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ПРЕДГОВОР
Уважаеми читатели,
За шеста поредна година Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ организира и провежда Национална конференция на независимите оценители, относно „Актуални теми в оценителската практика”.
Поредната Шеста национална конференция на независимите оценители, издание 2020 година е организирано онлайн, практически с голяма възможност относно броя на участниците. Приемане на такова решение за формат на провеждането даде възможност на КНОБ да осъществи и това квалификационно мероприятие в условията на световна пандемия.
Благодаря на всички, които взеха участие!
Благодаря на всички докладчици за участието им и предоставяне на
техните специализирани материали за публикация в този сборник.
Благодаря специално на Изпълнителния секретар на КНОБ, инж. Станислава Николова и техническия сътрудник на КНОБ, инж. Десислав Илиев,
както и на г-жа Диана Велинова от гр. Варна за тяхното отговорно отношение и предприети действия.
В докладите са отразени новости, тенденции и специфика в оценяването на база действащата нормативна уредба, Закона за независимите оценители, Кодекса за професионална етика и най-вече Българските стандарти за
оценяване /БСО/, които са в сила от 01.06.2018 г.
Камарата на независимите оценители в България е член на престижната
и световно известна организация ТЕГоВА и споделя напълно политиката на
ТЕГоВА относно значението на квалификационните мероприятия. Провеждането от КНОБ на национални квалификационни конференции се радва на
постоянен и нарастващ интерес.
Нека споменем за ПНК – септември 2015 г., гр. Варна; ВНК – декември
2016 г., гр. Русе, ТНК – юли 2017 г., гр. Бургас, ЧНК - септември 2018 г.,
гр. София, ПНК - декември 2019 г., гр. Пловдив. Със сборниците от посочените конференции всеки може да се запознае в Националната библиотека,
което се отнася и за този шести сборник.
Вярвам, че традицията за провеждане на ежегодни Национални конференции на независимите оценители от КНОБ, ще продължи и за напред.
В това неспокойно време по повод притесненията от световната пандемия и мисълта ни за нашето и здравето на човечеството, участието в квалификационни мероприятия е ярък пример за професионалната ни отговорност
в полза на обществото.
С уважение,
Светла Дерменджиева,
Председател на Управителния съвет на КНОБ,
представляващ КНОБ
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PREFACE
Dear readers,
For the sixth consecutive year, the Chamber of Independent Appraisers in
Bulgaria /CIAB/ has organized and held a National Conference of Independent
Appraisers on "Current Topics in Valuation Practice".
The Sixth National Conference of Independent Appraisers, 2020 edition, was
organized online, offering a great opportunity for the participation of all valuers. The
adoption of this decision concerning the format of the event enabled CIAB to carry
out this qualification event in the conditions of a global pandemic.
I would like to thank everyone who took part!
I thank all the rapporteurs for their participation and for providing their
specialized materials for publication in this book.
Special thanks to the Executive Secretary of CIAB, Dipl. Eng. Stanislava
Nikolova and the Technical Assistant of CIAB, Dipl. Eng. Desislav Iliev, as well as
to Ms. Diana Velinova from Varna for their responsible attitude and the actions
taken.
The papers dwell on novelties, trends and specifics of the valuation profession
based on the current legislation, the Independent Valuers Act, the Code of
Professional Ethics and above all the Bulgarian Valuation Standards /BVS/, in force
since 01.06.2018.
The Chamber of Independent Appraisers in Bulgaria is a member of the
prestigious and world-famous organization TEGOVA and fully shares TEGOVA's
policy on the importance of qualification events. The national qualification
conferences organized by CIAB enjoy a constant and growing interest.
Let us mention the First National Conference - September 2015, Varna; the
Second National Conference - December 2016, Ruse, the Third National Conference
- July 2017, Burgas, the Fourth National Conference - September 2018, Sofia, the
Fifth National Conference - December 2019, Plovdiv. Everyone can get acquainted
with the collections of papers from the above-mentioned conferences in the National
Library, including also this sixth collection.
I believe that the tradition of holding annual national conferences of
independent appraisers by CIAB will continue in the future.
In these turbulent times, giving rise to concerns related to the global pandemic
and our consideration for our health and the health of mankind, participation in
qualifying events is a clear example of our professional responsibility for the benefit
of society.
Respectfully,
Svetla Dermendzhieva,
Chair of the CIAB Management Board
CIAB representative
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РИСКЪТ НА ОЦЕНИТЕЛЯ ПРИ ОЦЕНКА НА ПРЕДПРИЯТИЯ, АКТИВИ И ПАСИВИ
доц. д-р Олег Димов
РЕЗЮМЕ:
Основната теза на настоящия доклад е съществуването на риск на оценителя при оценка на предприятия, активи и пасиви. Собственикът на риска е
оценителят и той може да го управлява. Направен е анализ на риска и оценката в съществуващите стандарти за оценяване и е изведена дефиниция за
оценителския риск. Изведени са причините /външни и вътрешни/, както и
индикаторите на този вид риск.
С настоящия доклад уведомяваме създателите на стандарти за оценяване - Камарата на независимите оценители в България, Международния съвет
по стандартите за оценка, Кралския институт на лицензираните оценители в
сферата на недвижимите имоти, ТЕГОВА и други заинтересовани организации, че сме конструирали и дефинирали нов термин в оценяването - риск на
оценителя или оценителски риск. Нашият екип продължава работата по
проблема и отправя покана за взаимно сътрудничество.
Основната теза на настоящия доклад е съществуването на риск на оценителя при оценка на предприятия, активи и възможността той да се управлява публично.
За да докажем тази теза, следва да я декомпозираме на следните подтези:
1. Определение за риск. Определение за риска в оценяването.
2. Видове риск.
3. Причини за възникване.
Защо се занимаваме с този въпрос? Предмет на изследване е един специфичен въпрос, който не е намерил отражение в стандартите за оценяване и
в Закона за независимия оценител. Въпросът не се дискутира в научната и
практическа литература.
Според нас знанието за риска на оценителя е предпоставка за по-верни
оценки, а оттук и за по-доволни клиенти.
Направено е проучване по темата на следните източници:
1. Стандарти за бизнес оценяване (СБО) – Стандартите са част от
Нaредба за оценка на обектите, подлежащи на приватизация (Обн. ДВ. бр. 50
от 19 Юни 1992г., отм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г.).
2. Български стандарти за оценяване (БСО) -2018 г.
3. Европейски стандарти на оценяване (EVS) - 2016 г., TEGoVA.
4. Международни стандарти за оценяване (IVS) и технически информационни документи към тях – 2011 г.

7

5. Международни
стандарти
за
оценяване
–
2017
г.
https:/kpo.bg/bg/links
6. Международни стандарти за оценяване – 2020 г. https :/ kpo.bg /bg
/links
7. Професионални стандарти за оценяване (RICS – Royal Institute of
Charted Surveyors, England) – 2016 г.
8. Закон за независимия оценител (обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., в
сила от 15.12.2008 г., изм., бр. 49 от 29.06.2010 г., доп., бр. 62 от 10.08.2010 г.,
изм. и доп. обн. 19 от 08.03.2011 в сила от 09.04.2011 г.).
9. Информационен документ за техническо съдействие № 4, Несигурност на оценката , Международeн съвет по стандартите за оценка: № 1,
Кинг Стрийт, ЛОНДОН ЕС2V BAU, Обединено Кралство; Електронен адрес: ivsc@ivsc.org, www.ivsc.org. ,ISBN: 978-0-9569313-8-2.
I. Анализ на състоянието на изследванията по проблема.
Оценителската професия през последните години придобива все повече
авторитет, който се изразява в доверието на потребителите към професионално изготвените оценки. Именно затова засилването на доверието към
професионално изготвените оценки е главна цел на БСО и МСО (Международни стандарти за оценяване). Тази главна цел се постига, като:
(а) осигуряват последователност и подпомагат разбирането на различните приложения на оценките чрез идентифициране или разработване на всеобщо приети принципи и дефиниции;
(б) идентифицират и популяризират общи принципи за изготвяне на
задания и докладване на оценки;
(в) идентифицират специфични въпроси, които изискват внимание, заедно с широко използвани методи на оценяване на различни видове активи и
пасиви;
(г) идентифицират подходящите процеси на оценяване и оповестяване
в зависимост от приложението на оценките.” (Въведение, МСО-2011)
1.1. Предпоставки за поява на риска на оценителя.
От 1980 год. световната общност отделя значително внимание на риска
като нещо обективно и необходимо. Няма съвременна структура, която да не
е отделила съответния ресурс за управлението на риска. Това са фирми, организации, отделни правителства. Създадени са стандарти за корпоративно управление, в които оценката на риска заема подходящо място. Инвестиционните консултанти задължително трябва да могат да определят степента на
риска и да го управляват. Одитори /външни и вътрешни/ изследват риска, за
да планират процедурите при изразяване на своето мнение за вярност и честност на предоставените финансови отчети. Правителствата създават системи
за ранно предупреждение за риска в различни области. Навлязохме в така нареченото Рисково общество, което е едно от измеренията на глобалната трансформация на обществото.
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Определението за риск и оценка /оценяване/ според нас е много важно,
защото то е изходна теза на концепцията за риск на оценителя.
Очевидно е, че рискът на оценителя има два компонента - риск и оценка, като базови понятия.
По принцип авторът счита, че определението е изходна позиция, която
впоследствие обуславя същността и съдържанието на определяемото. От това
как са определени едно или друго понятие в науката зависят приеманите от
нея класификации, разделения и обобщения - нейната философия.
Функциите на определенията в процеса на познание са следните:
1. Определенията са изходните понятия на теорията и в значителна степен обуславят съдържанието на самата научна теория.
2. На база на дадено определение се формулират правилата за разграничаване и отъждествяване на изследвания обект. Без такова разграничаване
и отъждествяване не може да се осъществи каквато и да е познавателна дейност.
3. Ако не сме изяснили специфичните свойства, не е възможно да се
построи научна теория, както и изследователска дейност.
4. Определенията са ефективно средство за получаване на нови знания.
С помощта на определените изходни понятия се определят други понятия на
теорията, тоест достига се до нови знания.
5. Определенията играят важна роля, като средство за съкращаване на
сложни и дълги описания, на сложни изрази, които се срещат в науката. Ако
науката не би освобождавала тези множества от претрупаност, то едва ли би
могла изобщо да се развива.
1.2. За риска има много определения от много автори и институции. Ето някои от тях:
1.2.1. Според Закона за финансово управление и контрол в публичния
сектор „Риск е събитие, което ще повлияе върху постигането на целите на
организацията. Рискът се измерва с неговия ефект и с вероятността от настъпването му.”
1.2.2. Според Закона за защита на потребителя „Сериозен риск е всяка
сериозна опасност за здравето и безопасността на потребителите, която изисква бърза намеса на контролните органи, в т.ч. тази, чиито ефекти не настъпват незабавно.”
1.2.3. Според стандарта БДС ИСО 31000:2018, ”Управление на риска.
Указания”: Рискът е влияние на неопределеността за постигането на целите,
като има три забележки:
Заб. 1 към термина: Влиянието е отклонение по отношение на дадено
очакване. То може да бъде положително, отрицателно или и двете и може да
разгледа, създава или да води до възможност за заплаха.
Заб. 2 към термина: Целите могат да имат различни аспекти и категории и може да се отнасят до различни нива.
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Заб. 3 към термина: Даден риск често се характеризира чрез посочване
на източници на риск, на потенциални събития, последствията от тях и вероятността за тях.
1.2.4. Комитетът за основите на риск анализа /Създаден от Съвета на
Обществото за анализ на риска/ предлага следните дефиниции за риска от
гледна точка на качествените оценки:
- Възможността за неблагоприятно събитие;
- Възможността за реализиране на нежелани, негативни последици от дадено събитие;
- Излагане на въздействието на предположение /например настъпването на загуба/, за което липсва еднозначна оценка;
- Последствията от дейността и свързаните с нея неопределености;
- Неопределеността и тежестта на последствията от дейността по
отношение на нещо, което хората ценят;
- Възникването на някои конкретни последици от дейността и
свързаните с нея неопределености;
- Отклоненията от референтната стойност и свързаните с това неопределености.
1.2.5. Според станфордската Енциклопедия по философия:
- Риск - нежелано събитие, което може да настъпи или да не настъпи;
- Риск - причина за нежелано събитие, което може да настъпи или
да не настъпи;
- Риск - вероятността за нежелано събитие, което може да настъпи или да не настъпи;
- Риск - стойността на статистическите очаквания за нежелани
събития, които могат да настъпят или да не настъпят. /229стр./
1.2.6. Според Ортвин Рен и Бернд Рорман „Рискът може да се дефинира
като възможността от физическа, социална или финансова щета в резултат на
опасност в течение на определено време.”
1.2.7. Според Финансов речник:
Пазарният риск е заплахата за инвестициите или компаниите от неблагоприятни ценови динамики на определени активи или на пазарите като цяло. В зависимост от своя обхват, пазарният риск се дели на две групи:
•
Системен риск – това е рискът от негативна промяна в пазарите
изобщо или от лошо представяне на икономиката, неблагоприятна
промяна на лихвените проценти или на други макроикономически
индикатори, срещу които е относително трудно инвеститорите да
се застраховат.
•
Несистемен риск – несистемният риск е със значително поограничен обхват, като обикновено се приема, че включва рискови
фактори, които се наблюдават в рамките на един отрасъл на икономиката. За разлика от системния риск, тук различните организации или пазарни участници могат относително по-лесно да се зас10

дат:

траховат срещу настъпването на несистемен риск чрез различни
стратегии за хеджиране, например чрез изграждане на диверсифицирано инвестиционно портфолио.
Според източника на заплахата, подвидовете пазарен риск могат да бъ-

Валутен риск
•
Лихвен риск
•
Стоков риск
1.2.8. Според Международните одиторски стандарти - 1992 г. №25
„Същественост и одиторски риск”, т. 9:
„Одиторски риск е рискът, че одиторът може да даде неподходящо
мнение относно финансовата информация, което по своето същество е погрешно. Например, одитор може да изрази изрично мнение за финансови отчети, без да знае, че те са погрешни по своята същност. Трите съставни части
на одиторския риск, както са определени в Международно ръководство по
одитинг №19 ”Одиторски анализ”, са:
- присъщ риск /риск, че ще има съществени грешки/;
- контролен риск /риск, че системата на клиента за вътрешен контрол няма да предотврати или поправи такива грешки/;
- риск на откриването /риск, че някакви съществени грешки няма
да бъдат открити от одитора/.”
1.2.9. Националният одиторски стандарт № 9 определя естеството на
одиторския риск, както и насоките за разбиране на счетоводната система и
вътрешния контрол.
•

1.3. Определения:
Одиторски риск - рискът от това дипломираният експерт-счетоводител
да изрази неподходящо мнение за счетоводен отчет, в който има съществени
грешки или неправилни изложения.
Одиторският риск включва следните елементи: „присъщ риск - рискът
за съществуващи грешки и неверни изложения, които са в резултат от: самата
дейност на предприятието; средата, в която то функционира; управлението
му или други фактори, свързани със съществуването му; контролен риск рискът от допускане на грешки и неверни изложения, които са в резултат на
слабости или неефективност в самата счетоводна и контролна система на
предприятието; риск на откриването (разкриването) - рискът, при който независимо от предприетите одиторски процедури няма да бъдат открити някои
съществени грешки и неверни изложения; счетоводна система - съвкупността
от действия във връзка с текущото записване на сделките и другите стопански факти, както и с изготвянето на счетоводните отчети; вътрешен контрол разбира се всяка система в предприятието, която е свързана с предотвратяването, разкриването и изправянето на грешки и неверни изложения, допуснати
в резултат на действията на счетоводната система.“
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Многообразието от определения за риск е наистина голямо и всяка област, всеки автор имат свое определение за риск. Въпреки това има обща основа, която е:
- рискът е вероятност;
- съществуват различни нива на риск, различни степени;
- рискът е случване на нещо нежелано.
1.4. Рискът в оценяването
В оценяването рискът се използва в Приходния подход и по-точно Метода на ДПП /Дисконтирани парични потоци/ и метода на „Капитализация на
дохода”.
1.4.1. В БСО рискът се упоменава в ЧАСТ ПЪРВА, Раздел Шести Норма на дисконтиране/сконтиране и капитализиращ фактор /БСО, стр.15/. за
определяне на нормата на дисконтиране.
Въпросът е доразвит в точка 1.6.3. Методи за формиране на дисконтови/сконтови фактори и точ. 1.6.4. Капитализиращ фактор.
- подточка 1.6.3.1.Метод на натрупване на риска, където се използват „безрискова норма на възвращаемост, надбавка за специфичен риск, надбавка за общ риск”;
- подточка 1.6.3.2.Метод на среднопретеглена цена на капитала;
- подточка 1.6.3.3.Метод на оценка на капиталовите активи.
От изложеното можем да направим извода, че рискът на оценителя при
извършването на оценка не е разгледан в БСО.
1.4.2. В МСО - 2011 г. е посочен рискът на купувача, рискът на продавача, рискът при оценка на финансови инструменти /кредитен риск, собствен
кредитен риск/ МСО-250 и инвестиционни имоти в строеж /МСО233/.
1.4.2.1. В приложенията към тях са ТИД /Технически информационни
документи/, издадени от СМСО /Съвет по международни стандарти за оценяване/, където в ТИД 1 - Дисконтиран паричен поток, преведен на български
език, са дефинирани следните видове риск и понятия, свързани с риска:
- Пазарен риск;
- Системен риск;
- Несистемен риск;
- Безрискова норма;
- Рискова премия;
- Норма на дисконтиране.
1.4.2.2. Специално внимание по темата заслужава Информационен документ за техническо съдействие № 4 „Несигурност на оценката”, където се
прави разлика между несигурност и риск.
„Несигурност на оценката в съпоставка с риска:
12. Несигурността на оценката не бива да се бърка с риска. Рискът е
степента, в която собственикът на даден актив се излага на вероятността от
възможни бъдещи загуби.”
Вижда се, че се борави с категорията риск, но това е рискът на собственика на актива, а не рискът на оценителя.
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Пак в същата точка 12 са посочени причините за риск:
„Рискът може да бъде предизвикан от най-различни фактори, които да
повлияят или на самия актив, или на пазара, където той се търгува. Ето някои
примери:
- понижаване на пазарните цени след датата на придобиване или
датата на оценяване;
- влошаване на сигурността на предвижданите бъдещи приходи;
- загуба на ликвидност по сравнение с други активи;
- по-висок размер на разходите за поддръжка или развитие на актива, отколкото са били очаквани в настоящия момент;
- по-голяма степен на техническо или физическо остаряване на
актива, отколкото е било очаквано в настоящия момент.”
В точ. 16 от същия документ се дава пример за сигурност и пазарен
риск: „Сигурността на оценката и пазарният риск са независими помежду си.
Така например, при оценката на предлагани високоликвидни ценни книжа
има много малко несигурност, но тези ценни книжа все още могат да бъдат
разглеждани като носители на висок пазарен риск. В противоположност на
предишното, оценката на неликвидни облигации с фиксиран доход може да
бъде несигурна поради липсата на скорошна ценова информация, но да съдържа много нисък пазарен риск.”
1.4.3. Друго ключово понятие е понятието съществена несигурност.
Кралският институт на лицензираните оценители в сферата на недвижимите
имоти (Royal Institution of Chartered Surveyors или съкратено RICS) дава
своите препоръки в извънредни ситуации по следния начин:
„Различните пазари реагират по различен начин на COVID-19 и ако
оценителят прецени, че към датата на оценката има съществена несигурност,
то той е длъжен да упомене това в своя доклад, както и необходимостта
оценката да бъде актуализирана на по-кратък период от обикновено.»
По същество в съществената несигурност се съдържат две концепции.
Едната е концепцията за същественост, а другата е концепцията за несигурността.
На концепцията за същественост е отделено внимание в Речника на
термините, които е част от МСО - 2020 г.:
„20.11. Значим и/или съществен
Анализът на значимост и същественост изисква професионална преценка. Тази преценка, обаче, би трябвало да бъде направена в следния контекст:
• Определени аспекти на оценката (вкл. входящи данни, допускания,
специални допускания и приложими методи и подходи) се смятат
за значими/съществени, ако с разумно основание може да се очаква, че тяхното прилагане и/или ефект върху оценката ще повлияе
на икономическо или друго решение на ползвателите на оценката,
както и ако преценката за същественост е направена в контекста на
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цялостното задание за оценка като са взети предвид размера или
същността на активите, предмет на оценка.
• Използването на „съществен/ същественост“ в тези стандарти се
отнася до същественост спрямо заданието за оценка, което може
да се различава от съображенията за същественост за други цели,
като например за финансови отчети и техния одит.“
Вижда се, че за нуждите на оценителите концепцията е ограничена.
Например, в Международните одиторски стандарти концепцията за същественост е във всички съществени аспекти по професионалната преценка на
одитора. Резултатът е изразяване на мнение с разумна увереност, а не с абсолютна или 100% увереност.
Концепцията за несигурност е разработена в ТИД 4 Несигурност на
оценката. В посочения документ е доказано ,че несигурността е вътрешноприсъща на оценките, на процеса на оценяване. Под несигурност се разбира
неопределеност, липса на яснота.
1.4.4. През тази година бяха приети МСО-2020 г., в сила от
31.01.2020 г. В тях е отделено внимание на кредитния риск, оценка на риска,
риска от контрагента.
Оценка на риска се използва за определяне на подходяща норма на възвращаемост за всеки спомагателен актив.
Очевидно е, че тази оценка на риска, кредитния риск и риска от контрагента не са съотносими към изследваната тема.
Всички тези понятия са част от риска в оценяването и анализът, извършен до тук, показва, че не са разгледани въпросите за риска на оценителя.
Изброяването може да продължи, но в него не попада рискът на оценителя. Точно затова е необходимо разработване на въпросите на риска на оценителя. Това е така наречената външна причина, която определя оценителската среда.
Заедно с това има и вътрешна причина, която се проявява при анализа
на оценката и оценяването.
II. Дефиниране на оценяването /оценка/.
2.1. По дефиниция „Оценката на обект представлява становище на независимия оценител относно стойността на обекта за конкретна цел в определен момент от време и в условията на конкретен пазар, изготвено под формата на доклад в писмена форма, подписан и подпечатан”. Закон за независимия оценител /ЗНО/, 2008 г.
Основният елемент на определението е, че оценката представлява становище на независимия оценител. От това можем да направим няколко извода:
1. Изразеното становище е отношение. Когато това отношение излезе
на пазара, то се превръща в обществено отношение.
2. Становището е индивидуално. Зад оценката стои независимият оценител, който „е лице, което въз основа на регистрация в регистъра на независимите оценители, има право да изготвя и подписва доклад за оценка на
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обекти, подлежащи на оценяване, като прилага необходимите стандарти”.
Независимият оценител има специален правен статут.
3. Становището е субективно.
Субективният характер на оценката се дължи на множество фактори:
- източник и характер на използваната информация;
- наличието на много методи и модели на оценки и различните
резултати, които могат да бъдат изведени;
- различната интерпретация, която може да бъде дадена на факти,
явления и процеси от различните оценители.
- различните относителни тежести, които се дават на използваните методи при оформяне на заключението.
Могат да се изброят още, но те потвърждават субективния характер на
оценяването. Въпросът е не в това, дали оценките са субективни, а в какви
граници те са достоверни и са полезни на възложителя. Очевидно е, че по
обективни и субективни причини оценките съдържат вероятност да не са
100% верни. Тази вероятност я определям като оценителски риск с граници,
равни на вероятността.
Рискът на оценителя е частен въпрос от риска в оценяването и той не е
разгледан в споменатите по-горе източници /стандартите за оценяване, ЗНО и
други/.
Оценителският риск е вероятността да бъде дадено невярно становище
при оценка на определен обект.
III. Индикатори за оценителски риск.
Кои са индикаторите за наличието на оценителски риск?
1. Подадена жалба или оплакване срещу направената оценка.
2. Оспорване на направена оценка.
3. Несъответствие със стандартите и Етичния кодекс.
4. Наличието на конфликт на интереси.
5. Оценката на дружеството по метода „Нетна стойност на активите“
(без корекции) надхвърля с повече от 1,5 пъти предложената от заявителя
справедлива цена (разменна стойност);
6. Стойностите на акциите на дружеството, обект на оценка, получени
съгласно методите от ДПП и Сравнителен, се различават една от друга повече от 1,5 пъти;
7. Направени са корекции на стойностите по баланса на дружеството в
размер, по-голям от 20 на сто от сумата на активите.
8. Други случаи, когато основателно може да се предположи, че ликвидационната стойност на акциите надвишава тяхната стойност, определена
съгласно чл.5. от Наредба №41 на КФН.
9. Отсъствието на цел или погрешно поставена цел на оценката.
10. Отсъствието на база на стойността или погрешно определена и оповестена база на стойността.
11. Непредставяне на доказателства за твърденията на оценителя.
12. Липсата на проверка на оценителските доказателства.
15

13. Представяне на оценката като сбор от избрани числа.
14. Отсъствие на пазарно проучване или манипулирането на такова.
15. Изборът на неподходящ подход, метод или модел на оценяване.
16. Ограничаване на независимостта на оценителя.
17. Прекалено високо или ниско заплащане на оценителя.
18. Зависимости на оценителя от възложителя и неговата среда.
Убедени сме ,че съществуват и други индикатори, но посочените ни
дават основание да определим, че оценителският риск е обективен и може да
бъде изследван.
IV. Очаквани резултати, показатели за тяхната оценка и възможности за реализация.
Конкретните резултати ще бъдат конструирани модели на оценителски
риск по оценителски правоспособности. С тяхна помощ ще повишим доверието на потребителите на оценките.
Когато отидете на лекар и той Ви каже: „Сега ще Ви заболи“, Вие приемате болката по-лесно. Доказано е, че при по-голяма информираност е налице повече доверие. Знанието за възможните рискове при оценката със сигурност ще увеличи доверието в оценката и оценителя.
Изграденият модел за оценка на риска може да бъде първи етап от изграждането на система за рейтинг на оценките, което ще формира нова бизнес
среда в оценителството.
С настоящия доклад уведомяваме създателите на стандарти - Камара на
независимите оценители в България, Международния съвет по стандартите за оценка, Кралския институт на лицензираните оценители в сферата на
недвижимите имоти, ТЕГОВА и други заинтересовани организации, че конструирахме и дефинирахме нов термин в оценяването - риск на оценителя или
оценителски риск. Нашият екип продължава работата по проблема и отправя
покана за взаимно сътрудничество.
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THE VALUER’S RISK IN THE VALUATION OF
ENTERPRISES, ASSETS AND LIABILITIES
Assoc. Prof. Oleg Dimov, PhD
ABSTRACT
The main assertion of this paper is the existence of a risk for the valuer in the
valuation of enterprises, assets and liabilities. The valuer is the owner of the risk
and therefore he/she can manage it. A risk and valuation analysis has been made in
the existing valuation standards and a definition of the valuation risk has been
derived. The reasons /external and internal/, as well as the indicators of this type of
risk are presented.
We hereby inform the valuation standards-setters: the Chamber of Independent
Appraisers in Bulgaria, the International Valuation Standards Board, the Royal
Institute of Chartered Surveyors, TEGoVA and other interested organizations that
we have coined and defined a new valuation term, namely valuer’s risk or
valuation risk. Our team continues work on the issue and invites cooperation.
The main assertion of this paper is the existence of risk for the valuer in the
valuation of enterprises, assets and the possibility to manage the risk publicly.
To prove this claim, we must decompose it into the following sub-assertions:
1. Definition of risk. Definition of risk in valuation.
2. Types of risk.
3. The causes for the occurrence of risk.
Why are we dealing with this issue? The subjectmatter of the study is a specific
issue that has not been reflected in the valuation standards and the Independent
Valuer Act. The issue has not been discussed in the scientific and practical
literature.
In our opinion, awareness of the valuer’s risk is a prerequisite for more accurate
valuations, and hence more satisfied customers.
We have researched the topic in the following sources:
1. Business Valuation Standards (BVS) - The standards are part of the Ordinance
for valuation of the sites subject to privatization, promulgated in the State
Gazette, issue 50 of 19 June 1992, revoked; State Gazette issue 28 of March
19, 2002.
2. Bulgarian Valuation Standards (BVS), 2018
3. European Valuation Standards (EVS), 2016, TEGoVA.
4. International Valuation Standards (IVS) and technical information documents
thereto, 2011.
5. International Valuation Standards, 2017 https:/kpo.bg/bg/links
6. International Valuation Standards, 2020 https:/kpo.bg/bg/links
7. Professional Valuation Standards (RICS - Royal Institute of Chartered
Surveyors, England), 2016
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8. The Independent Valuer Act. (promulgated, SG, issue 98 of 14.11.2008, in
force from 15.12.2008, amended, issue 49 of 29.06.2010, supplemented, issue
62 of 10.08.2010, amended and supplemented, issue 19 of 08.03.2011, in force
from 09.04.2011).
9. Information technical assistance document № 4, Uncertainty of valuation,
International Valuation Standards Board: 1, King Street, LONDON EC2V
BAU, United Kingdom; Email: ivsc@ivsc.org, www.ivsc.org, ISBN: 978-09569313-8-2
I. Analysis of the state of the research on the topic.
In recent years, the valuer’s profession has gained more and more authority, which
is reflected in the consumers’ trust in professionally prepared valuations. That is
why strengthening the trust in professionally prepared valuations is the main goal
of BVS and the IVS. This main goal is achieved through:
(a) ensuring consistency and support for the understanding of the different
applications of valuations by identifying or developing generally accepted
principles and definitions;
(b) identifying and promoting general principles for the preparation of
assignments and the reporting of valuations;
(c) identifying specific issues that require attention, together with widely used
valuation methods for different types of assets and liabilities;
(d) identifying the appropriate valuation and disclosure processes depending on
the purpose of use of the valuations. (Introduction, IVS -2011)
1.1. Prerequisites for the occurrence of the valuer’s risk.
Since 1980, the world community has paid considerable attention to risk as
something objective and necessary. There is no modern structure that has not
allocated the appropriate resources for risk management. These are companies,
organizations, governments. Corporate governance standards have been established
in which risk assessment occupies an appropriate place. Investment advisers must
be able to determine the degree of risk and manage it. Auditors (external and
internal) examine the risk to plan the procedures for expressing their opinion on the
accuracy and fairness of the financial statements provided. Governments are
setting up early warning systems in various areas. We have entered the phase of the
so-called Risk Society, which is one of the dimensions of the global transformation
of society.
The definitions of risk and valuation are very important in our opinion, because
this is the starting point of the concept of valuer’s risk.
It is obvious that the valuer’s risk has two components: risk and assessment, as
basic concepts.
Generally, the author considers that the definition of a concept is a starting point,
which subsequently determines the nature and content of the definable. The
definition of a concept in science determines what classifications, divisions,
generalizations and philosophy are subsequently adopted.
The functions of the definitions in the process of cognition are the following:
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1. Definitions are the basic concepts of the theory and to a large extent determine
the content of the scientific theory itself.
2. On the basis of a given definition the rules for differentiation and identification
of the researched object are formulated. Without such differentiation and
identification, no cognitive activity can take place.
3. If we have not clarified the specific properties, it is not possible to build a
scientific theory or carry out research activity.
4. Definitions are an effective means of obtaining new knowledge. With the help of
certain initial concepts other concepts of the theory are defined, in new knowledge
is reached.
5. Definitions play an important role as a means of abbreviating complex and
lengthy descriptions of complex expressions found in science. If science did not
free these masses from overcrowding, it could hardly develop at all.
1.2. There are many definitions of risk given by different authors and
institutions. Here are some of them:
1.2.1. According to the Law on Financial Management and Control in the Public
Sector “Risk is an event that will affect the achievement of the goals of the
organization. The risk is measured by its effect and the probability of its
occurrence”;
1.2.2. According to the Consumer Protection Act “A serious risk is any serious
danger to the health and safety of consumers which requires rapid intervention of
the control authorities, including intervention whose effects do not occur
immediately.”
1.2.3. According to the standard BDS ISO 31000:2018, “Risk management.
Guidelines: The risk is the impact of uncertainty on the achievement of the
objectives”, with three notes following:
Note 1 to the term: Influence is a deviation from an expectation. It can be positive,
negative, or both, and can consider, create, or lead to the possibility of a threat.
Note 2 to the term: Objectives may have different aspects and categories and may
relate to different levels.
Note 3 to the term: A risk is often characterized by indicating the sources of risk,
potential events, their consequences and the probability of their occurrence.
1.2.4. The Committee on Fundamentals of Risk Analysis /created by the Society
for Risk Analysis Board/ offers the following definitions of risk in terms of quality
valuations:
- The possibility of an adverse event;
- The possibility of realizing unwanted, negative consequences of an event;
- Exposure to the impact of an assumption / for example, the occurrence of a
loss/, for which there is no unambiguous valuation;
- The consequences of the activity and the related uncertainties;
- The uncertainty and weight of the consequences of the activity in relation to
something that people value;
- The emergence of some specific consequences of the activity and the related
uncertainties;
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- Deviations from the reference value and related uncertainties.
1.2.5. According to the Stanford Encyclopedia of Philosophy:
- Risk - an adverse event that may or may not occur;
- Risk - the cause of an adverse event that may or may not occur;
- Risk - the probability of an adverse event that may or may not occur;
- Risk - the value of statistical delays for adverse events that may or may not
occur./229p./.
1.2.6. According to Ortwin Renn and Bernd Rohrmann, "Risk can be defined as
the possibility of physical or social or financial damage as a result of danger over a
period of time."
1.2.7. According to the Financial dictionary:
Market risk is the threat to investments or companies from unfavorable price
dynamics of certain assets or markets in general. Depending on its scope, market
risk is divided into two groups:
• Systemic risk: this is the risk of negative changes in the markets in general or
of poor performance of the economy, unfavorable changes in interest rates or
other macroeconomic indicators, against which it is relatively difficult for
investors to insure
• Non-systemic risk: non-systemic risk is significantly more limited in scope,
and is generally considered to include risk factors that are observed within
one sector of the economy. Unlike systemic risk, here different organizations
or market participants can relatively easily insure against the occurrence of
non-systemic risk through different hedging strategies, for example by
building a diversified investment portfolio.
According to the source of the threat, the subtypes of market risk can be:
• Currency risk
• Interest rate risk
• Commodity risk
1.2.8. According to the International Auditing Standards - 1992 №25 “Materiality
and audit risk” item 9:
“Audit risk is the risk that the auditor may give an inappropriate opinion about
financial information, which is inherently incorrect. For example, an auditor may
express an explicit opinion on financial statements without knowing that they are
inherently inaccurate. The three components of audit risk, as defined in the
International Auditing Standards №19 “Audit Analysis” are:
- inherent risk /the risk that there will be significant errors/;
- control risk /the risk that the customer's internal control system will not
prevent or correct such errors/;
- detection risk /the risk that any material errors will not be detected by the
auditor/.”
1.2.9. The national auditing standard № 9 defines the nature of audit risk, as well
as provides guidelines for understanding the accounting system and internal
control.
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1.3. Definitions:
Audit risk - the risk that the certified public accountant will express an
inappropriate opinion about an accounting statement that contains material errors
or misstatements.
Audit risk includes the following elements: “inherent risk - the risk of existing
errors and misstatements that result from: the entity's operations; the environment
in which it operates; its management or other factors related to its existence;
control risk - the risk of errors and misstatements that result from weaknesses or
inefficiencies in the accounting and control system of the enterprise; disclosure risk
- the risk that, regardless of the audit procedures undertaken, some significant
errors and incorrect statements will not be detected; accounting system - the set of
actions in connection with the current recording of transactions and other business
facts, as well as the preparation of accounting reports; internal control – obviously,
any system in the enterprise that is related to the prevention, detection and
correction of errors and misstatements made as a result of the actions of the
accounting system.”
The variety of definitions of risk is really great and each area, as well as each
author have their own definition of risk. However, there is a common basis, which
is:
- risk is a probability;
- there are different levels of risk, different degrees;
- the risk is the occurrence of something undesirable
1.4. Risk in valuation.
In valuation risk is used in the income approach and more precisely in the
Discounted Cash Flows method and in the Capitalization of Income method.
1.4.1. In BVS risk is mentioned in PART ONE, Section Six Discount rate/
discounting and capitalization factor /BVS p.15/ to determine the discount rate.
The issue is further developed in section 1.6.3. Methods for formation of discount
factors and in section 1.6.4.Capitalizing factor.
- sub-item 1.6.3.1. Method for accumulation of risk when using "risk-free rate
of return, allowance for specific risk, allowance for general risk"
- sub-item 1.6.3.2. Method of weighted average cost of capital;
- sub-item 1.6.3.3.Method for valuation of capital assets.
Based on the above it can be concluded that the risk for the valuer in performing
the valuation is not considered in the BVS.
1.4.2. IVS-2011 mention risk for the buyer, risk for the seller, risk in financial
instruments valuation of /credit risk, own credit risk / IVS-250 and investment
properties under construction /IVS233/.
1.4.2.1. In the appendices to the standards Technical Information Documents (TID)
are attached, issued by the International Valuation Standards Board. In TID 1 Discounted cash flow, translated into Bulgarian, the following types of risk and
concepts, referring to risk, are defined:
• Market risk;
• Systemic risk;
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• Non-systemic risk;
• Risk-free rate;
• Risk premium;
• Discount rate.
1.4.2.2. Special attention on the topic should be paid to Information document for
technical assistance № 4 "Uncertainty of the valuation", where a distinction is
made between uncertainty and risk.
„Uncertainty of the valuation in comparison to risk
12. The uncertainty of the valuation should not be confused with risk. Risk is the
degree to which the owner of an asset is exposed to the probability of possible
future losses.”
We can see that the document refers to risk, however this is a risk for the owner of
the asset, not a valuer’s risk.
The same item 12 stipulates also the reasons for the risk:
„Risk can be caused by many different factors which affect either the asset itself or
the market where it is traded. These are some examples:
- Drop in market prices after the date of acquisition or the date of valuation;
- Deterioration of the security of the forecasted future income;
- Lack of liquidity in comparison to other assets;
- Higher maintenance costs or asset development costs than the ones currently
expected;
- Higher degree of technical or physical obsolescence of the asset than the one
currently expected.”
Section 16 of the same document gives an example of certainty and market risk:
“Valuation certainty and market risk are independent of each other. For example,
there is very little uncertainty in the valuation of highly liquid securities offered,
however such securities can still be considered as carriers of high market risk. In
contrast, the valuation of illiquid fixed-income bonds may be uncertain due to the
lack of recent price information, but may involve very low market risk.”
1.4.3. Another key concept is the concept of material uncertainty. The Royal
Institute of Chartered Surveyors (RICS) makes its recommendations in emergency
situations as follows:
“Different markets react differently to COVID-19 and if the valuer considers that
there is significant uncertainty at the date of the valuation, they are obliged to
mention this in their report, as well as the need to update the valuation in a shorter
period than usual.”
In essence, two concepts are contained in the term material uncertainty: the
concepts of materiality and uncertainty.
Attention is paid to the concept of materiality in the Glossary of Terms, which is
part of IVS 2020.
“20.11. Significant and / or material
The analysis of significance and materiality requires professional judgment.
However, such judgment should be made in the following context:
• Certain aspects of the assessment (including inputs, assumptions, special
assumptions and applicable methods and approaches) are considered
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significant/material if it can reasonably be expected that their application and
/ or effect on the valuation will affect the economic or other decision of the
valuation users, and if the materiality assessment is made in the context of the
overall valuation engagement taking into account the size or nature of the
assets subject to valuation.
• The use of “material /materiality” in these standards refers to materiality in
relation to the valuation engagement, which may differ from materiality
considerations for other purposes, such as financial statements and their
audit.”
It can be seen that the concept is limited for the needs of valuers. For example, in
the International Standards on Auditing the concept of materiality is in the
professional judgment of the auditor in all essential aspects. The result is an
opinion with reasonable confidence, rather than absolute or 100% confidence.
The concept of uncertainty is developed in TID 4 Uncertainty of the valuation. In
the mentioned document it is proved that the uncertainty is inherent in the
valuation, in the process of valuation. Uncertainty stands for ambiguity, lack of
clarity.
1.4.4. The International Valuation Standards IVS – 2020, enforced as from
31.01.2020, pay attention to credit risk, risk assessment, counterparty risk.
Risk assessment is used to determine the appropriate rate of return for each
ancillary asset. It is obvious that such assessment of risk, credit risk and
counterparty risk are not relevant to the topic under study.
All these concepts are part of the valuation risk and the analysis performed so far
shows that the issues of valuer’s risk have not yet been addressed. Even if we
continue the enumeration of risks, it will not include the valuer’s risk. That is why
it is necessary to address valuer risk issues. This is the so-called external cause that
determines the valuation environment.
There is also an internal cause that manifests itself in the analysis of valuation.
II. Defining valuation.
2.1. By definition "Site valuation is an opinion of the independent valuer on the
value of the site for a specific purpose at a certain point in time and in a specific
market, prepared in the form of a written report, signed and stamped." The
Independent Valuer Act /IVA/, 2008.
The core element of the definition is that the valuation is the opinion of the
independent valuer. Hence we can draw several conclusions:
1. The opinion expressed is an attitude. When this attitude is launched on the
market, it becomes a public attitude.
2. The opinion is individual. Behind the valuation is the independent valuer who
"is a person who, based on registration in the register of independent appraisers,
has the right to prepare and sign a report for the valuation of sites subject to
valuation, applying the necessary standards." The independent valuer has a special
legal status.
3. The opinion is subjective.
The subjective nature of the valuation is due to many factors:
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- source and nature of the information used;
- the availability of many valuation methods and models and the different
results that can be derived;
- the different interpretations that can be given to facts, phenomena and
processes by different valuers.
- the different relative weights given to the methods used in drawing the
conclusion.
More conclusions can be listed, which will only confirm the subjective nature of
the valuation. The question is not whether valuations are subjective, but to what
extent they are reliable and useful for the contracting authority. Obviously, for
objective and subjective reasons, valuations contain a probability that they are not
100% correct. I call this probability valuer’s risk whose limits are equal to the
probability.
The valuer’s risk is a private issue of risk in valuation and it is not addressed in the
above-mentioned sources /valuation standards, IVA and others/.
The assessment risk is the probability that an incorrect opinion will be given when
valuing a certain site.
III. Valuer’s risk indicators.
What are the indicators of the presence of valuer’s risk?
1. Filed claim or complaint against a valuation.
2. Challenging a performed valuation.
3. Non-compliance with the standards and the Code of Ethics.
4. The existence of a conflict of interest.
5. The valuation of the company by the method “Net asset value” (without
adjustments) exceeds by more than 1.5 times the fair price offered by the applicant
(exchange value);
6. The values of the shares of the company, subject to valuation, obtained
according to the comparative method and the discounted cashflows method, differ
from each other by more than 1.5 times;
7. Adjustments have been made to the values on the balance sheet of the company
amounting to more than 20 per cent of the amount of the assets.
8. Other cases when it can be reasonably assumed that the liquidation value of the
shares exceeds their value, determined according to art. 5 of Ordinance №41 of the
Financial Control Commission.
9. The absence of an objective or erroneously determined objective of the
valuation.
10. The absence of a value base or an erroneously determined and disclosed value
base.
11. No submission of evidence for the valuer's claims.
12. The lack of verification of the valuation evidence.
13. Presentation of the valuation as a sum of selected numbers.
14. Absence of market research or manipulation thereof.
15. The choice of inappropriate approach, method or model of valuation.
16. Limiting the independence of the valuer.
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17. Too high or too low fee of the valuer.
18. Dependencies of valuer on the assignor and its circumstances.
We are certain that there exist other indicators as well, however the ones listed
above give us reason to determine that the valuer’s risk is objective and can be
studied.
IV. Expected results, indicators for their valuation and possibilities for
realization;
The concrete results will be constructed models of valuer’s risk by valuation
specialties. With their help we will increase the trust of users of valuations.
When you go to see a doctor and he tells you, "Now you will feel pain", you accept
the pain more easily. It has been proven that where there is more awareness, there
is more trust. Knowledge of the possible risks in valuation will certainly increase
confidence in the valuation and the valuer.
The developed model of risk assessment can be the first stage of building a
valuation rating system, which will create a new business environment in
valuation.
With this paper we inform the standards setters: Chamber of Independent
Appraisers in Bulgaria, the International Valuation Standards Board, the Royal
Institute of Chartered Surveyors, TEGOVA and other interested organizations that
we have coined and defined a new term in valuation: valuer risk. Our team
continues to work on the issue and invites mutual cooperation.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС В ПРАКТИКАТА
НА ОЦЕНЯВАНЕ
Сузана Недева

член на Комисията по професионална етика

Що е етика и в какво се състои спецификата на нейната проблематика?
Не може да се отговори еднозначно на този въпрос. Нима на всички въпроси
сме длъжни да търсим окончателни отговори?! Нали съществува цяла сфера
на „вечни“ проблеми на човешкото битие, с които философията и науката се
занимават постоянно, но при все това, те отново ни връщат към изходната
точка, като с още по-голяма острота се изправят пред новите поколения, живеещи в нови икономически, технологични условия, а затова и поновому решаващи „вечните“ (но в действителност винаги конкретно исторически)
проблеми. Затова може да се каже, че такъв вид проблеми вечно остават
проблеми…
В днешно време етиката не е запазена зона само за философите. Необходимостта от нейното развитие и практическо приложение е твърде осезаема. Етиката започва да се налага като приложна дисциплина в конкретни области като: бизнес, медицина, законодателство, наука. Приложната етика е
новото предизвикателство за дължимото поведение в обществото.
Но за начало да поставим въпроса малко по-иначе: защо, по какви причини професионалната етическа проблематика придоби в нашата дейност такова значение и я прави специална област на изследване?
Да формулираме някои изходни определения:
Етиката е много древно знание за поведението на личността в дадена
общност, за социалните качества на човека, особена система от цели, норми и
средства за постигането на висшето благо на общността и за всеки един. Етиката е основно знание, за главните ориентири на нашето мислене и поведение.
Според Аристотел (382 г. пр.н.е.) терминът „Етика” е производен от
древногръцката дума етос, означава нрав, обичай, приетост. Наука, която се
занимава с изучаването и приложението на вече установените в различните
народи и култури правила за начина на живот в човешкото общество. В своята еволюция, многократно хората променят представите си за нормата в
междуличностните отношения и поведението. Всеки човек има свое разбиране за света и на тази основа се гради отношението му спрямо другите хора, а
и спрямо себе си и заобикалящата го среда. Целта на етиката е да насочва
вниманието на човека към пътища и средства за постигане еднопосочност на
съществуващите интереси, а не за конфронтация между личен и обществен
интерес. Да допринася за формиране на усет за мяра в искания и претенции.
По-късно древният римски философ и пълководец Цицерон (106-43 г.
пр.н.е.) въвежда понятието моралес, в превод на древногръцката дума етика.
Понятието нравственост и понятието морал ги приемаме като еднозначни,
защото етимологията им във всички езици е еднаква.
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„Морал” е съвкупност от норми, принципи, правила, обичаи, традиции, и идеали, които се явяват спойка на членовете в едно общество. Моралните ценности се отнасят до отношенията, които хората създават помежду си.
Постъпките и действията, чрез които реализират съвместната си дейност и
поведение. Общочовешка ценност е всичко онова, което отговоря на потребностите и интересите на човечеството като цяло. Моралът като социална
ценност има предназначението да разрешава противоречието личенобществен интерес в полза на обществения. Моралното познание е процес за
разбирането на значението и смисъла на нормите. Опознаването на принципите, ценностите, идеалите е продължителен процес. Анализът, който представлява интерес за нас, е приложението на професионалната етика и главната
ѝ социална функция да съдейства за успешното решаване проблемите на
професията „ независим оценител”. Наред с това тя е посредник, съчетаващ
интересите на обществото и професионалната група.
„Професионална етика“ – теоретична и приложна дисциплина, ценностно-нормативна теория за поведението на хората в дадена професия. Основната цел е да съдейства за по-доброто изпълнение на професионалните
функции, от една страна, и да осигурява надеждна защита на интересите на
хората, които са обект и субект на труда в тази професия, от друга. Основен
момент са професионалната чест и достойнство. Отношенията между професионалната общност и тези, които ползват услугата, се урегулират в морални
кодекси. Те представляват високо постижение на професионално-трудовата
традиция и възпитават професионалиста в съпричастност и съпринадлежност
към определена общност от хора, чийто основен трудов признак е упражняването на обща професия”, казва проф. д-р М. Бъчварова в „Етични принципи на професионалната етика” – тема на кръгла маса в Икономически Университет – Варна.
Но тъй като професионалната етика е и нормативна наука, тя не се задоволява само с описанието на професионалния морал, а се стреми да направлява неговото развитие в желаната посока. Тя се стреми да открие нещо,
което е и важно, и интересно, и практически полезно – правилността или
неправилността на поведението в определена ситуация. Оценката на професионалното поведение се прави през призмата на категориите: “правилнонеправилно”, “добро-зло”, “полезно-вредно”, “справедливо-несправедливо”… Поведението, което в най-голяма степен допринася за постигане на
обществено значимите цели на професията и съчетава интересите на всички
страни, които имат отношение към нея, се оценява като морално положително поведение на професионалиста или още като “дължимо поведение”. Затова в основата на професионалната етика обикновено се поставя категорията
“професионален дълг”. Тя подчинява всички останали морални норми и
изисквания. Професионалната етика има редица функции, които се изразяват
и във възпитателното ѝ значение. Тя свързва общите принципи на морала с
ежедневните дейности. Функцията ѝ е чисто социална – тя поддържа общуването.
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Етичният кодекс отразява в писмена форма общоприетите етични стандарти и ценности за една професионална организация. Етичните правила нямат императивен и формален характер, а по своята същност са указания,
формирани от единомислие на хората, относно очакваното и желаното от тях
поведение. Според характера си биват два вида: подтикващи и забраняващи,
т.е. „прави това...” или „не прави това...”. Доц. Д- р Даниела Сотирова, в книгата си „Бизнес етика”, анализира двата вида етични правила:
1. Негативните етични правила, които по своята същност представляват
разбираема етична забрана за причиняването на вреда, чрез някаква професионална намеса, и че човек освен че не трябва да вреди на другите, не трябва да вреди и на себе си. Под вреда в това правило се има предвид действителното и пряко разрушаване на нещо, както и неспазването на някакво позитивно добро.
В етичния кодекс на КНОБ, чл.4, чл. 5 и чл.8 определят конкретните
дейности и отношения, отговарящи на определението за негативни етични
правила.
2. Позитивните етични правила са изразени в класическата формулировка „Не ограничавай свободата на другия”, която в съвременните условия
може да се формулира като „Не ограничавай автономността на другия”.
В етичния кодекс на КНОБ чл.6 и чл.7 определят конкретните дейности
и отношения, отговарящи на определението за позитивни етични правила.
Становището на Симеон Гройсман, асистент по Обща теория на правото в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”, е че когато говорим за регулиране
чрез етичен кодекс, следва да имаме предвид и някои особености: моралният
контрол от общността върху нейния член не е съзнателен контрол на съзнавано и целенасочено управление, какъвто смисъл имплицитно усещаме в глагола „регулирам”, такива характеристики липсват и при самоконтрола на съвестта. Моралните представи на общността влияят на поведението на индивида, единствено доколкото последният се съобразява с представите, споделяни в групата, но не и в смисъл, че членовете на обществото съзнателно
формират нормите и ги прилагат с цел социален контрол. Обратно стоят нещата с правото като целенасочено създавана нормативна система. Изводът е
следният: за да имат морално въздействие, правно създаваните норми на
етичните кодекси трябва да бъдат възприети като морални норми: да са или
да станат част от представите на общността и нейните членове да им отдават
психологическото значение, което имат моралните ни убеждения при вземането на решения. Особеното при кодексите е, че заявените ценности трябва
да се превърнат в колективно – от съсловието, и индивидуалнопсихологически – от всеки негов член, преживявани и отстоявани ценности.
Затова е недостатъчно фактическо свеждане на възпитанието в духа на ценностите само до акта на създаването на етичен кодекс. Изучаването на създаден кодекс също не може да замени моралното възпитание въпреки риска от
появата на подобни трактовки. Правото на етичния кодекс се състои в изричните му формулировки, но неговият морал е част от един по-широк професионален, социален и културен ценностен контекст. Това е предизвикателство
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към ключовите за функционирането на кодексите субекти: това са не членовете на етичните комисии, а възпитаващите с теорията (преподавателите) и
възпитаващите с примера на високата професионална етика (лидерите в общността).
Колкото и да е добър един кодекс, ако той не се спазва, няма никакво
значение какви принципи и норми отстоява.
Кодексът за професионалната етика на КНОБ съдържа основните правила на професионално поведение, основани на Закона за независимите оценители (ЗНО), както и професионалните и деловите отношения и взаимоотношения между независимите оценители и доверителите им, както и между
тях самите. Съгласно Закона за независимите оценители (ЗНО), този Кодекс
има задължителен характер за всички независими оценители и дружества на
независими оценители, вписани в публичния Регистър на КНОБ. Ясно е записано в чл. 7, чл.8 и чл.18 на закона, че всеки оценител в своята практика
декларира спазването на Кодекса за професионална етика. Контролът по
спазване на Кодекса за професионална етика и провеждането на дисциплинарни производства при установени нарушения се осъществява от Комисията
по професионална етика (КПЕ).
Целта на доклада е да посочи практическото приложение на кодекса за
професионална етика на независимия оценител. Ще обърна внимание на найчесто срещаните грешки и пропуски, които противоречат на кодекса.
В Глава I „Общи положения” на нашия кодекс са разписани правилата
и нормите на дейността на независимия оценител, като в чл. 3, ал.2 се конкретизират задълженията на основата на законовите разпоредби и стриктно
спазване на приложимите Стандарти за оценяване. Знаем, че на 01.06.2018г.
от Общото Събрание на КНОБ се утвърдиха Българските стандарти за оценяване. Също така знаем, че те са „рецепция на Международните и Европейските стандарти за оценяване” – прието определение в нашите професионални
среди. Какво се случва на практика: В КПЕ постъпват жалби срещу оценки и
след разглеждането им се установява, че те са изготвени съгласно други
стандарти, а не по действащите БСО. Важен момент тук е, че прилагането на
Международните стандарти за оценяване (МСО 2017) се отменя от КНОБ с
приемането на БСО. При извършването на международни оценки извън пределите на България могат да бъдат прилагани и други стандарти, включително МСО или действащите стандарти на територията на конкретната държава.
В Глава II „Професионално поведение, основни права и задължения” са
определени реперите за това оценителят да бъде НЕЗАВИСИМ. Недопустимо е влиянието на Възложителя върху стойността на оценката, но много от
нас сме свидетели на опити възлагането да бъде с предварително определена
стойност на оценявания обект. Иначе казано, Възложителят да си „поръча”
такава оценка, каквато му е необходима. Това е абсолютно недопустимо и в
конфликт с правилата и нормите на професионалното поведение. Има законова възможност да се оспори оценка, ако тя не съвпада с виждането за стойност както на Възложителя, така и на Потребителя.
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Друг важен момент е нелоялната конкуренция. Обръщам внимание
върху този проблем от моята лична практика, защото в КПЕ не са постъпвали
сигнали. По мое мнение, липсата на тарифа и невъзможността за единна такава в нашата професионална организация поражда възможност за нелоялна
конкуренция. Но по-важното тук е, че ние като оценители следва да ценим
своя труд. При възлагане на изготвяне на оценки от НАП за нуждите на публичните изпълнители се отправят покани до трима независими оценители,
където по „вътрешна тарифа” за НАП е определена максимална цена за изготвяне на оценката. Многократни са случаите, в които печеливша е оферта,
която е повече от два пъти по-ниска от посочената от НАП цена за услугата.
В Глава III „Професионална квалификация”, където се определя необходимото ниво на знания и поддържането им от независимия оценител, се
акцентира в чл. 9, ал. 2, че не може да се извършва оценка, ако не се притежава съответната квалификация, удостоверена със сертификат, издаден от
КНОБ. Няколко са жалбите точно за такова нарушение. Като пример мога да
посоча, че има извършена оценка от колега, който притежава сертификат за
оценка на недвижими имоти, а изготвя оценка на земеделски земи. Този
проблем се наблюдава често и при оценки, изготвени по възлагане от ЧСИ, а
също и в съдебни експертизи. Поради факта, че тези оценки не са изготвени
по ЗНО, те не са в компетенцията на КПЕ, но с тях категорично се нарушава
кодекса за професионалната етика на независимия оценител. Друга често допускана неточност, която противоречи на кодекса за професионална етика, е
подписването на оценки от независим оценител, като представляващ дружество, което не е вписано в регистъра като независим оценител.
Както ясно се вижда, професионалната етика е свързана със специфичната социална роля и със социалната отговорност на оценителя, който се
явява доставчик на специализирани знания и е отговорен за тяхната достоверност, обоснованост, поверителност, професионална нагласа за нормативна неутралност.
Етичният кодекс на КНОБ е съобразен изцяло със същността на професионалната дейност, с нейните основни ценности, цели, средства за осъществяване, с необходимите морални, делови качества и действителното осигуряване на защитата на всички страни, които участват в процеса на оценяване.
Въпреки яснотата и точността, които професионалният етичен кодекс цели,
той оставя възможност за избор и оценка на хората, които работят. Той трябва да спомага за изглаждане на противоречията, които възникват между икономическите и моралните интереси на професионалистите. И най-важното –
професионалният етичен кодекс да е приложим и съответно да се прилага в
практиката за решаване на възникнали конфликти. Етичният кодекс трябва
да защитава професионалния труд, в него да са представени достатъчно ясно
моралните принципи, норми, ценности, отговорности. Тази задача не е никак
лесна, защото освен положителни морални ценности, обичаи и традиции,
трябва да се направят и изводите от етичните анализи и обобщения от практиката.
32

Професионалният дълг е един от основните механизми за функционирането
на морала в една професионална общност. В нашата професионална среда е
необходимо всеки член да има усещането, че неговите собствени ценности и
цели са съпоставими с ценностите и целите на цялата общност и успешно
могат да се съчетаят с тях. Необходимо е да се създаде атмосфера, в която
критиката от всички равнища е приемлива и във всеки момент могат да се
приемат предложения от всеки.
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APPLICATION OF THE CODE OF ETHICS IN
THE VALUATION PRACTICE
Suzana Nedeva

Member of the Professional Ethics Committee

What is ethics and what are the specifics of the issues it addresses? There is no
single answer to this question. Do we have to look for the final answers to all
questions? There is already an entire sphere of “eternal” problems of human
existence continuously addressed by philosophy and science, but nevertheless, they
bring us back to ground zero again, while the new generations, who live in a new
economic and technological environment, are facing them even more sharply and
therefore they are now the ones solving the “eternal” (but actually always the
specifically historical) problems. Therefore it would be right to say that such types
of issues will always continue to be problems...
Today, ethics is not just a topic for philosophers. There is a very pressing need for
its development and practical application. Ethics has started to become an
important applied discipline in certain specific fields, such as business, medicine,
law and science. Applied ethics is the new challenge for the due conduct in society.
However, let us put the question a little bit differently in the beginning: Why, for
what reasons professional ethics issues have acquired such importance in our
activity, with the status of a special field of research?
Let us formulate some starting definitions:
Ethics is a very ancient study of the individual’s conduct in a certain society, of the
individual’s social qualities, of a particular system of objectives, norms and means
for achieving the highest interest both for society and for each individual. Ethics is
a core study about the main aspects that guide our thinking and conduct.
According to Aristotle (382 BC), the term “Ethics” originates from the ancient
Greek word “ethos”, which means character, custom or habit. This is a study that
deals with the examination and application of the customs about the lifestyle in
human society established in the different nations and cultures. During their
evolution, people have repeatedly changed their notions about the norms of
interpersonal relations and conduct. Each person has their own understanding
about the world and this serves as a basis for building their attitude toward others
and toward themselves and their surrounding environment. The purpose of ethics is
to make the human focus on the pathways and means for achieving a single
direction of the existing interests and to avoid confrontation between the individual
and public interest. Its purpose is also to contribute to the formation of a sense of
proportion in one’s demands and claims.
Later on, the ancient Roman philosopher and soldier Cicero (106-43 BC)
introduced the concept of “morales”, which is a translation of the ancient Greek
word “ethics”. We consider the terms moral and morality as equivalent, because
their etymology is the same in all languages.
“Morals” are a combination of norms, principles, customs, traditions and ideals
that constitute the binding element of the members of a given society. Moral values
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are related to the relationships people create among themselves. These are the
deeds and actions they use to implement their common activity and conduct.
Everything that meets the needs and interests of humankind as a whole constitutes
a universal value. Morals as a social value are designed to resolve the conflict
between the individual and the public interest to the benefit of the public interest.
Moral knowledge is a process of understanding the meaning and significance of
the norms. Exploring the principles, values and ideals is a long process. The
analysis we will discuss concerns the application of professional ethics and its
primary and social function to support the successful resolution of the problems of
the independent valuer profession. At the same time, it serves as an agent
combining the interests of society and this group of professionals.
“Professional ethics” is a theoretical and applied discipline, a theory of values and
norms about the conduct of members of a given occupation. On the one hand, the
main purpose is to support the better fulfilment of the professional functions and,
on the other hand, to ensure reliable protection of the interests of the people that
are the object and subject of work in this occupation. Professional integrity and
dignity are key aspects in this respect. The relationships between the society of
professionals and the ones using the service are provided for in codes of ethics.
“These constitute a great achievement in the field of professional and work
tradition and teach the professional about empathy and provide a sense of
belonging to a certain community of people whose key work feature is the fact that
they exercise the same occupation,” Prof. M. Bachvarova discussed in “Ethical
Principles of Professional Ethics” – a discussion topic at a roundtable in University
of Economics – Varna.
However, since professional ethics is also a legal study, it does not
just involve the description of professional morals, but strives to guide its
development in the desired direction. It aims to discover something that is
important, interesting and beneficial in practice at the same time – the
appropriateness or inappropriateness of behaviour in a certain situation. The
evaluation of professional conduct takes place through the prism of the following
categories: “right-wrong”, “good-bad”, “beneficial-harmful”, “fair-unfair”, etc.
The conduct, which has the highest contribution to the achievement of the
occupation's universal objectives and combines the interests of all stakeholders
concerned, is evaluated as the morally positive conduct of the professional, or, in
other words, the “due conduct”. Therefore, the category of “professional duty”
usually lies within the foundation of professional ethics. It guides all the other
moral norms and requirements. Professional ethics has a number of functions also
manifested in its educational significance. It links the general principle of morals to
everyday activities. It has a purely social function, ie to maintain communication.
The Code of Ethics constitutes a written reflection of the generally
recognised ethical standards and values for a given professional organisation. The
ethical norms are not imperative or formal in nature, but constitute instructions on
people’s expected and desirable conduct formed unanimously by the people. There
can be two types of ethical norms based on their nature: inciting and prohibiting
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norms, i.e. “do this...” or “do not do this...”. Associate Prof. Daniela Sotirova has
analysed the two types of ethical norms in her book “Business Ethics”:
1. The negative ethical norms, which, in essence, constitute an
understandable ethical prohibition to cause harm through any professional
intervention and convey that one should not just refrain from doing harm to others,
but they should also not do harm to themselves. “Harm” in this type of norm
means the actual and direct destruction of something and the failure to observe a
certain positive good.
Art. 4, 5 and 8 of the Code of Ethics of the Chamber of Independent Appraisers in
Bulgaria define the specific actions and relationships that determine the negative
ethical norms.
2. The positive ethic norms are expressed in the following classical
formulation: “Do not restrict the freedom of others”, which, in modern times, can
be interpreted as “Do not restrict the autonomy of others”.
Art. 6 and 7 of the Code of Ethics of the Chamber of Independent Appraisers in
Bulgaria define the specific actions and relationships that determine the positive
ethical norms.
According to Simeon Groysman, assistant professor in General
Theory of Law at the Faculty of Law of St. Kliment Ohridski Sofia University, the
discussion of the regulation through the application of a code of ethics should also
take into account the following specifics: the moral control of society over its
members is not conscious control of conscious and purposeful governance as we
implicitly perceive by the verb “regulate”; there are no such characteristics of the
self-control of conscience either. The moral ideas of society influence the conduct
of the individual only insofar as the latter complies with the ideas shared by the
group, however, not in the sense that the members of society consciously formulate
the norms and apply them for the purpose of social control. Things are different in
law as a specially designated system of norms. The conclusion is the following: the
legally established norms of the codes of ethics need to be perceived as moral
norms in order to have a moral impact: they should either be or become part of the
ideas of society and its members and should have psychological significance,
which is the case with our moral beliefs when we take decisions. What is special
about the codes is that the values declared need to become collectively experienced
and upheld by the industry and individually and mentally experienced and upheld
by each member of that industry. Therefore, it is not sufficient to actually limit
education in the spirit of values only to the act of creating a code of ethics.
Studying a code that has been created cannot replace moral education either,
despite the risk of the emergence of such interpretations. The legal aspects of the
code of ethics comprise of its express stipulations; however, its morals are part of a
wider professional, social and cultural context of values. This is a challenge for the
subjects that are key for the functioning of the codes: these are not the members of
the ethics committees but those teaching the theory (the instructors) and those
teaching the practice of high professional ethics (community leaders).
No matter how good a certain code is, if it is not complied with, the
principles and norms upheld by it are unimportant.
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The code of professional ethics of the Chamber of Independent
Appraisers in Bulgaria contains the primary rules of professional conduct based on
the Independent Valuers Act (IVA) and the rules for the professional and official
relationships and interactions between the independent valuers and their clients and
those between the valuers themselves. According to the Independent Valuers Act
(IVA), this Code is binding for all independent valuers and companies of
independent valuers entered in the Public Register of the Chamber of Independent
Appraisers in Bulgaria. Art. 7, Art. 8 and Art. 18 clearly state that each valuer shall
declare compliance with the Code of Professional Ethics in their practice. The
control on compliance with the Code of Professional Ethics and the enforcement of
disciplinary proceedings in case of established violations is exercised by the
Professional Ethics Committee.
The purpose of this paper is to describe the practical application of the
code of professional ethics of the independent valuer. I will focus on the most
common errors and omissions that are in conflict with the code.
Chapter I General Provisions of our code lays down the rules and norms of the
independent valuer’s activity and Art. 3(2) specifies the obligations based on the
legal provisions and strict compliance with the applicable Valuation Standards. We
are already aware that the General Meeting of the Chamber of Independent
Appraisers in Bulgaria approved the Bulgarian Valuation Standards on 1 June
2018. We also know that they constitute a “reception of the international and
European Valuation Standards” – a widely accepted definition in our professional
circles. Here is what actually happens: The Professional Ethics Committee receives
claims against valuations and after review of the claims it becomes clear that those
valuations have been prepared based on other standards and not based on the
Bulgarian Valuation Standards. What is important here is that the application of
the International Valuation Standards (IVS 2017) is repealed by the Chamber of
Independent Appraisers in Bulgaria with the adoption of the Bulgarian Valuation
Standards. In case of international valuations outside the territory of Bulgaria other
standards may also be applied, including IVS or the standards effective on the
territory of the relevant state.
Chapter II Professional Conduct, Main Rights and Obligations lays down the
benchmarks defining a valuer as an INDEPENDENT valuer. The Client is not
allowed to influence the figures of the valuation, but many of us have witnessed
attempts to assign a task where the value of the site subject to valuation has already
been determined. In other words, cases where the Client “orders” the exact
valuation they need. This is absolutely forbidden and is in conflict with the rules
and norms of professional conduct. There is a legal possibility to object to a
valuation if it differs from the Client’s or User’s view about the value.
Another important aspect is unfair competition. I would like to
highlight this issue based on my personal experience, because no claims about that
have been filed in the Professional Ethics Committee. In my opinion, the lack of a
common price list and the lack of possibility for a unified price list for our
professional organisation creates a favourable environment for unfair competition.
What is more important here, however, is that we, as valuers, should appreciate
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our work. When the National Revenue Agency assigns valuations for the needs of
public enforcement agents, invitations to three independent valuers are sent, where
a maximum price for the valuation is determined based on the “internal price list”
of the National Revenue Agency. There have been numerous cases where the
contract has been awarded to a quote which is more than twice lower than the price
for the service determined by the National Revenue Agency.
Chapter III Professional Competence, which defines the necessary
level of knowledge and the maintenance of such knowledge by the independent
valuer, focuses in Art. 9(2) on the statement that no valuation may be performed
without the relevant competence evidenced by a certificate issued by the Chamber
of Independent Appraisers in Bulgaria. There have been several claims related to
this type of violation. An example I can mention is the case where a valuation has
been performed on agricultural land by a colleague holding a certificate for
valuation of real estate properties. This is also a common problem with valuations
ordered by private enforcement agents and with expert analyses for court
proceedings. Due to the fact that these valuations have not been made in
accordance with the IVA, they are outside the competence of the Professional
Ethics Committee, but they nevertheless constitute an express violation of the code
of professional ethics of the independent valuer. Another common violation that
contradicts the code of professional ethics is the case where the valuation is signed
by an independent valuer in their capacity as a representative of a company, which
is not entered in the register as an independent valuer.
It is clear that professional ethics is related to the specific role and the
social responsibility of the valuer, who constitutes the provider of specialised
knowledge and who is responsible for its reliability, confidentiality and
professional tone of regulatory neutrality.
The Code of Ethics of the Chamber of Independent Appraisers in
Bulgaria is fully consistent with the nature of the professional activity, its main
values, objectives, resources for achieving them, with the necessary moral and
professional qualities and the actual protection of all parties involved in the
valuation process. Despite the clarity and accuracy aimed by the code of
professional ethics, it provides the possibility for discretion and evaluation of the
people involved in the work. It should help resolve the conflicts between the
economic and moral interests of the professionals. Most importantly, the code of
professional ethics should be applicable and, respectively, applied into practice, for
the resolution of conflicts. The code of ethics should protect the professional work
and should present the moral principles, norms, values and responsibilities with
sufficient clarity. This task is not easy because, in addition to the positive moral
values, customs and traditions, conclusions based on the ethical analyses and
recapitulations from the practical experience need to be drawn.
Our professional duty is one of the primary mechanisms for the
functioning of moral in a professional community. Each member of our
professional circle needs to sense that their own values and objectives are
consistent with the values and objectives of the entire community and can be
successfully combined with them. It is necessary to create an atmosphere where
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criticism is acceptable at all levels and where proposals can be accepted at any
time and by anyone.
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ПРЕДВИДЕНИ ДИСЦИПЛИНАРНИ НОРМИ ЗАЛЕГНАЛИ В
ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ (ЗНО)
Пламен Желев

член на Комисията за професионална етика към КНОБ

Преди да говорим за дисциплинарни норми, нека да изясним какво е
понятието дисциплина. В речника на българския език то е определено като:
1. Система от задължителни и установени норми на поведение в някакъв колектив или група от хора.
2. Съзнание за спазване на тези норми и съобразяване с тях.
Тъй като ЗНО сам по себе си е нормативен документ, той е определил в
чл. 18 задълженията, който всеки независим оценител е длъжен да спазва при
упражняване на професията. Това са:
• Спазва принципите по чл. 4;
• Поддържа професионалната си компетентност;
• Изпълни задълженията си по договора за извършване на оценка,
освен ако са налице обективни обстоятелства, които го възпрепятстват, като прилага утвърдените стандарти;
• Отчита дейността си пред Камарата на независимите оценители по
утвърден от нея ред;
• Участва в дейността на Камарата на независимите оценители и
нейните органи, както и да спазва устава на камарата, когато е неин член;
• Спазва Кодекса за професионална етика на независимите оценители;
• Застрахова се за рисковете от своята професионална дейност;
• Заплаща членски внос на Камарата на независимите оценители,
когато е неин член;
• Съдейства на органите на Камарата на независимите оценители.
Както вече стана въпрос, необходимо е да се изработи съзнание за
спазване на тези норми и принципи и съобразяване с тях. За съжаление практиката на оценителската дейност показва, че има отделни случаи, в които това не се прави. По тази причина законът съдържа цяла една Глава Пета, в която подробно е разписана дисциплинарната отговорност.
Като член на Комисията за професионална етика към КНОБ, нямам намерение да ви отегчавам като преповтарям написаното в ЗНО. Мисля, че всеки оценител го чел и познава добра. Смятам, че за вас ще бъде много поинтересно да разгледаме в светлината на Закона няколко практически въпроса, а именно:
1. Как в действителност възниква дисциплинарната отговорност;
2. Как се образува дисциплинарно производство;
3. Какви наказания могат да се налагат;
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4. Кой е органът който ги налага;
5. Какво става, след като вече е наложено наказание.
Дисциплинарната отговорност към независим оценител се възбужда
при констатиране на виновно неизпълнение на:
1. Задълженията по Закона за независимия оценител
2. Неспазване на Кодекса за професионална етика на независимите
оценители
Контролът върху спазването на правилата на професионалната етика и
по провеждането на дисциплинарните производства по този закон се осъществява от Комисията за професионална етика към КНОБ
Практиката показва, че най-често в КНОБ постъпва сигнал от определено физическо или юридическо лице. В документа се описват действия на
независим оценител или група от оценители, които според подателя на сигнала представляват нарушение на ЗНО или Кодекса за професионална етика.
Председателят на КНОБ изпраща сигнала до КПЕ за мнение. Комисията за
професионална етика на свое заседание разглежда сигнала. Първото, което се
преценява, е дали подадения сигнал е в компетенцията на КПЕ. Тук ще спомена нещо важно, а именно че Комисията за професионална етика провежда
дисциплинарни производства по ЗНО и това е отбелязано в чл. 33. За съжаление, това не винаги се разбира от подателите на такива сигнали. В много
случаи се атакуват действия на независими оценители, които са извършени в
качеството им на вещи лица към съдебни производства. КПЕ няма компетенцията да се намесва в практиката на съда и не може да се произнася по такива
сигнали. В такива случаи обикновено се изпраща отговор на подателя, като
сигнала се оставя без разглеждане.
Втората проверка, което се прави е дали лицето, което се визира в сигнала е включено в регистъра на независимите оценители с правоспособност,
съответстваща на направената от него оценка. И тук ще посоча, че в своята
работа КПЕ е констатирала, че има оценители, които са подписали оценки,
без да притежават съответна правоспособност за това.
Третата проверка е по отношение на предвидените в закона срокове.
Знаете, че в чл. 37 е предвиден срок за търсене на дисциплинарна отговорност след откриване на нарушение, а в чл. 42 е посочено, че оценка може да
бъде оспорвана в 14 дневен срок от предаването ѝ по предназначение. За целта се изисква приемо-предавателния протокол и се проверява датата на откриване на нарушение на ЗНО, датата на предаване на оценката и на подаване
на сигнала към КНОБ.
КПЕ разглежда сигнала и прикрепените към него материали. В случай,
че се визира нарушение на ЗНО и са спазени всички законови срокове, се образува дисциплинарно производство. Възможно е в хода на разглеждане на
материалите да бъде открито нарушение, макар и подателят да не го e посочил. В такъв случай КПЕ се самосезира и също образува дисциплинарно производство.
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Образуване на дисциплинарно производство става по решение, гласувано от членовете на КПЕ. Председателят на комисията определя дисциплинарен състав от председател и двама членове (като всички са от комисията
за професионална етика). Дисциплинарният състав има 30 дневен срок да
разгледа казуса и да излезе с предложение по него пред УС на КНОБ.
Председателят на дисциплинарния състав уведомява независимия оценител /или оценители/, обект на сигнала, и дава възможност в 7-дневен срок
да бъдат дадени писмени обяснение за извършените действия по атакуваната
оценка.
Дисциплинарният състав насрочва свое заседание, обикновено в Централния офис на КНОБ, на което кани подателя на сигнала и оценителя (или
оценителите), срещу които е подаден. На това заседание се изслушват страните и се дава възможност да се представят допълнителни доказателства по
казуса. Това е много важен момент от дисциплинарното производство. Практиката показва, че когато подателят на сигнала е банка или институция,
обикновено тя изпраща на заседанието юристите си. На заседанието се води
протокол, който става неразделна част от материалите по дисциплинарното
производство. След изслушване на страните, обсъждане на материалите и
разглеждане на новопостъпили доказателства, членовете на дисциплинарния
състав оформят писмено становище и мотивирано предложение за вземане на
отношение към визирания в сигнала оценител. Предложението може да бъде
да не се налага наказание или да се наложи определено такова.
Как се процедира при оспорване на оценка. Правят се същите първоначални проверки, както при дисциплинарното производство. Тук е важно да
се каже, че оспорващият е длъжен да внесе в КНОБ определена такса, от която ще се покриват разходите по оспорването. На свое заседание председателят на КПЕ определя петчленен контролен състав, в който влизат трима авторитетни оценители със съответната правоспособност, избрани по жребий, и
двама членове а КПЕ. Също се отправя покана към оценителя, подписал оспорваната оценка, да представи в 7-дневен срок писмени обяснения. Контролният състав разглежда казуса и се произнася с мотивирано предложение в
двуседмичен срок, като преценява наличие на нарушения по чл. 42 от ЗНО, а
именно:
• неспазване на стандартите за оценка, и/или
• злоупотреба с информация, и/или
• конфликт на интереси.
Ако в хода на дейността на контролния състав бъдат установени нарушения по чл. 42 от ЗНО, Комисията по професионална етика образува служебно дисциплинарно производство срещу оценителя, подписал оценката. В
този случай внесената от оспорващия оценката сума се връща и разходите за
работата на контролния състав се възлагат на провинилия се оценител.
Съгласно чл. 36 (1) от ЗНО, дисциплинарните наказания са:
1. порицание;
2. глоба от 100 до 3000 лв.;
3. предупреждение за лишаване от правоспособност;
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4. лишаване от правоспособност за срок от 6 месеца до една година;
5. заличаване на регистрацията и обезсилване на сертификата.
Съгласно чл. 40 от ЗНО, членовете на дисциплинарния състав внимателно преценяват тежестта на извършеното нарушение, както и обстоятелствата, при които то е допуснато, преди да наложат някое от споменатите наказания. Оформя се мотивирано писмено решение, подписано от всички членове на състава, което в предвидения по закон срок от образуването на дисциплинарното производство се предоставя на УС на КНОБ.
Тук е моментът да посоча, че обект на дисциплинарно наказание се
явява оценителят – физическо лице, който е подписал оценката. Това е
валидно дори в случаите, когато сигналът е срещу оценка, изготвена от
юридическо лице (оценителска фирма).
И сега малко фактология – през последните два мандата на Комисията
по професионална етика, в която участвам като член, са проведени 27 заседания (присъствени и неприсъствени – по електронен канал), на които са обсъждани материали по подадени сигнали и жалби. В резултат са образувани
общо 14 дисциплинарни производства. От тях три са прекратени, две са
приключили без последствия (предложения за наказание) за оценителя и в
останалите са направени предложения към УС за различни по тежест наказания. Имаме също два случая на оспорване на оценка, като единият е приключил без последствия, а по другия дисциплинарното производство още не
приключило.
Съгласно чл. 40, ал. 4. УС на КНОБ е единствения орган, който налага дисциплинарните наказания. Това става в двумесечен срок от постъпване на решението на дисциплинарния състав. Решението на УС на КНОБ се
съобщава на независимия оценител в тридневен срок от приемането му и
може да бъде обжалвано по реда на административно-процесуалния кодекс.
Какво става с провинилия се оценител, след като е налице фактически наложено дисциплинарно наказание.
Съгласно чл. 41 от ЗНО дисциплинарното наказание се заличава при
изтичане на определен срок от налагането му, в зависимост от неговата тежест. Сроковете са следните:
• шест месеца - за наказанието по чл. 36, ал. 1, т. 1 – за наказание
порицание и 3 за наказание предупреждение за лишаване от правоспособност;
• една година, считано от датата на плащането или от принудителното събиране на глобата по чл. 36, ал. 1, т. 2 при наложена парична глоба;
• две години, считано от датата на изтичане срока на наказанието по
чл. 36, ал. 1, т. 4 при наложено наказание лишаване от правоспособност за упражняване на дейност като оценител. В този случай
възстановяването на правоспособността става, след като лицето
положи контролен изпит за възстановяването ѝ;
• три години, считано от датата на налагане на наказанието по чл.
36, ал. 1, т. 5 при налагане на най-тежкото наказание – заличаване
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на регистрацията в публичния регистър на независимите оценители и обезсилване на издадения от КНОБ сертификат за правоспособност. В този случай наказаното лице следва да положи нов изпит за правоспособност и да заяви вписване в регистъра на независимите оценители по общия ред.
В заключение ще кажа, че по мое мнение ЗНО създаде сравнително
стройна система за прилагане на дисциплинарните норми и реализиране на
дисциплинарната отговорност. В подкрепа на това мое твърдение, наскоро
ми попадна един доклад на Центъра за оценка на въздействието на законодателството (www.ria.bg) на тема „Последваща оценка на въздействието на Закона за независимите оценители”. В него се анализираше доколко са постигнати поставените пред закона цели. Няма да коментирам цялостното изпълнение, което е групирано в категории като „постигнати във висока степен” и
„постигнати в ниска степен”. Единствената цел, която авторите на доклада
твърдят, че е напълно постигната, е „Въвеждане на отговорност на независимите оценители за нарушаване на професионалните задължения и професионалната етика”.
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DISCIPLINARY NORMS ENSHRINED IN THE INDEPENDENT
VALUERS ACT (IVA)
Plamen Zhelev

Member of the Professional Ethics Committee at CIAB

Before we talk about disciplinary norms, let us clarify what the concept of
discipline means. In the dictionary of the Bulgarian language discipline is defined
as:
1. A system of obligatory and established norms of behaviour in a collective or a
group of people.
2. Awareness of compliance with and adherence to such norms.
Since IVA is in itself a statutory document, it has defined in Art. 18 the obligations
that every independent valuer is obliged to comply with when practicing the
profession. These are:
• Observe the principles under Art. 4;
• Maintain their professional competence;
• Fulfil their obligations under the contract for valuation, unless there are
objective circumstances that prevent it, by applying the approved
standards;
• Report their activities to the Chamber of Independent Appraisers in
accordance with the procedure approved by it;
• Participate in the activities of the Chamber of Independent Appraisers
and its bodies, as well as observe the Statute of the Chamber in case of
membership;
• Comply with the Code of Professional Ethics of the Independent
Valuers;
• Take out insurance for the risks of their professional activity;
• Pay membership fees to the Chamber of Independent Appraisers in case
of membership;
• Cooperate with the bodies of the Chamber of Independent Appraisers.
As already mentioned, it is necessary to develop an awareness of compliance with
and adherence to these norms and principles. Unfortunately, the practice of the
valuation profession has shown some instances where this is not the case. For this
reason, the law contains an entire chapter – Chapter Five, where the disciplinary
liability is described in detail.
As a member of the Professional Ethics Committee of the Chamber of Independent
Appraisers in Bulgaria (CIAB), I do not intend to bore you by repeating the
contents of IVA. In my opinion, every valuer has read and knows well the law. I
think it will be much more interesting for you to consider a few practical issues in
the light of the law, namely:
1. How disciplinary liability actually arises;
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2.
3.
4.
5.

How disciplinary proceedings are initiated;
What penalties may be imposed;
Which body imposes them;
What happens after a penalty has already been imposed.

The disciplinary liability of an independent valuer is engaged upon establishing a
culpable:
1. Non-fulfilment of the obligations under the Independent Valuers Act
2. Non-compliance with the Code of Professional Ethics of independent valuers.
The control over the observance of the rules of professional ethics and the conduct
of the disciplinary proceedings under this law is carried out by the Professional
Ethics Committee of CIAB.
Existing practice shows that most often CIAB is notified by a certain natural or
legal person. The notification describes the actions of an independent valuer or a
group of valuers, which, according to the sender of the notification, constitute a
violation of IVA or the Code of Professional Ethics. The Chairman of CIAB
forwards the notification to the Professional Ethics Committee for an opinion. The
Professional Ethics Committee considers the notification at its meeting. The first
thing to assess is whether the submitted notification falls within the competence of
the Professional Ethics Committee. Here I will mention something important,
namely that the Professional Ethics Committee conducts disciplinary proceedings
under IVA as prescribed in Art. 33. Unfortunately, this is not always understood by
the senders of such notifications. Many cases concern challenging the actions of
independent valuers taken in their capacity as experts in court proceedings. The
Professional Ethics Committee does not have the competence to interfere with
court proceedings and cannot rule on such notifications. In such cases, a response
is usually sent to the sender, but the notification is left without consideration.
The second check to be made is whether the person referred to in the notification is
entered in the register of independent valuers with qualification corresponding to
the challenged valuation. Here I would like to point out that in the course of its
work the Professional Ethics Committee has found that there are valuers who have
signed valuation reports without having the appropriate qualification to do so.
The third check concerns the deadlines stipulated in the law. You are aware that
Art. 37 provides for a deadline for seeking disciplinary liability after the
establishment of a violation, and Art. 42 states that a valuation may be challenged
within 14 days of its delivery to the relevant client. For this purpose, the handover
certificate is required and the date of establishment of a violation of IVA, the date
of delivery of the valuation and the date of submission of the notification to CIAB
are checked.
The Professional Ethics Committee examines the notification and the
accompanying documents. If the notification concerns a violation of IVA and all
statutory deadlines have been met, the Committee initiates disciplinary
proceedings. А violation may be established during the examination of the
materials, even though the sender has not specified it. In such a case, the
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Professional Ethics Committee acts ex officio and also initiates disciplinary
proceedings.
The initiation of disciplinary proceedings takes place by a decision voted on by
the members of the Professional Ethics Committee. The Chairman of the
Committee appoints a disciplinary panel consisting of a chairman and two
members (all from the Professional Ethics Committee). The disciplinary panel has
30 days to consider the case and submit a proposal for action to the Board of
CIAB.
The chairman of the disciplinary panel notifies the independent valuer (or valuers)
referred to in the notification and gives them an opportunity to submit within 7
days a written explanation of the actions performed in the challenged valuation.
The disciplinary panel schedules a meeting, usually at the Headquarters of CIAB,
to which it invites the sender of the notification and the valuer (or valuers) it
concerns. At this meeting, the parties are heard and given the opportunity to
present additional evidence in the case. This is a very important aspect of the
disciplinary proceedings. Practice shows that when the sender of the notification is
a bank or an institution, it usually sends its lawyers to the meeting. Minutes are
kept at the meeting, which become an integral part of the materials in the
disciplinary proceedings. After hearing the parties, discussing the materials and
reviewing new evidence, the members of the disciplinary panel prepare a written
opinion and a reasoned proposal to action regarding the valuer referred to in the
notification. The proposal may be not to impose a penalty or to impose a particular
penalty.
How to proceed when challenging a valuation. The same initial checks are made
as in the disciplinary proceedings. Here it is important to mention that the
challenger is obliged to pay to CIAB a certain fee, which will cover the costs of the
proceedings. At the meeting, the Chairman of the Professional Ethics Committee
appoints a five-member supervisory panel, which includes three authoritative
valuers with the corresponding qualification, selected by lot, and two members of
the Professional Ethics Committee. The valuer, who signed the challenged
valuation, is invited to submit written explanations within 7 days. The supervisory
panel considers the case and comes up with a reasoned proposal within two weeks,
assessing the existence of violations under Art. 42 IVA, namely:
• non-compliance with valuation standards, and/or
• misuse of information, and/or
• conflict of interests.
If the supervisory panel establishes violations under Art. 42 IVA in the course its
proceedings, the Professional Ethics Committee initiates ex officio disciplinary
proceedings against the valuer, who has signed the valuation. In this case, the fee
paid by the challenger of the valuation is reimbursed and the costs for the work of
the supervisory panel are exacted from to the investigated valuer.
Article 36 (1) IVA lists the following disciplinary sanctions:
1. reprimand;
2. a fine from BGN 100 to BGN 3,000;
3. warning for revocation of qualification;
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4. revocation of qualification for a period of 6 months to one year;
5. striking off the registration and invalidation of the certificate.
Pursuant to Art. 40 IVA, the members of the disciplinary panel carefully assess the
gravity of the committed violation, as well as the circumstances under which it was
committed before imposing any of the afore-mentioned penalties. A reasoned
written decision is prepared and signed by all members of the panel, which is then
submitted to the Management Board of CIAB within the statutory deadline running
from the initiation of the disciplinary proceedings.
It is now appropriate to point out that the subject of a disciplinary sanction is
the individual valuer who has signed the valuation report. This is valid even in
cases where the notification is against a valuation prepared by a legal entity
(valuation firm).
And now some facts: during the last two terms of the Professional Ethics
Committee, where I participate as a member, 27 meetings were held (both by
attendance at place and via electronic means), where materials of submitted
notifications and complaints were discussed. As a result, a total of 14 disciplinary
proceedings were instituted. Three of them were terminated, two ended without
consequences (proposals for sanctions) for the valuer and in the remaining cases
proposals were made to the Management Board for imposition of penalties of
different severity. We have also had two cases of challenges of valuations, one of
which ended without consequences, and in the other the disciplinary proceedings
are still pending.
According to Art. 40, Para. 4, the Management Board of CIAB is the only body
that imposes disciplinary sanctions. Such imposition takes place within two
months of the receipt of the decision of the disciplinary panel. The decision of the
Management Board of CIAB is communicated to the independent valuer within
three days of its adoption and may be appealed under the Administrative Procedure
Code.
What happens with the violating valuer when a disciplinary sanction is
actually imposed.
According to Art. 41 IVA, the disciplinary sanction is struck off upon the
expiration of certain periods of time from its imposition, depending on its severity.
These periods are as follows:
• six months - for the sanctions under Art. 36, Para. 1, item 1 – for the
penalty reprimand and three for the penalty warning for revocation of
qualification;
• one year from the date of payment or enforced collection of the fine
under Art. 36, Para. 1, item 2 in case of imposed fine;
• two years from the date of expiration of the penalty under Art. 36, Para.
1, item 4 in case of imposed penalty revocation of qualification to
practice the valuation profession. In this case, the restoration of
qualification takes place after the relevant person has passed a control
examination for restoration;
• three years from the date of imposition of the penalty under Art. 36,
Para. 1, item 5, upon imposition of the most severe penalty – striking
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off the registration in the public register of independent valuers and
invalidation of the certificate of qualification issued by CIAB. In this
case, the sanctioned person has to pass a new examination for
acknowledgment of qualification and apply for registration in the
register of independent valuers under the general procedure.
In conclusion, I will say that in my opinion, IVA has created a relatively
streamlined system for application of disciplinary norms and engagement of
disciplinary liability. I recently came across a report from the Center for
Regulatory Impact Assessment (www.ria.bg) on “Ex-post assessment of the impact
of the Independent Valuers Act”, which supports my opinion. It analysed the
extent to which the goals of the law were achieved. I will not comment on the
overall achievement, which is grouped into categories such as "high-achieving"
and "low-achieving". The only goal that has been fully achieved according to the
authors of the report is "Engagement of the liability of independent valuers for
violations of professional duties and professional ethics."
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АНАЛИЗ ЗА ИЗБОР НА ПОДХОД/МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА
ИЗОБРЕТЕНИЕ В ЕТАПИТЕ НА НЕГОВАТА ЗАЩИТА
инж. Мария Н. Янакиева-Златарева

оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения

Всички знаем, че развитието на техниката в света се дължи на
изобретенията. Основната им характеристика е, че това са технически
решения, които са нови за целия свят и не произтичат логично от придобитото
към датата на създаването им знание, т.е. към момента на създаването им
съществува само потребност от решаване на „тесни“ проблеми на
производството и технологиите. Тези възникнали технологични проблеми се
дефинират от отделни лица или от ръководителите на предприятия, като всяко
от тези лица намира свой подход за решаване на проблемите. Така или иначе,
достига се до създаването на изобретение, за което се иска защита по
надлежния ред на закона. Тук вече идва времето за намесата на оценителя,
независимо дали оценка му е възложена от предприятие, което има интерес да
инвестира в използването на изобретението, или е възложена от изобретателя,
за да прецени той кому да го продаде или с кого да сключи лицензионен
договор. Но за да може да се изготви една оценка за решение, непознато в света
и с очаквано висок потенциал, която да има висока сигурност както за
оценителя, така и за възложителя на оценката, важно е да се познават добре
етапите, през които минава процедурата в държавния орган (за нашата страна
– Патентно ведомство на Република България – абревиатура, използвана
нататък в текста – БПВ), за да бъде получен защитен документ. Също така
следва да се познават правата, които защитата дава, дали и кога те могат да
бъдат оспорвани и по какъв начин може да се съди за състоянието на обектите
на защита към датата на оценка.
В настоящия доклад е направен опит за системен подход към анализа за
избор на подход и метод за оценка на основата на действащото българско
законодателство в областта на патентната защита и Българските стандарти за
оценяване.
ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА ЗАЩИТАТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ И
РАЗХОДИ, ПРИСЪЩИ НА ВСЕКИ ОТ ТЯХ
За да стигнем до защита, все пак следва да има създадено изобретение.
Както споменах, необходимостта от развитие на техниката може да бъде в
резултат на собствения опит на изобретателя или на ръководителите на едно
дружество. Все пак, независимо кой установява тази необходимост, тя може да
бъде дефинирана като стоящ пред конкретната техническа област проблем.
Следващата стъпка е да се вложат интелектуални усилия за постигане на
решение на дефинирания проблем, които интелектуални усилия винаги са на
физическо лице. Юридическите лица могат само да възложат разработката на
едно или повече физически лица. Съгласно действащите изисквания на Закона
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за счетоводството, възлагането следва да е писмено и да се предвиди специална
счетоводна сметка за проследяване и отчитане на разходите за разработката. С
това започва етапът на разработка (създаване) на изобретението.
В основната си част представените в доклада стъпки и възможно
налични документи се отнасят предимно до случая на разработка, направена в
едно предприятие или по негово възлагане. Все пак, безспорно е, че и
изобретателите правят разходи за разработката си, които също следва да бъдат
документирани поне по отношение на закупуване на материали, поради което
по-нататък в текста изобретателят и/или юридическото лице – възложител на
разработката ще бъдат наричани „инвеститор“.
Етапът на разработка няма определена по някакви нормативи
продължителност. Той може да бъде изключително кратък, но и много
продължителен. Както е известно, създаването на гранулирания екстракт от
кафе, въпреки изключителната фирмена подкрепа и предоставяне на
лаборатории и финансови средства, продължава с години и в крайна сметка
изобретението възниква след случайно разливане на част от изследваните
разтвори, в момента, когато на екипа се съобщава, че е взето решение опитите
да бъдат преустановени.
Този етап се характеризира с проучване в специализирана литература,
технически анализ, възникване на изобретателска идея, проверка на
работоспособността ѝ, отхвърляне на някои варианти и избор на действително
решаващото проблема решение.
За всички тези действия се влагат средства – за проучване, за изпитания,
ако са необходими командировки и т.н. Всички тези разходи следва да бъдат
отразени в специалната счетоводна сметка и да бъдат ясно дефинирани.
След достигане на очакваните резултати за изобретението следва да бъде
подготвена заявка за издаване на защитен документ.
Етапът на подготовка на заявка за издаване на защитен документ също
следва да бъде отразен в счетоводните записи, тъй като в него има значителни
разходи, като подготовка на описанието на създаденото изобретение, съгласно
изискванията на ЗПРПМ, разходи за подготовка на документи за заявяване,
избор на форма на защита (патент, полезен модел или и двете), такси за БПВ.
В същото време, обикновено инвеститорът, който в процедурите пред
БПВ се нарича „заявител“ (това е лицето, което ще бъде притежател на правата
по патента) подготвя бизнес-план за следващите години, за да има яснота по
отношение на очакваните приходи от използването на изобретението и
очакваните разходи за внедряване в собственото му производство и/или, на
базата на съществуващите пазари, за сключване на лицензионни договори.
Също така, на този етап е възможно да се анализира и евентуалното създаване
на нови пазари и инвестиране в рекламни действия за представяне на
изобретението, включително за подаване на заявка за марка, с която
изобретеният продукт да бъде представен на пазарите. Възможно е и вземане
на решение да не се подава заявка за патент, предвид необходимостта при
съставяне на описанието и претенциите да се разкрие достатъчно ясно за
специалист в областта същността му, а инвеститорът да няма желание да
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разкрива някои съществени моменти от нея – ноу-хау – които той би могъл да
запази в тайна при собственото си производство. Този вариант на поведение е
доста интересен и приложим, особено в областта на химическите и
фармацевтични производства. Разбира се, подобно решение е доста рисково
предвид възможността както от целенасочено така и от случайно изтичане на
информация за скритото знание.
Въпреки рисковете, при наличие на решение за запазване на тайната на
производството оценката ще бъде отнесена само към създаденото решение
като нова научно-техническа разработка.
От датата на подаване на заявка за издаване на защитен документ в
Българското патентно ведомство започва етапът на разглеждане на заявката до
издаване или не на поискания защитен документ.
Има няколко важни момента при разглеждане на заявката за патент,
които се отразяват не само върху разходите за тази процедура, но и върху
правата и възможностите, които заявителят има въз основа на подадената
заявка, които от своя страна също оказват влияние върху избора на подход и
метод за оценка. Такъв момент е датата на публикуване на заявката, след която
издаването на патент може да бъде оспорвано от трети лица. От нея, при
нарушение на издадения вече патент, се установяват правата върху защитеното
решение съгласно претенциите по тази публикация, при нарушение,
извършено в интервала от време от публикацията на заявката до датата на
издаване на патента.
След приключване на процедурата по експертиза, при положително
нейно решение, се достига до етапа на издаден защитен документ.
В този етап притежателят на патента има изключително права върху него
(чл. 19 ЗПРПМ), като може самият той да го използва, да забрани на трети лица
да го използват без негово съгласие, да се разпорежда с него, като например да
сключва лицензии от който и да е вид по негова преценка, например
изключителни, неизключителни, пълни, ограничени, както и да го продава.
При издаден защитен документ следва да се знаят разходите по
поддържането му, за внедряване, за преговори по отдаване на лицензии и
други, които също следва да бъдат счетоводно отразени.
Тъй като за едно и също изобретение (при определени условия) може да
бъде поискана защита и чрез Свидетелство за регистрация на полезен модел,
например при едновременно подадени заявки, следва при избора на подход за
оценяване да се има предвид и такава възможност, както и да се обсъди
влиянието на защитен документ от този вид към общата оценка.
Защо е използван терминът „общата оценка“ – съгласно ЗПРПМ двата
вида документи могат да се отнасят към едно и също изобретение, като срокът
на действие на патента е 20 години от датата на заявяване при заплащане на
годишни патентни такси, а срокът на регистрацията на полезния модел е
максимум 10 години, разпределени на три периода – 4 + 3 + 3 години, при
заплащане на такси за всеки от тях. При това, ако заявката за полезен модел е
подадена след заявката за патент, срокът на действието ѝ занапред се отчита от
датата на заявката за патент, т.е. не е ефективни 10 години. Също, съгласно чл.
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74г на ЗПРПМ разпореждането с един от издадените документи се счита за
разпореждане и с другия. Както се вижда, при оценяването следва да се
извършва проверка и за наличие на паралелна защита, за да не се оценява на
база на представени отделни лицензионни договори за идентични Патент и
Полезен модел и, ако са налице такива, те да се считат отнесени и към другия
документ.
ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ за оценяването е възможността
издадените защитни документи да бъдат оспорвани през цялото време на
действието им по различни причини, включително относно наличието на трите
изисквани по закон критерия за патентоспособност – вж. чл. 26 и чл. 74б от
ЗПРПМ. Тук следва да се има предвид и фактът, че Полезни модели се
регистрират без експертиза, т.е. са значително уязвими.
Тъй като всички етапи ясно могат да бъдат разграничени чрез
използването на графика на времето, тук я помествам за удобство, като в нея
са посочени и възможностите, които дава процедурата и които се отразяват при
избора на подхода за оценяване.

53

54

Къде на практика може да се установят датите, отделящи отделните
етапи на процедурата по издаване на защитен документ? Най-точно е да се
ползват библиографските данни, публикувани за всеки издаден патент или
полезен модел, както и при публикацията на заявката за патент, посочена в
Таблицата – това може да се види в електронното издание на Официалния
бюлетин на БПВ и на самия защитен документ. Копие от заглавната на
страница на такъв документ е представено тук долу.
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АНАЛИЗ ЗА ПРИЛОЖИМОСТТА И СИГУРНОСТТА НА ИЗБОР НА
ПОДХОД И МЕТОД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА
ЗАЩИТА
Както е посочено в таблицата, във всеки един от етапите на разработване
на ново техническо решение и на неговата защита с патент има значителна
документация – счетоводни и възлагателни документи, според подхода на
отделните инвеститори.
Обсъждане на възможностите за избор на оценителски подход и метод за
оценка за съответните етапи се извършва предвид наличните, предоставени на
оценителя документи и счетоводни справки, отнесени към етапите на защита,
които тук са групирани в четири основни групи:
Група I – Етап на разработка и подготовка на заявка за защита на
създадено изобретение.
Както добре се вижда от възможните налични документи, които са
неизчерпателно изброени в приложената Таблица, в този етап преобладават
разходни документи, отнесени към съответната сметка за разработката. С
други думи, за да има определена сигурност, оценителят може да се довери на
направените разходи и да използва документираните такива, за да определи
стойността на разработката. Т.е. в тази група един сравнително сигурен подход
е разходният, независимо кой от методите за него ще бъде избран от оценителя.
Факт е, че редица изследвания показват, че това е най-ниската стойност,
която би имал един интелектуален продукт – изобретение – в сравнение с
действително очакваните резултати от неговото използване. Все пак, добре е
да се има предвид, че даже и да има разработен бизнес-план, той на този етап
е твърде несигурен, най-малко поради все още съществуващата неяснота
относно създаденото изобретение и избора на варианта му, който ще бъде
основен за внедряване и заявяване, трудностите, които следва да бъдат
преодолени по време на внедряването му в производството, както и непълното
познаване на бизнес средата в областта на изобретението. Ако, все пак, има
разработен бизнес-план, приходният подход за оценяване би могъл да бъде
алтернатива, но едва ли би бил предпочетен, предвид доста високата
несигурност.
Група II – Етап на разглеждане на подадена в Патентното ведомство
заявка за патент.
В този етап също преобладават разходни документи, предимно свързани
с наемане на представители, на кореспонденция с Патентното ведомство по
подадената заявка, за разработване на техническа документация за внедряване
в производството. Също и за осигуряване на евентуални придружаващи
защити, като марки, дизайн или друго необходимо за представяне на продукта
по изобретението на пазарите. Следователно, има възможност за използване на
разходен подход с доста добра сигурност на резултатите, но при уговорката, че
това би била долната граница на очакваната стойност на оценката.
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В този етап, както е посочено на таблицата, е възможно сключване на
лицензионни договори, които определят и получаването на приходи от
инвеститора. От една страна, фактът на сключени един или повече
лицензионни договори сочи за интерес на пазара към новосъздаденото
изобретение, като би се очаквало и положително развитие на приходите от
продажби на собствено производство. Т.е. този факт определя една добра
сигурност по отношение на прилагането на приходен подход от оценителя, ако
възлагането на оценка е по време на разглеждания етап.
Тъй като периодът за разглеждане на заявката е доста дълъг, възможно е
да е започнало и собствено производство по изобретението, съответно да е
внедрена нова технология на производство. Следователно, на този етап има
възможност оценителят да получи счетоводни отчети, отразяващи
действителни приходи от изобретението, които вероятно ще са значително помалки от очакваните в по-дълъг следващ период, предвид чисто
технологичните особености на производствения процес при внедряване на нов
продукт или технология, но тези приходи могат да служат за добра основа за
обсъждане на евентуално подготвен от предприятието или съвместно с
оценителя бизнес-план за следващ период. Разбира се, при съобразяване с
всички рискове от факта, че все още процедурата в ПВ не е приключила. Както
се знае добре от оценителите, тази несигурност се отчита чрез съответните
дисконтови фактори, когато се използва приходен подход и по-специално найчесто прилагания метод на спестените роялти.
Очевидно, при ситуацията на наличие на приходи от внедряване и още
повече при наличие на лицензионни договори се предполага, че по-високо
доверие оценителят би гласувал на приходния подход, като все пак се има
предвид, че изходът от процедурата в ПВ не е ясен. Тук следва да се вземе
предвид и анализира достъпната към датата на оценка кореспонденция,
изпратена от Патентното ведомство, резултатите от проучванията, които са
направени във Ведомството и от които много зависи точното определяне на
конкурентната среда, за да могат да бъдат коректно обсъдени параметрите и
факторите, влияещи при оценката.
Група III – Етап на използване на изобретението по издаден патент.
В този етап вече има изход от процедурата в ПВ. Отказаните заявки няма
да бъдат разглеждани подробно тук. Само следва да се обърне внимание на
възможността, съгласно ЗПРПМ, при отказана заявка за патент да се поиска
защита с Полезен модел, ако има оставащ срок до навършване на 10 години от
датата на заявяване на патента. Т.е. наличието на тази втора по възможност
защита следва да бъде доказана от възложителя на оценката. Що се отнася до
избора на подход към оценката, ще следва внимателно да се разгледат
наличните документи по процедурата в предходния етап от Група II.
При положително решение на ПВ, на този етап има издаден защитен
документ, който ясно посочва притежателя на правата и дефинира правата му,
съгласно чл. 19 от ЗПРПМ.
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На този етап, независимо че има на разположение разходни документи,
се очаква, че инвеститорът вече има ясен бизнес-план, базиран както върху
собствените му проучвания, така и върху документите, посочени при
проучването от ПВ, има и яснота по отношение на средствата за производство
и търсенето на пазарите, както и от проявеното желание на конкуренти за
сключване на лицензионни договори. Следователно, тук трудно ще се обърнем
към разходните документи за извеждане на стойност на патента. Въпреки
известната принципна несигурност при оценяването на нематериални активи,
все пак на този етап има значително по-добра възможност да се предвидят
очакваните приходи в следващите години. Разбира се, уловката е в оставащия
период на действие на патентната защита и това дали тя се поддържа чрез
внасяне на съответните такси за това в ПВ. При това, няма как да се получат
гаранции, че патентът ще бъде поддържан в годините на предоставения на
оценителя бизнес-план. Това води до практическия извод, че все пак при
оценката следва да се внимава да не се взема прекомерно дълъг бъдещ период,
а да се приложи един подходящ срок напред, например 5 – 7 години (ако има
достатъчен период на действие на патентната защита). Тук, за илюстрация,
можем да се върнем към първата страница на издадения патент № 64239,
показана по-горе. Както е посочено в документа, датата на заявяване е
04.06.2001 г. и съгласно графиката в приложената таблица към настоящия
момент Патентът се намира в своята 20-та година и максималният му срок на
действие е до 04.06.2021 г. Следователно, при предположение, че
поддържащите годишни такси са платени, оставащия срок на действие на
правата върху този патент към днешна дата е 9 месеца. Този период следва да
бъде взет предвид при реализиране на оценката.
Както бе споменато по-горе, в ЗПРПМ е предвидена възможност за
оспорване на издаването на патента по всяко време на действието му, които
процедури са значително тежки и, освен административната, провеждана в
БПВ, следва и съдебна процедура.
В този период инвеститорът (патентопритежателят) има възможност да
води дела срещу евентуални нарушители на неговото право. Това е
информация, която оценителят трябва да знае, тъй като много често няма
яснота по отношение на изхода от такива съдебни процеси и големите разходи
за тях. Воденето на подобни дела силно затрудняват определянето на по-точни
приходни потоци, особено ако нарушителят е поискал и обявяване на
недействителност на издадения патент.
Важно е също да се има предвид, че след изтичане на срока на действие
на патента, дали поради неплащане на такси или поради изтичане на 20годишния срок, по закон изобретението остава на разположение на
обществото. Т.е. всеки конкурент/производител може да го използва свободно.
Лицензионни договори след този период също не могат да бъдат сключвани,
тъй като притежателят на издадения патент вече няма права върху него.
При относителната сигурност на определянето на бъдещите приходни
потоци на този етап, добра сигурност на оценката би дало използването на
приходния подход, предимно чрез метода на спестените роялти (дисконтиране
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на бъдещи парични потоци), който е най-пълната от оценителските техники.
Тя дава възможност определянето на настояща стойност да става при различни
нива на дисконтовата норма, като е съобразен потенциалът на пазара за растеж
на приходите. При това е налице възможност да се съобрази трайността на
актива в зависимост от неговата природа и в зависимост от конкретните
пазарни условия, и да се отчете стойността на парите във времето. Тук е важно
да се отчетат видовете живот на актива – физически, функционален,
технологичен, икономически и правен. Самата дисконтова норма може да бъде
изведена по различни модели, а най-често е базирана върху обичайно
използваните в конкретната област.
Група IV – Етап на използване на нематериален актив след изтичане
на срока на защита.
Както вече коментирах, изобретението, за което е бил издаден патент,
остава на разположение на обществото. Но има случаи, когато е възможно да
бъде направена оценка на скритото по време на действието на патента знание
– ноу-хау. Особено ако то е запазено в тайна толкова дълго време и все още има
значение за достигане на резултатите/качествата на производството,
реализирано по време на действието на патентната защита. В този случай
оценителят се сблъсква с несигурността от продължаващо пазене на знанието.
Единственото, което би помогнало за избор на подход за оценка, е интересът
от други инвеститори за сключване на договор за ноу-хау.
Въз основа на изложения кратък анализ на отделните етапи на създаване
и защита на изобретение се налага изводът, че не може да бъдат дадени ясни и
еднозначни указания към оценителите на нематериални активи за избора на
подход и метод за оценка, предвид несигурността относно крайния резултат от
процедурите в Патентното ведомство, както и обективната несигурност по
отношение на периода, в който ще се получават бъдещи приходи от
използването на изобретението, който период е не само законодателно
определен, но зависи и от активността и вземаните решения относно
поддържането му от инвеститора. Следователно, при всяка възложена оценка
е необходимо оценителят да определи в кой от посочените етапи се намира
представеният за оценка документ, да провери и изиска необходимите
счетоводни книжа, договори и други източници на информация, включително
да се ориентира за това дали защитата все още е действаща, и чак тогава да
избере някой от подходите за оценяване.
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ANALYSIS OF THE CHOICE OF APPROACH/METHOD OF
VALUATION OF AN INVENTION IN THE STAGES OF ITS
PROTECTION
engineer Maria N. Yanakieva-Zlatareva

Valuer of Intellectual and Industrial Property and Other Factual Relations

It is a well-known fact that technology worldwide develops thanks to inventions.
The main characteristic of inventions is that they are technical solutions that are
new to the world and do not follow logically from the knowledge acquired at the
time of their creation. That is to say, at the time of their creation there is only a
need to solve “narrow” problems of production and technology. Such technological
problems are defined by individuals or by company managers, each finding their
own approach to the solution. In any case, this leads to the creation of an invention
whose protection is then sought as per the law. Next comes the time for the
valuer’s input, regardless of whether the valuation is assigned by a company
interested in investing in the utilization of the invention or by the inventor to help
him or her decide to whom to sell it or with whom to enter into a license
agreement. However, the valuation of a solution that is unknown to the world and
is expected to have high potential, which valuation has a high degree of certainty
both for the valuer and the client, requires in-depth knowledge of the stages of the
procedure conducted by the relevant authority (in the case of Bulgaria – Patent
Office of the Republic of Bulgaria, abbreviated hereinafter as BPO) in order to
obtain a protection document. It is also necessary to know what rights the
protection gives, whether and when they can be challenged and in what way the
condition of the protected assets can be determined as at the valuation date.
This paper attempts at a systematic approach to the analysis of the choice of
valuation approach and method on the basis of the existing Bulgarian legislation
governing patent protection and the Bulgarian Valuation Standards.
STAGES OF DEVELOPMENT OF THE PROTECTION OF INVENTIONS AND
COSTS INHERENT TO EACH OF THEM
In order to achieve protection, an invention must have been created in the first
place. As mentioned before, the need to develop the technology may be due to the
inventor's own experience or that of the managers of a company. However,
regardless of who identifies this need, it can be defined as a problem facing the
specific technical area. The next step is to make an intellectual effort to achieve a
solution to the defined problem, which effort is always made by a natural person.
Legal entities may only entrust the development to one or more individuals.
According to the requirements of the Accounting Act, the assignment must be in
writing and a special account must be provided for tracking and reporting the
development costs. This is the beginning of the stage of development (creation) of
the invention.
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For the most part, the steps and possible documents presented in this paper relate
mainly to the case of a development carried out by a company or on its behalf.
However, it is indisputable that inventors also incur costs for the development of
inventions, which should also be documented at least with regard to the purchase
of materials, and that is why hereinafter the inventor and/or the legal entity
contracting the development will be referred to as “investor”.
The development stage does not have a specific duration defined by law. It can be
extremely short, but also very long. As is well known, the creation of the
granulated instant coffee, despite the exceptional company support and availability
of laboratories and financial resources, lasted for years and, ultimately, the
invention occurred after accidental spillage of some of the tested solutions, at the
moment when it was announced to the research team that a decision had been
made to suspend the trials.
This stage is characterized by research in the specialized literature, technical
analysis, the emergence of an inventive idea, verification of its feasibility, rejection
of some options and selection of the actual solution to the problem.
Funds are invested in all these activities – for research, for tests, for business trips,
etc. All these costs need to be reported in the special account and clearly defined.
Once the expected results have been achieved, an application for a protection
document for the invention should be prepared.
The stage of preparation of an application for the issuance of a protection
document should also be reflected in the accounting records, as it is characterized
by significant costs, such as for the preparation of a description of the invention
pursuant to the Patents and Registration of Utility Models Act (“PRUMA”), costs
for preparation of application documents, choice of the form of protection (patent,
utility model or both), fees collected by the BPO.
At the same time, the investor, who in the proceedings before the BPO is referred
to as “applicant” (this is the person who will be the owner of the patent rights)
usually prepares a business plan for the coming years so as to achieve clarity
regarding the expected income from the use of the invention and the expected costs
of its implementation in the investor’s own production processes and/or for entry
into license agreements on the basis of existing markets. Also, at this stage it is
possible to analyse the possible creation of new markets and investment in
advertising activities to present the invention, including filing an application for a
trademark under which the invented product will be marketed. It is also possible to
decide not to apply for a patent, given the need for the description and claims to be
sufficiently clear to a person skilled in the art, while the investor is unwilling to
disclose certain significant aspects of the invention’s essence /know-how/ which
the investor would be able to keep secret within the own production. Such
behaviour is quite interesting and applicable, especially in the field of chemical and
pharmaceutical industries. Obviously, such a decision is quite risky, given the
possibility of both intentional and accidental leakage of information about the
hidden knowledge.
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Despite the risks, if a decision to keep the secrecy of production has been made,
the valuation will concern only the created solution as a new scientific and
technical development.
The date of filing an application for the issuance of a protection document with the
Bulgarian Patent Office marks the beginning of the stage of consideration of the
application which continues until the requested protection document is issued or
denied.
There are several important aspects of the consideration of a patent application,
which affect not only the costs for this procedure, but also the rights and options
the applicant has on the basis of the application, which in turn also influence the
choice of valuation approach and method. One such aspect is the date of
publication of the application, after which the grant of a patent may be challenged
by third parties. From that date the rights to the already patented solution are
determined in case of infringement, according to the claims listed in the
publication, where the infringement was committed in the period from the date of
publication of the application to the date of patent grant.
After the completion of the expertise proceedings, in case of a positive decision,
the procedure reaches the stage of issued protection document.
At this stage, the owner of the patent has exclusive rights to it (Art. 19 PRUMA)
and may use it for own purposes, prohibit third parties from using it without prior
consent, utilize it e.g. by entering into license agreements of any type at own
discretion, such as exclusive, non-exclusive, complete, limited, and also sell it.
When a protection document is issued, the costs of its maintenance,
implementation, license negotiations and the like should be known and recorded in
the accounting books.
Since protection may be claimed for the same invention (under certain conditions)
also through a Utility Model Registration Certificate, for example in the case of
concurrent applications, such a possibility should be taken into account when
choosing the valuation approach, as well as the relevance of a protection document
of this kind to the common valuation.
Why the term “common valuation” is used: according to PRUMA, both types of
documents can refer to the same invention, where the term of validity of the patent
is 20 years from the date of application provided that the annual patent fees are
paid, and the term of validity of the registration of the utility model is for a
maximum of 10 years, divided into three periods, 4 + 3 + 3 years, provided that
payment of fees for each of these period is made. Moreover, if the utility model
application is filed after the patent application, its validity period runs as of the
date of the patent application, i.e. not full 10 years. Also, according to Art. 74d
PRUMA, any act of utilization of one of the issued documents is regarded as an act
of utilization also of the other document. As can be seen, the valuation should also
include an inquiry for the existence of a parallel protection, so as not to base the
valuation on separate license agreements for identical Patent and Utility Model
and, if any, these should be considered related to the other document.
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ESSENTIAL for the valuation is the possibility for the issued protection
documents to be challenged throughout their period of validity for various reasons,
including alleged non-fulfilment of the three criteria for patentability required by
law, cf. Art. 26 and Art. 74b PRUMA. The valuer should also take into account the
fact that Utility Models are registered without prior expertise, i.e. they are
significantly vulnerable.
Since all stages can be clearly distinguished by using a timeline, I place it here for
convenience, as it also indicates the possibilities provided by the procedure that
may affect the choice of valuation approach.

Where can the dates separating the different stages of the protection document
issuance procedure be identified in practice? It is most accurate to use the
bibliographic data published for each granted patent or utility model, as well as in
the publication of the patent application indicated in the Table – this can be seen in
the electronic edition of the Official Bulletin of BPO and the protection document
itself. A copy of the title page of one such document is presented here below.
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REPUBLIC OF BULGARIA

(19) BG (11) 64239 B1
7(51) F 03 D 11/04, 1/02

DESCRIPTION OF A PATENT
GRANTED FOR AN
INVENTION
PATENT OFFICE
(21) Register No. 105560
(22) Applied for on 04.06.2001
(24) Patent validity start date:
Priority data
(31) (32)
(33)
(41) Application published in
Bulletin № 12 on 29.12.2002
(45) Printed on 30.06.2004
(46) Published in Bulletin No. 6
on 30.06.2004
(56) Information sources:

(73), (72) Patent holder(s) and inventor
(s):
MIHAIL
KIRIAKOS
GEORGOPAPADAKOS
SOFIA, 159 G. S. RAKOVSKI STR.,
FL. 2
(74) Industrial property representative
Maria Nikolaeva Vladimirova,
1797 Sofia, Musagenitsa district,
104 Polk. G. Yankov Str., office 5

(62) Application separated from reg. (86) No. and date of PCT application:
No.
(87) No. and date of PCT publication:
(54) METHOD FOR CONSTRUCTION OF A WIND POWER PLANT

BG 64239 B1

(57) The method is applied in high mountain conditions. А topographic survey of
the area is prepared in advance with a minimum of 20 points with a distance
between them no less than 240 m, where the wind speed is in the range of 7.4 to
21.3 m/s and the density of the energy flow is from 811 to 257,968 W/m2.
Foundations are built in certain places and at least 20 tower motors are installed
on an area of 2,828 m2. Tower motors are of the type with three rotor blades on a
horizontal axis with a diameter of 60 m. These are built at a height of 46 to 69 m
above ground.
2 claims
________

64

ANALYSIS OF THE APPLICABILITY AND CERTAINTY OF THE
CHOICE OF VALUATION APPROACH AND METHOD AT THE
INDIVIDUAL STAGES OF PROTECTION
As indicated in the table, significant documentation accompanies each of the stages
of development of a new technical solution and its patent protection: accounting
and assignment documents, according to the individual investor’s approach.
Discussion of the choice of valuation approach and method for the respective stage
is carried out taking into account the available documents and financial statements
provided to the valuer, related to the stages of protection, which are here grouped
into four main groups:
Group I: Stage of development and preparation of an application for
protection of an invention
As can be clearly seen from the possible available documents, which are not
exhaustively listed in the above Table, at this stage the expenditure documents
related to the respective development account predominate. In other words, in
order to have some certainty, the valuer can rely on the costs incurred and use the
documented ones to determine the value of the development. That is to say, for this
group a relatively safe approach is the cost approach, regardless of which of the
underlying methods will be chosen by the valuer.
The fact is that a number of studies show that this is the lowest value that an
intellectual product /an invention/ would have compared to the actual results of its
use. However, it is preferable to keep in mind that even if a business plan is at
hand, this would be quite uncertain at this stage, at least due to the still existing
uncertainty about the invention and the hesitation as to which version to implement
and apply for; the difficulties that will need to be overcome during its
implementation in production, as well as the incomplete knowledge on the
business environment in the field of the invention. If, however, a business plan has
been prepared, the income approach to valuation could be a plausible alternative,
but would hardly be preferred given the rather high uncertainty.
Group II: Stage of consideration of a patent application filed with the Patent
Office
This stage is also characterized by expenditure documents, mainly related to the
hiring of representatives, the correspondence with the Patent Office regarding the
filed application and the development of technical documentation for
implementation in the production. Also, documents aimed at providing any
accompanying protections, such as trademarks, designs or other efforts necessary
for the presentation of the resulting product to the markets. Therefore, it is possible
to apply the cost approach with fairly good certainty of results, but with the
proviso that this would determine the lower end of the expected value.
At this stage, as indicated in the table, it is possible to enter into license agreements
which determine the investor’s revenues. On the one hand, the existence of one or
more license agreements indicates that market participants are interested in the
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newly created invention, which would give rise to expectations for a positive
development of sales revenues from own production. Thus, this circumstance
determines a good certainty as to the application of the income approach by the
valuer, if the valuation is assigned during the stage in question.
As the period for consideration of the application is quite long, it is possible that
own production based on the invention has already started, or a new production
technology has been introduced. Therefore, at this stage it is possible for the valuer
to obtain financial statements reflecting the actual revenues from the invention,
which are likely to be significantly less than expected in the longer term, given the
purely technological aspects of the production process when implementing a new
product or technology, but these revenues can serve as a good basis for discussing
a possible business plan prepared by the company separately or in collaboration
with the valuer for an upcoming period. Of course, this should reflect all the risks
related to the fact that the procedure at the Patent Office has not yet been
completed. As is well known by valuers, this uncertainty is taken into account by
means of the relevant discount rates applied when using the income approach and
in particular by the most commonly used Relief from Royalty method.
Obviously, in a situation where revenues from the implementation have been
generated, or, to an even greater extent, where license agreements exist, it would
be expected that the valuer would have a higher confidence in the income
approach, although bearing in mind that the outcome of the procedure at the Patent
Office is still unclear. Here, the valuer should take into account and analyse the
correspondence with the Patent Office available as at the valuation date, and the
results of the studies carried out by the Patent Office on which the precise
determination of the competitive environment depends, in order to be able to
appropriately consider the parameters and factors influencing the valuation.
Group III: Stage of use of the patented invention
At this stage the outcome of the procedure at the Patent Office is already known.
Rejected applications will not be discussed in detail here. It is only necessary to
mention the possibility provided by PRUMA to request protection as Utility Model
of an invention for which patent was denied, if 10 years from the date of filing the
patent application have not yet passed. The availability of such alternative
protection should be proved by the client. As regards the choice of valuation
approach, the available procedural documents from the previous stage of Group II
will have to be carefully considered.
In case the Patent Office has granted the requested patent, at this stage a protection
document has been issued, which clearly defines the rights granted and indicates
their holder, according to Art. 19 PRUMA.
At this stage, in spite of the availability of expenditure documents, it is expected
that the investor already has a clear business plan based on both his own surveys
and the documents indicated in the Patent Office study, and there is also clarity
regarding the funds for production and marketing, as well as any expressed desire
from competitors to enter into license agreements. Therefore, the valuer would be
unwilling to refer to the expenditure documents in order to derive the value of the
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patent. Despite some uncertainty in principle in the valuation of intangible assets,
there is still a significantly better opportunity at this stage to predict expected
revenues in the coming years. Of course, the catch is in the remaining period of
validity of the patent protection and whether it will be maintained by paying the
required fees to the Patent Office. Moreover, there is no guarantee that the patent
will be maintained for the period envisaged in the business plan provided to the
valuer. This leads to the practical conclusion that the valuation should nevertheless
not assume an excessively long future period, but take as a basis an appropriate
period of e.g. 5 to 7 years (if a sufficient period of validity of the patent remains).
Here, for illustration, we can return to the first page of patent No. 64239 shown
above. As indicated in that document, the application date is 4 June 2001 and,
according to the chart in the table, the patent is currently in its 20th year and its
maximum validity is until 4 June 2021. Therefore, assuming that the annual fees
maintaining the patent have been paid, the remaining validity of the rights to this
patent to date is 9 months. This period should be taken into account in carrying out
the valuation.
As mentioned above, PRUMA provides for the possibility to challenge the
issuance of a patent at any time during its validity – a significantly cumbersome
procedure involving administrative proceedings at the Patent Office and then court
proceedings.
In this period the investor (patent owner) has the opportunity to file lawsuits
against any person infringing on their right. This is information that the valuer
needs to know, as very often there is no clarity on the outcome of such lawsuits, as
well as on the often rather high legal expenses. Such litigations make it very
difficult to determine more accurate revenue streams, especially if the infringer has
also requested the invalidation of the granted patent.
It is also important to keep in mind that after the expiration of the patent, whether
due to non-payment of fees or to the expiration of the 20-year period under the law,
the invention remains available to the public. This means that any
competitor/manufacturer can use it freely. License agreements cannot be concluded
after this period either, as the holder of the patent no longer has any rights to it.
Given the relative certainty of determining future revenue streams at this stage, a
fairly good certainty of the valuation would be provided by the use of the income
approach, mainly through the Relief from Royalty method (discounting of future
cash flows), which is the most complete among the valuation techniques. It allows
the determination of present value to take place at different levels of the discount
rate, taking into account the market potential for revenue growth. Furthermore,
there is an opportunity to adjust the service life of the asset depending on its nature
and depending on the specific market conditions, and take into account the time
value of money. Here it is important to consider the types of life of the asset –
physical, functional, technological, economic and legal. The discount rate itself can
be derived using different models, and is most often based on those commonly
used in the particular field.
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Group IV: Stage of use of an intangible asset after the expiration of the
protection period
As I have already noted, the invention for which a patent has been granted remains
available to the public. But there are cases where it is possible to value the
knowledge hidden during the validity of the patent, i.e. know-how, especially if it
has been kept secret for so long and is still important for achieving the
results/qualities of the production realized during the validity of the patent
protection. In this case, the valuer is faced with the uncertainty of the continuing
secrecy of the know-how. The only thing that would help to choose a valuation
approach is the interest by other investors to obtain a know-how contract.
Based on the brief analysis of the individual stages of creation and protection of an
invention, it can be concluded that it is not possible to give clear and unambiguous
instructions to the valuers of intangible assets as to the choice of valuation
approach and method, given the uncertainty about the outcome of the procedures at
the Patent Office, as well as the objective uncertainty regarding the period in which
future revenues from the use of the invention will be received, which period is not
only determined by law, but also depends on the investor’s commitment and
decisions to maintain it. Therefore, for each valuation the valuer needs to
determine to which stage the document submitted for valuation corresponds,
request and review the necessary accounting documents, contracts and other
sources of information, and also find out whether the protection is still valid and
only then choose one of the valuation approaches.

68

69

ШЕСТА НАЦИОНАЛНА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, СОФИЯ 2020
Георги Георгиев, MRICS RV, REV

КЛЮЧОВАТА РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В
УЛОВИЯТА НА КРИЗАТА С COVID 19
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ТЕМИТЕ

Ефекти върху пазара на имоти

Предизвикателствата при оценка на имоти

Какво следва?/Очаквания

03

04

Здравната криза и икономическите последици

02

01
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ЗДРАВНАТА КРИЗА И ПОСЛЕДИЦИТЕ

•27,6 млн. случая
•18,6 млн. оздравели

72

ЗДРАВНАТА КРИЗА И ПОСЛЕДИЦИТЕ

•17 313 случая
•12 297 оздравели
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 Спад на инвестициите в икономиката, както
национални така и чужди инвестиции.

 Повишаване на безработицата до близо 7%;

 Спад на Брутния вътрешен продукт със средно
5,5%;

ЗДРАВНАТА КРИЗА И ПОСЛЕДИЦИТЕ
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 Добра перспектива за пазара на имоти на база предходните 2018 и 2019 год. и тенденция за
растеж през Q1 2020. Известно забавяне на пазара в периода до края на май и началото на
юни 2020 год. Към края на Н1 2020 пазара на имоти се стабилизира и отбеляза ръст от около
4% в сравнение със същия период на 2019.
 Здравната криза накара предприемачите и инвеститорите в нови проекти да преосмислят
философията си за ценообразуване и концепцията на бъдещите си проекти.
 Въпреки кризата банките не спряха кредитирането, но преосмислиха критериите на които
следва да отговарят бъдещите им клиенти.
 За да реализират даден имот на пазара, продавачите на имоти се наложи да обмислят
цените, на които обявяват имотите си за продажба, и да бъдат готови за преговори и погъвкави.
 За да посрещнат евентуални рискове от инвестицията, купувачите следва в бъдеще да
оценяват правилно и реално своите възможности да посрещнат тежестта на очакващите ги
задължения.

ЕФЕКТЪТ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ИМОТИ
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2019
5,9%

2018
5,2%

*Данни за изменение на цените на жилища в България – Национален статистически институт

2016
7,5%

2017
7,5%

ЕФЕКТЪТ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ИМОТИ

2020
4,7%

*Данни – Национален статистически институт и Bulgarian properties
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Брой издадени разрешения за строеж
Ръстът на издадените разрешения за строеж
на жилищни сгради, наблюдаван за периода
2017-2019, забавя тенденциите за възход, като в
края на Q1 2020 нивата са стабилни.
2018 беше годината, в която броят на
издадените разрешения за строеж достигна
нивата от предкризисните години – 2008 и 2009.

 Средна цена за гр. София – 1176 €/кв.м. Най-скъпа локация – Докторски паметник,
най-евтини райони – Обеля и Модерно предградие. Най-предпочитани райони Лозенец, Яворов, Изток, Изгрев, Ив.Вазов, Мед.Академия;
 Средна цена за Пловдив – 795 €/кв.м. и ръст за града около 3,5%;
 Средна цена за Варна – 852 €/кв.м. и ръст за града около 1,9%;
 Средна цена за Бургас – 880 €/кв.м. и ръст за града около 1,9%;
 Средна цена за Русе – 660 €/кв.м. и ръст за града около 3,0%;

Жилищни имоти

ЕФЕКТЪТ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ИМОТИ
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Q1 2020 г. площта на офисите клас A и B в София се увеличи до над 2 020 000 кв.м.
Средната доходност за офиси клас A в гр. София се задържа на 7.5%.
Районите на отсечката 7-11 км на Цариградско шосе, Бизнес Парк София и Хладилника
продължават да бъдат главните желани локации. Наемните нива се задържат
приблизително 15.00 евро/кв.м.
Преди ефекта от кризата, средният процент на безработица към средата на месец март е
около 4.1%, което рефлектира в заетостта и нуждата от нови офис проекти. Очакванията са
нивото на безработица да достигне 7% и нагоре.
Q1 2020 се наблюдава забавяне на офис пазара, като сделките на ниво площ са с около 22%
по-малко в сравнение със същия период от миналата година.

Свиване на икономиката с min. 3% по данни на правителството през 2020 г., което ще е
ефект от текущата кризисна ситуация с Covid-19.
Не се очаква голям ръст в нови проекти какъвто наблюдавахме през последните три години.
Текущата ситуация ще доведе до забава във въвеждане в експлоатация на вече готовите
проекти, дължащо се предимно на административни пречки.
Наемните нива са стабилни към края на Q1 2020. Тенденциите на макро ниво, както и
създалата се нова обстановка, биха довели до спад на наемните нива и увеличаване на
незаетите площи до края на годината. От друга страна противоепидемичните мерки ще
променят концепиите за използване и управление на офис площи.

*Данни – Национален статистически институт, Coliers, MBL







Очаквания









Пазар на офис площи

ЕФЕКТЪТ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ИМОТИ
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*Данни – Coliers, MBL









Предлагане – Клас А - 954 200 кв.м. || Клас В - 1 065 900 кв.м.;
Заетост за гр. София – 90%;
Наемни нива гр. София - Клас А - 13 €/кв.м. || Клас В - 10 €/кв.м.;
Офис площи в етап на изграждане за гр. София – 392 000 кв.м.;
Сделки за около 26 700 кв.м.;
Нетно усвоени нови офис площи – 7 100 кв.м.
Търсене по сектори – 1| 60% - ИТ и Телекомуникации; 2| 20% Търговия
на дребно; 3| 10% Други индустрии;
 Най-големи сделки за Q1 2020 – 3500 кв.м. наемател Юбисофт в
Полиграфия център || 670 кв.м. наемател Тайдбанкинг в Мегапрак;
 Други офис дестинации със значително по-малък обем на площи –
Пловдив, Бургас и Варна.

Пазар на офис площи – пазарна информация

ЕФЕКТЪТ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ИМОТИ
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Индустриални площи – 252 000 кв.м.;
Очаквани нови индустриални площи || в процес на проектиране – 122 000 кв.м.;
Общо индустриални площи за гр. София – 3 000 000 кв.м.;
Заетост на индустриални площи за гр. София – 97%;
Наети индустриални площи – 975 000 кв.м.;
Наемни нива индустриални площи – топ локации – 5,00 – 6,00 €/кв.м.
|| второстепенни локации – 3,50 – 4,50 €/кв.м.

*Данни – MBL, към H1 2019








Пазар на индустриални площи – пазарна информация

ЕФЕКТЪТ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ИМОТИ

80

*Данни – MBL, към Q3 2019

 Търговски площи – 845 200 кв.м.;
 Незаети площи за гр. София – 9.7%;
 Големи търговци от търговията с храни || брой търговски обекти –
Billa – 128 бр., Lidl – 97 бр.; Kaufland – 59 бр., Т-market – 74 бр.;
 Наемните нива на търговски имоти, находящи се на главните улици в
гр. София, достигат до 70 €/кв.м.

Пазар на търговски площи – пазарна информация

ЕФЕКТЪТ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ИМОТИ
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*Данни – Bulgarian Properties

Индекс на достъпност

ЕФЕКТЪТ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ИМОТИ
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Извънредното положение и пълно затваряне на голяма част от бизнеса;
Психологическия фактор и нагласите на гражданите и бизнеса за бъдещето;
Пазарната неопределеност;
Липса на подобни модели и явления в исторически план, които да са приложими в новата
ситуация;
Ролята на професионалните организации;
Ключова роля на стандартите за оценяване;
Възможност за пораждане отново на диалога за намиране на място на AVM при оценка на
недвижими имоти;
Използване на различни канали за комуникация, включително и нови начини за
осъществяване на оглед, които да заменят физическото присъствие на оценител на мястото
на обекта.

До какво доведе здравната криза и в каква посока тя се
отрази на работата на оценителите?

ПРЕДИЗИВИКАТЕЛСТВА ПРИ ОЦЕНКАТА НА
ИМОТИ
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 Професионалните организации имат ключова роля в регулирането и популяризирането на
дейността на оценителите в обществото.
 В периоди на неопределеност (здравната криза от средата на Март 2020) професионалните
организации публикуват указания за начина, по който следва да се спазват професионалните
и етични правила на професионалния оценител и начина, по който следва да се прилагат
стандартите за оценка и отчитането на неопределеността в доклада за оценка.
 При липса на исторически модели, както и достатъчно достоверна пазарна информация, се
повишава нивото на неопределеност в доклада за оценка, както и отговорността на
професионалния оценител.

Ключовата роля на стандартите и професионалните
организации

ПРЕДИЗИВИКАТЕЛСТВА ПРИ ОЦЕНКАТА НА
ИМОТИ
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*Използвани тези –
https://www.rics.org/uk/upholding-professional-standards/sector-standards/valuation/valuation-coronavirus/
https://www.propmodo.com/using-alternative-data-for-property-valuation-models-post-covid-19/

 Налична пазарна информация и достоверност;
 Допускания;
 Нужда от нови и различни данни, на база на които да се
изгради заключение за стойност.

Подходи, базирани на пазарни данни:
Сравнителен подход
Приходен подход

ПРЕДИЗИВИКАТЕЛСТВА ПРИ ОЦЕНКАТА НА
ИМОТИ
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В доклад за оценка следва да се отбележи прозрачна и акуратна
дефиниция/описание на материална/пазарна неопределеност която
би рефлектирала върху оценката.

Материална/пазарна неопределеност – в случаите, в които
въздействието върху резултата от оценката е силно повлиян.

Материална/пазарна неопределеност – в случаите, в които
неопределеността засяга пряко ползвателя на оценката.
В случаите, в които неопределеността е във висока степен, следва
да се обърне внимание на възможните рискове/загуби, на които са
изложени собственикът на обекта или трета страна, ползваща се от
оценката.

01

02

03

04

ПРЕДИЗИВИКАТЕЛСТВА ПРИ ОЦЕНКАТА НА
ИМОТИ
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Пазар на офиси – преосмисляне на концепциите за използване на
офис площи, промяна в изискванията на наематели и служители,
yield – 8% за офиси клас „А“.

По-слаба активност сред потенциални бъдещи клиенти, изправени
пред несигурността, свързана с корона вируса;

По-малко на брой нови проекти със сравнително по-малка площ;

Раздвижване на вторичния имотен пазар;

Запазване нивата на лихвите по кредитите и релаксация на
изискванията на банките към бъдещи клиенти;

Сравнително устойчиво възстановяване на пазара след
карантината през март и април;

ОЧАКВАНИЯ
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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SIXTH NATIONAL VALUATION CONFERENCE, SOFIA 2020
Georgi Georgiev, MRICS RV, REV

THE KEY ROLE OF THE BULGARIAN VALUATION STANDARDS

VALUATION OF REAL ESTATE PROPERTIES
IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 CRISIS
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Effects on the real estate market

Challenges in the valuation of properties
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The healthcare crisis and the economic consequences
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New cases

18 February

Globally

For the entire
period

THE HEALTHCARE CRISIS AND THE CONSEQUENCES

•27.6 million cases
•18.6 million recovered
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New cases

Bulgaria

For the entire
period

14 August

THE HEALTHCARE CRISIS AND THE CONSEQUENCES

•17 313 cases
•12 297 recovered
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 Decrease in both national and foreign investment in
the economy.

 Increase in unemployment to the rate of nearly 7%;

 Decrease in GDP by approximately 5.5%;

THE HEALTHCARE CRISIS AND ITS CONSEQUENCES
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 A good perspective for the real estate market based on the previous years 2018 and 2019 and the
growth trend in Q1 2020. A certain slowdown of the market in the period between the end of May and
the beginning of June 2020. At the end of H1 of 2020, the real estate market was stabilised and
showed a 4% growth as compared to the same period in 2019.
 The healthcare crisis finally made entrepreneurs and investors in new projects rethink their pricing
philosophy and the concept for their future projects.
 Despite the crisis, the banks did not stop providing credits, but reviewed the criteria their
prospective clients should meet.
 In order to sell properties on the market, sellers of real estate properties had to reconsider the
prices announced for their properties for sale and prepare themselves for negotiations and increased
flexibility.
 In order to overcome eventual risks from the investment, buyers should properly and reasonably
evaluate their capabilities in the future and face the burden of the prospective debt.

EFFECTS ON THE REAL ESTATE MARKET
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2019
5.9%

2018
5.2%

*Data about the change in the prices of housing properties in Bulgaria – National Statistical Institute

2016
7.5%

2017
7.5%

THE EFFECT ON THE REAL ESTATE MARKET

2020
4.7%

*Source – National Statistical Institute and Bulgarian properties
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Number of building permits issued
The increased number of building permits for residential buildings issued, which has been observed
over the period 2017-2019, slows down the trends
for a rise, with stable levels at the end of Q1 2020.
2018 was the year when the number of building
permits issued reached the levels of the pre-crisis
years 2008 and 2009.

 Average price in Sofia – 1176 €/m2 Most expensive location – Doctor’s monument, cheapest
regions – Obelya and Modern Suburb. Most demanded regions – Lozenets, Yavorov, Iztok,
Izgrev, Iv. Vazov, Medical Academy;
 Average price in Plovdiv – 795 €/m2 and growth of about 3.5% for the city;
 Average price in Varna – € 852/m2 and growth of about 1.9% for the city;
 Average price in Burgas – € 880/m2 and growth of about 1.9% for the city;
 Average price in Ruse – € 660/m2 and growth of about 3.0% for the city;

Housing properties

EFFECTS ON THE REAL ESTATE MARKET
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In Q1 2020, class A and B office spaces in Sofia increased to more than 2 020 000 m2. The average
return on investment for class A offices in Sofia kept its rate of 7.5%.
The regions at the 7-11 km section of Tsarigradsko Shosse, Business Park Sofia and Hladilnika con
tinued to be among the locations with the highest demand. The rent levels kept their rate of approxi
mately EUR 15.00/m2.
Due to the effect of the crisis, the average unemployment rate mid-March was about 4.1%, which ref
lected on the employment rates and the need of new office projects. It is expected that the unemploy
ment rate will reach 7% or higher.
During Q1 2020 a slowdown of the market for office spaces has been observed, with 22% less trans
actions in terms of area as compared to the same period of the previous year.

Shrinking of the economy by min. 3% in 2020 based in information from the government, which will
be the result of the current Covid-19 crisis.
No major growth in new projects is expected, as it was the case over the past three years. The curre
nt situation will lead to a delay in the commissioning of projects that have already been completed,
which is mainly the result of administrative barriers.
The rent levels are stable at the end of Q1 2020. The trends at macro level, as well as the new circu
mstances, could lead to a decline in the rent levels and increased vacancies by the end of the year.
On the other hand, the preventive anti-epidemic measures will change the concepts of use and man
agement of office spaces.

*Source – National Statistical Institute and, Coliers, MBL
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*Source – Coliers, MBL









Supply – Class A - 954 200 m2 || Class B - 1 065 900 m2;
Occupancy rate in Sofia – 90%;
Rent levels in Sofia - Class A - 13 €/m2 || Class B - 10 €/m2;
Office spaces under construction in Sofia – 392 000 m2;
Transactions for approximately 26 700 m2;
Net new office spaces occupied – 7 100 m2
Demand by sectors – 1| 60% - IT and Telecommunications; 2| 20% Retail;
3| 10% Other industries;
 Most significant transactions for Q1 2020 – 3500 m2, lessee - Ubisoft in
Polygraphia Office Centre || 670 m2, lessee - Tidebanking in Megapark;
 Other office space destinations with significantly lower volume of office spaces
– Plovdiv, Burgas and Varna.

Office space market – information about the market
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Industrial spaces – 252 000 m2;
New industrial spaces expected || under construction – 122 000 m2;
Total industrial spaces in Sofia – 3 000 000 m2;
Occupancy rate of industrial spaces in Sofia – 97%;
Industrial spaces leased – 975 000 m2;
Rent levels of industrial spaces – top locations – 5.00 – 6.00 €/m2 || secondary
locations – 3.50 – 4.50 €/m2

*Source – MBL, as of H1 2019








Industrial space market – information about the market
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*Source – MBL, as of Q3 2019

 Commercial spaces – 845 000 m2;
 Vacant spaces in Sofia – 9.7%;
 Large retailers from the food industry || number of commercial premises –
Billa – 128, Lidl – 97; Kaufland – 59, Т-market – 74;
 The rents for commercial premises located at the main streets of Sofia reach
up to 70 €/m2

Commercial space market – information about the market
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*Source – Bulgarian Properties

Affordability rate
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Declared state of emergency and full lockdown for a significant part of the business;
The psychological factor and the attitudes of the citizens and the business for the future;
Market uncertainty;
Lack of similar models and events in historical perspective, which could be applicable to the new
context;
The role of professional organisations;
The key role of the valuation standards;
Possibility for re-opening of the dialogue for the application of AVM in the valuation of real estate
properties;
Using different channels for communication, including new methods for site visits, which could
replace the physical presence of a valuer at the site location.

What was the effect of the healthcare crisis and how will it affect the work
of valuers?

CHALLENGES IN THE VALUATION OF PROPERTIES
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 Professional organisations have a key role in the regulation and dissemination of the valuers’ activity
in society.
 During periods of uncertainty (the healthcare crisis since mid-March 2020), the professional
organisations are the ones that publish guidelines how to comply with the professional and ethic
rules applicable to the professional valuer, how the valuation standards should be applied and how
uncertainty should be accounted for in the valuation report.
 The lack of historical models and of sufficiently reliable market information results in an increase of
the level of uncertainty in the valuation report and an increase in the responsibility of the professio
nal valuer.

The key role of the standards and professional
organisations

CHALLENGES IN THE VALUATION OF PROPERTIES
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*Theses used –
https://www.rics.org/uk/upholding-professional-standards/sector-standards/valuation/valuation-coronavirus/
https://www.propmodo.com/using-alternative-data-for-property-valuation-models-post-covid-19/

 Available market information and reliability;
 Assumptions;
 Need of new and diverse information to be used for making a c
onclusion about the value.

Approaches based on market data:
Comparative approach
Revenue approach

CHALLENGES IN THE VALUATION OF PROPERTIES
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A transparent and accurate definition/description of the substantive/marke
t uncertainty that could reflect on the valuation should be included in the v
aluation report.

Substantive/market uncertainty – in the cases where the impact on the res
ult from the valuation is significantly affected.

Substantive/market uncertainty – in the cases where uncertainty has direc
t impact on the person that will use the valuation.
Where there is high level of uncertainty, particular attention should be pai
d to the possible risks/losses, which the site owner or a third party using t
he valuation are exposed to.

01

02

03

04
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Office space market – revisiting the concepts for using the office spaces,
changes in the requirements of the lessees and employees, 8% yield for
class A offices.

Reduced activity among prospective clients facing the uncertainty behind
the coronavirus;

Lower number of new projects with comparatively lower areas;

Dynamics on the secondary real estate market;

The interest rates on credits will remain the same and the banks will relax
their requirements to prospective clients;

Relatively stable recovery of the market after the lockdown in March and
April;

EXPECTATIONS
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THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ОЦЕНКАТА НА
ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
В БЪЛГАРИЯ
доц. д-р Даниела Георгиева, Лесотехнически университет
В условията на пазарна икономика и непрекъснато повишаващи се
изисквания към горите и техните многообразни ресурси, стойностната оценка на поземлените имоти в горски територии се превръща в необходима дейност.
В нашата страна оценката на гори практически се осъществява от 1999
г. с влизането в сила на Наредба № 32 за оценка на гори и земи от горския
фонд. През 2003 г. тази наредба е отменена и се прие Наредба за определяне
на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване
и сервитути върху гори и земи от горския фонд.
Редица обстоятелства, свързани с промени в оценителската дейност,
спазването на Европейските и Международни стандарти за оценяване, изискването за определяне на пазарна цена на поземлените имоти в горска територия, приемането на Закона за горите от 2011 г., както и измененията в Закона
за независимите оценители, наложиха приемането през 2011 г. на Наредба за
оценка на поземлени имоти в горски територии, която и понастоящем е действащия нормативен документ.
Така също на 01.06.2018 г. на Общо събрание на Камарата на независимите оценители в България бяха приети Български стандарти за оценяване,
които да се прилагат при изготвянето на стойностни оценки на различните
видове активи.
Ето защо, когато се определя стойност на поземлен имот в горска територия, трябва да се познава спецификата, както на обекта на оценка, така и на
нормативните разпоредби, свързани с него.
1. Същност и специфика на поземлените имоти в горска територия
Съгласно чл.2 от Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии ”поземлен имот в горска територия е имот, отразен в кадастралната карта или в картата на възстановената собственост като горска
територия по смисъла на чл. 2, ал.1 и 2 от Закона за горите, а именно:
 „земи, заети от горскодървесна растителност с площ не помалка от 1 дка, височина на дървостоя в зряла възраст не помалко от 5 м, широчина на насаждението, измерена между
стъблата на крайните дървета, не по-малко от 10 м, и проекция
на короните не по-малка от 10% от площта на насаждение;
 площи, които са в процес на възобновяване и все още не са достигнали, но се очаква да достигнат минимална проекция на коро107

ните 10 % и височина на дърветата 5 м;
 площи, които в резултат на антропогенна дейност или естествени причини са временно обезлесени, но подлежат на възобновяване;
 защитни горски пояси, както и ивици от дървета с площ, поголяма от 1 дка, и широчина над 10 м;
 насаждения в системи и съоръжения за предпазване от вредното
въздействие на водите;
 клекови формации;
 съобщества от дървесни или храстови видове, разположени край
водни обекти (чл.2, ал.1, ЗГ).
 голини, недървопроизводителни земи и други територии, предназначени за горскостопанска дейност;
 карстови образувания, разположени в земите по т. 1 и 2;
 защитни горски пояси с размери, по-малки от определените в
ал.1, т.4.
Правото на собственост върху горските територии може да принадлежи
на физически и юридически лица, на държавата и общините, т.е. разграничават се две основни форми на собственост: частна и публична. Субекти на
частната собственост могат да бъдат отделното физическо или юридическо
лице, държавата и общините, които самостоятелно я ползват, стопанисват
и/или се разпореждат с обекта на собственост. При публичната собственост
субекти са само държавата или общините.
Понастоящем разпределението на горските територии по видове собственост е следното:
 държавни горски територии - 3 172 692 ha (75.9 %);
 общински горски територии – 520 887 ha (12.5%);
 горски територии на физически лица – 424 959 ha (10.2%);
 горски територии на частни юридически лица – 39 279 ha (0.9%);
 горски територии на религиозни общности – 22 300 ha (0.5%).
Така също горските територии в съответствие с преобладаващите им
функции се делят на защитни, специални и стопански (чл. 5 от Закон за горите, 2011 г.). Горите със стопански функции са 61,7% от общата площ на горските територии. Останалата част – 38,3%, са със защитни и специални функции. Горските територии, включени в Европейската екологична мрежа Натура 2000, са 57% от общата горска площ.
От горното следва, че при оценката на поземлени имоти в горски територии могат да се срещат както залесени, така и незалесени горски територии, гори със стопански, специални или защитни функции, имоти – частна
или публична собственост, така също самозалесили се земеделски земи, лесопаркове в урбанизирани територии и други. Това от своя страна обуславя
сложността на оценителската дейност, свързана с използването и оценяването на природните ресурси.
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2. Как се изготвя стойностна оценка на поземлен имот в горска територия?
„Оценката на поземлен имот в горска територия представлява становище на оценителя относно стойността на обекта в определен момент
от време и в условията на конкретен пазар, изготвено под формата на доклад в писмена форма, подписан и подпечатан“ (чл. 37 от наредбата).
От една страна, съгласно чл. 22, ал. 3, т. 5 от Законa за независимите
оценители, както и решение на Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България в сила от 01.06.2018 г., при съставянето на оценителския доклад трябва да се прилагат Българските стандарти за оценяване.
От друга страна, поради големият дял на държавната собственост на
поземлените имоти в горски територии – 76% от общата площ, трябва да се
спазват условията и реда на действащото законодателство в страната.
Така че, при изготвянето на оценителския доклад, оценителите на поземлени имоти в горски територии трябва да спазват и прилагат както Българските стандарти за оценяване и по-конкретно част I, раздел 1.4 Минимални изисквания за съдържанието на оценителския доклад, така и Наредба за
оценка на поземлени имоти в горски територии (обн. ДВ, бр.63/2011 г.).
Оценката се изготвя от правоспособен независим оценител на поземлени имоти в горски територии, регистриран по Закона за независимите
оценители (чл.4, ал.2 от наредбата).
„Независим оценител на поземлени имоти в горски територии” е лице
с висше лесовъдско образование, което притежава удостоверение или диплома за завършен курс за оценка на гори и земи в горски територии, регистрирано в регистър по реда на ЗНО и има право да изготвя и подписва доклад
за оценка на поземлени имоти в горски територии (ДР, т. 16 от наредбата).
Ред и последователност на оценката
Изготвянето на оценката се възлага от собственика или от заинтересованото лице чрез сключване на договор с независим оценител на поземлени
имоти в горски територии. Оценката се извършва за сметка на възложителя
(чл. 34 от наредбата).
При възлагане на оценката възложителят прилага следните документи:
1. Скица на имота с регистър на координатите и актуален лесослой,
издадена от общинската служба по земеделие по реда на Наредба № 49 от
2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (обн., ДВ,
бр. 102 от 2004 г.; попр., бр. 113 от 2004 г.), или скица на имота със списък на
координатите на точките, определящи границите на поземления имот, издадена от службата по геодезия, картография и кадастър по реда на Закона за
кадастъра и имотния регистър;
2. Извадка от картата на горскостопански план или програма с нанесено местоположение на оценявания имот, заверена от структура на ИАГ, от
съответното държавно горско стопанство (ДГС), държавно ловно стопанство
(ДЛС), учебно-опитно горско стопанство (УОГС), както и от общината за
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собствените ù горски територии;
3. Таксационни описания на подотделите, образуващи имота, заверени
от структура на ИАГ, съответното ДГС, ДЛС, УОГС, както и от общината –
за собствените ѝ горски територии (когато има изработен горскостопански
план);
4. Информацията по т. 2 и т. 3 се предоставя със съгласието на собственика на имота;
5. Удостоверение за идентичност на подотделите от съответното ДГС
или ДЛС, когато не е нанесен актуален лесослой на скицата по т. 1;
6. Ако имотът попада в курорт от национално или местно значение,
съответната община, в чието землище попaда имотът, издава удостоверение
за отстоянието на имота от границите на курорта.
Оценката се извършва след инвентаризация на имота.
За изготвяне на оценката могат да се ползват данни от действащия горскостопански план или програма, както и информация за действителното
състояние на имота.
Тъй като пазарът на поземлени имоти в горски територии е специфичен, в над 2/3 от случаите на сделки с горски имоти едната страна е държавата и тогава се прилага Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии (2011 г.).
В зависимост от повода за оценяването на един поземлен имот в горска
територия се изисква различен начин на остойностяване според цитираната
наредба. Съгласно чл. 1 на наредбата с нея се уреждат условията и редът за
определяне на:
 цени при сделки с поземлени имоти в горски територии – държавна и общинска собственост;
 цени за учредяване право на строеж върху поземлени имоти в горски територии – държавна и общинска собственост;
 цени за учредяване право на ползване и сервитути върху поземлените имоти в горски територии;
 цени за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии;
 цени на поземлени имоти в горски територии, за които нормативен
акт или държавен орган изисква оценка и в закон не са определени
други условия и ред за изготвяне на оценката;
 стойности на обезщетения при отчуждаване на поземлени имоти в
горски територии;
 застрахователна и ипотечна стойност на поземлени имоти в горски
територии;
 начални цени за провеждане на търгове за отдаване под наем на
поземлени имоти в горски територии – държавна собственост;
 цени за уедряване на поземлени имоти в горски територии.
Под оценка на поземлен имот в горска територия се разбира определяне стойността на имота като сума от стойността на земята и стойността на
насаждението към определена дата.
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Оценяването на земята е сравнително лесно. При насажденията въпросът се комплицира от разнородния им състав и строеж и от факта, че те растат.
Оценката на насаждението може да се изготви чрез преки изчисления
или по опростен начин чрез парични таблици. И при двата подхода е необходимо да се направи оглед на насажденията.
При определяне на цената на поземления имот в горска територия се
прилагат следните подходи и методи:
 пазарен подход, в т.ч. метод на сравнимите продажби;
 приходен подход, в т.ч. метод на приходната стойност и аналитичен метод (метод на доходната стойност с пазарен множител).
Пазарната цена на поземления имот в горска територия се определя въз
основа на обявени цени на идентични имоти на пазари, които не са активни.
Цената на поземления имот в горска територия по чл. 4, ал. 4 от наредбата се определя като се взима по-високата стойност, която се получава от
базисната и пазарната.
Поради спецификата на обекта на оценка липсва развит пазар на гори и
затова се прилагат базисни цени. Базисната цена на горския имот е сума от
базисната цена на земята и цената на насаждението. Тя се формира от различни компоненти, в които участват цените на отсечения объл дървен материал, добивните разходи, разходите за създаване на насаждения, цените на
земята според типа месторастене и добавки към цената на земята.
На практика определянето на базисната цена на поземления имот в горска територия се извършва чрез таблици, в които се съдържа информация за
цените на земята по типове месторастения и друга помощна информация.
Ако имотът попада в зоните, обособени за защита от урбанизация, неговата
цена се коригира допълнително с коефициенти в размер от 2 до 6, според вида на зоната.
При определяне цената на земята участва пазарен елемент чрез добавката, която се начислява към цената на земята според категорията на населеното място (Приложение № 3 от наредбата), т.е. тук се прилага аналитичен
метод (метод на доходната стойност с пазарен множител). От своя страна,
определянето на стойностите на добавките в Приложение № 3 се изготвя на
база достоверни пазарни свидетелства.
При изчисляване цената на насаждението се използва методът на приходната стойност при определяне стойността на дървесината на корен в сегашна възраст и на очакваемата стойност.
Стойност на дървесината на корен в сегашна възраст е стойността на насаждението в деня на оценката, изчислена въз основа на дохода,
който може да се получи, ако дървесината от насаждението се добие при
средни добивни разходи и се продаде по средна пазарна цена (чл. 10, ал. 1 от
наредбата).
Очакваема стойност на насаждението е стойността на насаждението в деня на оценката, изчислена на база бъдещи (очакваеми) доходи от
това насаждение в турнусна възраст (чл. 10, ал. 2 от наредбата).
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При определяне стойността на дървесината на корен в сегашна възраст, стойността се изчислява при предположението, че насаждението ще бъде отсечено незабавно. Очакваемата стойност на насаждението се изчислява
при предположението, че насаждението ще се стопанисва до турнусна възраст. За цена на елемента гора се приема по-високата от тези две стойности.
Това отговаря на предположението, че при стопанисване на насаждението
собственикът избира по-изгодния вариант.
При определянето на цените за промяна на предназначението, учредяване право на ползване и сервитути върху горски имоти, към цената на земята също се прибавя стойността на пазарен регулатор (Приложение № 23 от
наредбата).
Ето защо базисните цени на поземлените имоти в горски територии
също отчитат пазарната конюнктура посредством изброените по-горе елементи.
3. Анализ на оценката на поземлени имоти в горски територии в
България
Оценката на поземлени имоти в горски територии се осъществява вече
20 г. (1999-2020 г.). През периода 01.1999-05.2010 г., т.е. 11,5 г. не бяха правени промени в цените и разходите, по които се изготвя оценката на гори,
въпреки промените в конюнктурата на пазара на недвижими имоти в страната. Същественото изменение на базисните цени беше направено през май
2010 г. и впоследствие през 2011 г., чрез което се актуализираха всички приложения, свързани с цени и разходи в наредбата.
От 2011 г. се въведе и метода на сравнимите продажби при определяне
на пазарната цена поради изискванията на Международните и Европейските
стандарти за оценяване.
В случая е направен сравнителен анализ на базисните цени на земята на
поземлените имоти в горски територии, определяни по действащите нормативни документи, а именно Наредба за определяне на базисни цени, цени за
изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори
и земи от горския фонд (обн. ДВ, бр. 101/2003 г.) и Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии (обн. ДВ, бр. 63/16.08.2011 г.).
За сравнителния анализ при определянето на базисните цени е взета
предвид само стойността на земята, която е изчислена при следните показатели:
Средната цена на земята според типа месторастене по Наредбата от
2003 г. е 240 лв./дка или 0,24 лв./кв.м., като варира от 60 до 530 лв./дка. Коефициентът за местоположение е приет за 1, тъй като цената на земята според
типа месторастене може да е с по-ниска стойност от средната, но с коефициент на местоположение над 1 горскостопанската стойност на земята се доближава до цената на оценявания имот. Добавката към цената на земята от
Приложение № 3 е взета според съответната зона. Ако попада в зоните, обособени за защита от урбанизация, базисната цена на горския имот е коригирана със съответния коефициент според вида на зоната.
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Фиг. 1. Изменение на базисните цени на поземлените имоти
в горски територии
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Аналогично е подходено при определянето на базисни цени по Наредбата от 2011 г. Средната цена на земята според типа месторастене е 300
лв./дка или 0,30 лв./кв.м., като тя варира от 75 - 663 лв./дка. Така определените базисни цени по двете наредби са представени на фиг.1.
През периода 2003 – 05.2010 г. средната базисна цена на горските имоти е 1,28 лв./кв.м., а през периода 2010 – 2020 г. е 11,36 лв./кв.м.
Установи се, че базисните цени на горските имоти средно са увеличени
8,8 пъти през 2010 г., спрямо нивото на цените от 2003 г.
Изменението на цените в така обособените зони е с различен темп, като
в чисто горските райони (населени места от VІІ и VІІІ категория) увеличението на базисните цени е 1,3 пъти или 30% спрямо цените от 2003 г. Найзначимо е изменението на базисните цени на горските имоти, които попадат
в землищата на гр. Варна, Бургас и Пловдив – 24 пъти; населените места от І
категория – 19,5 пъти; Столична община – северна зона – 18,3 пъти; гр. София и Столична община – южна зона – 17,9 пъти; в курортите от местно значение – 15,6 пъти (фиг. 1).
Въпреки измененията в базисните цени, стойностната оценка на горите
не трябва да отчита единствено стойността на дървесината, а трябва да се остойностяват и разнообразните недървесни ресурси и полезни функции на гората.
В сега действащия Закон за горите е предвидено приемането на Методика за определяне на обезщетението за обществените екосистемни ползи от
горските територии (чл. 249, ал.8 от Закона за горите). Така, че в бъдеще може да се очаква оценка и на специалните функции на горите.
Ето защо обективна и актуална оценка на горските ресурси е необходима за тяхното ефективно и дългосрочно управление при тяхната оскъдност
и ограниченост. Вярно е, че горите са възпроизводим природен ресурс, но
така също горите са едни от ресурсите с най-дълъг производствен процес –
над 100 години. На фона на глобално затопляне и постоянна промяна на климата, трябва да се търсят различни механизми и средства да съхраняваме и
увеличаваме горските ресурси сега, защото последствията от нашите действия или бездействия понастоящем ще бъдат плащани от идните поколения.
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MAIN TRENDS IN THE VALUATION OF LAND IN FOREST
AREAS IN BULGARIA
Assoc. Prof. Daniela Georgieva, PhD, University of Forestry
In the conditions of market economy and constantly increasing requirements to the
forests and their diverse resources, valuation of land properties in forest areas
becomes a necessary activity.
In Bulgaria, valuations of forests have been carried out practically since 1999 after
the entry into force of Ordinance No. 32 on the valuation of forests and lands in the
forest fund. In 2003, this ordinance was repealed and succeeded by the Ordinance
on the determination of basic prices, prices of excluded areas and the grant of right
of use and easements on forests and lands in the forest fund.
A number of circumstances related to changes in the valuation practice,
compliance with the European and the International Valuation Standards, the
requirement to determine the market price of land in a forest area, the adoption of
the Forests Act in 2011, and amendments to the Independent Valuers Act made
necessary the adoption in 2011 of the Ordinance on valuation of land in forest
areas, which constitutes the legislation currently in force.
Also, on 1 June 2018 the General Assembly of the Chamber of Independent
Appraisers in Bulgaria adopted the Bulgarian Valuation Standards, which were
henceforth to be applied in the performance of valuations of the various types of
assets.
This is why the valuer must be aware of the specifics of both the subject of
valuation and the laws and regulations governing it when determining the value of
a land property in a forest area.
1. Nature and specifics of land properties in forest areas
According to Art. 2 of the Ordinance on valuation of land properties in forest
areas, “land property in a forest area is a property indicated in the cadastral map
or in the map of restituted property as a forest area within the meaning of Art. 2,
Paras. 1 and 2 of the Forests Act, namely:
 “land covered with forest vegetation with a surface area of no less than 1
decare, height of mature tree specimens of no less than 5 m, width of the
wooded area as measured between the trunks of the most outlying trees of no
less than 10 m, and canopy density of no less than 10% of the total surface
of the wooded area;
 areas in the process of regeneration that have not yet attained, but are
expected to attain, a minimum canopy density of 10% of the wooded area
and a tree height of 5 m;
 areas that as a result of anthropogenic factors or natural causes may be
temporarily deforested but are subject to regeneration;
 protective forest belts as well as wooded strips with an area larger than 1
decare and a width of 10 meters or more;
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 plantations constituting parts of systems and facilities for protection against
the harmful impact of waters;
 dwarf pine formations;
 communities of tree or shrub species surrounding bodies of water (Art. 2,
Para. 1 of the Forests Act).
 glades, non-industrial lands and other areas intended for forestry activities;
 karst formations located within areas as per items 1 and 2;
 protective forest belts with dimensions larger than those defined in Para. 1,
item 4.
The right of ownership of forest areas can belong to natural and legal persons, to
the state and to the municipalities, i.e. there are two main forms of ownership:
private and public. Owners of private property can be а natural or legal person, the
state and the municipalities, which may independently use, manage and/or dispose
of the property. In the case of public property, only the state or the municipalities
are the legitimate owners.
Currently, the distribution of forest areas by type of ownership is as follows:
 state-owned forest areas: 3,172,692 ha (75.9%);
 municipal forest areas: 520,887 ha (12.5%);
 forest areas owned by natural persons: 424,959 ha (10.2%);
 forest areas owned by private legal persons: 39,279 ha (0.9%);
 forest areas owned by religious communities: 22,300 ha (0.5%).
Furthermore, on the basis of their predominant functions forests are divided into
protective, special and industrial (Art. 5 of the Forests Act, 2011). Forests with
industrial functions occupy 61.7% of the total wooded area. The remaining 38.3%
perform protective and special functions. The forest areas included in the European
ecological network Natura 2000 are 57% of the total wooded area.
It follows from the foregoing that the valuation of land in forest areas may concern
both afforested and non-forested areas, forests with industrial, special or protective
functions, forests that are private or public property, as well as self-afforested
agricultural land, forest parks in urbanized areas, etc. This in turn determines the
complexity of the valuers’ task related to the use and valuation of natural
resources.
2. Method of valuation of а land property in a forest area
“The valuation of land in a forest area constitutes the valuer’s opinion of the value
of the subject of valuation at a certain point in time and in the conditions of a
specific market, prepared in the form of a written report, signed and stamped”
(Art. 37 of the Ordinance).
On the one hand, according to Art. 22, Para. 3, item 5 of the Independent Valuers
Act, as well as a decision of the General Assembly of the Chamber of Independent
Appraisers in Bulgaria in force from 1 June 2018, the valuation report must be
prepared in compliance with the Bulgarian Valuation Standards.
On the other hand, due to the large proportion of state-owned land in forest areas –
76% of the total area, the terms and procedures of the existing legislation in
Bulgaria must be observed.
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Thus, when preparing the valuation report, valuers of land in forest areas must
comply with and apply both the Bulgarian Valuation Standards, in particular Part I,
Section 1.4: Minimum Requirements for the Content of the Valuation Report, and
the Ordinance on valuation of land properties in forest areas (promulgated in State
Gazette No. 63 of 2011).
The valuation shall be performed by a qualified independent valuer of land
properties in forest areas, who is registered under the Independent Valuers Act.
(Art. 4, Para. 2 of the Ordinance).
“Independent valuer of land in forest areas” is a person holding a higher
education degree in forestry and a certificate or diploma for completed training
course for valuation of forests and lands in forest areas, who is entered in the
register provided for in the Forests Act and has the right to prepare and sign a
report for valuation of land properties in forest areas (Additional Provisions, item
16 of the Ordinance).
Valuation procedure and sequence of actions
The valuation is assigned by the owner or by the interested party by entering into a
contract with an independent valuer of land properties in forest areas. The
valuation is performed at the expense of the client (Art. 34 of the Ordinance).
Upon assigning the valuation, the client provides the following documents:
1. Drawing of the property with indication of coordinates and current forest
layer, issued by the municipal office of agriculture under the procedure
envisaged in Ordinance No. 49 of 2004 on the maintenance of the map of
restituted property (promulgated in SG, No. 102 of 2004; No. 113 of 2004),
or a drawing of the property with a list of the coordinates of points
determining the boundaries of the land property, issued by the Geodesy,
Cartography and Cadastre Office under the procedure envisaged in the
Cadastre and Property Register Act;
2. An excerpt from the map of the forestry plan or program indicating the
location of the subject property, certified by a division of the Executive
Forest Agency (EFA), by the relevant State Forestry (SF), State Game
Husbandry (SGH), Training and Experimental Forestry (TEF), as well as
from the municipality in the case of municipal forest areas;
3. Forest survey descriptions of the subdivisions of the property, certified by
EFA, by the relevant SF, SGH, TEF, as well as from the municipality in the
case of municipal forest areas (where there is a forestry plan available);
4. The information under items 2 and 3 is provided with the consent of the
property owner;
5. Certificate for identity of the subdivisions, issued by the relevant SF or
SGH, where no current forest layer has been indicated in the drawing under
item 1;
6. If the property is located within a resort of national or local importance, the
municipality in whose landed territory the property is located issues a
certificate for the distance of the property from the borders of the resort.
The valuation is performed after taking an inventory of the property.
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Data from the current forestry plan or program and information about the actual
condition of the property can be used in the performance of the valuation.
Since the market for land properties in forest areas has its specifics, in more than
2/3 of all transactions with forest properties one of the parties is the State and then
the valuation must comply with the Ordinance on valuation of land properties in
forest areas (2011).
Depending on the reason for the valuation of a land property in a forest area, a
different manner of valuation is required under the cited ordinance. According to
its Art. 1, the ordinance governs the conditions and the procedure for determining:
 prices for transactions with land properties in state-owned and municipal
forest areas;
 prices for establishing the right to build on land properties in state-owned
and municipal forest areas;
 prices for establishing the right of use and easements on land properties in
forest areas;
 prices for changing the designated purpose of land properties in forest areas;
 prices of land properties in forest areas, for which an act of legislation or a
state body requires valuation and no other conditions and procedures for
performance of the valuation are stipulated by law;
 values of compensations in case of expropriation of land properties in forest
areas;
 insurance and mortgage value of land properties in forest areas;
 initial prices in tenders for renting out state-owned land properties in forest
areas;
 prices for consolidation of land properties in forest areas.
To value a land property in a forest area means to determine the value of the
property as the sum of the value of the land and the value of the plantation on it as
at a certain date.
Land valuation is relatively easy. In the case of plantations, the issue is
complicated by their heterogeneous composition and structure and the fact that
they grow.
Valuation of plantations can be made by direct calculations or in a simplified way
by price tables. Both approaches require inspection of the subject plantations.
When determining the price of a land property in a forest area, the following
approaches and methods are applied:
 market approach, including the comparable sales method;
 income approach, including the income value method and the analytical
method (income value method with market multiple).
The market price of a land property in a forest area is determined on the basis of
announced prices of identical properties on inactive markets.
The price of the land property in a forest area referred to in Art. 4, Para. 4 of the
ordinance is determined by taking the higher of the estimated basic value and
market value.
Due to the specifics of the subject of valuation the market for forests is not well
developed and therefore the valuer has to apply basic prices. The basic price of a
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property in a forest is the sum of the basic price of the land and the price of the
plantation. It comprises various components, including the prices of felled timber,
harvesting costs, the costs of growing the plantations, land prices by type of habitat
and land price supplements.
In practice, the basic price of a land property in a forest area is determined by
means of tables containing information about the prices of the land by types of
habitats and other auxiliary information. If the property falls within the zones
designated for protection against urbanization, its price is additionally adjusted by
factors from 2 to 6, depending on the type of the zone.
The determination of the price of the land involves a market element consisting in
the supplement added to the price of the land according to the category of the
settlement (Appendix No. 3 of the ordinance), i.e. an analytical method is applied
in this case (income value method with a market multiple). For its part, the
determination of the values of the supplements under Appendix No. 3 is made on
the basis of reliable market evidence.
When calculating the price of the plantation, the income value method is used to
determine the value of the wood per root at the present age and the expected value.
Value of wood per root at the present age is the value of the plantation at the
valuation date, calculated on the basis of the income that can be obtained if the
wood from the plantation is harvested at average harvesting costs and sold at an
average market price (Art. 10, Para. 1 of the ordinance).
Expected value of the plantation is the value of the plantation at the valuation
date, calculated on the basis of future (expected) income from this plantation in
rotation age (Art. 10, Para. 2 of the ordinance).
When determining the value of wood per root at the present age, the value is
calculated under the assumption that the plantation will be felled immediately. The
expected value of the plantation is calculated under the assumption that the
plantation will be managed until the rotation age is reached. The price of the forest
component is taken as the higher of these two values. This corresponds to the
assumption that the owner exploiting the plantation will choose the more
advantageous option.
When determining the prices for change of designated use, establishment of right
of use and easements on forest properties, the value of a market factor is also
added to the price of the land (Appendix No. 23 of the ordinance).
Therefore, the basic prices of land in forest areas also take into account the market
conjuncture through the components listed above.

3. Analysis of the valuation of land properties in forest areas in Bulgaria
Valuations of land properties in forest areas have been carried out for 20 years now
(1999-2020). During the period from January 1999 to May 2010, i.e. 11.5 years, no
changes were made in the prices and costs at which valuations of forests were
performed, despite the changes in the situation with the domestic real estate
market. A significant change in the basic prices was made in May 2010 and
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subsequently in 2011, whereby all applications related to prices and costs in the
ordinance were updated.
The comparable sales method for determining the market value was introduced in
2011 due to the requirements of the International and the European valuation
standards.
In the case presented below, a comparative analysis of the basic prices of the land
of properties in forest areas, determined by existing regulations, namely Ordinance
on the determination of basic prices, prices of excluded areas and the grant of right
of use and easements on forests and lands in the forest fund (promulgated in State
Gazette No. 101 of 2003) and Ordinance on valuation of land properties in forest
areas (promulgated in State Gazette No 63 of 16.08.2011).
Only the value of the land is taken into account in determining the basic prices for
the purposes of the comparative analysis, which is calculated on the basis of the
following indicators:
The average price of land by type of habitat under the Ordinance of 2003 is 240
BGN per decare, or 0.24 BGN per square meter, and varies from 60 to 530 BGN
per decare. The location coefficient is assumed to be 1, because the price of the
land according to the type of habitat may be lower than the average, but with a
location coefficient above 1 the forestry value of the land will be close to the price
of the subject property. The supplement to the price of the land pursuant to
Appendix No. 3 is determined according to the respective zone. If the property is
located in the zones designated for protection against urbanization, the basic price
of the forest property is adjusted by the respective coefficient according to the type
of the zone. The approach to determining the basic prices under the Ordinance of
2011 is similar. The average price of land according to the type of habitat is BGN
300 per decare or BGN 0.30 per square meter, and varies from BGN 75 to 663 per
decare. The basic prices thus determined under the two ordinances are presented in
figure 10.
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Basic price of the land in BGN/m2 per the ordinance of 2003
Basic price of the land in BGN/m2 per the ordinance of 2011
Average basic price per the ordinance of 2003: BGN 1.28/m2
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13. Settlements of category III;
14. Settlements of category IV;
15. Settlements of category V;
16. Settlements of category VI;
17. Settlements of category VII;
18. Settlements of category VIII

Fig. 1. Changes in the basic prices of land properties in forest areas
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In the period between 2003 and May 2010 the average basic price of forest
properties was BGN 1.28/m2, and in the period 2010 – 2020 it was BGN 11.36/m2.
It has been established that the basic prices of forest properties increased on
average 8.8 times in 2010, compared to the price level of 2003.
The change in prices in the designated areas occurred at a different pace, and in
completely wooded areas (settlements of VII and VIII category) the increase in
basic prices was 1.3 times or 30% compared to prices in 2003. The most
significant change was in the basic prices of the forest properties, which fall into
the landed territory of the city of Varna, Burgas and Plovdiv – 24 times;
settlements of category I – 19.5 times; Sofia Municipality – Northern Zone – 18.3
times; Sofia City and Sofia Municipality – Southern zone – 17.9 times; in the
resorts of local importance – 15.6 times (Fig. 1).
Despite the changes in the basic prices, the valuation of the forests should take into
account not only the value of the wood, but also the value of various non-timber
resources and useful functions of the forest.
The current Forests Act provides for the adoption of a Methodology for
determining the compensation for public ecosystem benefits from forest areas (Art.
249, Para. 8 of the Forests Act). Thus, valuations of the special functions of forests
can be expected in the future.
Therefore, an objective and up-to-date valuation of forest resources is necessary
for their effective long-term management, in light of their scarcity and inherent
limitations. It is true that forests are a reproducible natural resource, but forests are
also one of the resources with the longest production process – over 100 years.
Against the background of global warming and constant climate change, various
mechanisms and means must be sought to conserve and increase forest resources
now, because the consequences of our actions or inactions at the present moment
will be paid for by future generations.

123

Literature
1. Георгиева Д., Оценка на поземлени имоти в горски територии. С., 2020.
2. Forests Act, prom. SG No. 19 of 08.03.2011.
3. Independent Valuers Act, prom. SG No. 98 of 2008, amended SG No. 49 of
2010, amended SG No. 62 of 2010, amended SG No. 19 of 2011.
4. Ordinance on valuation of land in forest areas, prom. SG No. 63 of 16.08.2011,
amended and supplemented SG No. 99 of 14.12.2012, amended and
supplemented SG No. 34 of 3.05.2016.
5. Ordinance on the determination of basic prices, prices of excluded areas and
the grant of right of use and easements on forests and lands in the forest fund,
prom. SG No. 101/2003, No. 39/2004, No. 6/2005, No. 1/2007, No. 38/2010.
6. http://private.ciab-bg.com/uploads/common/hkxfb5j0pm19g2ya.pdf, Bulgarian
Valuation Standards, 2018.
Contact address:
Daniela Georgieva, 10 St. Kliment Ohridski Blvd., 1756 Sofia;
E-mail: d_georgieva1@abv.bg.

124

