
НОРМАТИВНИ ОЦЕНКИ И ОЦЕНКИ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ – РАЗЛИЧИЯ В СТАТУС, 

ПОДХОДИ, МЕТОДИ, МОДЕЛИ И КРАЕН ПРОДУКТ 

С приемане на Закона за независимите оценители (по-нататък Закона) в България се 

регламентира дейността на една нова професия – професията на независимия оценител. В 

определена степен тя представлява по-високо и обхватно ниво на приложение на една 

предходна експертна дейност – дейността на лицензираните оценители. Разбира се, приликите 

и разликите на статуса на независимия оценител и лиценизирания оценител са интересен 

обект на дискусия и обследване.  

В крайна сметка с приемането на Закона бе преустановена експертната дейност на 

лицензираните оценители и по този начин независимо от безсрочните лицензи, които бяха 

издадени на лицензираните оценители, техния статус е прекратен. Наследеното обаче от 

стария статус от гледна точка на правните актове в България остана - използването на 

оценителите в качеството им на вещи лица и експерти, тогава когато се налагат нормативни 

оценки на определени активи. Най-силно проявление в това отношение има в сферата на 

съдебната система, където за нуждите на съдебните дела се привличат вещи лица. Като вещи 

лица се привличат оценителите и в изпълнение на процедури от Търговския закон, свързани с 

образуване на капитал в капиталовите дружества или неговото изменение чрез апортни 

вноски. Друго направление в нормативното оценяване, в което се използват независимите 

оценители в качеството им на експертни лица, се явяват данъчните закони и осигурителния 

кодекс, в които се налага прилагането на трансферното ценообразуване, свързано със сделки 

между свързани лица. Като експерти по нормативното оценяване се привличат независимите 

оценители и в изпълнение на законите и подзаконовите актове, свързани с управлението на 

държавната и общинската собственост, както и в сферата на земеделските и горски земи и 

трайни насаждения.  

За всички горепосочени случаи в съответните закони или наредби са посочени 

методите и моделите, по които оценителя да извършва съответното ценообразуване. Важно е 

разграничаването от страна на независимия оценител на статуса, който той получава при 

упражняване на професията и когато е привлечен в качеството на вещо лице или експерт за 

извършване на експертна дейност.  

Първо, относно обекта на оценка. В общи линии обектите на оценка при нормативното 

оценяване и при оценката на независимите оценители съвпадат. Друг е въпроса, че при 

нормативните, особено при оценките на вещите лица в съда, обекта може да и да е погинал, за 

разлика от оценката на независимите оценители, при които оценявания обект е наличен към 

датата на оценката.  

Второ, относно предмета на оценка. При нормативното оценяване като предмет на 

оценката се явява определянето на цена. При независимите оценители – предмет на оценката 

представлява определяне на стойността (пазарна или различна от пазарната) на правата върху 

обекта, който се оценява.  

Трето, относно подходите и методите на оценка. При нормативното оценяване 

подходите и методите са подходите и методите на ценообразуването в повечето случаи на 

трансферното ценообразуване или са посочени в съответния нормативен документ. За 



оценките на независимите оценители са валидни подходи, методи и модели на теорията на 

оценяването и на добрата оценителска практика. Основни подходи в този случай се явяват: 

подхода на разходите, подхода на доходите и пазарния подход, със съответно приложимите 

методи и модели, заложени в тях.  

Четвърто – крайния резултат от оценяването. При нормативното оценяване основно се 

готви експертиза на оценката, която се определя по своето съдържание от нормативния 

документ. При оценката на независимия оценител крайния продукт се явява доклад за оценка, 

който съгласно добрата оценителска практика има своите задължителни реквизити. Различия 

между нормативното оценяване и оценката на независимите оценители има и в самите 

процедури по оценяването. Например възлагането на оценката при нормативните оценки се 

извършва по различен от заложеното в Закона за независимите оценители начин. Закона 

изисква задължително: писмен договор на възлагане, пряко възлагане, страни по договора са 

Възложител и Изпълнител. Докато задаването при вещото лице става от съдията по делото, 

който дава заданието на заседания на съда, не сключва договор и се спазват основно 

изискванията на съдебните закони.  

Основния извод, който може да се направи от гореизложеното е, че статуса на вещите 

лица, експертите, които извършват нормативни оценки е различен от статуса на независимия 

оценител.  

 

19.12.2011 г., независим оценител : Румен Неделчев, гр. София 


