
 

 

 

Докладна записка относно Промени и допълнения на Международните Стандарти за 

оценяване 2013 спрямо Международните Стандарти за Оценяване 2011 

Предназначена за вътрешноорганизационно обсъждане и ползване 

 

 

Промени и допълнения в раздел „Дефиниции за целите на Международните стандарти за 

оценяване“:  

 

Промяна на дефиницията за „Дата на оценката“ – това е датата, към която е валидно становището 

за стойността. Ако стойността на определения тип актив може значително да се промени в течението 

на един и същи ден, то датата на оценката също така включва и момента, към който становището за 

стойността е валидно. 

 

Създадена е нова дефиниция : „Преразглеждане на оценка“, по което се разбира  „разглеждане или 

процесът на разглеждане и докладване по отношение на оценка, направена от друго лице, при което 

може да се изисква или да не се изисква извършващият преразглеждането да представи собствено 

оценителско становище“. 

 

 

Промяна в раздел  „Рамка на Международните Стандарти за оценяване“ 

Точка 3 и 4 отпадат и се заменя с нова точка 3 , чийто е:  

„Обективност. Основна предпоставка при прилагането на тези стандарти е наличието на подходящи 

мерки и процедури  за гарантиране на необходимата обективност на оценителския процес, в резултат 

на което да може да се приеме, че резултатите са лишени от субективна тенденциозност. Етичният 

кодекс на СМСО за професионални оценители представлява пример за подходяща рамка на правила 

за поведение. Когато целта на оценката е такава, че  оценителят следва да има определен статут или 

да декларира своя статут, изискванията са посочени в съответния стандарт. Въпросите, свързани с 

поведението и етичното отношение на оценителите влизат в компетентността на професионалните 

организации на оценителите или други органи, които изпълняват функциите за регулиране и 

лицензиране на индивидуалните оценители.“ 

 

Промяна в номерацията на точки в раздел „Рамка на Международните Стандарти за 

оценяване“: -  от точка 5 до 73 стават съответно от точка 4 до 72, както и отразяване на тази 

промяна навсякъде, където тези точки са цитирани  

 

Промяна в текста на точка 31 (в) – нова точка 30 (в) от раздел Рамка на Международните 

Стандарти за оценяване“ 

  

Промененият текст гласи:  

30(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 състоянието 

на пазара и обстоятелствата, съществуващи към ефективната дата на оценката, а не към някоя друга 

дата. 

 

Промяна в текста на точка 56  – нова точка 55  от раздел Рамка на Международните Стандарти 

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 25 до 28 по-горе). Трите подхода, описани и 

дефинирани в настоящата рамка, са основните подходи, използвани за оценяване. Всички те се 

основават върху икономическите принципи за равновесие на цените, очаквани ползи или заместване. 

Особено се препоръчва използването на повече подходи за оценяване тогава, когато наличните 

факти или данните от наблюденията са недостатъчни, за да се достигне до надеждно заключение, ако 

само един метод бъде използван. 

 



 

 

 

 

Промяна в текста на точка 1 на раздел „МСО 101 Обхват на оценката“ 

 

Новият текст на точка 1 гласи :.Много са видовете и нивата на оценителските съвети, които могат да 

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

оценка, включително и преразглеждането на оценки, където не се изисква извършващият 

преразглеждането да представи собствено оценителско становище. Всички оценителски съвети и 

предприетата работа за тяхното изготвяне трябва да отговарят на поставената цел. Също така е 

важно предвиденият получател на оценителския съвет да разбира какво ще му бъде предоставено и 

какви са ограниченията при използването на съвета, преди окончателното му завръшване и 

изготвянето на доклада. 

 

Промяна в текста на точка 2 на раздел „МСО 101 Обхват на оценката“ 

 

Промененият текст е: 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. В следния списък от изисквания наименованието „оценител“ включва 

и лице, което извършва преразглеждане на оценки, а наименованието „задание за оценка“ включва и 

преразглеждане на оценка. 

 

Промяна на текста в точка 2 (a) подточки (iii)  и (iv)  на раздел „МСО 101 Обхват на оценката“  

Промененият текст гласи: 

     (iii) дали оценителят има съществена връзка или участие в предмета на заданието за оценка или с 

възложителя на заданието; 

    (iv) че оценителят е компетентен да предприеме заданието за оценка. 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.  

 

Промяна в текста на точка 2(в)  на раздел „МСО 101 Обхват на оценката“ 

 

Новият текст е : (в) Цел на оценката. 

Необходимо е ясно да се посочи целта, за която се изготвя заданието за оценка, 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 не са предназначени. 

 

Промяна в текста на точка  2 (д) на раздел  „МСО 101 Обхват на оценката“: 

 

Новият текст е, както следва: 

(д) База на стойността 

Базата на стойността трябва да отговаря на целта. Задължително се посочва източникът, в който е 

дефинирана съответната база на стойността, или се обяснява самата база. Това изискване не се 

прилага, когато се предприема преразглеждане на оценка без предоставяне на оценителско 

становище  или когато не се изисква коментар по отношение на използваната база на стойността. 

Базите, признати от МСО, са дефинирани и разгледани от раздел „Рамката на МСО“, но могат да се 

използват и други бази за оценяване. Понякога е нужно да се посочи валутата, в която ще се 

докладва оценката. 

 

Промяна в текста на точка 2 (e) на раздел „МСО 101 Обхват на оценката“  

 

Новият текст е, както следва: 

(е) Дата на оценката 



Датата на оценката 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.   

 

Промяна в текста на точка 1 от раздел „МСО 102 Изготвяне“  

 

Новият текст е, както следва: 

„Общ принцип. 

1. Заданията за оценка, включително и преразглеждането на оценки, се изпълняват в съответствие с 

принципите, изложени в раздел „Рамка на МСО“, отговарящи на поставената цел, за която се изготвя 

заданието, както и с реда и условията, посочени в обхвата на оценката. 

 

Промяна в текста на точка 2 от раздел „МСО 102 Изготвяне“  

 

Новият текст гласи:  

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. Наименованията 

„оценка“ или „задание за оценка“ в този стандарт включват и преразглеждането на оценки.  

 

Допълнена нова точка 4 към раздел „МСО 102 Изготвяне“  

 

Новата точка 4 гласи: 

4.Когато едно задание за оценка използва информация, предоставена от трето лице различно от 

оценителя, трябва да се прецени дали тази информация е достоверна и надеждна и дали тази 

информация може да бъде използвана без да се накърни надеждността на оценителското становище. 

В случаи, когато оценителят има съмнения относно достоверността и надеждността на 

информацията, то тази информация или няма да бъде използвана, или оценителят трябва да уведоми 

възложителя относно своите съмнения. При оценяването на достоверността и надеждността на 

предоставената информация, трябва да се вземат под внимание следните фактори: 

• целта на оценката, 

• съществеността на информацията спрямо заключението на оценката, 

• експертният опит на източника по отношение на предмета на оценката,   

• експертният опит на оценителя по отношение на предмета на оценката, 

• дали източникът е независим както от предмета, така и от получателя на оценката, 

• степента, до която информацията е обществено достъпна, и 

• ограничаването на задължението да се извършват проучвания, включени в обхвата на оценката.    

 

Промяна в номерацията на точки стари от 4 до 9 на раздел „МСО 102 Изготвяне“ стават 

съответно от 5 до 10 и отразяване на тази промяна в номерацията навсякъде, където тези 

точки са цитирани.  

 

Промяна в текста на точка  1 на раздел „МСО 103 Докладване“ 

 

Новият текст гласи: 

1.Последната стъпка в оценителския процес е уведомяването на възложителя и другите предвидени 

потребители по отношение на резултатите на заданието. Важно е докладът да съдържа 

информацията необходима за разбиране на оценката или преразглеждането на оценката. Докладът за 

оценката не може да е двусмислен или подвеждащ, и трябва да осигурява на предвидения читател 

ясно разбиране за предоставeната оценка или друг предоставен съвет.   

 

Промяна в текста на точка  5 на раздел „МСО 103 Докладване“  

 

Новият текст гласи: 

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. В следния списък от изисквания наименованието „оценител“ включва и лице, което 

извършва преразглеждане на оценки, а наименованието „задание за оценка“ включва и 

преразглеждане на оценка. 



 

 

 

Промяна в текста на точка 5 (г) на раздел „МСО 103 Докладване“  

 

Новият текст гласи: 

(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 заданието за оценка или са изключени, но 

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

раздел „Рамка на МСО“ точки  23 и 24). 

 

Промяна в текста на точка 5 (д) на раздел „МСО 103 Докладване“  

 

Новият текст гласи: 

(д) База на стойността 

Базата на стойността трябва да отговаря на целта. Задължително се посочва източникът, в който е 

дефинирана съответната база на стойността, или се обяснява самата база. Някои от често 

използваните бази за оценяване са дефинирани и разгледани в раздел „Рамка на МСО“. Това 

изискване не се прилага, когато се предприема преразглеждане на оценка без предоставяне на 

оценителско становище  или когато не се изисква коментар по отношение на използваната база на 

стойността. 

 

Промяна в текста на точка 5 (е) на раздел „МСО 103 Докладване“  

 

Новият текст гласи: 

(е) Дата на оценката 

Датата на оценка 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.   

Това изискване не се прилага по отношение на преразглеждането на оценки, освен ако е необходимо 

лицето, което извършва преразглеждането, да коментира върху датата на оценката, използвана в 

преразглежданата оценка. 

 

Промяна в текста на точка 5 (з) на раздел „МСО 103 Докладване“  

 

Новият текст гласи: 

5 (з) Вид и източник на използваната информация  

Посочват се видът и източникът на съответната информация, която е използвана през оценителския 

процес, а също така и до каква степен са предприети стъпки информацията да бъде проверена. В 

случай че оценителят не е проверил информацията, предоставена от възложителя или друго лице, 

този факт трябва изрично да бъде упоменат и в тази връзка да бъдат посочени изявления, направени 

от това лице. 

 

Промяна в текста на точка 5 (м) на раздел „МСО 103 Докладване“  

 

Новият текст гласи: 

5(м) Използван подход за оценяване и обосноваване  

За да бъде разбрана оценената стойност в съответния неин контекст, в доклада трябва да е посочен 

използваният подход – един или повече, основните изходни данни и най-съществените основания, 

върху които почива направеното заключение.  

Когато докладът е направен в резултат на преразглеждането на оценка, докладът излага 

заключенията, до които е стигнало лицето, извършващо преразглеждането, включително и 

обяснителните му аргументи.  

Тези изисквания не се прилагат, ако изрично е договорено и записано в обхвата на оценката, че 

оценителският доклад се представя без аргументи и друга обяснителна информация. 

 

 



 

 

 

 

Промяна в текста на точка 5 (н) на раздел „МСО 103 Докладване“  

 

Новият текст гласи: 

(н) Стойност според оценката или оценките 

Стойността се изразява в съответната валута. 

Това изискване не се прилага при преразглеждането на оценка, ако няма изискване оценителят да 

предостави собствено оценителско становище.   

 

Промяна в текста на точка 10  на раздел „МСО 300 Оценки за целите на финансовото 

отчитане“  

 

Промяната се изразява в добавяне на израза „относно оценката“ след „оповести“ , при което новият 

текст е: 

10. Също така, докладът трябва да включва всяка информация, която изготвящият отчета субект е 

длъжен да оповести относно оценката съгласно съответните Стандарти за финансово отчитане. 

Примерните оповестявания, изисквани при определянето на справедлива стойност, включват 

методите и значителните допускания, направени при определянето на тази стойност и дали 

определянето на стойността е базирано върху цени, които могат да бъдат наблюдавани или 

скорошни сделки на пазара. Някои стандарти изискват и информация относно чувствителността на 

определянето на стойността към измененията на важните изходни данни. 


