
Да се опитаме да разсъждаваме заедно ...  
Определяне на стойност за застраховка на имущество - сграден фонд на предприятие, за което 
сравнителните пазарни данни за цени по сделки с аналогични имоти са силно ограничени или няма 
идентифицируем реален или номинален приходен поток за собственика на съответното право. 
(инж. Румен Михайлов) 
Вариант 1 - оценка за определяне на пазарна стойност за имуществото, подлежащо на застраховане:  
В конкретния случай индикацията за пазарна ценност на оценяваното имущество се изгражда върху приета 
база за стойността, която съгласно т.28(а) на приложимите стандарти1 за оценяване «Рамка на МСО» и 
МСО 230 «Права върху недвижимо имущество», следва да отразява 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 нейното измерване/оценяване.  
Представената по-горе база за стойността, отразява в пълнота концептуалната рамка за дефиниране на същ-
ността и за приложимостта на оценяваната възмездност под дефиницията за пазарна стойност2 в съответ-
ствие с условията, съдържащи се в т. 30÷35 на приложимите стандарти за оценяване «Рамка на МСО». 
За оценката се използват два базисни подхода (в т.ч. Подход на пазарните сравнения и Подход на базата на 
разходите) към стойността на оценяваното имущество, като в конкретика се прилагат методики за остой-
ностяване на настояща стойност, отразяващи изискванията по т.C13 ÷ C15 и съответно по т.С22 ÷ С24 на 
МСО 230 «Права върху недвижимо имущество».  
В резултат на оценъчните анализи ще може да бъде изведено заключение за пазарната стойност на застра-
хованото имущество, както следва: 
 индикативна пазарна стойност на имуществото на база амортизирани разходи за създаване 

(амортизирана възстановителна стойност) с актуалност към 25.05.2015 г. - 1 000 000 лв. (примерно) 
 индикативна пазарна стойност на имуществото на база пазарно сравнение (сравнителна стойност) с 

актуалност към 25.05.2015 г. - 600 000 лв. (примерно) 
Вариант 2 - оценка за определяне на справедлива стойност за имуществото, подлежащо на застраховане: 
В конкретния случай индикацията за пазарна ценност на оценяваното имущество се изгражда върху приета 
база за стойността, която съгласно т.28(а) на приложимите стандарти за оценяване «Рамка на МСО» и МСО 
230 «Права върху недвижимо имущество», следва да отразява цената, която може да бъде получена при 
продажба на актив или заплатена за прехвърляне на пасив между конкретни (идентифицирани), инфор-
мирани и желаещи страни, която отразява съответните интереси на тези страни. 
Представената по-горе база за стойността, отразява в пълнота концептуалната рамка за дефиниране на същ-
ността и за приложимостта на оценяваната възмездност под дефиницията за справедлива стойност3 в съот-
ветствие с условията, съдържащи се в т. 38÷42 на приложимите стандарти за оценяване «Рамка на МСО». 
За оценката се използват два базисни подхода (в т.ч. Подход на пазарните сравнения и Подход на базата на 
разходите) към стойността на оценяваното имущество, като в конкретика са приложени методики за 
остойностяване на настояща стойност, отразяващи изискванията по т.C13 ÷ C15 и съответно по т.С22 ÷ С24 
на МСО 230 «Права върху недвижимо имущество», като в съответствие с т.55 на «Рамка на МСО» за да се 
достигне до оценка по приетата база за стойността следва да се използват един или двата избрани подхода 
за оценяване при съблюдаване икономическите принципи за равновесие на цените, очаквани ползи или 
заместване. В конкретния случай, извеждането на краен резултат за справедливата стойност на оценяваното 
имущество ще трябва да е базирано върху претегляне на индикативните пазарни стойности на имуществото 
(посочени в заключението по Вариант 1) при даване  приоритет (с тегловен относителен дял ..?..%4) на 
ценовите индикации, свързани с прилагането на подхода на разходите (в съответствие с т.С22 на МСО 230 
«Права върху недвижимо имущество», а именно - при оценяването на права върху недвижимо имущество, 
разходен подход се се прилага обикновено чрез метода на амортизираната възстановителна стойност, като 
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.) 
В резултат на оценъчните анализи ще може да бъде изведено заключение за справедливата стойност на 
застрахованото имущество, както следва: 
 справедлива стойност на имуществото с актуалност към 25.05.2015 г. - ... лв. 

Колеги, очаквам вашето мнение ! 
                                                 
1  Международни стандарти за оценяване 2011 г. (МСО), ISBN: 978-0-9569313-0-6; 
2  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, като в 
този си смисъл предствлява индикативна цена за размяна на актива без оглед на разходите на продавача по продажбата и разходите на купувача по покупката, 
както и без корекция за данъците платими от едната или другата страна като пряко следствие от сделката; 

3  Справедлива стойност е оценената цена за прехвърляне на актив или пасив между идентифицирани, информирани и желаещи страни, която отразява 
съответните интереси на тези страни; 

4  отразяващ, евентуалното съгласие на страните по застрахователния доовор, свързано със самоучастието на застрахованата страна;  


