
 
К О Н С П Е К Т 

за  провеждане на изпит  по “Оценка на недвижими имоти”  
от КНОБ 

 
1. Въведение в оценителската професия. Недвижима собственост – състояние, видове и 

форми.  
2. Правен режим на недвижимата собственост. 
3. Недвижими имоти (НИ) – съдържание, състояние и характеристики. Класификация на 

недвижими имоти. 
4. Пазар на недвижими имоти (ПНИ) – сектори и интереси. Фактори, влияещи върху ПНИ. 
5. Кадастър и имотна регистрация (КИР).  Информационна система  за КИР и източници на  

информация при оценка на НИ. 
6. Видове оценки. Принципи на оценяване. Фактори, влияещи върху пазарната стойност на 

НИ. 
7. Повременна стойност на парите. Настояща и бъдеща стойност на парични потоци. 
8. Амортизация на дълготрайни материални активи (ДМА). 
9.  Методи на инвестиционен избор. Оценка на риска. 
10. Подходи и методи за оценка на НИ – общ преглед и основни схеми. 
11. Методи за оценка на НИ – видове, характеристики, особености и области на прилагане. 
12. Устройствени схеми и планове. 
13. Управление на недвижимата собственост. 
14. Определяне на площи и обеми на сгради и съоръжения. 
15. Приложни оценки – видове, особености и приложение. 
16. Оценка на жилища, търговски обекти и офиси. 
17. Оценка на индустриално-стопански имоти. 
18. Оценка на НИ при ипотека. 
19. Оценка на земеделски имоти.  
20.Оценка при инфраструктурни обекти. Парцеларни планове. Сервитути и ограничения. 
21.Оценка при отчуждения и обезщетения за държавни и общински нужди. 
22 .Оценка на НИ за данъчни цели. 
23.Оценка за застрахователни цели. 
24. Оценка за съдебни процедури и частните съдебни изпълнители. 
25 .Професионални оценителски стандарти(Европейски и Международни). 
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