
IVSC Съвещателен форум 

Изследване на Професионалните Организации 

за Оценяване 

„The IVSC – изграждане на доверие в оценяване” 

Въведение 

Съвета на Международните Стандарти за Оценяване и неговия Съвещателен форум 

наскоро изследваха Професионалните Организации за Оценяване в световен мащаб на 

нужните качества преди да получат професионално членство, изискванията да 

поддържат професионално членство като квалификация и документ за нужните 

стандарти. 

Получения резултат отчете, че 79 % от анкетираните следват професионалните 
стандарти за оценяване, когато правят оценки за клиентите си и от тях 
мнозинството използват Международните Стандарти за Оценяване на IVSC. 
 

Стандартите са основата на всяка една професия. Те гарантират, че клиента 

получава точни и конкретни резултати и услуги. 

В един свят, в който има все по-голяма нужда от внимателно разглеждане на 

професионалните възгледи и съвети, е окуражително, че по-голямата част от 

Професионалните Организации за Оценяване признават нуждата от 

последователни и висококачествени международни стандарти. Това се прави в 

името на общото благо. Членове на професионалните организации ежедневно 

обслужват клиенти,  които имат по-малко знания по тези въпроси от консултанта ( 

в този случай на оценяването) и така съществуването на документа за стандартите 

гарантира, че интересите на клиента и на обществото са защитени. 

Изследване на Професионалните Организации за Оценяване 

IVSC е организация, която осигурява протекция и подкрепа и напътствия на 

организациите, които членуват.  IVSC и индивидуалните членове развиват и целят 

да подобрят професионалните качества на оценителите. Както всеки един 

мениджмънт гуру би казал: „ за да знаеш къде искаш да стигнеш, трябва да знаеш 

откъде тръгваш.” И заради това е важно за IVSC да направи проучване на 

членовете си, за да дефинира съответните изисквания на всяка една организация 



с цел обучение; класифициране на изискванията за професионални качества; 

професионално усъвършенстване; прилагане и приемане на стандартите на IVSC. 

Накратко ползата от проучването е да се види моментното състояние на 

професията на оценителите в световен мащаб. Изследването беше изпратено на 

74 Професионални Организации за Оценяване, от които 36 отговориха. Списък с 

всички отговорили е включен отдолу, представяйки 34 различни държави, въпреки 

че много от националните организации са също така световни, така покритието е 

всъщност по-голямо от държавите, които са отбелязани. 

Изследването е разделено на 3 части; (1) изисквания преди придобиването  на 

професионално членство; (2) изисквания за поддържане на квалификации след 

придобиване на членство; (3) документа за стандартите. Отговорите разкриха 

следното: 

Образование 

Проучването показа, че 95% от отговорилите Професионални Организации за 

Оценяване изискват квалификация преди приемането на всеки един член. Най-

големия си процент от това са били завършили университети 64% и членове със 

сертификати и грамоти 18 %. Голям брой от организациите споделиха, че 

придобиването на лиценз е задължително и показва, че нужните  изпити са 

положени. Осигуряващите обучение са най-често университетите и 

професионалните организации. 

Продължението на изискуемото образование преди какъвто и да е професионален 

опит даде наи-разнопосочни отговори в изследването. Не се постигна отчетлив 

резултат като мнозинството беше само 21% за хора с 3 годишно обучение, но 

участници с 1 , 2 и 3 годишно обучение се наредиха по равно с 11%. Имаше също 

така и много други отговори вариращи от скъсени курсове до 7-годишно обучение. 

Професионален опит и обозначаване 

Няколко Професионални Организации за Оценяване не поставят като 

задължително условие дадено образование преди да одобрят членство, всички от 

тях в тази категория изискват професионален опит. Подобно на тях тези 

организации, които изискват и дефинират нужното образование  търсят членове с  

опит в дадената сфера. Общо 71% от всички отговорили  признават, че техните 

членове са имали професионален опит и мнозинството от тях 55% са задължили 

анкетираните да положат финално интервю, базирано на техния професионален 



опит, което ако е положено успешно, води в повечето случаи до професионално 

обозначаване. 

Професионално усъвършенстване 

Всички отговорили казаха, че спазват етичен кодекс и 95% от тях имат 

дисциплинарни процедури за евентуални нарушения. Също така повечето 

задължават членовете си да продължават професионалното си усъвършенстване 

взимайки между 10 и 30 часа лекции и курсове всяка година. 

Професионални стандарти 

Окуражителни новини са, че 79% от отговорилите потвърждават, че документа за 

стандартите за оценяването е задължителен за членове от техните организации и 

от тази група по-голямата част използват IVS (2011) директно или техните 

стандарти потвърдени от IVS. 74% от отговорилите посочиха, че те или са приели 

напълно или спазват препоръките на IVS от техните държави. 

В заключение можете да откриете резюмето от резултатите и отговорите на тези 

Професионални Организации за Оценяване, които са отговорили. 

IVSС Съвещателен форум желае да покаже, че това изследване представя 

моментното състояние и че тази информация може да се промени в бъдеще. Също 

така ви окуражаваме да прегледате резултатите и ако имате забележки и 

препоръки до тези съвети трябва да бъдат изпратени до Executive Director at 1 King 

Street, London EC2V 8AU, United Kingdom or by electronic mail addressed to 

mtissier@ivsc.org. 

До тези организации и членове, които завършиха изцяло изследването, ние ви 

благодарим за вашето време и усилия. Вашите отговори и подадена информация 

са важни за IVSС. Допълнителни проучвания като това ще бъдат изработени за в 

бъдеще и ние отново ще окуражим вашето участие. 

IVSС Съвещателен форум 

Списък на участвалите в изследването: 

Държава   Професионална организация 

Австралия 1.Австралииски Институт за Недвижими Имоти 

                          ( Australian Property Institute) 

           2.Институт на Лесовъдите на Австралия 
                     (Institute of Foresters of Australia) 
Ботсвана 3.Институт на Недвижими Имоти на Ботсвана 

mailto:mtissier@ivsc.org


                     (Real Estate Institute of Botswana)  
България 4. Камара на Независимите Оценители в България 

                     (Chamber of Independent Appraisers in Bulgaria)  
Канада 5. Институт за Оценяване на Канада  
                      (Appraisal Institute of Canada)  
           6. Канадски Институт на Експерт Бизнес Оценители  

                      (Canadian Institute of Chartered Business Valuators)  
Египет 7. Египетска Асоциация за Оценители на Недвижими Имоти  

                      (The Egyptian Association of Real Estate Appraisers)  
Грузия 8. Асоциация на Професионалисти на Земя и Недвижими Имоти  

                      (Association of Professionals on Land and Realty)  
          9. Експертен Институт за Оценка на Активите на Грузия  

                      (Expertise Institute for Valuation of Assets of Georgia)  
Хонг Конг (Китай) 10. Хонг Конг Институт на Геодезистите  

                                (Hong Kong Institute of Surveyors)  
Индия         11. Институт на Счетоводителите на Индия  

                      (The Institute of Cost Accountants of India)  
          12. Асоциация на Практикуващите Оценители на Индия  

                      (The Practising Valuers Association of India)  
Индонезия   13. Индонезийско Общество на Оценители  

                      (Indonesian Society of Appraisers)  
Италия 14. Националния съвет на Геодезистите  

                      (Consiglio Nazionale Geometri)  
Япония 15. Японска Асоциация на Оценители на Недвижими Имоти  

                      (Japan Association of Real Estate Appraisers)  
Казахстан     16. Камара на професионалните Оценители на Казахстан  

                       (Chamber of Professional Appraisers of Kazakhstan)  
Кения           17. Институция на Геодезистите на Кения  

                       (Institution of Surveyors of Kenya)  
Корея           18. Корейска Асоциация на Оценителите на Недвижими Имоти  
                       (Korea Association of Property Appraisers)  
Латвия          19. Латвийска Асоциация на Оценители  
                       (Latvian Association of Appraisers)  
Литва          20. Агенция за надзор за оценяване на Недвижими имоти 
                       (Property Valuation Oversight Agency)  
Мексико 21. Институти и Организации на Оценители на Мексиканската 

Република  

                      (Institutos y Sociedades de Valuadores de la Republica Mexicana)  
Холандия     22. Съвет на Недвижими Имоти (The Real Estate Council)  
 

Нова Зеландия   23. Институт по Недвижими Имоти на Нова Зеландия 

                             (Property Institute of New Zealand)  
Нигерия   24. Нигерийски Институт на Геодезисти и Оценители на  

Недвижими Имоти                  



                             (Nigerian Institute of Estate Surveyors and Valuers)  
Норвегия  25. Норвежка Асоциация за Оценяване  

                                 (Norges Takseringsforbund)  
Филипини 26. Филипински Институт на Оценители на Недвижими  Имоти  

                                 (Institute of Philippine Real Estate Appraisers)  
Румъния         27. Националната Асоциация на Румънските Оценители  

                               (The National Association of Romanian Valuers)  
Русия                  28. Национален Изследователски Университет, Русия  

                               (National Research University, Russia)  
Сърбия        29. Националната Асоциация на Оценителите на Сърбия  

                               (National Association of Valuers of Serbia)  
Словения        30. Словенски Институт на Одитори  

                               (Slovenian Institute of Auditors)  
Южна Африка      31. Южно Африкански Институт на Оценители  

                               (South African Institute of Valuers)  
Испания        32. Професионална Асоциация на Корпоративно Оценяване  

                               (Asociaciуn Profesional de Sociedades de Valoraciуn)  
Украйна        33. Украинско Общество на Оценители  

                               (Ukrainian Society of Appraisers)  
САЩ                 34. Институт на Оценяването  

                              (The Appraisal Institute)  
Глобално 35. Международна Асоциация на Консултанти, Оценители и   

Анализатори  

                      (International Association of Consultants, Valuators and Analysts)  
                36. Кралският Институт на Лицензираните Оценители  

                           (The Royal Institution of Chartered Surveyors)  

 

За повече информация: http://www.ivsc.org 

 


