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                АРЕНДА И РЕНТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ВРЪЗКАТА ИМ 

                                С  ЦЕНАТА НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ
1
 

 

 

  Рента и аренда са понятия,които касаят милионите собственици на земеделски 

земи,които по една или друга причина нямат възможност за самостоятелната им 

обработка,в следствие на което отдават под  аренда наследените или придобити 

собствени земи или се включват в земеделски кооперации за съвместната им обработка. 

 

 Съгласно  Закона за данъците върху доходите на физическите лица,каквито са 

собствениците на земи,”Аренда” е доход,който арендодателят/собственик/ получава по 

силата на договор за аренда,а „Рента” е доход,който получава собственикът на 

земеделска земя за ползването и от кооперация,регистрирана по Закона за 

кооперациите.Според чл.13,ал.1,т.24 от горепосочения закон,доходите ,получени от 

рента,аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя не са 

облагаеми,което означава,че за тези доходи не се дължи данък. 

 Съгласно  Закона за арендата в земеделието,арендното плащане може да се договори в 

пари и/или земеделски продукти.Ако не е уговорено друго в самия договор за 

аренда,арендното плащане се дължи в първия работен ден след изтичане на стопанската 

година или това е първия работен ден след 01.10. на следващата година.  ”Стопанска 

година” обхваща времето от 01.10. на текущата година до 01.10. на следващата година. 

  Съветвам собствениците да договарят арендата в пари,както и получаването и в по-

кратки периоди,както позволява закона/ЗАЗ/.Забавянето на арендното плащане за пове- 

че от три месеца е основание за разваляне на Договора от арендодателя/собственик. 

 В закона/ЗАЗ/ е записано,че размера на арендното плащане се договаря въз основа на 

пазарната поземлена рента,но това е доста общо понятие.За по голяма яснота ще раз- 

ледам формулирането на размера на  арендното плащане(рента) в два действащи 

договора за аренда в землища в района на Добруджа: 

 

  1. В първия договор   постановката е:”Годишният размер на арендното плащане за 

един декар земя е шестдесет процента от дохода от един декар,определен като среден 

показател за всички обработвани от Арендатора земеделски земи.Доход е разликата 

между произведената обща продукция и направените материални разходи за 

производството и реализацията на продукцията.”. 

 

 2.Във втория договор постановката е:”Годишният размер на арендното плащане е 30% 

от стойността на продукцията от арендуваната земя,определена на база средни пазарни 

борсови цени в страната,на не по малко от 15/20 лева за един декар арендувана земя. 

 

    По тези договори размерът на фактическите арендни плащания/ренти за период от 

десет стопански години за декар, е както следва: 
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       Стопанска година     Първи договор      Втори договор: 

 

  

1. 2001/2002 -               20 лева;                    18 лева 

2. 2002/2003 -               40 лева;                    18 лева 

3. 2003/2004 -               30 лева;                    16 лева 

4. 2004/2005 -               25 лева;                    20 лева 

5. 2005/2006 -               35 лева;                    25 лева 

6. 2006/2007 -               50 лева;                    26 лева  

7. 2007/2008 -               60 лева;                    40 лева 

8. 2008/2009 -               40 лева.                    37 лева 

9. 2009/2010-               112 лева;                   60 лева 

10. 2010/2011-                 86 лева;                   70 лева 

 

 Рентите получени по първия договор по мои наблюдения и съпоставки спрямо 

националната статистика и преса, се явяват върхови за страната и Добруджа,докато 

тези по втория са в горната граница за района на Добруджа. 

 Няма да влизам в подробен анализ на горепосочената таблица,но ще акцентирам на 

силния ръст на рентата в последните пет години  и трайната  възходяща тенденция  

в развитието и след стопанската 2006/2007 година. 

  

    Основните причини довели до тези впечатляващи резултати са: 

                       1.Европейските субсидии за българското селско стопанство,в частност 

зърнопроизводството; 

                       2.Повишаване цените на селскостопанските стоки в световен мащаб. 

 

 С присъединяването  ни на 01.01.2007 година към Европейския съюз,българското 

земеделие получи възможност да се включи към безвъзмездно финансиране от 

европейските фондове,чрез така наречената Схема за единно плащане на площ/СЕПП/. 

Размерът на евросубсидиите по СЕПП за полските култури за България по години е 

както следва: 

 

  2007- 200 милиона евро; 

  2008- 240 милиона евро;  

  2009- 280 милиона евро; 

  2010- 320 милиона евро; 

  2011- 400 милиона евро; 

  2012- 480 милиона евро; 

  2013 -560 милиона евро; 

  2014 -640 милиона евро; 

  2015 -720 милиона евро; 

  2016 -800 милиона евро. 

 

 За 2007 година България  получи само 25% от полагащите се субсидии на декар 

площ,спрямо старите членки на Европейския съюз,като беше предвидено увеличение 

на сумата през периода 2007/10  година с 5% на година и през периода 2010/2016 с по 

10% ,за да се стигне до изравняване със старите членки през 2016 година.  

 Като известна компенсация на България беше разрешено да извършва национални 

доплащания/НД/ от държавния бюджет ,в рамките на процент от  сумата за старите 

членки,договарян за всяка година с европейските институции. 
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 Само ще маркирам,че от 2014 година предстои промяна в цялата процедура по 

субсидиране на земеделието в Европейския съюз,което се договаря към настоящия 

момент от страните членки. 

 

 Размерът на получените субсидии  от Европейския съюз/ЕС/ и националните доплаща- 

ния /НД/ за  полски  култури получени до този момент,за всеки регистриран и 

обработен  декар, съгласно изискванията на Министерството на земеделието и храните 

е както следва: 

     

       Години                        ЕС         НД      ОБЩО 

                                          лв/дка    лв/дка   лв/дка 

 

         2007                         10,39       4,14         14,53  

 

         2008                          12,79      9,30         22,09 

 

         2009                          16,23      7,55         23,78 

 

         2010                          18,80      10,00      28,80  

 

         2011                          22,50       3,00        25,50 

        

  

Съпоставката на тази таблица и горепосочената таблица за получените ренти 

показва ясната и непосредствена връзка между тях по отношение на ръст и 

тенденция. 

 

  Като субсидия може да разглеждаме и възстановявания от националния бюджет акциз 

за дизелово гориво,след одобрение от ЕС,който според изчисления за 2009 година беше  

около 4 лева за декар обработваема площ . 

   За 2010 и 2011 години поради несвоевременни действия от страна на Министерството 

на земеделието и храните за нотификация от ЕС ,акциз не бе възстановен.За 2012 годи- 

на въпроса все още не е решен.    

  Следва изрично да се подчертае,че субсидиите се предоставят за изравняване 

конкурентноспособността  на българското земеделие с европейското и начина на 

изразходването им е лично решение на земеделеца. 

 Като известна недомислица,може да се посочи,че европейските субсидии и 

националните доплащания,от данъчна гледна точка,влизат в общата схема на дохода и 

от там подлежат на облагане с данък в размер на 10 или 15 % в зависимост от вида на 

стопанския субект.         

 

Втората основна причина за ръста в рентните плащания е повишаване цените на 

селскостопанските суровини през последните години в световен мащаб и прякото 

им отражение в нашата страна. 

 

 Това ще илюстрирам със следващата таблица за достигнати средни цени на реализация 

за основни култури в действаща селскостопанска организация в района на Добруджа,за 

първите три и последните три години на десетгодишния период който разглеждам,за 

които имам коректни данни,както следва: 
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     Култури                                    Стопанска година-лева/тон 

                                2001/2      2002/3     2003/4             2008/9     2009/10      2010/11 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1.Пшеница              150             160         165                  204           377             370                                                                   

 

2.Слънчоглед          600             380          390                 360          1000           700 

 

 

 

 

Не е предмет на настоящата статия да установявам и анализирам подробно тенденциите 

в динамиката на цените на тези основни селскостопански култури,затова само ще 

посоча,че ръста средноаритметично на първите три години спрямо последните три за 

пшеницата е над 220 %,а за слънчогледа над 150%,като тренда е устойчив и постоянен. 

Това напълно кореспондира с резултатите посочени в първата таблица за рентите. 

 

  

  По подробно ще разгледам   непосредствената връзка между рентата(арендните 

плащания) и  формирането на цената на земеделската земя като функция от дохода 

получаван от нея съгласно стандартите за оценяване. 

 

  

 

І.Стандарти,подходи и методи за оценка използвани при определяне стойността на 

земеделската земя 

 

На 09.07.2012 година Общото събрание на Камарата на независимите оценители в 

България(КНОБ) взе решение за въвеждане на Международните стандарти за 

оценяване(МСО) в България. Решението е до 31.12.2013г. МСО да са препоръчителни, 

а от 01.01.2014г. да са задължителни. През този преходен период ще са в сила и 

Стандартите за бизнесоценяване (СБО от 1 до 8) приети с Наредбата за анализите на 

правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране 

на оценители (ДВ бр.57 от 11.06.2002) и съответно потвърдени с Решение на УС на 

КНОБ от 2010 година. 

 

При определяне стойността на земеделската земя ще се стремя да спазвам изискванията 

на следните стандарти, подходи и методи за оценка: 

- Рамка на МСО; 

- Общи МСО; 

- МСО 230- Оценка на права върху недвижимо имущество; 

- СБО 6- Приходен подход,съответно с прилагането на метода на капитализация- 

вечна рента и метода на дисконтираните бъдещи доходи (ренти); 

- СБО 5- Пазарен подход, с използване на сравнителния метод. 



    Стефан Бянов-Независим оценител на търговски предприятия и вземания и 

                              на недвижими имоти 

 5 

 

 

ІІ.Приходен подход; 

 

При приходният подход се извежда индикативна стойност на база привеждане 

бъдещите доходи в настояща стойност. Този подход разглежда дохода, който актива ще 

генерира през полезния си живот чрез процеса на капитализация, респективно 

дисконтиране. 

 

1.Капитализиране-Вечна рента; 

 

В практиката има случаи,когато периода, през който ще се получават бъдещите 

парични доходи е безкрайно дълъг. Най-характерен е случаят при закупуването на 

поземлен имот- земеделска земя с инвестиционна цел, от която се очаква пожизнен 

вечен доход. 

Настоящата стойност на такъв вечен актив се получава чрез разделянето на дохода от 

него на нормата на възвръщаемост- r, или използваната формула е: 

 

R
PV

r


 

PV- настояща стойност на земята; 

R-  поземлена рента; 

r- норма на възвращаемост. 

 

Тази формула е известна като формула за определяне на вечната рента и именно тя  

широко се използва за определяне стойността на земеделската земя. 

Стойността на земята фактически представлява настоящата стойност на един безкрайно 

получаван доход (поземлената рента), който се капитализира. Като алтернативна норма 

на капитализация често служи лихвеният процент. 

Според мен към него следва да се прибави надбавка за специфичния риск, характерен 

за земеделското производство, в рамките на 4-5%.  

 

При заложени параметри: 

- норма на капитализация- r, равна на средногодишния лихвен процент по срочни 

едногодишни депозити за домакинства (статистика на БНБ); 

- надбавка за специфичен риск- r\s\от 4,5%; 

- рента-R, от таблиците за фактически ренти , 

стойността на земята изчислена по формулата за вечната рента в исторически план по 

години,е както следва: 
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№ 
Стопанска 

година 
год. лих.% 

надбавка 

r/s/ 
общ лих.% 

Първи договор Втори договор 

рента лв. стойност земя лв. рента лв. стойност земя лв. 

1 2001/2002 3.09 4.5 7.59 20 264 18 237 

2 2002/2003 3.23 4.5 7.73 40 518 18 233 

3 2003/2004 3.33 4.5 7.83 30 383 16 204 

4 2004/2005 3.34 4.5 7.84 25 319 20 255 

5 2005/2006 3.44 4.5 7.94 35 444 25 317 

6 2006/2007 4.23 4.5 8.73 50 573 26 298 

7 2007/2008 5.76 4.5 10.26 60 585 40 390 

8 2008/2009 7.96 4.5 12.46 40 321 37 297 

9 2009/2010 6.15 4.5 10.65 112 1052 60 563 

10 2010/2011 5.43 4.5 9.93 86 866 70 705 

 

 

2.Дисконтиране 

 

Много често паричните доходи, в това число и поземлените ренти не са еднакви по 

години, нито пък нарастват с постоянен темп, както е и в конкретния случай, поради 

което посочените по горе формула и схема не може да се използват напълно или ще се 

използват за частични периоди за инвестициите в земеделска земя или в конкретния 

случай за историческа ретроспекция и анализ. 

   Също така земята по презумпция е вечен актив и не може приходите извън 

прогнозния времеви хоризонт да бъдат пренебрегвани. 

Настоящата стойност в този случай може да се определи по формулата за 

настоящата стойност на прогнозни парични доходи, или по-точно казано с 

математическия модел на дисконтираните прогнозни парични доходи. 

 

По същество дисконтирането на бъдещите,прогнозни доходи или парични 

потоци,представлява техника за трансформиране на доходите ,очаквани от настоящ или 

бъдещ собственик на имота,в негова настояща стойност.В случая бъдещите доходи ще 

се разглеждат под формата на следните два елемента: 

 

  1.Парични доходи- ренти ,представляващи чист оперативен доход или нетен паричен 

поток/R/ за всяка една от годините на прогнозния/инвестиционен/период . 

    Разглеждам фактическата или прогнозна рента като нетен оперативен доход,поради 

следните факти: 

  -  както посочих  по-горе,арендата или рентата са освободени от данък съгласно 

чл.13,ал.1,т.24 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; 

   -  за земеделската земя  не се дължи данък по ЗМДТ; 

  - според договорите за ареда всички  разходи и такси свързани с обработката и 

стопанисването на земеделската земя са за сметка на арендатора ; 

 Следователно рентата се явява чист или нетен оперативен доход. 

 

  2.Паричен доход от предполагаема продажба на оценявания недвижим имот в края на 

владението му от собственика с отчитане на всички разходи по подготовка и 

реализация на сделката или определяне на тъй наречената терминална 

стойност/ТV/.Терминалната стойност се разглежда и като заключителна стойност за 

следпрогнозния период. 
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Математическия модел на дисконтираните парични доходи-ренти,може да се представи 

със следната формула: 

 

1 2

2
...

1 (1 ) (1 ) (1 )

n

n n

R R R TV
PV

r r r r
    

    ,където 

 

 

PV е настоящата стойност; 

R- чист оперативен доход-рента, за съставните години на прогнозния период; 

n – пореден номер на годината в наблюдавания прогнозен период от време; 

r- дисконтова норма; 

TV – стойност на имота в първата година на следпрогнозния период- терминална 

стойност. 

 

Терминалната или следпрогнозна стойност се определя по метода на пряката 

капитализация: 

 

1nR
TV

C

  

където: 

Rn+1 е чистия оперативен доход-рента, за първата година на следпрогнозния период, от 

която тя започва да се изменя с постоянен темп : 

 

Rn+1=Rn(1+g) 

 

С –терминална норма на капитализация = (r-g), където r е дисконтовата норма, а  

g-темпа на растеж на дохода, след последната прогнозна година (средногодишен).  

 

Или  формулата за терминалната стойност става: 

 

(1 )

( )

nR g
TV

r g





 

 

 Използвайки последната формула, получаваме израза за осъвременената терминална 

стойност: 

 

(1 )
осъвременена n

TV
TV

r



 

 

В случай,че не се очаква ръст на дохода след последната (терминална) година на 

прогнозния период или g е равно на 0, нормата на капитализация С става равна на 

нормата на дисконтиране r. 
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На основание установените тенденции в развитието на фактическите ренти в 

анализирания десетгодишен период 2001/2011 година,както и прогнозата ми за 

очакваната рента за стопанската 2011/2012 г.,за достигане до настоящата стойност 

на земеделската земя,залагам следните параметри: 

  

   - Прогнозен период-пет години или n=5; 

   - Норма на дисконтиране -r = 15 % ; 

   - Ръст през прогнозния период- g = 10% ; 

    -Ръст след прогнозния период- q =5%; 

    -R1  - равна на последната фактическа рента, 

         

и при използване на горепосочените формули, получавам: 

 

  A/ За първия договор –землище в Община Балчик: 

                                                     1 

 Години                         І                         ІІ                   ІІІ                    ІV                    V   

 

 Рента-лв./дка            R  = 86             R  = 95           R = 104            R =115           R = 126 

                                        1                        2                     3                       4                     5 

 

 

TV=126х(1+0,05)/(0,15 – 0,05)= 1320 лева, 

 

PV=86х0,86957+95 х 0,75614+104 х 0,65752+115х0,57175+126х0,49718+1320х0,49718 =  

     =75 + 72 + 68 + 66 + 63 + 656 = 1000 лева за декар. 

  

 Настоящата  стойност на земеделската земя, изчислена по този метод на оценка, в 

това землище е 1000 лева за декар. 

 

Б/ За втория договор, землище в Община Генерал Тошево: 

                                                  1 

 Години                            І                     ІІ                    ІІІ                      ІV                  V 

 

   Рента-лв./дка          R  = 70             R = 77             R = 85               R =93            R= 102 

                                        1                       2                       3                       4                     5 

 

  TV = 735 лева ; 

 

  PV =  61  +  58  + 56 + 53 + 51 + 365 =644  лева за декар 

 

Настоящата  стойност на земеделската земя по този метод на оценка е 644 лева за 

декар. 

 

Стойностите получени по приходния подход ще използвам за получаване на 

инвестиционната стойност на земята,като среднопретеглена величина за 2012 

година. 

 

 

 



    Стефан Бянов-Независим оценител на търговски предприятия и вземания и 

                              на недвижими имоти 

 9 

 

 

ІІІ.Пазарен подход с използване на сравнителния метод; 

 

При пазарният подход, респективно сравнителния метод, извеждаме индикативна 

стойност, като сравняваме актива с идентични или сходни активи за които е налична 

ценова информация. 

В конкретният случай тъй като ценовата информация за реално сключени сделки през 

разглеждания период- 2005/2012 г. е малко и е с недостатъчна достоверност, ще 

анализирам всички оферти за земеделски земи в специализирания сайт за земеделски 

земи www.bgnivi.com за двете посочени землища, за които са в сила договорите за 

аренда, при спазване на следната последователност: 

- Подбирам само оферти-продава; 

- Изключвам оферти, за които считам, че са за земя на която предстои смяна на 

статута; 

- Изключвам оферти отклоняващи се съществено от средните нива; 

- Изчислявам средно претеглена годишна цена. 

 

Резултатите са представени в следната таблица: 
Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Землище Балчик-лв./дка 630 723 950 1647 973 1103 1354 1430 

Ръст % 100 115 151 261 154 175 215 227 

                  

Землище Ген.Тошево-лв./дка 520 850 750 930 857 744 1038 1174 

Ръст % 100 163 144 179 165 143 200 226 

 

 

 

ІV. Инвестиционна стойност; 

 

За достигане в конкретния случай до настоящата инвестиционна стойност на 

земеделската земя, тъй като я разглеждам като актив от който ще се получава 

доход за бъдещ период от време, при предоставянето и под аренда, определям 

равни тегловни отношения по 50% на двата разработени метода. 

 

 Резултатите са представени в таблиците по-долу: 

 
Таблица №1 

Землище Балчик         

Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Пазарна с-ст,лв./дка 630 723 950 1647 973 1103 1354 1430 

Вечна рента,лв./дка 319 444 573 585 321 1052 866 1000-дис. 

Средно прет.стойност 50/50,лв./дка 475 584 762 1116 647 1078 1110 1215 

Ръст % стойност на земя 100 123 160 235 136 227 234 256 

                  

Рента –лв/дка 25 35 50 60 40 112 86 95-очакв. 

Ръст % рента 100 140 200 240 160 448 344 380 

 

 

http://www.bgnivi.com/
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Графика №1- Землище община Балчик отразяваща динамиката на развитие на 

показатели: стойност земя и рента за периода 2005/2012 година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица №2 

 

Землище Генерал Тошево         

Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Пазарна с-ст-лв./дка 520 850 750 930 857 744 1038 1174 

Вечна рента,лв./дка  255 317 298 390 297 563 705 644-дис. 

Средно прет.стойност-50%50,пв./дка 388 584 524 660 577 654 872 909 

Ръст % стойност на земя 100 150 135 170 149 168 225 234 

                  

Рента-лв./дка 20 25 26 40 37 60 70 77-очакв 

Ръст % рента 100 125 130 200 185 300 350 400 
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Графика № 2 –Землище община Генерал Тошево отразяваща динамиката на развитие на 

показатели: стойност земя и рента за периода 2005/2012 година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Заключение 

 

 

 

 Изводите които могат да се направят от  анализа на получените стойности, 

представени и в графичен вид ,са следните:  

 

 

 1.Ясно изразен възходящ тренд и в двете землища ,както по отношение на 

показател рента ,така и на показател стойност на земеделска земя; 

 

 2.Средногодишния ръст през анализирания седемгодишен период на показател 

рента е: за землище Балчик-40%,а за землище Генерал Тошево-42,6%; 
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3.Средногодишният ръст за периода на показател стойност на земя е: за землище 

Балчик - 22,20%,а за землище Генерал Тошево-19,4%. 

 

4. Почти два пъти по-високия ръст при показател рента,спрямо показател 

стойност земя,показва и доказва водещата и определяща роля на рентата(дохода), 

спрямо стойността на земята.Един вид,образно казано, ръста на дохода,се явява 

локомотива ,който изтегля стойността на земята,като в исторически план ръста 

на стойността на земята догонва ръста на дохода (много ясно видно от графиките). 

Това според мен говори,че на този етап в стойността на земеделската земя има 

големи резерви и в момента тя се явява подценен актив с все още голям 

потенциал за нарастване.  

  

 

  Фактическите реализационни цени на земеделска земя към месец юни/юли-2012 

година в землището на Балчик са в рамките на 1150/1250 лева/дка,а в  землището 

в община Генерал Тошево ,около  900/1000 лева,което съпоставено с изчислените 

настоящи инвестиционни стойности на земеделската земя  за Балчик -1215 

лева/дка,и за Генерал Тошево -909 лв./дка ,доказва   верността на гореизложената  

методика и избрани параметри. 

 

 

 

 

 

 

 Накрая, искам да поставя един въпрос за дискусия:Могат ли оценителите с 

правосбособност за недвижими имоти ,без да нарушават нормативните 

изисквания, да оценяват земеделски земи,трайни насаждения и поземлени имоти в 

горски територии и необходимо ли е да има отделни правоспособности за тези 

видове недвижими имоти? 

 

 Според мен, оценителите на недвижими имоти могат да оценяват този вид недвижими 

имоти и не следва да има отделни правоспособности,поради следните факти: 

   

-В Международните стандарти за оценяване (МСО-2011), приети и от КНОБ,    

оценяването на земеделски земи,трайни насаждения  и гори,не се разглежда,като нещо 

различно от оценка на недвижим имот,дори от МСО отпада   У 10 “Оценяване на 

селскостопанско имущество” поради това,че не  съдържа изисквания различни от тези 

за другите недвижими имоти; 

 

- В МСО,Дефиницията за недвижим имот е :”земя и всички вещи,които са естествена 

част от земята ,например трайна растителност,минерали и вещи прикрепени трайно към 

земята,като сгради и подобрения,както и всички трайни съоръжения,например 

механични и електрически инсталации за обслужване на сградите,включително 

подземни и надземни съоръжения.”,а Дефиницията за недвижимо имущество:”всички 

права и,интереси и ползи ,свързани с притежаването на недвижим имот.”; 

 

- В МСО-230 “Права върху недвижимо имущество”,който заменя У 1 “Оценяване на 

недвижими имоти”,както личи и от наименованието на стандарта,акцента пада не върху 
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спецификата и вида на недвижимия имот,а върху оценката на правата върху 

недвижимия имот и прилаганите подходи и методи за оценка.   

 

- В Счетоводният баланс актива “земя” се отразява в Раздел”Дълготрайни 

активи”,Група “Дълготрайни материални активи”,Статия “Земи(терени)”,а в 

Сметкоплана се записва  в сметка 201,без диференциация дали се отнася за земеделска  

или неземеделска земя . 

 

- Няма деление   на актив “земя” от “земеделска земя” и в изискванията на Междуна-

родния счетоводен стандарт-16”Имоти,машини и съоръжения”,съответващ на Нацио- 

налния стандарт за малки и средни предприятия( СС)-16”Дълготрайни материални 

активи”,разгледани и във взаимовръзката им с МСС-41”Земеделие”,съответстващ на 

СС-41 “Селско стопанство” . 

 

- В Закона за собствеността:цитирам чл.110,ал.1:”Недвижими вещи са земята, 

растенията,сградите и другите постройки и въобще всичко,което по естествен път или 

от действието на човека е прикрепено трайно към земята или към 

постройката.”,следователно законодателят в понятието “недвижим имот” е включил и 

земеделските земи , трайните насаждения и горите. 

 

 Или в резюме,никъде в основните документи регламентиращи оценителската 

дейност,както и в националното счетоводство и право свързани с нея, 

земеделската земя не се разглежда,като нещо уникално изискващо специфична 

методика и стандарти за оценяване,различни от методиката и стандартите за 

оценка на недвижими имоти. Същото се отнася и за трайните насаждения и 

поземлените имоти в горски територии. 

Следователно за  оценителите с правосбособност  недвижими имоти,не би 

трябвало да има нормативни пречки да оценяват горепосочените активи,явяващи 

се неразделна част от недвижимите имоти. 

 

 

 

 

 

   09.11.2012 година                                                Стефан Бянов- 

                                       Независим оценител на търговски предприятия и вземания и 

                                                                             на недвижими имоти 
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