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Оценката на обект, съгласно чл.6 ал.3 на Закон за независимите оценители, представлява становище на 
оценителя относно стойността на обекта за конкретна цел в определен момент от време и в условията на 
конкретен пазар, което становище не е задължително за възложителя. Субективния характер на заключението 
предполага различия при неговото формиране при различни оценители, които в основната си същност 
произтичат от следните определящи фактори: 

 Използване на различни (поради многообразие по източници и съдържание) бази от актуални 
сравнителни данни за пазарната среда, относими към момента на извършваната оценка, основаващи се 
предимно (като установена практика) на публикации в специализирани издания за пазарно предлагане на 
имоти, което във висока степен натоварва оценъчните анализи с риск за грешки, вследствие на 
пожелателно висок характер на съдържащата се в тях информация за цени и липсата на обвързаност с 
данни от реално осъществени сделки по тези офертни позиции, в т.ч. на срокове за престояване на 
офертите до осъществяване на транзакция и отклонения между постигнати ценови нива на сделки и 
първоначални стойности на предлагането. (Като пример може да се посочи представената по-долу ин-
формация за един и същ недвижим имот, отразена в интернет - портала за недвижими имоти imot.bg)    

 
 Възможност за прилагане на различни методи на оценка при един и същ обект, подчинени на основните 

подходи към неговата справедлива пазарна стойност, отразени в действащите стандартите за бизнес-
оценяване (СБО, формулирани като Приложение към чл.10, ал.3 на Наредба за анализите на правното 
състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, приета с 
ПМС № 113 от 31.05.2002 г., обн., ДВ, бр. 57 от 11.06.2002 г.), които в различна степен и в различна 
същност използват наличната за оценителите сравнителна пазарна информация.   

 Различия в тегловните коефициенти за получените индикативни резултати от приложените методи за 
оценка при извеждането на заключение за справедлива пазарна стойност, което е регламентирано със 
СБО-7, съгласно който постигнатото от оценителя заключение за стойност следва да се основава на 
приложимия стандарт на справедлива пазарна стойност, на предназначението на оценката, на 
индикативните резултати от използваните методи за оценка и при отчитане качеството и сигурността на 
свързаната с това налична информация. 

Отчитайки гореизложеното, може да се счита, че прилагането на добри професионални практики при извър-
шването на оценки предполага нормални отклонения (valuation haircuts) в заключенията на различни оценители 
при оценяване на един и същ обект (в условията на идентичност по отношение на заданието за оценка) в 
рамките на 10%, което в общия случай на развиващата се професионална оценителска практика в страната не 
изключва отклонения и в по-високи стойности, достигащи до 20%. Допълнително основание за изведеното 
заключение по въпроса за границите на допустимите отклонения при оценяването на недвижими имоти е 



аналогията с приетото решение на Европейската централна банка за нива на допустими отклонения (%) при 
оценка на активи, прилагани за пазарни дългови инструменти, с оглед установяването на подходящи мерки за 
контрол на риска, отразено в Насоки на Европейската централна банка от 03.02.2005 г. за изменение на Насоки 
ЕЦБ/2000/7 относно инструментите на паричната политика и процедурите на Евросистемата (публикувано в 
Официален вестник на Европейския съюз, бр.2.5.2005, стр. 150 - 151), съгласно което допустими отклонения, 
прилагани при оценка на дългови активи с ограничена ликвидност и срочност над 10 год. (каквито в своята 
същност са и инвестициите в недвижими имоти) са в граници до 20% (средно между 18% и 25% в зависимост 
от спецификата на пазара), а за записи на заповед, обезпечени с ипотека - до 22 %. 


