроизвеждането на портфейли често се използва за 

опростяване на процедурите за остойностяване на сложни финансови 

инструменти (например очаквани застрахователни претенции или 

структурирани продукти) чрез заместване с портфейл-копие, съставен от 

активи, които са по-лесни за оценяване и следователно поддаващи се на 

по-лесно управление на риска в оперативен порядък. 

 

Организация на контрола 

С31. В сравнение с други класове активи, обемът на финансовите инструменти 

в обръщение е огромен, но броят на активните участници на пазара е 

относително малък. Поради характера и обема на инструментите и 

честотата на преоценките, оценяването често се извършва с помощта на 

компютъризирани модели, свързани с определени платформи за 

търговия. Като следствие от тези фактори, редица инструменти се 

оценяват редовно от притежателя на активите дори ако оценката е 

предназначена за външни лица, например инвеститори или регулаторни 

органи. Оценяване от независими външни експерти се извършва по-рядко 

в сравнение с други класове активи. 

 

С32. Оценяването от притежателя на активите крие значителни рискове 

относно очакваната обективност на оценките. Когато оценките са 

предназначени за ползване от външни лица, следва да се вземат мерки 

за подходяща организация на контрола, която минимизира заплахите за 

независимостта на оценката.  

 

С33. Организацията на контрола се състои от вътрешни процедури за 

корпоративно управление и контрол, чиято крайна цел е да засилят 

доверието на ползвателите в оценителския процес и получената оценка. 
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С34. Като общ принцип, оценките, които се изготвят от „предния офис”, т.е. от 

брокерските или маркетинговите звена, и са предназначени за включване 

във финансови отчети или за предоставяне на трети лица, трябва да 

подлежат на проверка и одобряване от „задния офис”. Решаващите 

правомощия за тези оценки трябва да са възложени на звено, което е 

отделно и напълно независимо от звената поемащи риск. Практическите 

начини за обособяване на тези звена варират според характера на 

субекта, вида на оценявания инструмент и значението на стойността на 

конкретния клас инструменти за постигането на общата цел. 

Подходящите процедури и мерки за контрол следва да се разработят 

след внимателно разглеждане на заплахите за обективността, гледани от 

позициите на трето лице, което ще разчита на оценката. 

 

С35. Примери за типични елементи в организацията на контрола включват: 

 

• създаване на съвет или комитет, който отговаря за оценителските 

политики и процедури и упражнява надзор върху оценителската 

дейност на институцията или организацията, включително с участието 

на външни членове, 

• предписания относно честотата и начините за калибриране и 

изпитване на оценителските модели, 

• критерии за проверка на определени оценки от други експерти – 

вътрешни или външни, 

• набелязване на прагови стойности или събития, при настъпване на 

които се пристъпва към по-щателни разследвания, или на изисквания 

за утвърждаване (второ одобрение), 

• установяване на процедури за получаване на важни изходни данни, 

които не могат да бъдат получени чрез преки наблюдения на пазара, 

например създаване на комисии по ценообразуване или одит. 
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МСО 300 Оценки за целите на финансовото отчитане 

 

Съдържание        Параграфи 

 

Въведение 

Дефиниции 

СТАНДАРТ        1 

Обхват на оценката       2–7 

Изготвяне        8 

Докладване        9–12 

Ефективна дата       13 

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ 

Справедлива стойност       G1–G2 

Групиране        G3 

Изходни данни за оценката и йерархия на справедливата стойност G4–G5 

Пасиви         G6–G7 

Амортизации        G8–G11 

Амортизации: земя и сгради      G12–G14 

Амортизации: машини и съоръжения     G15 

Амортизации: компонентно представяне    G16–G17 

Лизинг        G18–G19 

Видове лизинг        G20–G23 

Лизинг на имоти       G24–G28 

Лизинг на инвестиционни имоти     

 G29–G32 

Оценяване на лизингован актив или пасив    G33–G37 

Разпределяне на покупна цена     G38–G40 

Тест за обезценяване (ТО)     G41–G42 

ТО – възстановима стойност     G43 

ТО – използвана стойност      G44–G49 

ТО – справедлива стойност минус разходи за продажба  G50–G51 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Имущество, машини и съоръжения в публичния сектор  A1–A11 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Оценки се изискват за различни счетоводни цели при изготвянето на финансови справки 

и отчети на стопански субекти. Примери за различни счетоводни цели са определяне на 

стойността на даден актив или пасив за включване в отчет на финансовото състояние, 

разпределяне на покупната цена, платена за придобиване на дадено предприятие, 

тестове за обезценяване, класифициране на лизинг или наем и оценителски данни за 

начисляване на амортизации при изготвяне на отчети за приходите и разходите. 

 

В методичния раздел на настоящото Приложение са посочени различни изисквания по 

Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО). Въпреки че МСФО са най-

широко приетите стандарти за финансово отчитане в глобален мащаб, активно се 

използват и национални стандарти. В един международен методичен документ е 

непрактично да се правят препратки към национални стандарти, но въпреки това може 

да се каже, че много от тези стандарти са аналогични или сходни с МСФО. 

Следователно, дадените указания може да са подходящи при оценки, изготвяни за 

целите на Стандарти за финансово отчитане, различни от МСФО. 

 

ДЕФИНИЦИИ 

 

За настоящото приложение се прилагат следните дефиниции: 

 

Стандарти за финансово отчитане: всички признати или възприети стандарти за 

изготвяне на периодични отчети за финансовото състояние на даден стопански субект. 

Понякога се наричат и счетоводни стандарти. 

 

Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО): стандарти и разяснения, 

приети от Съвета за международни счетоводни стандарти (СМСС). Те включват: 

(а) Международни стандарти за финансово отчитане, 

(б) Международни счетоводни стандарти, и 

(в) Разяснения, изготвени от Комитета за разяснения на международните 

стандарти за финансово отчитане (КРМФО) или от бившия Постоянен 

комитет за разясненията (ПКР). 

 

Отчетна единица: нивото, на което оценяваният актив се групира със или изолира от 

други активи. 
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СТАНДАРТ 

 

1. Оценките, предназначени за включване във финансови отчети, следва да 

отговарят на приложимите изисквания на Стандартите за финансово отчитане. 

Прилагат се и принципите, заложени в Общите стандарти (МСО 101, 102 и 103), 

освен и доколкото са изрично изменени от изискване на приложимия счетоводен 

стандарт или на настоящия стандарт. 

 

Обхват на оценката (МСО 101) 

2. В изпълнение на изискването за съответствие с целта на оценката съгласно 

параграф 2 (в) на МСО 101, в обхвата на оценката задължително се посочва 

приложимият Стандарт за финансово отчитане, включително конкретната 

счетоводна цел, за която е необходима оценката. Счетоводната цел е тази, за 

която оценката ще бъде използвана във финансовите отчети, например 

определяне на отчетна стойност, разпределяне на покупната цена след сливане 

на предприятия, тест за обезценяване, класифициране на лизинга или 

начисляване на амортизации за даден актив. 

 

3. Освен изискването за идентифициране на оценявания актив съгласно МСО 101 

параграф 2(г), в обхвата на оценката задължително се посочва как активът се 

използва или класифицира от конкретния субект, който изготвя отчета. 

Изискуемото счетоводно третиране на идентични или подобни активи и пасиви 

може да се различава в зависимост от начина на използване. Например: 

 третирането на недвижимо имущество, притежавано субекта, може да се 

различава в зависимост от това дали то се използва за нуждите на 

дейността на субекта, или се държи като инвестиция, дали е резерв или – 

при инвестиционни дружества – се третира като търговски запас; 

 финансови инструменти, държани за получаване на договорни парични 

потоци, които се състоят само от плащания на главница и лихви, се третират 

различно от други видове инструменти; 

 нематериалните активи придобити чрез сливания или придобивания на 

предприятия може да се третират различно от същите активи, които са 

собственост на субекта. 

Когато активът се използва съвместно с други самостоятелни активи е 

необходимо да се идентифицират отчетни единици. В съответния Стандарт за 

финансово отчитане може да е посочено как се определя отчетната единица или 

степента на групиране за отделните видове активи или счетоводни цели. 
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В съответствие с МСО 101 параграф 2(е) трябва ясно да се посочи конкретната 

база на стойността. Примерни бази, използвани в счетоводните стандарти, са 

справедлива стойност, нетна реализуема стойност и възстановима стойност. 

Дефинициите следва да са дадени в съответния счетоводен стандарт. 

 

4. В съответствие с МСО 101 параграф 2(и) е необходимо да се посочат 

направените допускания. Подходящите допускания варират според 

предназначението или класификацията на актива. В повечето Стандарти за 

финансово отчитане е предвидено, че финансовите отчети се изготвят при 

допускането за действащо предприятие, освен ако мениджмънтът планира да 

ликвидира предприятието или да преустанови търговската дейност, или няма друг 

избор. Следователно, с изключение на финансовите инструменти, обикновено се 

приема допускане, че активът или групата от активи ще продължи да се използва 

като част от дейността, в чийто състав е включен(а). Това допускане не се отнася 

за случаите, когато е ясно, че е налице намерение за закриване на предприятието 

или за ликвидиране на конкретен актив, или е необходимо да се вземе предвид 

сумата, която може да бъде възстановена от продажбата на актива или неговото 

извеждане от експлоатация. 

 

5. Необходимо е също така да се посочат допусканията, които ще бъдат направени 

при определяне на отчетната единица, например дали активът се оценява 

самостоятелно или в комбинация с други активи. В съответния счетоводен 

стандарт може да има указания относно допустимите допускания или 

предвиждания за целите на оценката. 

 

6. Обикновено не е подходящо оценки, изготвяни за включване във финансови 

отчети, да се изготвят въз основа на специални допускания. 

 

7. Във връзка с ограниченията посочени в МСО 101 параграф 2(к), необходимо е да 

се вземе предвид: 

(а) степента и формата на препратките към оценката, които могат да бъдат 

включени в публикуваните финансови отчети; 

(б) степента, в която оценителят има задължение да отговаря на евентуални 

въпроси относно оценката, повдигнати от одитора на конкретния субект. 

Тези въпроси следва да бъдат подходящо уредени в обхвата на оценката. 

 

Изготвяне (МСО 102) 

8. Няма допълнителни изисквания по отношение на оценките изготвяни за целите 

на финансовото отчитане. 
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Докладване (МСО 103) 

9. В допълнение към минималните изисквания в МСО 103 Докладване, 

оценителският доклад предназначен за използване във финансови отчети 

следва да съдържа подходящо изложение по въпросите, предвидени в обхвата 

на оценката в съответствие с параграфи 2 до 7 по-горе. 

 

10. Също така, докладът следва да включва всяка информация, която изготвящият 

отчета субект е длъжен да оповести съгласно приложимите Стандарти за 

финансово отчитане. Примерни оповестявания, изисквани при определянето на 

справедлива стойност, включват методи и допускания, направени при 

определянето на тази стойност и, във всеки случай, стойността е определена на 

база наблюдения върху цени или скорошни сделки на пазара. Някои стандарти 

изискват и информация относно чувствителността на оценката към измененията 

на важните изходни данни. 

 

11. Когато дадено допускане има съществено отражение върху стойността, в 

доклада трябва да се обясни ефектът на това допускане. 

 

12. Съгласно изискването в МСО 103 параграф 5(к) за посочване на всички 

ограничения относно използването, разпространението или публикуването, в 

доклада се посочват условията, ако има такива, при които докладът може да 

бъде възпроизвеждан или цитиран в публикуваните финансови отчети на 

конкретния субект. 

 

Ефективна дата 

13. Ефективната дата на този стандарт е 1 януари 2012 г., като се насърчава по-

ранното му приемане. 
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МСО 300 Оценки за целите на финансовото отчитане 

 

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ 

 

Настоящият раздел представя базова информация относно общите оценителски 

изисквания съгласно Международните стандарти за финансово отчитане. МСФО се 

публикуват от Съвета за международни счетоводни стандарти (СМСС). В своята цялост, 

МСФО се състоят от отделно номерирани стандарти и разяснения. Стандартите, 

публикувани за първи път преди 2001 г., са обозначени като МСС (Международни 

счетоводни стандарти). Стандартите, публикувани след горепосочената година, се 

обозначават като МСФО. Цитатите и препратките към МСФО в тези методически 

указания са направени с разрешението на Фондацията за МСФО. 

 

Позоваванията на МСФО и други публикации на СМСС се отнасят за изданията към 

датата на публикуване на настоящото Приложение на оценката. МСФО и техните 

разяснения търпят изменения във времето. Съответно позоваванията в настоящия 

документ могат да загубят своята актуалност. Настоящият документ не следва да се 

използва като заместител на справките с актуалните МСФО и разяснения публикувани, 

от СМСС и Фондацията за МСФО. Повече информация относно МСФО и други свързани 

публикации може да бъде получена на адрес www.ifrs.org. 

 

Настоящите методически указания са изготвени, за да помогнат на специалистите-

оценители и ползвателите да разберат определени оценителски изисквания по МСФО. 

Въпреки че указанията са разработени така, че да отразяват общоприетата оценителска 

практика към датата на публикуване, те не налагат каквито и да било задължителни 

изисквания. Посочените счетоводни изисквания са подчинени на разпоредбите на 

МСФО, като при евентуално противоречие между тези указания и МСФО предимство 

имат МСФО. Въпреки че подобни изисквания могат да съществуват в други стандарти за 

финансово отчитане, СМСО не се ангажира с твърдения за приложимост на настоящите 

указания към тези други стандарти. 

 

 

Справедлива стойност 

G1. Съгласно МСФО, справедливата стойност е или задължителна база за измерване, 

или допустима възможност за редица видове активи и пасиви. МСФО 13 Измерване 

на справедлива стойност съдържа следната дефиниция: 
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„Справедливата стойност е цената, която може да бъде получена при продажба 

на актив или заплатена за прехвърляне на пасив между участници на пазара 

чрез нормална сделка към датата на измерване.”
1
 

Тази дефиниция заменя предишните дефиниции в различните МСФО. Следва да 

се отбележи също така, че дефиницията се различава от тази, която е дадена в 

Рамката на МСО и обичайно се използва за цели различни от финансово 

отчитане. 

 

G2. Тази дефиниция и коментарът към нея в МСФО 13 ясно показват, че справедливата 

стойност по МСФО е различно понятие от справедливата стойност, дефинирана и 

разгледана в Рамката на МСО. От коментара в МСФО 13 и по-конкретно от 

използването на термини като участници на пазара, нормална сделка, 

осъществяване на сделката на основния или най-изгоден пазар и най-пълноценно и 

най-добро използване на актива става ясно, че справедлива стойност по МСФО като 

цяло съответства на понятието пазарна стойност, както е дефинирано и 

разгледано в Рамката на МСО. Следователно, за най-практични цели, пазарната 

стойност по МСО отговаря на изискването за измерване на справедлива стойност 

по МСФО 13, при съблюдаване на някои специфични допускания изисквани от 

счетоводния стандарт, като посочване на отчетната единица или абстрахиране от 

ограниченията за продажба. 

 

Групиране 

G3. Справедливата стойност по МСФО се отнася за отчетната единица на актива или 

пасива, както е посочена в съответния стандарт. Обикновено това е отделният актив 

или пасив, но при някои обстоятелства може да се отнася до група от свързани 

активи. В случая с активи, МСФО 13 изисква да се определи дали максималната 

стойност от гледна точка на участниците на пазара е когато активът се използва в 

комбинация с други активи и пасиви като група, или самостоятелно. Това изискване 

за посочване на допускането относно начина на групиране на отделните активи с 

други потенциално допълващи активи съответства на изискванията на МСО 101 

Обхват на оценката и МСО 103 Докладване. 

 

Изходни данни за оценката и йерархия на справедливата стойност 

G4. МСФО 13 включва “Йерархия на справедливата стойност”, която класифицира 

оценките според характера на наличните изходни данни. В резюмиран вид, трите 

йерархични нива са: 
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 Ниво 1 обхваща изходни данни, които са „котирани цени (некоригирани) на 

активни пазари за идентични активи и пасиви, до които конкретният субект 

има достъп към датата на измерване.“ 

 Ниво 2 обхваща „изходни данни за актива или пасива, различни от 

котираните цени включени в ниво 1, които могат да бъдат получени чрез 

пряко или непряко наблюдение”. 

 Ниво 3 обхваща „изходни данни за актива или пасива, които не могат да 

бъдат получени чрез наблюдение“.
2
 

Тази йерархия е дадена също така в МСФО 7 Финансови инструменти. 

Оповестявания. 

 

G5. МСФО 13 изисква във финансовите отчети да се посочи йерархичното ниво на 

активите и пасивите, измервани по тяхната справедлива стойност. Съществуват 

допълнителни счетоводни изисквания относно оценките, изготвени с изходни данни 

от ниво 3. Следователно, в оценителски доклад предназначен за използване във 

финансови отчети изготвени по МСФО е целесъобразно да се посочи достатъчно 

информация относно използваните изходни данни, за да може изготвящият отчета 

субект правилно да категоризира активите съгласно тази йерархия. 

 

Пасиви 

G6. МСФО 13 изисква при измерването на пасив да се приеме, че пасивът се прехвърля 

на пазарен участник към датата на измерване, и да не се приема, че за пасива се 

извършва сетълмент с контрагента или се погасява по друг начин. Посочено е, че 

когато няма възможност за наблюдаване на пазарни цени на пасива, неговата 

стойност трябва да се измерва с метода, който контрагентът би използвал за 

измерване на съответстващия актив. Справедливата стойност на пасива отразява 

риска от неизпълнение по този пасив, но като се приема, че този риск е един и същ 

преди или след предполагаемото прехвърляне. Рискът от неизпълнение включва 

ефекта от собствения риск на конкретния субект. 

 

G7. МСФО 13 съдържа специални разпоредби за случаите, когато за даден актив няма 

съответстващ пасив, например при нефинансовите пасиви. Има изискване да не се 

вземат предвид никакви договорни и други ограничения за прехвърляне на актива от 

конкретния субект при оценяването на неговата справедлива стойност.  

 

Амортизации 

G8. МСС 16 изисква от конкретния субект да отчита амортизирането на имоти, машини и 

съоръжения. В контекста на финансовото отчитане, амортизациите представляват 

                                                      
2
 © IFRS Foundation. 



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ НА ОЦЕНКИТЕ 

 

 МСО 300 Оценки за целите на финансовата отчетност 113 

отчисления срещу прихода във финансовите отчети, отчитащи консумирането на 

актива през полезния му живот за конкретния субект. Има изискване за 

амортизиране на отделни компоненти от актива, чиято стойност е значителна 

спрямо тази на актива като цяло. Компоненти, които имат подобен полезен живот и 

се амортизират по подобен начин, могат да бъдат групирани. В случая с имотите, 

земята обикновено не се амортизира. Оценки се изискват често за обосноваване на 

изчисленията на амортизуемата стойност. 

 

G9. Терминът „амортизации” се използва в различен контекст в оценителската дейност и 

във финансовото отчитане. В оценителската дейност с амортизации се обозначават 

корекциите, прилагани при използване на разходния подход върху разходите за 

възпроизвеждане или заместване на актив с цел отразяване на остаряването на 

актива, за да се изведе неговата индикативна стойност, когато липсват преки 

пазарни доказателства. В контекста на финансовото отчитане амортизациите са 

отчисления срещу прихода, отразяващи систематичното разпределение на 

амортизуемата стойност на актива върху неговия полезен живот за субекта. 

 

G10.За да се начислят необходимите амортизации, трябва да се определи 

„амортизуемата стойност”. Това е разликата, ако съществува такава, между „отчетната 

стойност” на актива и неговата „остатъчна стойност”. За определянето на „остатъчната 

стойност” е нужно да се определи и „полезния живот” на актива. Тези термини са 

дефинирани в МСС 16 както следва: 

 

 Амортизуемата стойност е стойността на даден актив или друга сума, 

заместваща неговата стойност във финансовите отчети, минус остатъчната 

стойност на този актив. 

 Отчетната стойност е сумата, на която активът се признава след приспадане 

на натрупаната амортизация или изхабяване и на натрупаните загуби от 

обезценяване. 

 Остатъчната стойност е оценената сума, която конкретният субект може да 

получи от ликвидирането на актива след приспадане на оценените разходи по 

това ликвидиране, ако активът е на възраст и в състояние очаквано към края 

на полезния му живот. 

 Полезен живот е (а) очаквания период, през който активът може да се 

използва от конкретния субект или (б) очаквания брой производствени 

артикули или подобни единици, които конкретният субект може да получи от 

актива. 

G11. Следва да се отбележи, че отчетната стойност може да е базирана на 

исторически разходи или на справедлива стойност минус натрупаната амортизация 

(изхабяване) и натрупаните загуби от обезценяване. Остатъчната стойност и 
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полезният живот следва да се преразглеждат поне в края на всяка финансова 

година. 

 

Амортизации: Земя и сгради 

G12. МСС 16 признава, в общия случай, неограничен полезен живот на земята, което 

означава, че земята се води отделно и не се амортизира. Следователно, първата 

стъпка при установяването на амортизуемата стойност на даден имот или част от 

имот е да се определи стойността на земята включена в този имот. Обикновено това 

се прави, като се установи стойността на земята към датата на съответния финансов 

отчет и след това тази стойност се извади от отчетната стойност на правото върху 

недвижимия имот, тоест земята и сградите заедно, за да се получи елементът, който 

се припада на сградите. Това е идеална стойност, тъй като не е реализуема на 

практика поради обстоятелството, че обикновено сградите не се продават без 

земята, на която са изградени. 

 

G13. След като е установена идеалната стойност на сградния компонент, трябва да се 

определи остатъчната стойност на сградата. За тази цел трябва да се установи 

полезния й живот. Важно е да се отбележи, че тя не винаги съвпада с остатъчния 

икономически живот, който би признал един типичен участник на пазара. Съгласно 

МСС16, полезният живот е величина специфична за конкретния субект. Ако имотът 

няма да бъде наличен за конкретният субект през целия му живот или конкретният 

субект прецени, че сградата ще надвиши неговите потребности в един по-кратък 

срок, именно това ще бъде нейният полезен живот. 

 

G14. Остатъчната стойност е текуща стойност към датата на финансовия отчет, но 

при допускането, че активът вече е в края на своя полезен живот и е в състояние, 

съответстващо на това допускане. Сградите могат да имат икономически живот по-

дълъг от срока, за който са налични или потребни на конкретния субект и затова 

остатъчната им стойност може да е значителна. 

 

Амортизации: Машини и съоръжения 

G15. Твърде вероятно е полезният живот на една машина или съоръжение да 

съвпада с икономическия живот на машината или съоръжението, тъй като нормите 

на остаряване обикновено са по-високи от тези на сградите, поради което 

икономическият живот на машините и съоръженията е по-кратък. Независимо от 

това, трябва да се помисли за разграничаване между полезния живот за конкретния 

субект и остатъчния икономически живот. 

 

Амортизации: Компонентно представяне 

G16. Когато отчетната стойност е базирана на исторически разходи, стойността на 

компонентите, които представляват съществена част от цялото и имат значително 

по-различен полезен живот, трябва да бъде лесно разпознаваема. 
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G17. Когато отчетната стойност е базирана на справедливата стойност на актива, 

необходимо е справедливата стойност да се разпредели върху компонентите на 

актива. Въпреки че в някои случаи е възможно да се определи стойността 

припадаща се на даден компонент от състава на машина или съоръжение при 

наличието на активен пазар за такива компоненти, в други случаи компонентите не 

са предмет на активна търговия. Последното е типично за компонентите в една 

сграда, тъй като сградите рядко се продават без електрическите инсталации и 

механичните съоръжения необходими за отопление, осветление и вентилация, и 

съответно инсталираните съоръжения не могат да се продадат без сградата. Когато 

стойността на отделните компоненти не може да бъде определена по надежден 

начин, стойността на цялото се разпределя между компонентите. Съотношението 

между стойността на компонента към стойността на цялото може да е подходяща 

база за такова разпределение. 

 

Лизинг 

G18. Съгласно МСС17, когато се включва във финансовите отчети, лизингът се 

класифицира като оперативен или финансов.
3
 Оценяване може да е необходимо 

както за класифицирането на лизинга, така и за определяне на отчетната стойност 

на актива или пасива в случая с финансов лизинг. Тези видове лизинг са 

дефинирани в МСС 17 по следния начин: 

 Финансовият лизинг лизингов договор, при който по същество се прехвърлят 

всички рискове и изгоди, произтичащи от собствеността върху даден актив. В 

края на договора правото на собственост може да бъде или да не бъде 

прехвърлено. 

 Оперативният лизинг е лизингов договор, различен от финансовия лизинг. 

 

G19. За лизинга на имоти (недвижима собственост) се прилагат специални правила. 

С изключение на инвестиционните имоти, земният и сградният компонент на 

правото върху недвижимо имущество се разглеждат отделно с цел класифицирането 

им като оперативен или финансов лизинг. Правилата относно инвестиционните 

имоти са описани в параграфи G29 до G32. МСС 17 не се прилага за биологични 

активи по смисъла на дефиницията в МСС 41. 

 

Видове лизинг 

G20. Класификационният тест зависи по-скоро от предмета, отколкото от формата на 

договора. Например, договор между две страни за използване на даден актив срещу 

                                                      
3
 БМСС понастоящем прави преглед на счетоводното третиране на лизинга, като първоначалните 

предложения предвиждат съществени промени, включително премахване на съществуващото разграничение 

между оперативен и финансов лизинг. 
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заплащане може да не носи наименованието „Договор за лизинг”, но ако са спазени 

условията в МСС 17, договорът следва да бъде отразен като лизинг. 

 

G21. МСС 17 посочва следните примери, които може да са показателни за финансов 

лизинг – поотделно или в комбинация. Това не са абсолютизирани тестове, а 

илюстрации: 

 

(а) съгласно договора за лизинг, собствеността на актива се прехвърля върху 

лизингополучателя в края на лизинговия период, 

(б) лизингополучателят има опция да закупи актива по цена, която се очаква 

да бъде достатъчно по-ниска от справедливата стойност
4
 към датата, на 

която тази опция става упражняема, за да може с основание да се счита, 

още в началото на лизинга, че опцията ще бъде упражнена, 

(в) срокът на лизинга обхваща по-голямата част от икономическия живот на 

актива, дори без да е прехвърлено правото на собственост, 

(г) в началото на лизинга, сегашната стойност на минималните лизингови 

вноски в основни линии е поне равна на цялата справедлива стойност на 

лизингования актив, 

(д) лизингованите активи са толкова специфични, че само 

лизингополучателят може да ги използва без съществени изменения, 

(е) ако лизингополучателят има право да прекрати предсрочно лизинговото 

правоотношение, загубите на лизингодателя, възникващи от предсрочното 

прекратяване, се поемат от лизингодателя, 

(ж) положителните или отрицателните разлики от промените на 

справедливата остатъчна стойност остават за сметка на 

лизингополучателя, 

(з) лизингополучателят има право да продължи лизинговото правоотношение 

за последващ период при наем значително по-нисък от пазарния наем.
5
 

 

G22. МСС 17 подчертава, че посочените критерии са примерни и индикативни, като 

невинаги дават база за заключение. Ако от други характеристики е видно, че 

лизинговото правоотношение не включва прехвърляне по същество на всички 

рискове и ползи, свързани с притежаването, лизингът се класифицира като 

оперативен. Примери за това са случаите, когато собствеността върху актива се 

прехвърля в края на лизинга за нефиксирана сума, равна на стойността на актива 
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към момента на прехвърляне, или когато наемната цена се актуализира редовно на 

база пазарното равнище или индекса на инфлация. 

 

G23. Класифицирането на лизинга се извършва в началото на лизинговото 

правоотношение. Класифицирането включва оценка на степента, в която 

лизинговото правоотношение прехвърля икономическите ползи. В редица случаи 

една качествена оценка на лизинговите условия бързо разкрива нужната 

класификация, без необходимост от оценяване на различните лизингови интереси. 

Независимо от това, понякога се изискват оценки за установяване на ползите, 

възникващи съответно за лизингодателя и лизингополучателя, например 

определяне на остатъчната стойност в края на лизинга с цел да се установи дали 

лизингът обхваща основната част от икономическия живот на актива. 

 

Лизинг на имоти 

G24. При лизингов договор за земя, сграда или група от сгради, МСС 17 изисква двата 

компонента да се разгледат отделно за целите на класифицирането. Ако има 

индикации, че лизинговият компонент, отнасящ се до сградата, може да 

представлява финансов лизинг, е необходимо разпределяне на първоначалния наем 

на база съотношението между справедливите стойности на правото върху всеки 

елемент в началото на лизинговия договор. 

 

G25. При повечето лизинги на имоти правото върху наетата земя и сграда се връща 

при наемодателя в края на лизинговия договор. В редица случаи са предвидени и 

клаузи за периодично преразглеждане на наема с цел да се отразят промените в 

стойността на имота, както и задължение на наемателя да върне сградата на 

наемодателя в добро състояние. Обикновено това са индикации, че при 

предоставянето на лизинговите права лизингодателят не е прехвърлил по същество 

на лизингополучателя всички рискове и ползи, свързани с притежаването на земята 

или сградите. Следователно много лизинги на земя и сгради могат да бъдат 

определени като оперативни лизинги. 
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G26. Финансови лизинги на земя и сгради обикновено възникват, когато лизингът е 

сключен с ясното намерение да се финансира евентуалното закупуване на имота от 

лизингополучателя, например чрез опция за придобиване на правото на 

лизингодателя срещу номинална сума след заплащането на определените наемни 

вноски. Понякога, лизинги, които не са структурирани като финансови споразумения, 

може да отговарят на критериите за финансов наем, например когато наемните 

вноски не отразяват обуславящата стойност на имота. В тези случаи, за правилното 

класифициране може да се изисква по-задълбочен анализ на стойността на 

рисковете и ползите, прехвърлени от лизингодателя на лизингополучателя. 

 

G27. Когато предмет на лизинга е парцел земя и върху този парцел бъде построена 

сграда, разпределянето на наема върху отделните елементи е задача, която може 

да бъде изпълнена надеждно при наличие на активен пазар на земи за подобно 

застрояване в същия район. В други случаи, когато лизингът е за част от сграда, в 

която се отдават под наем и много други помещения без обвързване на нито един 

лизинг с определена част от парцела, е възможно да липсват начини за надеждно 

разпределение. В МСС 17 е предвидено, че когато не може да се направи надеждно 

разпределение, целият лизингов договор следва да се третира като финансов 

лизинг, освен ако е ясно, че и двата компонента представляват оперативен лизинг. 

Ако е ясно, че и двата компонента представляват оперативен лизинг от самото 

начало, не е необходимо да се извършва разпределение. 

 

G28. На практика, лизингът на част от сграда, в която се отдават под наем и много 

други помещения, обикновено представлява оперативен лизинг, а целият имот се 

класифицира като инвестиционен имот от лизингодателя. При тези случаи 

разпределяне не е необходимо. Когато сградният компонент със сигурност 

представлява финансов лизинг, най-вероятно има възможност за идентифициране 

на земния компонент. Сравнително рядко е сградният компонент да отговаря на 

критериите за класифициране като финансов лизинг, а земният компонент да не 

може да бъде идентифициран. Но ако възникне такъв случай, не трябва да се правят 

опити за разпределяне между земния и сградния компонент въз основа на 

ненадеждни критерии. В такива случаи целият лизингов имот следва да се 

класифицира като финансов лизинг.  

 

Лизинг на инвестиционни имоти 

G29. Съгласно МСС 17, не е необходимо да се извършва разпределение между 

земните и сградните елементи на инвестиционен имот, който е взет на лизинг и се 

осчетоводява по модела на справедливата стойност. 

 

G30. Инвестиционни имоти често биват вземани от инвеститора под наем, например 

дългосрочен наем на земята, върху която инвеститорът е построил сгради и 

впоследствие ги отдава под наем като инвестиция. Тъй като земята по принцип не се 
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амортизира, наемът на земята вероятно ще бъде класифициран правилно като 

оперативен лизинг и следователно няма да се включва в отчета на финансовото 

състояние. Въпреки това, отчитайки факта, че множество големи инвестиционни 

имоти биват държани по този начин, МСС 40 изисква при първоначалното 

признаване на инвестиционен имот, взет под наем, същият да се осчетоводява 

като финансов лизинг по МСС 17. 

 

G31. Докато, от една страна, горепосочените разпоредби означават, че по отношение 

на инвестиционните имоти обикновено не възникват въпроси във връзка с 

класификацията и разпределението, остава една потенциална аномалия. 

Стойността на правото на инвеститора върху инвестиционен имот, взет под наем 

отразява разликите между плащанията по първичния договор за наем и 

постъпленията или потенциалните постъпления по договорите за преотдаване под 

наем, виж МСО 230 Права върху недвижимо имущество. МСС 17 предвижда обаче, 

че не е редно задължения по наети активи да се представят във финансовите отчети 

като намаления/приспадания от наетите активи. 

 

G32. В изпълнение на това изискване МСС 40 предвижда, че когато оценената 

стойност на инвестиционен имот, взет под наем, не включва каквито и да било 

очаквани плащания, за получаване на отчетната стойност е необходимо да се 

прибавят обратно всички признати задължения по наемното правоотношение. 

Трябва да се отбележи, че това е само счетоводна корекция и не трябва да се 

отразява или предвижда при оценяването на материалния интерес на инвеститора 

(наемодателя). 

 

Оценяване на лизингов актив или пасив 

G33. Когато лизингът е идентифициран като финансов, лизингополучателят е длъжен 

да отчита актива или пасива на база по-малката измежду следните две величини: 

справедливата стойност на лизинговия актив или настоящата стойност на 

минималните лизингови вноски, като и двете се определят в началото но лизинга. 

МСФО 13 Измерване на справедлива стойност не се прилага към лизинга. 

 

G34. В контекста на МСС 17 стойността на актива се разглежда отделно от всички 

задължения, създадени от лизинговото правоотношение. Следователно, когато се 

отчита материалният интерес на лизингополучателя във финансов лизинг, е 

необходимо да се оцени стойността на ползата, която един участник на пазара би 

получил от право да използва актива за срока на лизинга. При разглеждане на 

лизинги на имоти, различни от инвестиционни имоти, е важно да се отбележи, че 

тази полза е различна от стойността на материалния интерес на лизингополучателя, 

създаден от лизинговото правоотношение (виж МСО 230 Права върху недвижимо 

имущество), тъй като последният отразява както пасива по лизинга, така и 

стойността на актива. 
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G35. Минималните лизингови вноски са дефинирани в МСС 17. В резюме, това са 

плащанията, които лизингополучателят е длъжен да прави през срока на лизинга, 

изключвайки всякакви условни наеми, данъци и такси за услуги платими на 

лизингодателя. Минималните лизингови вноски включват остатъчната стойност, ако 

има такава, която лизингополучателят гарантира на лизингодателя. Тъй като 

условните наеми са изключени от изчисляването на минималните лизингови вноски 

и плащанията трябва да са изчистени от лицевата стойност на лизинга, оценки 

обикновено не се изискват. 

 

G36. МСС 17 предвижда, че сегашната стойност на минималните лизингови вноски се 

изчислява със сконтова ставка равна на „лихвения процент имплицитно заложен в 

лизинга” или ако той не може да бъде определен практически, „инкременталната 

ставка по външното финансиране” на лизингополучателя. За изчисляването на 

лихвения процент, имплицитно заложен в лизинга, е нужна справедливата стойност 

на необременения лизингован актив в началото на лизинга и неговата остатъчна 

стойност в края на лизинга. 

 

G37. Изискванията за амортизиране по МСС 16 се отнасят и за лизингованите активи, 

следователно параграфи G8 до G17 също могат да са приложими. 

 

Разпределяне на покупна цена 

G38. След извършване на бизнес комбинация, т.е. придобиване на контролиращ дял в 

едно или няколко предприятия, МСФО 3 изисква от придобиващия да отчете 

сделката, като отрази придобитите съответно поетите индивидуални разграничими 

активи и пасиви на придобитото предприятие по справедлива стойност. Съгласно 

МСФО 3, репутацията представлява разликата между цената на придобиване, 

платена при прехвърлянето на предприятието, и справедливата стойност на 

придобитите нетни разграничими активи на придобитото предприятие. 

 

G39. Материалните активи на едно предприятие по принцип могат да бъдат лесно 

разграничени и оценени поотделно. Разграничаването и оценяването на 

индивидуални разграничими нематериални активи може да е по-голямо 

предизвикателство, но в коментара към МСО 210 Нематериални активи са дадени 

подходящи указания. 

 

G40. МСФО 3 съдържа изключения от горните правила по отношение на признаването 

и/или измерването на някои разграничими активи и пасиви. Особени изисквания се 

прилагат към условните пасиви, данъците върху дохода, социалните облаги на 

служителите и работниците, активите за обезщетение, обратно придобитите права, 

възнагражденията, базирани на акции, и активите, държани за продажба. 
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Тест за обезценяване 

G41. Обезценяване настъпва, когато отчетната стойност на актива надвиши сумата, 

която може да бъде получена от продължаващото използване и/или от продажбата 

на този актив. Съгласно МСС 36 Обезценка на активи, конкретният субект е длъжен 

да преразглежда някои категории към датата на всеки отчет на финансовото 

състояние, за да провери дали има признаци за обезценяване на актива. Признак за 

обезценяване може да бъде намаляването на стойността на актива поради пазарни 

или технологични промени, остаряване на актива, незадоволително функциониране 

на актива на база очакваната рентабилност или планове за прекратяване или 

преструктуриране на операциите. Някои видове активи (репутация и нематериални 

активи, които имат неограничен живот или още не са налични за използване) се 

подлагат на тест за обезценяване ежегодно. 

 

G42. Ако се счита, че е настъпило обезценяване, отчетната стойност на актива, 

независимо дали е определена на база исторически разходи или предишна оценка, 

се отписва до неговата „възстановима стойност“. Това е по-високата от следните две 

величини: „използваната стойност” на актива или неговата „справедлива стойност 

минус разходи за продажба“. 

 

Тест за обезценяване – Възстановима стойност 

G43. Възстановимата стойност е по-високата от следните две величини: използвана 

стойност и справедлива стойност минус разходи за продажба. Не винаги е 

необходимо да се определят и двете величини – дори само едната да е по-голяма от 

отчетната стойност, активът не е обезценен и не е необходимо да се оценява 

другата величина.  

 

Тест за обезценяване – Използвана стойност 

G44. Използваната стойност е дефинирана в МСС 36 като сегашната стойност на 

бъдещите парични потоци, които се очаква да бъдат получени от актива или 

приходоносна единица. Приходоносната единица е най-малката разграничима група 

активи, генерираща парични потоци, които са до голяма степен независими от 

паричните потоци, генерирани от други активи или групи от активи. 

 

G45. Използваната стойност е специфична величина за отделния субект, тъй като 

отразява паричните потоци, които тя очаква да получи от продължаващото 

използване на актива през предвиждания полезен живот, включително 

постъпленията от продажбата му в края на този живот. 

 

G46. Съгласно МСС 36, изчисленията на използваната стойност на актива следва да 

отразяват следното: 
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(а) оценка на бъдещите парични потоци, които конкретният субект очаква да 

получи от актива; 

(б) очаквания относно възможни промени на размера или графика на тези 

бъдещи парични потоци, 

(в) разходите произтичащи от обездвижването на паричните средства във 

времето, изразени чрез текущата пазарна безрискова лихвена ставка, 

(г) цената за понасяне на несигурността присъща на актива, 

(д) други фактори, които участниците на пазара биха отразили при определяне на 

бъдещите парични потоци, очаквани от конкретния субект за този актив.
6
 

 

G47. Очакваните парични потоци трябва да издържат тест за обоснованост 

(разумност), като се гарантира, че допусканията, на които са базирани прогнозите на 

конкретния субект, съответстват на реално реализираните резултати в миналото, 

освен ако събития или обстоятелства, настъпили след генерирането на тези реални 

парични потоци, не поставят под въпрос валидността на този подход. Паричните 

потоци се оценяват при сегашното състояние на актива и следователно очакваните 

парични потоци не трябва да отразяват увеличения произтичащи от 

преструктуриране или възстановяване на актива, които конкретният субект не е 

планирал към момента на оценката.  

 

G48. Подходящата сконтова ставка отразява възвръщаемостта, която участниците на 

пазара биха изисквали от инвестиция, генерираща парични потоци с размери, 

срокове и рискови профили еквивалентни на тази, които конкретният субект очаква 

да получи от актива. 

 

G49. МСС 36 съдържа подробни съображения във връзка с оценяването на 

използваната стойност. 

 

Тест за обезценяване – Справедлива стойност минус разходи за продажба 

G50. Справедливата стойност минус разходите за продажба на актива или 

приходоносна единица е сумата, която може да се получи в сделка при пазарни 

условия между осведомени, желаещи страни, минус разходите по продажбата.
7
 

Освен ако притежателят на активите е принуден да продава към датата на 

оценката, без да разполага с необходимото време за изложеност на пазара, това не 

е принудителна продажба.  

 

                                                      
6
 © IFRS Foundation. 
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G51. Разходите по продажбата са тези, които са пряко свързани със сделката, 

например такси за правни услуги, разходи за маркетинг, разходи за демонтаж и 

изнасяне, невъзстановими данъци върху сделката и всички разходи, които са пряко 

свързани с подготовката на актива или приходоносната единица за продажба. 

Изключени са резултативните (непреките) разходи, например тези за 

преструктуриране на предприятието след продажбата на актива. 
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МСО 300 Оценки за целите на финансовото отчитане 
 

Приложение – Имущество, машини и съоръжения в 
публичния сектор 

 

 

Международни счетоводни стандарти за публичния сектор 

A1. Съветът по международни счетоводни стандарти за публичния сектор (СМССПС) към 

Международната федерация на счетоводителите разработва счетоводни стандарти 

за институции в публичния сектор, наричани Международни счетоводни стандарти за 

публичния сектор (МССПС). Цитатите от МССПС 17 и МССПС 21 в параграфи А6, А8 

и А10 са от Наръчника с международни предписания за осчетоводяване в публичния 

сектор – 2010 г., изготвен от Съвета за МССПС и публикуван от Международната 

федерация на счетоводителите (МФС) през май 2010 г., и са използвани с 

разрешението на МФС. 

 

A2. МССПС и техните разяснения се променят във времето. Съответно, позоваванията в 

настоящия документ могат да загубят своята актуалност. Настоящият документ не 

трябва да се използва като заместител на справките с актуалните за МССПС, 

публикувани от МСФ. Актуалните версии на МССПС могат да бъдат получени от 

www.ifac.org/PublicSector. 

 

A3. Принципите, заложени в МССПС, са аналогични на тези МСФО, но се отнасят за 

условията в публичния сектор. Както и в случая с МСФО, БМСО счита, че 

изискванията за използване на справедлива стойност в този контекст могат да бъдат 

изпълнени чрез прилагане на пазарна стойност съгласно дефиницията в Рамката 

на МСО. Редица видове имущество, машини и съоръжения, притежавани от 

организации в публичния сектор, са предназначени за предоставяне на 

специализирани услуги, а не за генериране на парични потоци и рядко са предмет на 

размяна в пазарни сделки, ако изобщо биват продавани. Настоящото приложение 

идентифицира специфичните разпоредби на МССПС, които се отнасят до 

прилагането на метода на справедливата стойност към тези активи. 

 

Видове имущество, машини и съоръжения, разглеждани като активи в 

публичния сектор 

A4. Имуществото в публичния сектор включва конвенционални приходоносни и 

неприходоносни активи, както и специализирано имущество, включително активи на 

наследството и консервационни активи, инфраструктурни активи, обществени сгради, 

обществени комунални съоръжения и инсталации, както и активи за отдих и 

възстановяване. Подобно на активите в частния сектор, тези в публичния сектор 

биват оперативни и неоперативни. Неоперативните активи включват инвестиционни и 
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наднормени (надвиващи потребностите) активи. Тези категории се осчетоводят по 

различни начини. 

 

A5. Публичният сектор притежава много „активи на наследството”. Актив на наследството 

е този, който има културно, екологично или историческо значение. Активите на 

наследството могат да включват исторически сгради и паметници, археологически 

обекти, зони отредени за съхранение и природни резервати, както и произведения на 

изкуството. Активите на наследството често притежават следните характеристики, 

макар че тези характеристики не са строго ограничени до активи на наследството: 

 

 възможно е тяхната икономическа полза в културно, екологично, 

образователно и историческо изражение да не бъде изцяло отразена във 

финансова стойност, базирана единствено на пазарни цени, 

 правни и/или законови разпоредби могат да налагат забрани или строги 

ограничения за продажбата на тези активи, 

 често тези активи са незаменими и тяхната икономическа полза може да се 

увеличава във времето, дори ако физическото им състояние се влошава, 

 може да има трудности при установяването на полезния им живот, който в 

някои случаи достига стотици години. 

 

Оперативно имущество, машини и съоръжения 

A6. Подобно на съответния стандарт от МСФО, а именно МСС 16, МССПС 17 

Имущество, машини и съоръжения допуска два модела за признаване на оперативни 

активи в отчети на финансовото състояние: разходния модел и модела на 

справедливата стойност. Когато се прилага моделът на справедливата стойност е 

необходима актуална преоценка на актива. Когато конкретният субект избере 

варианта с преоценка на справедливата стойност, активите се отразяват в отчета на 

финансовото състояние по тяхната справедлива стойност. В параграфи 45 до 47 на 

МССПС 17 е посочено следното: 

 

 „Справедливата стойност на имуществото обикновено се извежда от 

базирани на пазара доказателства чрез оценка. Справедливата 

стойност на машини и съоръжения обикновено е тяхната пазарна 

стойност определена чрез оценка.” 

„Ако липсват пазарни доказателства за определяне на пазарната 

стойност в един активен и ликвиден пазар за имуществото, 

справедливата стойност на това имущество може да бъде изведена 

чрез сравнение с други имущества с подобни характеристики, при 

подобни обстоятелства и с подобно местоположение.” 
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„Ако липсват базирани на пазара доказателства за справедливата 

стойност поради специфичния характер на машините и съоръженията, 

конкретният субект вероятно ще трябва да оцени справедливата 

стойност използвайки ... подходи с амортизирана възстановителна 

стойност, възобновяема стойност или единици обслужване...” 

 

A7. Въпреки че няма МССПС, който да е еквивалентен на МСФО 13 Измерване на 

справедлива стойност, в съответствие с установената политика на хармонизиране 

между МССПС и МСФО, справедливата стойност следва да се оценява по начин 

съответстващ на МСФО. 

 

Липса на пазарни доказателства 

A8. В публичния сектор има активи, чиято стойност понякога е трудно да се оцени поради 

липсата на пазарни сделки с такива активи. Някои субекти в публичния сектор имат 

значителни притежания на такива активи. Параграф 47 на МССПС 17 дава следните 

указания: 

 

„…справедливата стойност на незастроена държавна земя, притежавана от дълго 

време, през което е имало ограничен брой сделки, може да бъде оценена чрез 

съпоставка с пазарната стойност на земя с аналогични характеристики, 

топография и местоположение, за която са налични пазарни доказателства. В 

случая със специализирани сгради и други изградени от човека конструкции, 

справедливата стойност може да се оцени, използвайки подход с амортизирана 

заместваща стойност, възстановителна стойност или единици обслужване (виж 

МССПС 21). В редица случаи амортизираната заместваща стойност на даден 

актив може да бъде установена чрез съпоставка с покупната цена на аналогичен 

актив с аналогичен остатъчен функционален ресурс в условията на активен и 

ликвиден пазар. В някои случаи разходите за възпроизвеждане на актива са най-

добрият показател за неговата заместваща стойност. Например при евентуално 

разрушаване една парламентарна сграда може да бъде възпроизведена, а не 

заместена с алтернативни помещения поради нейното значение за обществото”. 

 

A9. Тъй като за много активи в публичния сектор липсват доказателства за съпоставими 

пазарни сделки, често няма възможност за прилагане на пазарния подход. Горният 

параграф допуска използването на алтернативни оценителски методи за измерване 

на справедливата стойност на актива, които изцяло се отнасят към разходния подход 

описан в Рамката на МСО. Цитираният по-долу МССПС 21 съдържа някои указания 

по тези методи. 
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Обезценяване 

A10. МСПСС 21 Обезценяване на неприходоносни активи съдържа разпоредби 

подобни на МСС 36, виж МСО 300. Тестът за обезценяване на неприходоносни 

активи, които включват повечето видове имущество, машини и съоръжения, държани 

за предоставяне на обществени услуги, изисква отчетната стойност да бъде 

приведена към по-високата от средните две величини: справедливата стойност минус 

разходите за продажба на актива или неговата използвана стойност. Параграф 14 от 

МССПС 21 предвижда, че използваната стойност на неприходоносен актив е 

сегашната стойност на остатъчния „функционален ресурс” на актива. След това 

стандартът дава следните допълнителни указания относно методите за оценяване на 

остатъчния функционален ресурс: 

 

(а) Подход на амортизираната заместваща стойност – МСПСС 21 параграфи 

41 до 43: 

„По този подход, сегашната стойност на остатъчния функционален 

ресурс се определя като амортизирана заместваща стойност на актива. 

Заместващата стойност на един актив е равна на разхода за 

възстановяване на брутния функционален ресурс на актива. Този 

разход се амортизира, за да отрази актива в неговото използвано 

състояние. Даден актив може да бъде заместен чрез възпроизвеждане 

(пресъздаване) на съществуващия актив или чрез възстановяване на 

неговия брутен функционален ресурс. Амортизираната заместваща 

стойност се определя на база по-малката от следните две величини: 

разхода за възпроизвеждане или разхода за заместване на актива, 

минус натрупаната амортизация изчислена на базата на този разход, за 

да се отрази вече консумирания или изтекъл функционален ресурс на 

актива. 

 

 Разходът за заместване и възпроизвеждане се определя на 

„оптимизирана” база. Обосновката е, че конкретният субект не би 

заменил или възпроизвел актива с подобен актив, ако активът, 

подлежащ на заместване или възпроизвеждане, е преоразмерен по 

отношение на функционалност или капацитет. Активите, 

преоразмерени по отношение на функционалност, съдържат функции, 

които не са необходими за стоките или услугите, произвеждани или 

съответно предоставяни с този актив. Активите, преоразмерени по 

отношение на капацитет имат производителност, която е по-голяма от 

необходимата за стоките или услугите, произвеждани или съответно 

предоставяни с този актив. В този смисъл, определянето на разхода за 

заместване или възпроизвеждане на актива на оптимизирана база 

отразява функционалния ресурс, изискван от актива. 
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 В определени случаи, резервен или допълнителен капацитет се 

поддържа за сигурност или по други съображения. Това се прави, за да 

се гарантира, че конкретният субект ще разполага с нужния 

функционален капацитет в определени обстоятелства. Например, 

противопожарна служба трябва да разполага с пет дежурни машини за 

реагиране при аварийни ситуации. Този допълнителен или резервен 

капацитет е част от необходимия функционален ресурс на актива.” 

 

(б) Подход на възстановителната стойност – МСПСС 21 параграф 44: 

 „Възстановителната стойност е разходът за възстановяване на 

функционалния ресурс на актива до равнището преди обезценяване. 

При този подход, сегашната стойност на остатъчния функционален 

ресурс на актива се определя чрез изваждане на оценената 

възстановителна стойност от сегашния разход за възстановяване на 

функционалния ресурс на актива до равнището преди обезценяване. 

Последният разход обикновено се определя като амортизиран разход 

за възстановяване или заместване на актива, според това коя от двете 

величини е по-малка. Параграфи 41 и 43 съдържат допълнителни 

указания относно определянето на разхода за заместване или 

възпроизвеждане на актива.” 

 

(в) Подход на единиците обслужване – МСПСС 21 параграф 45: 

„При този подход, сегашната стойност на остатъчния функционален 

ресурс се определя чрез намаляване на текущата стойност на 

остатъчния функционален ресурс на актива преди обезценяване, за да 

бъде приведен в съответствие с намаления брой единици обслужване, 

очаквани от актива в обезценено състояние. Както и при подхода на 

възстановителната стойност, сегашният разход за заместване на 

остатъчния функционален ресурс на актива преди обезценяване 

обикновено се определя като амортизиран разход за възстановяване 

или заместване на актива, според това коя от двете величини е по-

малка.” 

 

A11. МССПС 17 признава, че някои активи на наследството имат функционален ресурс 

различен от ценността им като наследство, например историческа сграда използвана 

за офиси. В тези случаи активите могат да бъдат признати и оценени на същата база 

както другите видове имущество, машини и съоръжения. Функционалният ресурс на 

други видове активи на наследството, например монументи и руини, е ограничен до 

техните характеристики именно като наследство. Наличието на алтернативен 

функционален потенциал може да се отрази на избрания оценителски подход.
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МСО 310 Оценки на права върху недвижимо имущество за 
обезпечаване на заеми 
 

 

Съдържание         Параграфи 

 

Въведение    

СТАНДАРТ         1 

Обхват на оценката        2–5 

Изготвяне         6 

Докладване         7–8 

Ефективна дата        9 

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ 

Право върху недвижимо имущество      G1–G2 

Стимули         G3 

Подходи за оценяване        G4 

Видове имоти         G5 

Инвестиционни имоти        G6–G9 

Имоти, заемани от собственика      G10 

Специализирани имоти       G11–G12 

Търговско имущество        G13 

Предприемачески имоти       G14–G17 

Изчерпаеми активи         G18 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Заеми от банки и други финансови институции често се обезпечават чрез правата върху 

недвижимо имущество на заемополучателя . Средствата може да бъдат предоставени 

под формата на ипотека или друг вид заем с фиксирана или плаващи лихва. Общото в 

случая е, че заемодателят има право да си възстанови сумата по заема, като при 

неизпълнение от заемополучателя упражни контрол върху обезпечението. Различни 

видове имоти могат да бъдат предлагани като обезпечение. 
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СТАНДАРТ 

1. Принципите, заложени в Общите стандарти и в МСО 230 Права върху недвижимо 

имущество, се прилагат и към оценките за обезпечаване на заеми, освен ако са 

изменени с този стандарт. Настоящият стандарт включва само изменения, 

допълнителни изисквания или конкретни примери за прилагането на Общите 

стандарти. 

 

Обхват на оценката (МСО 101) 

2. В изпълнение на изискването за идентифициране и посочване на статута на 

оценителя съгласно МСО 101 параграф 2(a), в обхвата на оценката допълнително се 

оповестява всяка съществена връзка на оценителя с оценявания имот, 

заемополучателя или потенциалния заемополучател. Доколко една сегашна или 

минала връзка е съществена се определя по професионална преценка на 

оценителя, но основният критерий е дали връзката, ако бъде разкрита след 

изготвянето на оценката, би предизвикала съмнения в съзнанието на едно разумно 

лице относно способността на оценителя да изготви безпристрастна оценка. 

 

3. В изпълнение на изискването за идентифициране на оценявания актив съгласно 

МСО 101 параграф 2(г), правото върху недвижимото имущество, предлагано за 

обезпечаване на заеми и други финансови инструменти, следва да бъде ясно 

идентифициран, заедно с текущия титуляр на това право. 

 

4. Базата на стойността, определена в съответствие с МСО 101 параграф 2(д), 

обикновено е пазарната стойност. Някои заемодатели изискват оценки въз основа 

на допускането за принудителна продажба или определят срок за хипотетичното 

реализиране на имота. Тъй като влиянието на всякакви ограничения на времето за 

маркетинг върху цената зависи от обстоятелствата към момента на продажбата, не е 

реалистично да се разсъждава върху цената, която може да се получи при липсата 

на информация за тези обстоятелства. Оценката може да бъде изготвена въз основа 

на определено специално допускане, отразено в обхвата на оценката. При такива 

случаи трябва да се изготви декларация, че стойността е валидна единствено към 

датата на оценката и може да не бъде постигната при неизпълнение в бъдеще, 

когато пазарната конюнктура и обстоятелствата около продажбата могат да бъдат 

различни. 

 

5. Често изискване е оценките за обезпечаване на заеми да се изготвят при 

специалното допускане, че е настъпила промяна в статуса или състоянието на 

имота. В изпълнение към изискването за посочване на евентуалните допускания 

съгласно МСО 101 параграф 2(и), всички специални допускания трябва да бъдат 

посочени в обхвата на оценката. Примерите за специални допускания, които често 

се приемат при оценките за обезпечаване на заеми, включват: 
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(а) планирана сграда се приема за завършена към датата на оценката; 

(б) предвиждан договор за наем на имота се приема за сключен към датата 

на оценката; 

(в) очакваната степен на заемане на помещенията се приема за постигната 

към датата на оценката; 

(г) продавачът е наложил срок за продажбата, който не дава възможност за 

подходящ маркетинг. 

 

Изготвяне (МСО 102) 

6. Няма допълнителни изисквания относно изготвянето на оценки за обезпечаване на 

заеми. 

 

Докладване (МСО 103) 

7. В допълнение към въпросите, изисквани от МСО 103 Докладване, докладът за оценка 

във връзка с обезпечаването на заем задължително включва подходящо изложение 

по въпросите, отразени в обхвата на оценката в съответствие с параграф 2 до 5 по-

горе. Също така, докладът следва да включва коментар по факторите, които имат 

значение за оценката на качеството на обезпечението от заемодателя през срока на 

предвиждания заем. Някои от тези фактори са: 

(а) сегашна активност и тенденции на съответния пазар, 

(б) историческо, настоящо и очаквано търсене на този вид имоти и 

местоположения (локации), 

(в) възможности и потенциално търсене на алтернативни начини на 

използване, които съществуват или могат да бъдат предвидени към 

датата на оценката, 

(г) влияние на събития, които са предвидими към датата на оценката, 

върху вероятната бъдеща стойност на обезпечението през срока на 

заема. Пример за това е наемател да упражни опция за прекратяване на 

наема, 

(д) когато докладваната пазарна стойност е предмет на специално 

допускане, докладът задължително включва: 

i. обяснение на специалното допускане, 

ii. коментар относно съществената разлика между пазарна 

стойност и пазарна стойност, която е предмет на специално 

допускане, 

iii. текст, че посочената стойност може да не бъде реализирана на 

бъдеща дата, освен ако фактическото положение е това описано в 

специалното допускане. 



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ НА ОЦЕНКИТЕ 

 

МСО 310 Оценки на права върху недвижимо имущество за обезпечаване на заеми 132 

 

8. Когато предвижданият заем е предназначен за подпомагане на покупката на права 

върху недвижими имоти, обикновено има договорена или потвърдена продажна цена. 

Нужно е да се направят запитвания за установяване на тази цена и резултатът от 

тези запитвания следва да бъде отразен в доклада. Когато има разлика между цената 

по наскоро осъществена или предстояща сделка и цената по оценката, докладът 

трябва да коментира причините за тази разлика. 

 

Ефективна дата 

9. Ефективната дата на този стандарт е 1 януари 2012 г., като се насърчава по-ранното 

му приемане. 
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МСО 310 Оценяване на права върху недвижимо имущество 
за обезпечаване на заеми 

 

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ 

 

Право върху недвижимо имущество 

G1. Наличието или учредяването на други права влияе на стойността на правата 

върху недвижимото имущество, предлагано като обезпечение. Следователно е 

важно да се идентифицират всички права върху съответното имущество, заедно с 

техните титуляри. Когато данни относно вещните права не са предоставени или 

липсват, ясно трябва да се посочат допусканията, направени по отношение на 

правото върху недвижимото имущество. Добра практика е също така да се 

препоръча тези аспекти да бъдат проверени преди финализирането на заема. 

 

G2. Необходимо е да се подхожда внимателно, когато предлаганият за обезпечение 

имот е отдаден под наем на лице, което е свързано или обвързано със 

заемополучателя. Ако приходният поток от този наем е по-благоприятен от този, 

който може да се получи на пазара, може да бъде целесъобразно наемното 

правоотношение да не бъде вземано предвид при оценяването на имота като 

обезпечение. 

 

Стимули 

G3. Не е необичайно продавачът на даден имот, особено ако е предприемач или 

търговец на имоти, да предлага стимули на купувачите. Примери за такива 

стимули включват гарантиране на приходите от наеми, участие в разходите на 

купувача за преместване или дообзавеждане, или осигуряването на обзавеждане 

и оборудване. Пазарната стойност изключва всякакви цени, които са завишени 

поради специални съображения или отстъпки. При наличието на такива стимули, 

целесъобразно е да се коментира ефекта им върху реално постигнатите продажни 

цени, тъй като стимулите могат да не са налични за заемодателя, ако се наложи 

той да усвоява обезпечението. 

 

Подходи за оценяване 

G4. Всички оценителски подходи използвани, за определяне или обосноваване на 

пазарната стойност, са базирани на наблюдение върху пазара. Въпреки че и 

трите подхода, посочени в Рамката на МСО, могат да се използват за 

извеждането на индикативна пазарна стойност във връзка с обезпечаването на 

заеми, ако имотът е толкова специализиран, че липсват достатъчно доказателства 

за използването на пазарния подход или на приходния подход, малко вероятно е 
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имотът да се приеме за надеждно обезпечение. Следователно, разходният 

подход се използва рядко при оценките за тази цел, освен за проверяване доколко 

е разумна цената, определена по някой от другите подходи. 

 

Видове имоти 

G5. Различните видове имоти притежават различни характеристики като обезпечение. 

Важно е оценката на съответните права да разгледа тези характеристики, за да се 

предостави на заемодателя надлежна информация за това доколко имотът е 

подходящ като обезпечение и да се помогне на заемодателя да идентифицира 

всички рискови фактори, свързани с имота през срока на заема.  

 

Инвестиционни имоти 

G6. Инвестиционните имоти обикновено се оценяват за целите на заем, 

самостоятелно, като отделни активи, въпреки че някои заемодатели могат да 

предоставят заеми срещу стойността на определен портфейл. В тези случаи е 

необходимо да се направи разлика между стойността на отделния инвестиционен 

имот при допускането, че се продава самостоятелно, и стойността му като част от 

портфейл. 

 

G7. Необходимо е да се разгледа очакваното търсене и продаваемост на имота през 

срока на заема и в доклада да се представят подходящи становища относно 

текущите пазарни условия. Тези становища не трябва да включват предсказване 

на бъдещи събития или стойности, а да отразяват текущите пазарни очаквания 

относно бъдещата ефективност на инвестицията на база настоящите тенденции. 

Независимо от това, ако информацията предполага съществен риск относно 

плащанията на наемните вноски в бъдеще, влиянието на този риск върху оценката 

следва да бъде разгледано и коментирано в доклада. 

 

G8. Обикновено е извън обхвата на заданието за оценка да се дават становища 

относно възможностите на даден наемател да заплаща наемните вноски и да 

изпълнява другите си задължения по договора за наем, освен отразяване на 

информацията за този наемател, която е общодостъпна и налична за всички 

участници на пазара. 

 

G9. Когато приходите от имота са силно зависими от наемател или наематели, 

работещи само в един сектор или индустрия, или от друг фактор, който може да 

дестабилизира бъдещите приходи, влиянието на тези фактори следва да бъде 

взето предвид при изготвянето на оценката. В някои случаи може да е 

целесъобразно стойността на имота да се оцени въз основа на алтернативно 

използване, допускайки притежаването му в незаето състояние. 
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Имоти, използвани от собственика 

G10. Когато имот, използван от собственика, се оценява за целите на заем, обикновено 

се допуска, че имотът се прехвърля необременен от вещни права на собственика, 

т.е. купувачът има право на пълен юридически контрол и владеене. Това не 

изключва разглеждането на съществуващия собственик като част от пазара, но 

изисква всички специални предимства, които произтичат от това, че имотът се 

обитава от собственика и са отразени в оценката на предприятието, да бъдат 

изключени от оценката. 

 

Специализирани имоти 

G11. Специализираният имот може да има значителна стойност само като част от 

стопанска дейност, в която е включен. При оценките за обезпечаване на заеми, 

освен ако са дадени други указания, тези имоти се оценяват при специалното 

допускане, че дейността е преустановена и следователно разглежданото 

обезпечение ще отразява стойността на едно или друго алтернативно използване. 

Оценката включва разглеждане на разходите и рисковете, свързани с 

реализирането на съответния начин на използване. 

 

G12. Оценка на специализиран имот може да се изисква, когато имотът е част от 

действащо предприятие. При тези обстоятелства оценката зависи от 

продължаващата рентабилност на това предприятие. В такива случаи е нужно да 

се направи разграничение между стойността на имота като част от предприятието 

и стойността на имота при хипотезата, че предприятието бъде освободено или 

затворено. 

 

Имоти, свързани с търговска дейност 

G13. Стойността на свързан с търговска дейност имот обикновено отразява неговия 

приходоносен потенциал поради това, че сградите или другите съоръжения са 

подходящи само за определен вид търговска дейност. Специализираният 

характер на такъв имот означава, че може да има съществена разлика между 

стойността му като част от действащо предприятие и стойността му при 

хипотезата, че в него не се осъществява стопанска дейност. Ако стопанската 

дейност е преустановена, всеки купувач, възнамеряващ да упражнява търговска 

дейност, би имал нужда от време да започне нова стопанска дейност на 

територията на имота и вероятно ще има първоначални и последващи разходи за 

оборудване на имота, получаване на необходимите разрешения или лицензи и т.н. 

Когато заемодателят разчита на базовата стойност на имота като обезпечение, 

оценката за целите на това обезпечение следва да коментира как прекратяването 

на настаненото предприятие би се отразило върху стойността на правото върху 

този имот. В някои случаи стойността на потенциалното алтернативно използване 

може да бъда представителна за пазарната стойност. 
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Имоти за застрояване 

G14. Имоти, държани за разработване или парцели, предназначени за застрояване със 

сгради, се оценяват, като се вземат предвид съществуващите или потенциални 

сервитути и разрешения. Всички допускания във връзка с устройственото 

зониране и други съществени фактори трябва да бъдат разумни и да отразяват 

допусканията, които биха направили участниците на пазара. 

 

G15. Подходът при оценяването на предприемачески имоти зависи от степента на 

разработване на имота към датата на оценката, като може да отчете степента, в 

която обектът е продаден или отдаден под наем предварително. Други 

съображения могат да включват, неизчерпателно, следните: 

 

(а) оценка на времето за изпълнение на инвестиционния проект след датата 

на оценката и на необходимостта за отразяване на предвижданите фази 

на инвестиционния проект, 

(б) определяне на ефекта на допълнителните изисквания към застрояването 

върху разходите и приходите, използвайки техники за сконтиране на 

сегашната стойност, когато е подходящо, 

(в) идентифициране на очакваните пазарни тенденции през времето, през 

което ще се изпълнява инвестиционният проект, 

(г) идентифициране на рисковете, свързани с изпълнението на 

инвестиционния проект, 

(д) разглеждане на влиянието на специалните взаимоотношения между 

страните, участващи в изпълнението на инвестиционния проект. 

 

G16. Ако завършеният обект ще се състои от множество индивидуални имоти 

(единици), възприетият метод на оценяване трябва да отразява очакваните 

срокове за завършване на строителството на всяка единица и реалистична оценка 

на темпа, с който ще се реализират отделните продажби. При докладването на 

оценката е необходимо да се направи ясно разграничение между стойността на 

завършения обект за единствен купувач, който би поел разходите и риска по 

последващите продажби на отделните имоти (единици) в замяна на определен 

процент печалба, и сумата на очакваните индивидуални цени на отделните имоти 

(единици). 

 

G17. За допълнителни указания относно оценяването на предприемачески имоти, чието 

строителство предстои да започне или е в ход, виж коментара към МСО 233 

Инвестиционни имоти в строеж. 
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Изчерпаеми активи 

G18. Специални съображения възникват във връзка с оценяването на изчерпаеми 

активи, предлагани като обезпечение на заеми, т.е. активи, чиято стойност в 

общия случай намалява във времето. Примери за такива активи са мини и 

кариери. Оцененият експлоатационен срок и темпът на ерозиране на стойността 

през този експлоатационен срок трябва да бъдат идентифицирани и ясно 

посочени в доклада.  

 


