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ПРЕДГОВОР 

Уважаеми читатели, 

За пета поредна година Камарата на независимите оценители в 

България /КНОБ/ организира и провежда Национална конференция на 

независимите оценители, относно „Актуални теми в оценителската практика”. 

Любезен домакин на петата национална конференция е регионална 

колегия Пловдив.  

Благодаря на всички членове на Съвета на Регионална Колегия 

Пловдив и специално на г-н Димитър Желев Димитров, Председател на 

Съвета и на г-жа Йорданка Ангелова, Контрольор на колегията, за тяхното 

отговорно отношение и предприети действия. 

Уважаеми независими оценители, възложители и потребители, всички 

които сте съпричастни в този толкова важен процес – изготвяне на оценки 

/оценителски доклади/ на обекти/активи, в съответствие с действащата 

нормативна уредба в страната и преди всичко с приложимите Български 

стандарти за оценяване /БСО/. 

Благодаря за Вашия интерес и професионален подход! 

Благодаря на всички докладчици за участието им и предоставяне на 

техните специализирани материали за публикация в този сборник. 

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., 

София. Със сборниците от посочените конференции всеки може да се 

запознае в Националната библиотека, което се отнася и за този пети сборник. 

Непрекъснатото повишаване на квалификацията на независимите 

оценители е условие за висок професионализъм и достойно участие в 

стопанския и търговски оборот и икономическите процеси. 

Камарата на независимите оценители в България е член на престижната 

и световно известна организация ТЕГоВА и споделя напълно политиката на 

ТЕГоВА за постоянна и продължаваща квалификация. Провеждането от 

КНОБ на национални квалификационни конференции и не само, отговаря 

напълно на международните очаквания, изискванията на нормативната 

уредба и се радва на постоянен интерес. 

 

Вярвам, че традицията за провеждане на ежегодни Национални 

конференции на независимите оценители с международно участие, от КНОБ, 

ще продължи и за напред. 

 

С уважение, 

Светла Дерменджиева, 

Председател на Управителния съвет на КНОБ 
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PREFACE 

Dear readers, 

For the fifth consecutive year, the Chamber of Independent Appraisers in 

Bulgaria /CIAB/ has organized and conducted a National Conference of 

Independent Valuers on Topical Issues in the Valuation Practice. 

The kind host of the Fifth National Conference is Plovdiv Regional College. 

I would like to thank all Council members of the Plovdiv Regional College 

and especially Mr. Dimitar Zhelev Dimitrov, Chairman of the Council and Mrs. 

Yordanka Angelova, Controller of the College, for their responsible attitude and 

actions taken. 

Dear Independent Appraisers, assignors and clients, all of whom are 

involved in this important process – preparation of valuations /valuation reports/ of 

objects/assets, in accordance with the current legislation in the country and above 

all with the applicable Bulgarian Valuation Standards /BVS/. 

Thank you for your interest and professional approach! 

I would like to thank all speakers at the conference for their participation and 

for submitting their specialized material for publication in this book of papers. 

Let us also mention the First National Conference held in September 2015 in 

Varna; the Second National Conference in December 2016 in Rousse, the Third 

National Conference in July 2017 in Burgas, and the Fourth National Conference 

in September 2018 in Sofia. The books of papers from these conferences can be 

borrowed from the National Library, which also applies to this fifth collection. 

The continuous professional development of independent appraisers is a 

prerequisite for high professionalism and worthy participation in the business and 

commercial turnover and in the economic processes. 

The Chamber of Independent Appraisers in Bulgaria is a member of 

TEGoVA – a prestigious and world-renowned organization and fully shares 

TEGoVA's policy of permanent and continuing qualification. The national 

qualification conferences, organised by CIAB fully meet international expectations, 

regulatory requirements and enjoy a continuing interest. 

 

I believe that the tradition of holding annual National Conferences of 

Independent Appraisers with International Participation by CIAB will continue in 

the future. 

 

Respectfully yours, 

Svetla Dermendzhieva, 

Chairman of the CIAB Management Board 
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ПРИХОДНИЯТ ПОДХОД ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ 

НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, 

СЪГЛАСНО БСО ПРИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
 

Йордан Герчев 

 
Дипломиран икономист. Притежава магистърска степен по Международни иконо-

мически отношения от Корвинус Университет в Будапеща от 1987 година. Владее 

писмено и говоримо четири чуждестранни езика. Има консултантски и оценител-

ски бизнес през собствена фирма. Сертифициран оценител на недвижими имоти от 

1998 година. Член на Българо-Унгарската Търговска Камара. Г-н Герчев е член на 

Съвета на РК Варна към КНОБ с два мандата. 

 

 

 

Съгласно Българските стандарти за оценяване (БСО) 
 

ЧАСТ ВТОРА. РАЗДЕЛ I. 

6.2. Приходен подход. 

 

Приходният подход извежда стойност, като привежда бъдещи парични 

потоци към единна настояща капиталова стойност. Стойността се основава 

на действителни или прогнозни приходи, които са или биха могли да бъдат 

реализирани от притежателя на обекта/актива ведно с неговите права. При 

инвестиционните имоти тези приходи могат да бъдат под формата на пазарен 

наем, докато при сгради, предназначени за собствено ползване, те биха могли 

да са под формата на условен наем, определен на базата на разходите, които 

собственикът би направил за наемане на еквивалентен имот. Методите, осно-

ваващи се на приходния подход може да се смятат за основни при определя-

не на пазарната стойност на следните видове имоти:  

 

● имоти с жилища за отдаване под наем;  

● имоти с административно предназначение;  

● имоти с търговско предназначение;  

● имоти със смесено предназначение;  

● туристически обекти;  

● промишлени обекти. 

 

ЧАСТ ВТОРА. РАЗДЕЛ I. 

7.5. Метод за извеждане на остатъчната стойност. 

 

Остатъчната стойност се определя след приспадане на всички известни 

или очаквани разходи, необходими за завършване на разработването, от 

очакваната стойност на проекта след завършването му, като се вземат пред-

вид рисковете, свързани с изпълнението на проекта. Тази разлика е известна 
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като остатъчна стойност. Методът на остатъчната стойност е комбинация, 

прилагаща сравнителния, приходния и разходния подход. При прилагането 

на метода се определят:  

 

o Строителната стойност на завършения обект/имот вкл. печалбата на 

строителя;  

o Разходите за финансиране;  

o Маркетинговите разходи за разработване обекта/имота;  

o Формираните доходи от разработения обект/имот;  

o Формиране на оперативните разходи за експлоатация и поддръжка на 

обекта/имота  

o Определяне на печалбата от разработения обект/имот  

 

Тези стойности се определят въз основа на:  

- времетраенето на строителството;  

- нормата на възвръщаемост;  

- дисконтовия фактор 

 

ОЦЕНЯВАН ИМОТ: 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Ж.К. „ЧАЙКА”, ГР. ВАРНА 

 

ГРАНИЦИ НА ИМОТА: СЪГЛ. ДОКУМЕНТИ 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ОЦЕНЯВАН ИМОТ: 

 

ОБЕКТ ПЛОЩ СТАТУТ 

Поземлен имот 2 200 кв.м. УПИ 

Инвестиционен проект на 

сграда 

Обща РЗП 

14 000 кв.м. 

Сграда за общ. 

обслужване 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА: 

 

ОКОНЧАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ ЗА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ  

КЪМ ДАТАТА НА ОЦЕНКАТА (СЪС ЗАКРЪГЛЯНЕ): 

 

2 426 000 лв. 

(два милиона четиристотин двадесет и шест хиляди) лева 

или 1 241 000 евро 
 

ЛИКВИДАЦИОННА СТОЙНОСТ 
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Ликвидационен метод - извеждане на стойност за принудителна про-

дажба (със закръгляне): 

 

2 122 000 лв. 

(два милиона сто двадесет и две хиляди) лева 

или 1 085 000 евро 

 

 

ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ и източници на информация: 

 

НА за покупка на недвижим имот - СВ Варна 

Скица на поземлен имот изд. от СГКК гр. Варна 

Виза за проектиране и застрояване на ПИ в гр. Варна  

Проектна документация на сграда: 2019 г. 

Разрешение за строеж: 2019 г. 

Справка офертни наемни цени на апартаменти, офиси, гаражи и тър-

говски обекти в гр. Варна 

Оглед на имота  

Оценителят в тази оценка се позовава изцяло на данни, факти и инфор-

мация осигурена му от възложителя и/или собственика на оценявания актив и 

от лицата присъствали при огледа, като се считат за достоверни и не са про-

верявани от него допълнително.  

 

Предназначение и приложение на оценката: Определяне на пазарна 

стойност към датата на оценката и извеждане на стойност за бърза принуди-

телна реализация, с цел обезпечаване на банков заем. 

 

Дата на оценката (ефективна дата): Датата, към която се отнася и е 

валидно становището на оценителя за стойността. 

 

Стандарт за стойността 
Приложената от оценителя база на стойността в този оценителски док-

лад е „Пазарна стойност”.  

Това е оценената сума, срещу която даден актив или пасив може да 

смени собственика си към датата на оценката чрез сделка при пазарни усло-

вия между желаещ купувач и желаещ продавач, след подходящ маркетинг, 

при което всяка от страните е действала информирано, благоразумно и без 

принуда. 

 
Съгласно Част Втора, Раздел I, т. 5.1 на БСО Пазарният наем е оцене-

ният размер на наема, срещу който към датата на оценката обекта/актива би 

трябвало да бъде отдаден под наем между желаещ наемодател и желаещ нае-

мател при условията на действителния или предполагаемия договор за наем, 

в сделка при пазарни условия след подходящ маркетинг, при което всяка от 

страните е действала информирано, благоразумно и без принуда.  
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Стойност при принудителна продажба е оценената сума, срещу коя-

то даден актив или пасив може да смени собственика си към датата на оцен-

ката при обстоятелства, в които продавачът е под принуда да продава и зато-

ва няма възможност за провеждане на подходящ маркетинг. При определяне-

то на тази стойност, продавачът е под натиск и действията му са принудител-

ни. Тази стойност може да изразява също така последствията, които биха 

възникнали за продавача, ако не продаде в определен срок. 

 

Подходи на оценяване 

Оценки на недвижими имоти се извършват в съответствие с БСО чрез 

прилагането на трите основни оценителски подходи и методи на оценка, де-

финирани в Част втора, Раздел І на БСО, т. 6, стр. 26: 

 

 Сравнителен подход 

 Приходен подход 

 Разходен подход 

 

За оценяването на права върху недвижимо имущество могат да се из-

ползват и трите основни подхода,  

 

Приложими стандарти за оценяване: Български стандарти за оценя-

ване (БСО), утвърдени от Общото събрание на Камарата на независимите 

оценители в България /КНОБ/ на основание чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за не-

зависимите оценители /ЗНО/ на извънредно делегатско Общо Събрание 

/ИДОС/ на КНОБ в гр.Шумен на 17-18/03/2018 г. и в сила от 01/06/2018 г. 

 

 

Използвани методи при оценката: 

 

 Метод на развитието - остатъчна стойност  

 Ликвидационен метод - ликвидационна стойност 

 

 

 

ПРАВНО СЪСТОЯНИЕ 
Оценяваният имот е собственост на Акционерно Дружество съгласно 

предоставен документ за собственост. Копия от документите, отразяващи 

правното състояние на оценявания имот, са приложени към настоящата 

оценка и представляват неделима част от нея. На оценителя не е предоставян 

допълнителен правен анализ на оценявания имот. 
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ОПИСАНИЕ НА ОЦЕНЯВАНИТЕ ОБЕКТИ 
 

ОПИСАНИЕ НА РАЙОНА И ОЦЕНЯВАНИТЕ АКТИВИ 

 

Имотът се намира в ж.к. Чайка на приблизително 1,4 км североизточно 

от идеален център на гр. Варна.  

 

Имотът представлява урегулиран поземлен имот с площ по нот. акт и 

по актуална скица 2 200 кв.м. Трайното предназначение на територията е ур-

банизирана, с начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс. 

Районът се дефинира като жилищен и търговски. Подземната инфраструкту-

ра на района е напълно изградена. 

 

 
 

Развитие: много добро  

Привлекателност: много добра  

Тенденции на развитие на пазарните цени на имотите: нарастване  

Пазарно предлагане на собственост от оценявания вид: добро  

Пазарно търсене на собственост от оценявания вид: много добро 
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Обслужващи обекти в близост до имота: 

 Търговска мрежа ■ да 

 Зони за отдих ■ да 

 

Инженерна инфраструктура на района: 

 Водопровод ■ да 

 Канализация ■ да 

 Електрификация ■ да 

 Телефонизация и/или друга кабелна мрежа ■ да 

 Улична мрежа с трайни пътни настилки ■ да 

 

Транспортна достъпност: много добра. Имотът се намира непосредст-

вено до главен градски крайбрежен булевард - бул. „Княз Борис Първи” и в 

близост до Приморски парк. При определяне пазарната стойност на оценява-

ния имот и инвестиционен проект са взети под внимание функционалното 

предназначение, зоналното разположение на имота, вид, тип и параметри на 

предвиденото застрояване, както и инфраструктурната и транспортна обезпе-

ченост. 

 

Технически параметри на оценяваните активи: 

 

Поземлен имот 

Площ: 2200 кв.м 

Година на придобиване: 2017 г. 

Форма: трапецовидна 

Оградни съоръжения: чрез елементи на декоративно озеленяване 

Денивелация: не  

Граница с път: да  

Инсталации: 

Електропровод: да 

Водопровод: да 

Канализация: да 

 

Сграда за апартхотел - жилища, магазини, ателиета, офиси, търг. 

обекти и подземен паркинг с параметри на застрояване съгл. проектна 

техническа документация на инвестиционен проект. 

Сграда със смесено предназначение с две тела - високо и ниско, развита 

на два подземни и десет надземни етажи, включваща апартаменти, ателиета, 

апартхотел-апартаменти, магазини, офиси, паркоместа. 
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ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ 

 

Технико-икономическите характеристики на имота включват: 

 

 жилищен и търговски район разположен на приблизително 1.4 км 

СИ от идеален център на гр. Варна  

 урегулиран поземлен имот с площ 2 200 кв.м. 

 предвидено застрояване със сграда от смесен тип с обща РЗП 

14 000 кв.м. 

 много добри възможности за отдаване под наем 

 много добри транспортни комуникации 

 

 

ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ 
 

Имотът се оценява по общоприети и официално публикувани методи и 

стандарти за бизнес-оценяване, като е избран метод, отчитащи спецификата 

на оценяваните активи. 

 

 Метод на развитието - остатъчна стойност  

 

Чрез определяне на стойността по избрания основен метод се дава зак-

лючение за пазарната стойност на имота към датата на оценяване, която из-

разява мнението на оценителя. Предвид предназначението и приложението 

на оценката е изведена допълнителна стойност за бърза принудителна реали-

зация. 

 

Метод на развитието 

Резултатът от оценката по този метод представлява пазарна стойност на 

терена, получена на базата на прогнозни бъдещи приходи от продажбата или 

отдаването под наем на обекти, застроени върху имота след неговото инвес-

тиционно развитие. Оценителят прави предположението, че пазарните усло-

вия няма да се променят драстично по време на развитието на проекта. 

За определяне на прогнозната печалба за собственика на земята се из-

ползва методът на прогнозиране на приходите от бъдещо отдаване под наем 

и разходите за реализацията на проекта, при условие, че собственикът на зе-

мята е и инвеститор. Предвижданото застрояване в обема на инвестиционния 

проект носи принадена стойност към земята. В изчисленията са взети площи 

на сграда за апартхотел - жилища, магазини, ателиета, офиси, търг. обекти и 

подземен паркинг с параметри на застрояване в рамките на окончателен про-

ект на ОУП на Община Варна и съгласно проектна техническа документация, 

както следва: 

- сграда със смесено предназначение с две тела - високо и ниско, раз-

вита на два подземни и десет надземни етажи; 



 

 14 

- градоустройствени показатели по проект: плътност на застрояване 

45,45%; Кинт 4,55; озеленяване мин. 35%; 

- технико-икономически показатели: ЗП 1000 кв.м.; РЗП за Кинт 

10 000 кв.м.; подземно застрояване 4 000 кв.м.; обща площ сграда 

14 000 кв.м. 

- включваща апартаменти, ателиета, апартхотел-апартаменти, магази-

ни, офиси, 125 бр. паркоместа. 

 

Същността на метода се състои в следното: разходите за реализиране 

на предлаганото развитие (застрояването на терена) се изваждат от прогнози-

руемата пазарна стойност на отдаване под наем на застроените обекти, като 

остатъчната сума представлява максималната пазарна оценка на терена към 

настоящия момент. 

 

Прогнозната приходната стойност на развитието е получена при след-

ните изчисления: 

Брутният приход при отдаване под наем е определен на база прог-

нозируеми средни месечни наемни цени за жилищни, офисни и търговски 

обекти: 5.0 евро/кв.м. и средни месечни наемни цени за подземни паркомес-

та: 2.55 евро/кв.м. Пазарните наемни цени на 1 кв.м. площ от съответния вид 

актив са изведена в таблиците в Приложение към оценката. 

Разходи за пазарна реализация: Направени са приспадания от брутния 

приход, които са свързани с оперативни разходи за реклама и комисионни, 

свързани с отдаването под наем: 3%; 

Изчисляване на чист приход: Представлява доход преди лихви и данъ-

ци (не включва лихви по кредити, амортизационни отчисления, подоходни 

или корпоративни данъци). Преобразува се чистия доход в стойност на имота 

след неговото развитие чрез: 

Приспадане на стойността на инвестиционния проект: Определя се 

себестойността на строителството чрез усреднени цени за представителни 

строежи (сп. „Строителен обзор” на СЕК), като се прибавят необходимото 

процентно увеличение за покриване на спецификата на обекта. Приспадат се 

разходите по финансиране на проекта чрез заемни средства 

Извеждане на остатъчната стойност на земята като разлика между 

чистата стойност на имота след неговото развитие и стойността на инвести-

ционния проект Коригиране на остатъчната стойност на земята с: 

- коефициент за разходите по придобиване на земята - в случая е равен 

на 1, тъй като теренът е собственост на инвеститора; 

- коефициент отчитащ цената на парите за времето, необходимо за раз-

витието на проекта (прогнозно 24 месеца ) при годишен лихвен процент 

3.3%; 

- отчитане на целевата норма на печалба: прогнозни 10%. 

 

Оценителят е взел офертни цени за наеми на 5 подобни жилищни, 

офисни и търговски обекти, както и офертни наемни цени за 5 подобни га-
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ражни обекти и паркоместа, избрани от оферти за отдаване под наем на ана-

логични активи, разположени в ж.к. „Чайка” и близки райони в гр. Варна. 

Сравнимите имоти са избрани от реални оферти за отдаване под наем на 

имоти, направени през последните четири месеца от фирми за търговия с 

недвижими имоти, както и от собственици на подобни имоти. Избраните на-

емни аналози са с близки пазарни характеристики до обектите на бъдещо зас-

трояване в оценявания имот. Средните офертни цени са коригирани с раз-

лични коефициенти за местоположение, функционалност и специфики. При 

определяне на пазарната стойност по приходен подход е използвана публи-

кувана информация в интернет страница: www.imot.bg. Изчисленията на 

стойността по приходен подход са дадени в приложение № 1-2. 

 

ОЦЕНКА ПО МЕТОД НА РАЗВИТИЕТО /RESIDUAL VALUE OF 

LAND/: 2 426 500 лева 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ 
 

Пазарна стойност на оценявания имот: 

Метод Стойност 
Теглови 

коефициент 

Претеглена 

стойност 

Стойност по метод на разви-

тието 
2 426 500 лв. 1,00 2 426 500 лв. 

Пазарна стойност на имота  BGN 2 426 500 

 

Анализ и коментар: Изчислението на пазарната стойност на имота се 

базира на приходния подход /метод на развитието/, предвид характеристики-

те и спецификите на имота и свързания с него инвестиционен проект. Мето-

дът на развитието - остатъчна стойност на земята е базиран на параметрите 

на бъдещото застрояване, отчитайки реалностите на пазара на недвижими 

имоти, като са използвани аналози от реални оферти за наеми, имащи качест-

вата на пазарни свидетелства към датата на оценката. От пазарна гледна точ-

ка имотът е атрактивен предвид местоположението в един от най-

привлекателните градски жилищни райони, близостта до най-големия градс-

ки парк и градските морски плажове, както и параметрите, вид и тип на пред-

виденото застрояване на имота. 

 

ОКОНЧАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ ЗА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ  

КЪМ ДАТАТА НА ОЦЕНКАТА (СЪС ЗАКРЪГЛЯНЕ): 

 

2 426 000 лв. 

(два милиона четиристотин двадесет и шест хиляди) лева 

или 1 241 000 евро 
 

Изчислената пазарна стойност не включва ДДС. 
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Равностойността в евро е изчислена по фиксинг на БНБ: 

1 евро = 1.95583 лева. 

 

ЛИКВИДАЦИОНЕН МЕТОД 

Ликвидационната стойност се извежда от вече изведената пазарна 

стойност, след отчитане на допусканията за липса на достатъчно време за ре-

ализиране и допълнителните разходите за организиране на сделката. Прило-

жен е методът на ускорената /принудителна/ ликвидация т.е. ликвидационна-

та стойност представлява сумата, която може да се очаква от продажба на 

имота „такъв какъвто е” при преобладаващите в момента икономически ус-

ловия и с отчитане на следните особености: 

- местоположение, продаваемост, пазарно търсене към момента; 

- инфраструктурна обезпеченост и функционална пригодност. 

 

От гледна точка на местонахождението и активността на пазара извеж-

даме ликвидационна стойност при следните допускания: 

 

 срок за реализация до 6 месеца и пазарна активност 1.5 % месечно 

 фактор на настоящата стойност 0.9145 

 разходи за реализация 4.0 % 

 

Ликвидационен метод - извеждане на стойност за принудителна про-

дажба (със закръгляне) : 

 

2 122 000 лв. 

(два милиона сто двадесет и две хиляди) лева 

или 1 085 000 евро 

 

 

 

ДОПУСКАНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ОЦЕНКАТА 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ - ПАЗАРНИ, НОРМАТИВ-

НИ, МЕТОДОЛОГИЧНИ, ДР. 

 

ДЕКЛАРАЦИИ НА ОЦЕНИТЕЛЯ, В Т.Ч. ПО ЧЛ. 21 ОТ ЗНО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Остатъчен метод на оценка УПИ с инвестиционен проект - на база наеми 

 

№ Параметър Стойност 
Ед. 

мярка 

  

Площ на парцела, предвиден за застрояване (по 

актуална скица) 2 200 кв.м. 

  Застроена площ (съгл. ПУП) 1 000 кв.м. 

  Обща РЗП (съгл. ПУП) 14 000 кв.м. 

I Определяне стойността на имота след него-

вото развитие     

  Прогнозна наемна площ - РЗП за Кинт 10 000 кв.м. 

  Прогнозен месечен наем на кв.м. 9,80 лв./кв.м. 

  Прогнозен месечен приход от РЗП за Кинт 98 038 лв. 

  Прогнозна наемна площ - подземно застрояване 4 000   

  Прогнозен месечен наем на кв.м. 5,00 лв./кв.м. 

  

Прогнозен месечен приход от подземно застро-

яване 19 988 лв. 

  Прогнозен годишен приход 1 416 306   

  Разходи по стопанисване 25 % 

  Чист годишен приход 1 062 230 лв. 

  Норма на капитализация 7 % 

  Капитализиране на прихода за безкраен период 15 174 711 лв. 

  

Разходи по пазарна реализация (отдаване под 

наем) на имота 3 % 

  Чиста стойност на инвестиционния проект 14 719 432 лв. 

II Разходи за реализация на инвестиционния 

проект     

А Разходи за изграждане на сградата     

  

Обща площ - РЗП за Кинт и подземно застроя-

ване 14 000 кв.м. 

  Себестойност за изграждане на 1 кв.м. 750 лв./кв.м. 

  Стойност за изграждане на строителната част 10 500 000 лв. 

  

Стойност на външни услуги в процеса на ин-

вест. проект 82 100 лв. 

В Инженерна инфраструктура     

  

Стойност за изграждане на външна инфраструк-

тура в % от т. А 2 % 

  

Стойност за изграждане на външна инфраструк-

тура 210 000 лв. 

C Печалба за стр.предприемач     

  

Стойност на инв. проект без печалба за 

стр.предприемач 10 792 100 лв. 

  Печалба за стр.предприемач в % 10 % 
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  Печалба за стр.предприемач 1 079 210 лв. 

D 

Общо разходи за реализиране на инвестици-

онния проект     

  (А+B+C+D)     

Това са разходите, свързани с извършените по-

добрения върху терена. 11 871 310 лв. 

Те не включват стойността на земята или на 

правото на строеж.     

III 

Определяне на остатъчната стойност на зе-

мята     

  Стойност на инв. проект след неговото развитие 14 719 432 лв. 

  

Общо разходи за реализиране на инвестицион-

ния проект (т. D) 11 871 310 лв. 

  Остатъчна стойност на земята 2 848 122 лв. 

IV Корекция на остатъчната стойност на земята     

  Стойност на земята 1   

  Разходи по придобиване на собствеността 0 % 

  

Коефициент за разходи по придобиване на соб-

ствеността 1,00   

  Период за развитие на инвестиционния проект 24 мес. 

  Годишен лихвен процент 3,3 % 

  Коефициент разходи по финансиране на проекта 1,0671   

  

Корекционен коефициент след отчитане на раз-

ходи от придоб. и лихви 1,0671   

  Целева норма на печалба 10 % 

  Общ корекционен коефициент с натрупване 1,1738   

  Остатъчна стойност преди корекцията 2 848 122 лв. 

  Остатъчна стойност на земята след корекцията 2 426 400 лв. 

        

  
Пазарна стойност на имота по метод на раз-

витието 2 426 400 лв. 

 

 

СПРАВКА ОФЕРТНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА АПАРТАМЕНТИ, ОФИ-

СИ, ГАРАЖИ, ТЪРГ. ОБЕКТИ: 10 БР. 

 

ТАБЛИЦА НАЕМИ - АПАРТАМЕНТИ, ОФИСИ, ТЪРГ. ОБЕКТИ: 5 

АНАЛОЗИ 

 

ТАБЛИЦА НАЕМИ - ГАРАЖИ И ПАРКОМЕСТА: 5 АНАЛОЗИ 
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THE INCOME APPROACH TO VALUATION OF PROPERTY 

INVESTMENT PROJECTS 

UNDER THE BULGARIAN VALUATION STANDARDS 
 

Mr. Yordan Gerchev 

 
Mr. Gerchev has a Master's degree in International Economic Relations from the 

Corvinus University in Budapest, awarded in 1987. He is fluent in four foreign 

languages, both written and spoken. He has a company providing consulting and 

valuation services. Mr. Gerchev has been a certified real estate appraiser since 1998. He 

is a member of the Bulgarian-Hungarian Chamber of Commerce. Mr. Gerchev has two 

mandates as a member of the Council of Varna Regional College and of CIAB 

 

According to the Bulgarian Valuation Standards (BVS) 
 

 

PART TWO, SECTION ONE 6.2. Income approach. 

 

The income approach provides an indication of value by converting future cash 

flows into a single present capital value. The value is based on the actual or 

estimated income, which is or could be realised by the owner of the property 

according to the rights held. In the case of investment properties such income can 

be in the form of market rent, whereas the income considered in the case of owner-

occupied buildings may be in the form of assumed rent determined on the basis of 

the costs which the owner would incur for renting an equivalent property. The 

methods applied under the income approach can be considered as the basic and 

most common methods for assessing the market value of the following types of 

properties: 

 

● residential properties for rent; 

● administrative buildings; 

● commercial properties; 

● mixed-use properties; 

● tourist sites; 

● industrial properties 

 

 

PART TWO, SECTION ONE 7.5. Method for determining the residual value  

 

The residual value is assessed after deducting all known or anticipated costs 

required to complete the development from the anticipated value of the project 

when completed, after consideration of the risks associated with completion of the 

project. The balance constitutes the residual value. The residual value method is a 

heterogeneous method applying the comparative, income and cost approach. Under 

this method the valuer should determine: 
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o  The construction value of the completed project, including the profit of the 

developer; 

o  Financing costs; 

o  Marketing costs for the development of the property; 

o  Income generated by the developed property; 

o  Costs for operation and maintenance of the property; 

o  Profit from the developed property. 

 

These values are determined based on: 

- duration of the development; 

- rate of return; 

- discount rate. 

 

SUBJECT PROPERTY: ZONED LAND PLOT WITH INVESTMENT 

PROJECT  

 

LOCATION: RESIDENTIAL DISTRICT CHAIKA, CITY OF VARNA 

 

BOUNDARIES OF THE PROPERTY: AS PER DOCUMENTS 

 

TECHNICAL PARAMETERS OF THE SUBJECT PROPERTY: 

 

SUBJECT PROPERTY AREA STATUS 

Land plot 2,200 m2 Zoned land plot 

Investment project for 

building 

Gross floor area 

14,000 m2 
Public use building 

 

 

RESULTS OF THE VALUATION: 

 

FINAL OPINION OF MARKET VALUE  

AT THE VALUATION DATE (ROUNDED): 

 

BGN 2,426,000 
(two million four hundred and twenty-six thousand) 

or EUR 1,241,000 
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LIQUIDATION VALUE 

 

Liquidation method – measuring the forced sale value (rounded): 

 

BGN 2,122,000 
(two million one hundred and twenty-two thousand) 

or EUR 1,085,000 

 

 

Submitted documents and information sources: 

 

Notary Deed for the purchase of a real property, from the Registry Office in Varna 

Blueprint of the land plot issued by the Geodesy, Cartography and Cadastre Office 

in Varna 

Planning permission for the design and development of a land plot in Varna  

Project documentation for a building: 2019 

Building permit: 2019 

Inquiry on asking rental prices of apartments, offices, garages and commercial 

outlets in Varna 

Inspection of the property  

 

In this valuation the valuer relies entirely on and has not made further verification 

of data, facts and information provided by the client and/or owner of the subject 

asset and by the persons present at the inspection.  

 

Purpose and intended use of the valuation: Determining the market value at the 

valuation date and measuring the forced sale value for the purposes of securing a 

bank loan. 

 

Valuation date (effective date): The date to which the valuer’s opinion of value 

refers and is to be considered valid.  

 

Basis of value 

The basis of value applied by the valuer in this valuation report is "Market value".  

This is the estimated amount for which the property should exchange on the date of 

valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm’s length 

transaction after proper marketing wherein the parties had each acted 

knowledgeably, prudently and without being under compulsion. 
 

According to Part Two, Section One, paragraph 5.1 BVS, market rent is the 

estimated amount of rent at which the property should be leased on the date of 

valuation between a willing lessor and a willing lessee on the terms of the actual or 

assumed tenancy agreement in an arm’s length transaction after proper marketing 
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wherein the parties had each acted knowledgeably, prudently and without being 

under compulsion.  

 

Forced Sale Value is the estimated amount for which an asset or liability may 

exchange on the date of valuation under circumstances where the seller is forced to 

sell and therefore is unable to conduct proper marketing. In determining this value 

it should be accounted for that the seller is under pressure and his actions are taken 

under compulsion. This value may also reflect the consequences for the seller if the 

subject asset is not sold within a certain period. 

 

Valuation approaches 

 

Valuations of real properties are carried out in accordance with BVS by applying 

three basic valuation approaches and methods defined in Part Two, Section One 

BVS, paragraph 6 on page 26: 

 

 Comparative approach 

 Income approach 

 Cost approach 
 

All three basic approaches may be used for valuation of real property.  

 

Applicable valuation standards: Bulgarian Valuation Standards (BVS) approved 

by the General Assembly of the Chamber of Independent Appraisers in Bulgaria 

(CIAB) on the grounds of its powers under Art. 27, Para. 1, Item 5 of the 

Independent Valuers Act (IVA) at the Extraordinary General Meeting of Delegates 

held in the city of Shumen on 17-18 March 2018, in force and effect from 1 June 

2018. 

 

Methods used in the valuation: 

 

 Residual value method – residual value  

 Liquidation method – liquidation value 

 

 

LEGAL STATUS 
The subject property is owned by a joint-stock company, according to the provided 

title deed. Copies of documents indicating the legal status of the subject property 

are attached to this valuation report and are an integral part of it. The valuer has not 

been provided with any additional legal analysis of the subject property. 
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DESCRIPTION OF THE SUBJECT ASSETS   
 

DESCRIPTION OF THE AREA AND THE ASSETS BEING VALUED 

 

The property is located in residential district Chaika, approx. 1.4 km northeast of 

Varna city centre. 

 

The property comprises a zoned land plot with an area of 2,200 square meters per 

the Notary Deed and the latest drawing. The area is designated as urbanised 

territory and the intended use of the plot is for construction of other public use 

building/complex. The region is defined as residential and commercial. The 

underground infrastructure of the area is fully developed. 

 

 
 

Degree of development: very good  

Attractiveness: very good  

Trend of market prices of properties: upward  

Market supply of properties comparable to the subject property: good  

Market demand for properties comparable to the subject property: very good  
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Service facilities near the property: 

 Shopping facilities ■ yes 

 Recreational areas ■ yes 

 

Engineering infrastructure in the area:  

 Plumbing ■ yes 

 Sewerage ■ yes 

 Electrification ■ yes 

 Telephone and/or other cable network ■ yes 

 Street network with durable pavement ■ yes 

  

Transport accessibility: very good. The subject property is located in the immediate 

vicinity of one of the major boulevards in the city, Knyaz Boris I, and close to the 

Seaside Park. In determining the market value of the subject property and 

investment project the valuer has taken into account the intended functional use 

and zoning location of the property, the type and parameters of the proposed 

development, availability of infrastructure and transport accessibility. 

  
Technical parameters of the assets being valued: 

 

Land plot 
Area: 2,200 m2 

Year of acquisition: 2017 

Shape: trapezoidal  

Fencing: by decorative landscaping elements 

Level difference: none  

Facing a road: yes  

Installations: 

Power line: Yes  

Water-main: Yes 

Sewerage: Yes 

 

Aparthotel building – apartments, shops, studios, offices, commercial outlets 

and underground parking with building parameters according to the 

technical documentation of the investment project 
Mixed-use building with two bodies – high and low, with two underground and ten 

above-ground floors, including apartments, studios, shops, offices, parking spaces. 

 

 

TECHNICAL AND ECONOMIC PART 

 

Technical and economic characteristics of the property: 

 

 residential and commercial zone located approx. 1.4 km NE of Varna city centre 

 zoned land plot with an area of 2,200 m2 
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 planned construction: mixed-used building with a gross floor area of 14,000 m2 

 Very good rental options 

 Very good transport communications 

 

 

VALUATION OF THE PROPERTY  
 

The property is valued in accordance with widely accepted and officially adopted 

valuation standards and approaches, and the valuer has chosen a method that takes 

into account the specifics of the subject assets. 

 

 Residual Value Method  

 

By determining the value under the selected primary method the valuer arrives at 

an opinion of the market value of the property at the valuation date. Given the 

purpose and intended use of the valuation, the valuer has measured also the forced 

sale value. 

 

Residual value method 
The result of the valuation by this method constitutes the market value of the plot 

derived on the basis of estimated future revenues from the sale or renting out of 

units built on the land plot after its investment development. The valuer makes the 

assumption that market conditions will not change dramatically during the 

development of the project. 

The estimated profit for the owner of the land is determined by the method of 

forecasting revenues from а future lease and costs for implementation of the 

project, provided that the owner of the land is also the investor. The projected 

development within the scope of the investment project adds value to the land plot. 

The calculations take into account areas in a building intended for aparthotel – 

apartments, shops, studios, offices, commercial outlets and underground parking, 

with building parameters as specified in the final draft of the Master Zoning Plan 

of the Municipality of Varna and according to the project’s technical 

documentation, as follows: 

- mixed-use building with two bodies – high-rise and low-rise, developed into 

two underground and ten above-ground floors 

- urban development indicators per project: building density 45.45%; building 

intensity coefficient 4.55; green areas min. 35%; 

- technical and economic indicators: built-up area 1000 m2; total built-up area 

for building intensity coefficient: 10,000 m2; underground structures 4000 

m2; total area of the building: 14,000 m2; 

- includes apartments, studios, shops, offices, 125 parking spaces.  

 

The essence of the method is the following: the cost of implementing the proposed 

development of the site is subtracted from the estimated market value of renting 
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out the finished units, where the residual amount represents the maximum market 

value on the land plot at the present moment. 

 

The estimated market value of the development is derived by the following 

calculations: 

The gross income from renting out is determined based on forecasted average 

monthly rental prices of residential, office and commercial units: 5.0 EUR/m2 and 

average monthly rental prices for underground parking spaces: 2.55 EUR/m2. The 

market rental rates per one square meter of the area of the respective type of asset 

are shown in tables in the Appendix to the valuation report. 

Marketing costs - Deduction in the amount of 3% for operating expenses for 

advertising and commissions related to the renting out has been made from the 

gross income.  

Calculation of net income: Represents income before interest and taxes (not 

including interest on loans, depreciations, income or corporate taxes). The net 

income is converted into value of the property after its development is finished, by: 

Deducting the value of the investment project: The cost of construction is 

determined by comparing average prices for representative buildings (Stroitelen 

obzor (Construction Overview) magazine by SEK publishing house), and then 

adding the appropriate premium to reflect the specifics of the site. The costs of 

financing the project through borrowings are deducted. 

Determining the residual value of the land as the balance between the net value of 

the property after its development and the value of the investment project. 

Adjusting the residual value of the land by: 

- a factor for the cost of the land acquisition - in this case this factor equals 1 

because the land is owned by the investor. 

- a factor reflecting the time value of money for the time necessary for the 

development of the project (estimated 24 months) at an annual interest rate of 3.3% 

- taking into account the target profit margin: estimated 10%  

 

The valuer has considered asking rental prices of five similar residential, office and 

commercial units, as well as asking rental rates for five similar garages and parking 

spaces, listed in rental offers for comparable assets located in Chaika residential 

district and adjacent districts in Varna. The comparable properties have been 

selected from actual rental offers posted in the last four months by real estate 

agencies and by owners of similar properties. The selected rental comparables have 

similar market characteristics to the units to be built on the subject property. The 

average asking prices have been adjusted with different factors for location, 

functionality and specifics. In determining the market value under the income 

approach the valuer has used information published on the website www.imot.bg. 

The calculations performed to determine the value under the income approach are 

listed in Appendix 1-2. 

 

RESIDUAL VALUE OF LAND: BGN 2,426,500 

 

http://www.imot.bg/
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OPINION OF MARKET VALUE 

 

Market value of the subject property: 

Method Value 
Weight 

factor 

Weighted 

value 

Value per the residual value method 
BGN 

2,426,500 1.00 

BGN 

2,426,500 

Market value of the property   BGN 2,426,500 

 

Analysis and comment: The calculation of the market value of the property was 

based on the income approach /residual value method/ due to the characteristics 

and specifics of the property and the associated investment project. The residual 

value method is based on the parameters of future development, taking into 

account the realities of the real estate market and using comparables from actual 

rental offers to serve as market evidence as at the valuation date. From a marketing 

perspective the property is attractive due to its location in one of the most attractive 

urban residential areas, close to the largest city park and the city beaches, and in 

view of the parameters, type and nature of the planned development of the 

property. 

 

FINAL OPINION OF MARKET VALUE  

AT THE VALUATION DATE (ROUNDED): 

 

BGN 2,426,000 
(two million four hundred and twenty-six thousand) 

or EUR 1,241,000 
 

The estimated market value does not include VAT. 

The Euro equivalent is calculated at the exchange rate of the Bulgarian National 

Bank: EUR 1 = BGN 1.95583. 

 

 

LIQUIDATION METHOD 

The liquidation value is derived from the already determined market value, under 

the assumption for lack of sufficient time to implement the project and in view of 

the additional costs of organizing the deal. The method of the accelerated /forced/ 

liquidation was applied, i.e. the liquidation value is the amount that can be 

expected from the sale of the property “as is” under the currently prevailing 

economic conditions and taking into account the following specifics: 

- location, marketability, market demand at the present moment 

- availability of infrastructures and operability 
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In terms of location and market activity, the liquidation value is derived under the 

following assumptions: 

 

 deadline for implementation up to six months and market activity 1.5% 

monthly 

 present value factor 0.9145 

 costs for implementation 4.0% 

 

Liquidation method – measuring the forced sale value (rounded): 

 

BGN 2,122,000 
(two million one hundred and twenty-two thousand) 

or EUR 1,085,000 

 

 

ASSUMPTIONS AND LIMITING CONDITIONS FOR THE VALUATION 

 

INFORMATION SOURCES – MARKET, REGULATORY, 

METHODOLOGICAL DATA, ETC. 

 

STATEMENTS BY THE VALUER, INCLUDING UNDER ART. 21 IVA 
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APPENDIX 
 

Residual value method applied in the valuation of a zoned land 

plot with investment project – based on rents 

 

No Parameter Value Unit of 

measure 

  

Area of the plot designated for development (per 

latest drawing) 2,200 m2 

  Built-up area (per Detailed Spatial Plan) 1,000 m2 

  Gross floor area (per Detailed Spatial Plan) 14,000 m2 

I Determining the value of the property after its 

development     

  

Estimated leasable area – gross floor area for 

building intensity coefficient 10,000 m2 

  Estimated monthly rent per m2 9.80 BGN/m2 

  

Estimated monthly income from gross floor area for 

building intensity coefficient 98,038 BGN 

  Estimated leasable area - underground structures 4,000 BGN 

  Estimated monthly rent per m2 5.00 BGN/m2 

  

Estimated monthly income of underground 

construction 19 988 Levs 

  Estimated yearly income 1,416,306 BGN  

  Management costs 25 % 

  Net yearly income 1,062,230 BGN 

  Capitalization rate 7 % 

  Capitalization of income for infinite period 15,174,711 BGN 

  Costs for marketing (renting out) of the property 3 % 

  Net value of the investment project 14,719,432 BGN 

II 

Costs for implementation of the investment 

project     

A Costs for construction of the building     

  

Total area – gross floor area for building intensity 

coefficient and underground structures 14,000 m2 

  Cost of construction of one square meter 750 BGN/m2 

  Cost of completing the construction part 10,500,000 BGN 

  

Cost of external services in the implementation of 

the investment project 82,100 BGN 

B Engineering infrastructure     

  

Cost of construction of external infrastructure, % of 

item A 2 % 

  Cost of construction of external infrastructure 210,000 BGN 

C Profit for the contractor     

  Value of the investment project excluding the 10,792,100 BGN 
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contractor’s profit 

  Contractor’s profit in % 10 % 

  Contractor’s profit 1,079,210 BGN 

D 

Total costs for implementation of the investment 

project     

  (A + B + C + D)     

These are the costs incurred in the development of 

the land. 11,871,310 BGN 

They do not include the price of the land or the right 

of construction.     

III Determining the residual value of the land     

  Value of the investment project after completion 14,719,432 BGN 

  

Total costs for the implementation of the investment 

project (item D) 11,871,310 BGN 

  Residual value of the land 2,848,122 BGN 

IV Adjustment of the residual value of the land     

  Value of land 1   

  Acquisition costs 0 % 

  Factor for costs of acquisition 1.00   

  

Timeline for the development of the investment 

project 24 months 

  Annual interest rate 3.3 % 

  Factor for financing costs for the project 1.0671   

  

Adjustment factor after accounting for costs for 

acquisition and interest 1.0671   

  Target profit margin 10 % 

  Total compounded adjustment factor 1.1738   

  Residual value before adjustment 2,848,122 BGN 

  Residual value of the land after adjustment 2,426,400 BGN 

        

  
Market value of the property per the residual 

value method 
2,426,400 BGN 

 

 

ASKING RENTAL PRICES OF APARTMENTS, OFFICES, GARAGES, 

COMMERCIAL OUTLETS: 10 REFERENCES. 

 

TABLE RENTS - APARTMENTS, OFFICES, COMMERCIAL OUTLETS: 5 

COMPARABLES 

 

TABLE RENTS - GARAGES AND PARKING SPACES: 5 COMPARABLES 
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ОЦЕНКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА 

АПОРТНА ВНОСКА, СЪГЛАСНО БСО. 
 

Инж. Антон Михайлов 
 

Магистър инженер; професионална квалификация: инженер-химик; следдипломна 

квалификация по икономика, планиране и управление на химическата промишле-

ност; икономика на управлението; бизнес планиране; консултант по европейски 

програми; независим оценител от 1993 г. с правоспособност за оценка на търговски 

предприятия и вземания, недвижими имоти, машини и съоръжения, права на инте-

лектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения и фи-

нансови активи и финансови институции. Г-н Михайлов е член на Съвета по мето-

дология и квалификация (СМК) към Управителния съвет на КНОБ и член на екипа, 

съставил Българските стандарти за оценяване (БСО). 

 

Оценката на машини и съоръжения за целите на апортната вноска се 

извършва, когато някой от съдружниците прави непарична вноска в капитала 

на в търговското дружество. Тази възможност, както и реда за извършването 

на такава вноска са регламентирани в чл. 72 и чл. 73 на дял трети, глава десе-

та на Търговския закон на Р. България (ТЗ). Извършената непарична вноска 

се вписва в дружествения договор, съответно устава и трябва да съдържа 

името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната и 

оценка и основанието на правата му. За целта, вноската в дружество с огра-

ничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с ак-

ции се оценява от 3 независими вещи лица, посочени от длъжностното ли-

це по регистрацията към Агенцията по вписванията. Съгласно изискванията 

на Търговския закон, заключението на вещите лица трябва да съдържа 

пълно описание на непаричната вноска, метода на оценка, получената 

оценка и нейното съответствие на размера на дела от капитала или на 

броя, номиналната и емисионната стойност на акциите, записани от вно-

сителя.  

Понятието за оценка е дадено в чл. 6 ал. 3 на Закона за независимите 

оценители (ЗНО). Оценката представлява становище на независимия оцени-

тел 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, което становище не е задължително 

за възложителя. Същата дефиниция е пренесена и в Българските стандарти за 

оценяване (БСО).  

На основание на чл. 72 и чл. 73 на Търговския закон вече има създадена 

обичайната практиката на Агенцията по вписванията, която показва, че 

предмет на апортната вноска могат да бъдат различни материални и немате-

риални активи, в т.ч. и машини, съоръжения, технологично оборудване и 

други движими вещи. Длъжностното лице от Агенцията по вписванията наз-

начават три вещи лица, които следва да извършат оценката на обекта, пред-

мет на апорт. Когато предмет на непаричната вноска са машини, съоръжения, 
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технологично оборудване или други движими активи се назначават вещи ли-

ца, които са правоспособни оценители, притежаващи Сертификат за оцени-

тели на Машини и съоръжения. Тази правоспособност е регламентирана в 

чл. 6, ал. 1 на ЗНО, като третата по ред е тази за „Машини и съоръжения“. В 

съответствие със ЗНО, в Българските стандарти за оценяване, Част Втора, 

Раздел Трети, е разписан специален стандарт за Специфични и особени 

изисквания към оценителка правоспособност по Машини и съоръжения, 

в т.ч. оборудване (МС).1  
В този стандарт са показани подходите и съответстващите им методи за 

на оценка на машини и съоръжения. В Раздел Пети, Част Първа на стандар-

тите са дадени и определения за различните стойности, за които оценителят 

трябва да становище. Стойностите са в пряка зависимост от целта на оценка-

та. Характерното в случаите, когато се изготвя оценка за непарична вноска 

(апорт) е, че страните са ясно определени, т.е. известни са както лицето което 

предоставя (апортира) актива, така и дружеството в което се апортира, т.е. 

приема актива. В случаите, когато страните са известни се извежда Справед-

лива стойност, защото тя отразява данни и обстоятелства, свързани с 

конкретна действителна или потенциална реализация на оценявания 

обект/ актив между идентифицирани страни. За целите на оценяването, в 

изразеното становище за Стойност не се включват данъци и такси, регламен-

тирани от действащата нормативна уредба. 

Методологическите корени при оценката на машини, съоръжения и 

оборудване са основани на теорията на стойността базирана на икономичес-

ката теория, по-специално на такива науки като микроикономика, маркетинг, 

стокознание и ценообразуване. Теоретичните аспекти на оценката идват от 

теорията на стойността, която разглежда категорията на стойността, нейната 

същност на универсален измерител и връзката с други икономически катего-

рии като цена, полезност, качество и др. 

В БСО няма ясно разписани подходи и методи, които да се прилагат 

при определяне на становището за Справедлива стойност. При оценката на 

машини и съоръжения за целите на непаричната вноска могат да бъдат при-

лагани различни подходи и съответстващите им методи. Съобразно т. 1.7.5. 

на БСО, оценката може да бъде извършена само по един метод, които най -

общо са показани в Част, раздел Седми, а конкретно са описани в Част Втора, 

Раздел Трети. 

Основните и признати подходи за оценяване са: 

 Приходен подход. Приходният подход извежда настояща стой-

ност, която се формира от преобразуването на бъдещи парични потоци. Този 

подход разглежда прихода от обекта/актива, като отчита стойността на дохо-

дите, паричните потоци и/или спестените разходи. В зависимост от специ-

фичните особености на обекта/актива на оценката, се прилагат парични по-

тоци, формирани на база реални или номинални цени; 

                                                           
1 БСО 2018, Част 2, Раздел 3 
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 Разходен подход. Разходният подход извежда стойност и се ос-

новава на подробна оценка на необходимите разходи за създаване или при-

добиване на даден обект/актив, подобен или еднакъв, със същото предназна-

чение и полезност като оценявания. Концепцията за разходния подход, или 

стойността на разходите за създаване/ придобиване на нов равностоен подо-

бен/еднакъв обект/актив се базира на предположението, че обектът на оцен-

ката не струва повече от заместването му с подходящ подобен/еднакъв нов 

такъв, със същите или възможно най-близки функции и технически и иконо-

мически параметри; 

 Сравнителен подход. Сравнителният подход извежда стойност, 

като сравнява обекта/актива - предмет на оценката, със сходни обек-

ти/активи, за които е налична надеждна ценова информация. 

В рамките на горните подходи има разработени различни методи, кои-

то се прилагат при оценката на активите. В Част Втора на БСО са представе-

ни методите за оценка, като са показани и специфичните изисквания, които 

са функция на вида на активите и които се прилагат и при оценката на маши-

ни и съоръжения. В стандартите няма препоръки или корелации между целта 

на оценката, извежданата стойност и приложимите методи. Изборът на под-

хода и съответно на метода за оценка е в пряка зависимост от целта на 

оценка, базата на оценяване, състоянието на актива, неговото предназ-

начение и не на последно място - от обхвата и пълнотата на представе-

ната информация. На тази база, оценителят взема обосновано решение за 

това колко и кои методи да приложи за да формира своето становище за 

стойност. 

Единствено в Част Втора, Раздел Първи, т. 6.3. в която е представен 

разходния подход за оценка на недвижими имоти е посочено, че „Разходни-

ят подход се прилага при определяне на застрахователна стойност, за 

апортни вноски, завеждане на активи в предприятията и други.“ Стойността 

определена по този подход използва икономическия принцип, че купувач не 

би платил за даден актив повече от разходите за придобиване на актив с рав-

ностойна полезност, независимо дали чрез покупка или изграждане. 

Този подход дава възможност на оценителя да формира стойност, от-

читайки разходите за създаване на оценявания обект, като отчете, както фи-

зическото, така и функционалното и икономическото изхабяване на актива, 

ако има такива.  

По аналогия на този запис, при оценката на машини и съоръжения за 

апорт, подходът на разходите може да се прилага като предпочитан подход за 

оценка на обект/ актив чрез извеждане справедлива стойност базирана на 

т.нар. „Заместителна стойност“. Концепцията за заместителната стойност 

(replacment cost), или стойността на разходите за придобиване на нова подоб-

на машина, се базира на предположението, че машината струва не повече от 

заместването й с нова машина със същите или възможно най-близки функ-

ции, технически и икономически параметри на тези на оценяваната машина. 

Стойността на новата машина ще представлява и най-високата гранична 

стойност в оценката на която и да е машина. По принцип този подход обик-
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новено се използва, когато няма данни за цените на сделките с аналогични 

активи или няма установими действителни приходни парични потоци, които 

ще се формират от дейността на обекта и ще формират полза на собственика. 

Този подход е особено подходящ при оценката на машини и съоръжения, кои-

то ще се апортират в капитала на търговското дружество, защото той най - 

ясно и пълно показва размера на капитала, необходим за въвеждане в експло-

атация на актива предмет на апорт. Прилагането на този подход дава най-

пряка връзка между трансформацията на актива в капитал и обратно. Мето-

дите за оценка на машини и съоръжения, които могат да се приложат в рам-

ките на подхода на разходите са Методът на амортизираната възстановителна 

или Методът възпроизводителна стойност.  

Сравнителният подход също може да се използва при оценката на един 

актив като непарична вноска. При оценката по този подход е необходимо да 

се отчете освен стойността на актива, така и всички съпътстващи разходи, 

които са необходими за неговото въвеждане в експлоатация.  

Прилагането на приходния подход също е възможен, защото той извеж-

да стойността на базата на потенциала на актива да генерира печалби за собс-

твеника, чрез които печалби се увеличава стойността на капитала. Това е 

свързано със сравнително точно определяне на паричните потоци, ако има 

такива, които формират ползите за апортиращия, но трудно биха се опреде-

лили бъдещите ползи от работата на актива, когато е включен в технологич-

ния процес на предприятието в което се апортира. Естествено е предприятие-

то да има такива ползи, щом има съгласието на съдружниците, активът да бъ-

де включен в състава на имуществото, но ползите от него ще могат да бъдат 

определени след като се определят всички разходи свързани с неговото въ-

веждане в експлоатация и пълноценното му включване в технологичния про-

цес. 

Независимо от това кой метод за оценка ще се приложи е необходимо 

да се спазят изискванията, които са заложени както в Търговския закон, така 

и в БСО, за пълна и точна идентификация на обекта на непаричната вноска 

базирана на широкообхватно и задълбочено проучване на оценяваното иму-

щество включващо: 

 описание на техническите, технологичните и други идентификаци-

онни параметри, включително фабричнaта и заводската идентификация на 

производителя, ако има такава? 

 установяване на всички първостепенни или второстепенни показа-

тели, които влияят на стойността, като едни от най-важните са предназначе-

ние,  капацитет, производителност; 

 при какви условия се оценява обекта, спазва ли се принципа „Там 

където е и какъвто е“ или се отчитат други съществуващи или потенциални 

факти и обстоятелства; 

При оценката на машините и съоръжения предмет на непарични вноски 

е необходимо е да направят изследвания, анализи и допусканията, свързани с 

обществено – икономическите и пазарни условия в страната такива, каквито 
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са към датата на оценката. Законодателството, което може да окаже същест-

вено влияние върху стойността на активите, е в областите на: 

 социално законодателство; 

 безопасните и ергономични условия на труд и средата, в която се 

експлоатира оценявания актив; 

 на опазване на околната среда и факторите, които могат да окажат 

вредно влияние в т.ч. шум, вибрации, полета, лъчения, емисии във въздуха, 

емисии във водата, емисии в почвите и др. подобни; 

 техническите стандарти и съответните изисквания, заложени в тях. 

 пазарните механизми, което може да доведе до изменение на зако-

ните за търсене и предлагане на продукцията, която се произвежда и реали-

зира от оценяваните активи, както и върху пазара на самите активи. В много 

случаи това могат да бъдат промени в различни мита, такси, акцизи, данъчни 

и други облекчения или тежести в случай на протекционизъм или либерали-

зация на пазарните условия. 

След идентификация на обекта на непаричната вноска и съобразяване с 

изброените по-горе допускания, се преминава към извършване на оценката 

на обекта, който е предмет на непаричната вноска. Считам, че като най-

подходящ метод за подобни цели е прилагането на разходния подход и по 

тази причина се спирам по-подробно на него и съответстващите му методи. 

Разходният подход е съвкупност от методи за оценка на стойността, 

основан на определянето на разходите, необходими за придобиването, 

възпроизвеждането или подмяната на обекта за оценка, като се вземат 

предвид остаряването и други видове изхабявания.  

Концепцията за заместителната стойност, или стойността на разходите 

за придобиване на нова машина, се базира на предположението, че машината 

струва не повече от заместването й с нова машина със същите или възможно 

най-близки функции и технически и икономически параметри на тези на 

оценяваната машина, т.е. това е максималния размер на необходимия 

финансов ресурс, капитал, който се трансформира в актив.  

Методите на разходния подход са незаменими, когато става въпрос за 

активи, които почти никога не се срещат на свободния пазар и се правят по 

индивидуални поръчки, т.е. обектът представлява специално и/или уникално 

оборудване или машина. За съжаление, в много редки случаи оценителят 

може да получи информация от производителите за разходите за 

производството на нов обект, който може да бъде разпознат като точно копие 

или обект с подобни полезни свойства. 

Методите на подхода на разходите обикновено разчитат на 

информация за минали разходи, направени от купувача при придобиване на 

обекта за оценка или точно копие на обекта за оценка.За прилагането на 

подхода на разходите е необходима надеждна информация за определяне на 

разходите за придобиване, възпроизвеждане или замяна на обекта, който е 

оценяван. В рамките на подхода на разходите се използват различни методи, 

които се основават на определяне на разходите за създаване на точно копие на 
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обект за оценка или на обект със сходни полезни свойства. Подходът на 

разходите се прилага за оценка на обект/актив чрез извеждане на 

амортизираната възстановителна или възпроизводителна стойност. Разходите 

за възпроизвеждане на оценявания обект обикновено са разходите, 

необходими за придобиване на ново точно копие на обекта за оценка. 

Разходите за възстановяване (подмяна) на обекта на оценка са разходите, 

необходими за придобиване на нов актив с подобни полезни свойства.  

Същността на Методите2, които се прилагат в рамките на разходния 

подход е:  

 Метод на амортизираната възстановителна стойност. 

Методът се базира на определяне на всички преки и непреки разходи за 

заместване на идентичен обект/актив с отчитане на различните видове 

изхабяване. Възстановителната стойност трябва да отразява всички 

съпътстващи преки и непреки разходи за придобиване на обектите/активите, 

които биха били направени от пазарен участник при създаването на 

равностоен съвременен актив. Определената стойност на еквивалента 

подлежи на корекция за остаряване и изхабяване, за да се отрази сумата в 

намаление от гледна точка на неговото физическо състояние, функционалност 

и стопанско-икономическа полезност. 

 Метод на амортизираната възпроизводителна стойност.  

Методът се базира на определяне на всички преки и непреки разходи за 

възпроизвеждане на идентичен обект/актив с отчитане на различните видове 

изхабяване, които биха били направени от пазарен участник при създаването 

на равностоен съвременен обект/актив. Определената стойността на 

еквивалента подлежи на корекция за остаряване и изхабяване, за да се отрази 

сумата в намаление от гледна точка на неговото физическо състояние, 

функционалност и стопанско-икономическа полезност. 

При прилагането на тези методи, винаги първата стъпка е изчисляване 

на възстановителната/ възпроизводителната стойност на активите. Това е 

цената за замяна на обекта/актива с друг със същото предназначение и 

функции към съответната дата на оценка. Възстановителната/Въз-

производителната стойност трябва да отразява всички съпътстващи разходи 

за придобиване на активите, в т.ч. инженерните съоръжения и мрежи, 

необходими за нормалното функциониране на машините и съоръженията, 

транспортни разходи, строително монтажни работи, включително изграждане 

на фундаменти, рами и др. подобни, проектантско възнаграждение и 

финансови разходи, които биха били направени от пазарен участник при 

създаването на нов равностоен обект/актив.  

Източникът на данни за определяне на стойността на нова машина се 

определя от това дали към момента на оценката машината е все още е в 

производството или не, или производителят е закрил производството и е 

напуснал бизнеса. Ако машината все още се произвежда, заместителната 

стойност се определя от разходите за покупка на нова машина подобна на 

                                                           
2 БСО 2018, Част 2, Раздел 3,т. 4.2. 
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оценяваната в момента, ако машината е спряна от производството – тогава е 

необходимо да се формират разходите за покупка на текущо произвеждания 

модел, а когато то е закрито, заместителната стойност се определя от 

разходите за покупка на машина от друг производител. За случаите когато 

липсва друг производител, се прибягва до методите базирани на концепцията 

на възпроизводителната стойност. 

Така формираната нова Възстановителната/ Възпроизводителната 

подлежи на корекция за остаряване и изхабяване, за да се отрази сумата, с 

която активът е по-малко ценен, като функция на неговото физическо, 

технологично и техническо състояние, морално изхабяване, функционалност 

и стопанска полезност. 

В методите на разходния подход, определянето на общото изхабяване 

на оценявания обект играе важна роля. Това е така, защото първоначалната 

цена на придобиване на обекта, като нов, не отчита износването и едва на 

следващия етап, стойността на обекта („като нов“) се намалява, като се взе-

мат предвид натрупаните изхабявания, които не се свеждат само до физичес-

ка амортизация и остаряване на обекта.  

Освен разходите за закупуване или създаване на нова машина, 

стойността определена по разходния подход, включва също така и разходите 

по доставката до мястото на експлоатация, сглобяването, ако машината се 

доставя демонтирана на възли и елементи, изграждането на монтажен 

фундамент, свързването към енергийни източници, функционалните проби и 

настройката, както и косвените разходи за проекти, контрол, такси за 

разрешения, подобрения, които водят до увеличени функционалности, 

лицензи и пр. Формираната по тази начин стойност – чрез натрупване на 

всички разходи необходими за въвеждане на обекта в експлоатация, 

представлява и най-високата гранична стойност в оценката на която и 

да е машина, съоръжение, технологично оборудване или друго движимо 

имущество, предмет на оценка за непарична вноска.  

За да се формира становището за стойност на непаричната вноска, 

следва да се определи и амортизацията на оценявания обект, която е различ-

на от счетоводната. Амортизацията за целите на оценката означава да се на-

мери обезценяването, дължащо се на физическото, моралното и икономичес-

кото изхабяване, съответстващо на оценяваната машина. 

При разходния подход се използва следната основна формула за опре-

деляне на стойността на обекта на оценката: 

+ Разходи за придобиване на нов подобен, аналогичен обект 

- Физическо изхабяване 

- Морално изхабяване 

- Икономическо изхабяване 

= Становище за Стойност (на доставен, монтирана и въведена в екс-

плоатация обект) 

 

Определянето на физическото изхабяване обикновено се базира на ин-

формация за възрастта на оценявания обект и преценка на оценителя за фи-
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зическото състояние на машината и на нейната остатъчната годност в години. 

За целта трябва да има достоверна информация за датата на производство на 

оценявания актив, за датата на въвеждането му в експлоатация, за това кога и 

какви ремонти са извършвани, има ли подобрения и придадени нови функци-

онални свойства след датата на неговото придобиване, планирани ремонти и 

друга релевантна информация. Тази информация е важна и необходима, за-

щото остатъчната годност на оценявания обект е в пряка зависимост от него-

вата поддръжка и условията на експлоатация. Редовната и качествена под-

дръжка на машините е от съществено значение за икономическия живот на 

машината. Разходите за поддръжка и ремонти оказват влияние върху стой-

ността на машината не чрез натрупване на изразходваните за това средства, а 

чрез удължаване на икономическия хоризонт. през който машината ще бъде 

полезна и ще носи доходи. Извършва се и подробен технически преглед на 

оценяваната машина, от който следва да се установи дали покрива класа си 

на точност, дали се поддържа съгласно инструкциите на производителя, дали 

е своевременно ремонтирана, какви ремонти са извършени и дали са извър-

шени коректно, явните и скритите дефекти, дали отговаря на техническата 

безопасност и пр. Необходимо е да бъдат проведени всички тестове, за да се 

установи техническото състояние на машината или оборудването към  датата 

на оценката. Крайният резултат на оценката от огледа е в пряка зависимост 

от опита на експерта, но чрез набавянето на необходимата техническа и сче-

товодна информация, субективността при определянето на остатъчната год-

ност се свежда до минимум. 

При този подход, физическото изхабяване, обикновено се определя ка-

то математическо състояние между действителния (ефективния) период (или 

друга количествена мярка) на използване на машината или съоръжението и 

сумата от ефективния период на използване и определения по експертен път, 

остатъчен срок на годност формираща цялостния икономически живот на ак-

тива: 

 

                                              Ae            Ae       

                                    Df = -----  =  ---------, 

                                               Lt        Ae + Lr  

 

Където: 

 

Df  -  физическо изхабяване на машината; 

Ae  -  ефективна възраст на машината; 

Lt  -  техническият живот на машината; 

Lr  -  остатъчния живот на машината (оценен експертно). 

 

При определянето на изхабяването се отчитат редица фактори, като: 

интензивност на използване на оборудването – едносменен или многосменен 

режим на работа; натоварвания над оптималния капацитет или продължител-

ни бездействия; подмяна на отделни компоненти, възли и детайли вследствие 
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на извършени ремонти и подобрения и т.н. След прилагането на формулата 

при отчитане на всички известни факти и обстоятелства се формира коефи-

циент, който може да бъде изразен и в % отчитащ физическото изхабяване. 

След отнасянето на този коефициент към вече определената нова стойност се 

определя размера на физическото изхабяване в пари. 

Моралното изхабяване (остаряване) се изразява в загуба на стойност 

на машината вследствие на техническия прогрес. То включва както техноло-

гичното, така и функционалното изхабяване, които често са взаимосвързани, 

но се прави разлика между тях.  

Технологичното изхабяване се изразява в загуба на стойност вследст-

вие на разлика в конструкцията, материалите, точността, заложените техно-

логични новости и др. на новите машини в сравнение с оценяваната. 

Функционалното изхабяване е намаление на стойността на машината 

вследствие на разлики в капацитета, производителността, обслужването и др. 

функционални характеристики на новите машини спрямо оценяваната.  

Моралното остаряване може да се дължи на: 

 по-ниски капиталовложения за придобиване на новата машина в 

сравнение с тези на оценяваната в резултат на усъвършенствани технологии, 

материали, конструкция и др.; 

 по-малки експлоатационни разходи за новата машина спрямо 

оценяваната – обслужващ персонал, персонал за поддръжка, производствени 

материали и материали за поддръжка , производствени материали и материа-

ли за поддръжка: потребление на енергия, труд, горива, смазочни масла и др.: 

 по-висока производителност при запазване на разходите за експ-

лоатация, т.е. относително намаляване на производствени разходи за единица 

продукция: 

По принцип, подходът за определяне на моралното остаряване се осно-

вава на разликата в разходите (ефектът) за едногодишен период на оценява-

ната машина в сравнение с разходите, които биха били направени при изпол-

зване на машина от нов тип. Така определения положителен икономически 

ефект се намалява с данъците за да се намери печалбата за собственика на 

годишна база. Формираната годишна печалба се дисконтира за периода на 

остатъчния живот след датата на оценката и след сумирането на дисконтира-

ните стойности се определя размера на моралното изхабяване в пари.  

Икономическото изхабяване е намаление на стойността на актива 

вследствие на външни фактори, като например нарастване на конкуренцията, 

намаляване на търсенето на произвеждания с него продукт, увеличаване це-

ните на суровините и материалите, горивата, енергията, трудовите възнаг-

раждения, инфлация, висок лихвен процент по кредитите, законови промени, 

ограничения свързани с опазване на околната среда и др. Определянето на 

цялостният ефект от икономическото изхабяване е трудно, тъй като е функ-

ция на външни влияния, които въздействат върху бизнеса като цяло. Иконо-

мическото изхабяване се отчита по-добре чрез подхода по доходите.  

Един подход за оценяване на икономическото изхабяване е основан на 

понятието ненатоварване на капацитета, което се пресмята като наказате-
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лен процент въз основа на сравнение на действително натоварвания капаци-

тет на оборудването спрямо номиналния. В случая се ползва принципа на 

субституцията, според който, разумният инвеститор не би заплатил за този 

непродуктивен капацитет, без да бъде в състояние да извлече някаква печал-

ба от него. Ако предприятието не работи с номиналния си капацитет по ико-

номически причини, ненатоварването отчита икономическо изхабяване. Не-

натоварването на номиналния капацитет може да се дължи и на физическото 

изхабяване на оборудването. Ето защо трябва внимателно да се оценят фак-

тите и обстоятелствата за да може да се определи размера на икономическото 

изхабяване.  

Влиянието на пазарните механизми при формиране на становището за 

стойността на машините, съоръженията и оборудването, винаги следва да се 

основава и на резултатите от пазарните проучвания: анализ на търсенето и 

предлагането, вида на пазара – на продавача или на купувача, поведението на 

клиентите, фазата на развитие на продукта, условия в бранша, наличието на 

конкуренти, пазарното сегментиране и др. Трябва да се подчертае, че почти 

всяка група машини има свой сегмент от пазара на стоки и тези сегменти са 

много. Освен това естеството на пазара в различни сегменти е различно и по-

ведението на елементите е различно. За по-голямата част от оборудването, 

което може да бъде предмет на оценка, пазарът се характеризира като олиго-

полистичен, (пазар на купувача), а пазарът на специално и уникално оборуд-

ване е главно монополен (пазар на продавача). Трябва да се знае, че изведе-

ната стойност се формира и от допълнителните разходи свързани с въвежда-

нето на оборудването в експлоатация, които също са функция на пазарните 

условия на търсене и предлагане.  

При оценката на машините и съоръженията следва да се отчита и ефек-

та на нематериалните активи (търговска марка, изобретение, ноу-хау, прог-

рамно осигуряване и др.) върху стойността, който в някои случаи може да 

бъде много голям. За пример тук може да послужи изобретение, защитено с 

патент. Съгл. определението на Българския закон за патентите „Патентоспо-

собни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат 

изобретателска стъпка и са промишлено приложими.” Важни в това опреде-

ление са два елемента – изобретателската стъпка и промишленото приложе-

ние и един важен въпрос – жизненият цикъл на изобретението. Без да навли-

зам в подробности ще отбележа, че жизненият цикъл на изобретението е от 

съществено значение при определянето на пазарната стойност на машина или 

съоръжение обект на оценка. 

Като общ извод в настоящия доклад искам да ви представя следните 

свои заключения: 

Като най-подходящ подход при оценката на машините и съоръженията 

с цел апортирането им като непарична вноска в капитала на търговските 

дружества е подхода на разходите. 

Оценката на машини и съоръжения е отделена като самостоятелна пра-

воспособност съгласно българския закон за независимите оценители не слу-

чайно.  
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От огромна важност за коректната оценка на машина или съоръжение е 

правилната класификация и идентификация на обекта, правилното определя-

не на целите и задачите на оценителски доклад и оценителското задание, 

правилното определяне на съпътстващите условия при изготвянето на оцен-

ката.  

От съществено значение е предварителното проучване на фактите от 

средата, които касаят обекта на оценка, вкл. неговата пазарна среда, произхо-

дът му, експлоатационните условия, поддръжка включително. Под среда не 

следва да разбираме само конкретните експлоатационни условия, а и цялата 

обществена и икономическа среда, в която е поставена конкретната машина 

или съоръжение, дори възможностите за поддръжка и сервизно обслужване, 

което пряко и съществено влияе на стойността на обекта на оценката. Не на 

последно по важност място при оценката на машина и съоръжение е прило-

жимостта и адаптивността, което най-просто включва функционалност, при-

ложимост за различни цели или производства, програмно осигуряване понас-

тоящем или в перспектива, наличие е на Ноу – Хау или друг нематериален 

актив, енергоемкост, екологичност и др. подобни. 

Важен фактор за оценката на машина или съоръжение са допусканията, 

които разгледах подробно в изложението си. Тук е мястото да отбележа и 

още една съществена връзка между икономическите условия и оценителски-

те допускания. В най-общ план оценителят не може да направи допускания 

без да има представа за икономическата история и потенциала на отрасъла, 

към който принадлежи машината или съоръжението обект на оценка. Казано 

с други думи съществено влияние върху стойността на машината или съоръ-

жението, обект на оценка с цел непарична вноска оказва прегледът на иконо-

мическото развитие на отрасъла, който до голяма степен определя общите и 

специфични допускания в оценителския доклад. Нещо повече, отрасълът към 

който принадлежи обектът на оценка не бива да бъде разглеждан изолирано 

от общата икономическа среда и извън общата икономическа перспектива. 
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Valuation of plant and machinery for the purposes of in-kind contribution is 

carried out where one of the shareholders makes a non-monetary contribution to 

the capital of a company. This possibility and the procedure for its implementation 

are envisaged in Articles 72 and 73 of Section 3, Chapter Ten of the Commerce 

Act of the Republic of Bulgaria (CA). Such in-kind contribution is recorded in the 

articles of association or statute of the company, with an indication of the name of 

the contributor, full description of the in-kind contribution, its monetary value and 

the legal grounds for the contributor’s rights. For this purpose, any in-kind 

contribution to the capital of a company or partnership limited by shares must be 

valued by three independent experts appointed by the registration officer at the 

Registry Agency. The Commerce Act prescribes that the experts’ report must 

contain a full description of the in-kind contribution, the valuation method, 

the opinion of value and its correspondence to the share of the capital or to 

the number, nominal value and issue value of shares subscribed by the 

contributor. 

The concept of valuation is laid down in Art. 6, Para. 3 of the Independent 

Valuers Act (IVA). The valuation of an asset constitutes the opinion of the 

independent valuer on that asset’s value for a specific purpose at a specific point in 

time and in the environment of a specific market, prepared in writing in the form of 

a signed and stamped report, which opinion is not binding on the client ordering 

the valuation. The same definition is preserved in the Bulgarian Valuation 

Standards (BVS). 

Acting on the grounds of Articles 72 and 73 of the Commerce Act, the Registry 

Agency has already adopted a common practice whereby the in-kind contribution 

may comprise different tangible and intangible assets, including plant, machinery, 
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technological equipment and other movable property. The officer at the Registry 

Agency appoints three experts who are to perform the valuation of the asset 

intended to be contributed to the entity’s capital. Where that asset is plant, 

machinery, technological equipment or other movable property, the appointed 

experts must be qualified valuers, each holding a certificate for valuation of plant 

and machinery. This qualification is governed by Art. 6, Para. 1 IVA, where the 

third listed qualification is that for valuation of plant and machinery. In accordance 

with IVA, the Bulgarian Valuation Standards contain a special standard for the 

matter at hand, namely Specific and particular requirements for valuation of 

plant and machinery, including equipment (PM).1  

The above-mentioned standard sets out the approaches and corresponding 

methods of valuation of plant and machinery. Section Five, Part One of BVS 

contains definitions of the different values on which the valuer is to form an 

opinion. These values are directly dependent on the purpose of the valuation. In the 

special case of valuation of an in-kind contribution the parties are clearly 

identified, i.e. both the person or entity contributing the asset and the receiving 

company are known in advance. In cases where the parties are known, the valuer 

should calculate the Fair Value because it reflects evidence and circumstances 

related to a specific actual or potential realization of the subject asset between 

identified parties. The opinion of value thus formed does not cover taxes and fees 

under the existing legislation. 

The methods applied in the valuation of plant, machinery and equipment are 

based on the theory of value within the economic theory, especially such fields as 

microeconomics, marketing, commodity science and pricing. The theoretical 

aspects of the valuation come from the theory of value, which addresses the 

category of value, its nature as the universal measure and the relationship with 

other economic categories such as price, utility and quality. 

The Bulgarian Valuation Standards do not contain clearly defined approaches 

and methods to be applied in determining the fair value. Different approaches and 

methods can be applied in the valuation of plant and machinery intended as in-kind 

contribution. According to paragraph 1.7.5. of the BVS, the valuation can be 

carried out under only one of the approaches mentioned briefly in Part One, 

Section Seven and described in detail in Part Two, Section Three. 

The main recognized approaches to valuation are:  

 Income approach. The income approach provides an indication of value by 

converting future cash flow to a present value. Under this approach, the value of an 

                                                           
1 BVS 2018, Part Two, Section Three 
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asset is determined by reference to the value of income, cash flow and/or cost 

savings generated by the asset. Depending on the specific characteristics of the 

subject asset, cash flows are applied on the basis of real or nominal prices; 

 Cost Approach. The cost approach provides an indication of value and is 

based on a detailed assessment of the costs necessary for the creation or acquisition 

of a similar or identical asset, which has the same purpose and utility as the asset 

being valued. The cost approach concept, or the cost of creation/acquisition of an 

equivalent similar/identical asset is based on the assumption that the subject of the 

valuation does not cost more than the replacement cost for a suitable 

similar/identical asset having the same or comparable functions and technical and 

economic parameters; 

 Comparative approach. The comparative approach provides an indication 

of value by comparing the subject asset to similar assets, for which there is reliable 

price evidence. 

Within these approaches there are different methods to be applied in the 

valuation of assets. Part Two of the BVS lays down the valuation methods and the 

specific requirements determined by the type of asset, as in the case of valuation of 

plant and machinery. The Standards do not contain recommendations or 

correlations between the purpose of the valuation, the determined value and the 

applicable methods. The choice of valuation approach and corresponding 

methods is directly dependent on the purpose of the valuation, the basis of 

value, the condition of the asset, its intended use and, last but not least, on the 

scope and accuracy of the information provided. On this basis, the valuer makes 

a reasoned decision on which methods to apply in order to form an opinion of 

value. 

Only in Part Two, Section One, paragraph 6.3., which deals with the cost 

approach to valuation of real properties, it is stated that “The cost approach is 

applied in determining the insurance value, the value of in-kind contributions, 

the value of assets acquired by enterprises, etc.” Under this approach, the value 

is determined using the economic principle that a buyer would not pay for an asset 

more than the cost of acquisition of an asset of equivalent utility, whether through 

purchase or fabrication. 

This approach enables the valuer to determine the value by considering the cost 

of creating the subject asset, taking into account the physical, functional and 

economic obsolescence of the asset, if any.  

By analogy, when valuing plant and machinery intended for in-kind 

contribution, the valuer may apply the cost approach as the preferred approach to 
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valuation of an asset’s fair value based on the so-called replacement cost. The 

concept of the replacement cost or the cost to acquire a new similar machine is 

based on the assumption that the subject machine costs no more than the cost of 

replacing it with a new machine with the same or almost identical functions and 

technical and economic parameters. The value of the new machine will represent 

the limit value in the valuation of any machine. In principle, this approach is 

usually used where there are no data on prices of transactions with comparable 

assets or identifiable actual cash flows that could be generated from the operation 

of the subject asset to the benefit of the owner. This approach is particularly useful 

in the valuation of plant and machinery to be contributed to the capital of the 

relevant company, because it shows most clearly and comprehensively the amount 

of capital required for commissioning of the asset intended for in-kind 

contribution. The application of this approach reveals the most direct link between 

the transformation of the asset into capital and vice versa. The methods of 

valuation of plant and machinery that can be applied under the cost approach are 

the depreciated replacement cost method and the reproduction cost method. 

The comparative approach can also be used in the valuation of an asset as an in-

kind contribution. A valuation under this approach needs to consider, along with 

the value of the asset, all incidental expenses necessary for its commissioning. 

Application of the income approach is also possible, as it determines the value 

based on the potential of the asset to generate profits for the owner, whereby the 

value of the company’s capital increases. This is associated with a relatively 

accurate determination of cash flows, if any, which constitute the benefits for the 

contributor, but it would be difficult to determine the future benefits from the 

operation of the asset when it is included in the technological processes of the 

enterprise to whose capital it was contributed. It is only natural that the enterprise 

should obtain such benefits, given that the shareholders have agreed to the 

contribution, but the benefits from the subject asset can be identified only after 

calculation of all costs related to its commissioning and integration with the 

technological process. 

Regardless of which method of valuation will be applied, the valuer must 

comply with the requirements set out in the Commerce Act and the BVS, namely 

for a complete and accurate identification of the in-kind contribution based on 

extensive and in-depth examination of the asset being valued, including: 

 description of the technical, technological and other identification 

parameters, including the factory identification from the manufacturer, if any. 
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 identification of all primary or secondary indicators that affect the value, of 

which the most important ones are the intended use, capacity and performance; 

 under what conditions the asset is being valued, is the principle “as is, where 

is” observed or the valuer takes into account other existing or potential facts and 

circumstances; 

In the valuation of plant and machinery intended for in-kind contribution it is 

necessary to conduct research and analysis and make assumptions related to the 

socio-economic and market conditions existing in the country at the valuation date. 

The laws and regulations that could have a significant impact on the value of the 

asset are those concerning: 

 social legislation; 

 safe, healthy and ergonomic working conditions and the environment in 

which the subject asset operates; 

 protection of the environment and factors that may have harmful effects, 

including noise, vibrations, fields, radiation, emissions to air, emissions to water, 

emissions into the soil, etc.; 

 technical standards and related requirements contained therein. 

 market mechanisms, which could lead to a change in the laws of supply and 

demand of the production from the subject asset, and in the market for the asset 

itself. In many cases such circumstances consist in changes in customs duties, fees, 

excise duties, tax and other relief or charge in the case of protectionism or 

liberalization of market conditions. 

After the subject asset is identified and the above assumptions are made, the 

valuer can then proceed with the valuation of the asset that is the subject of the in-

kind contribution. In my opinion, the most appropriate approach for such purposes 

is the cost approach and therefore I will dwell in detail on it and its corresponding 

methods. 

The cost approach comprises a set of methods to estimate the value based on 

the calculation of costs necessary for the acquisition, reproduction or replacement 

of the subject asset, taking into account obsolescence and other types of 

depreciation.  

The concept of the replacement cost, or the cost of acquisition of a new 

machine, is based on the assumption that the subject machine costs no more than 

the cost of replacing it with a new machine with the same or almost identical 

functions and technical and economic parameters, i.e. this is the maximum amount 
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of necessary financial resources – capital transformed into an asset.  

The methods under the cost approach are indispensable when it comes to assets 

that are almost never traded on the open market and are manufactured under 

individual orders, i.e. the subject asset constitutes a special and/or unique 

equipment or machine. Unfortunately, it is rarely the case that the valuer can obtain 

information from manufacturers on the cost of manufacturing a new asset that can 

be recognized as a replica or an asset with similar usefulness. 

The methods under the cost approach usually rely on information on past costs 

incurred by the buyer in the acquisition of the subject asset or of a replica thereof. 

When applying the cost approach, the valuer needs reliable information to 

determine the cost of acquisition, reproduction or replacement of the asset being 

valued. Different methods are used under the cost approach, which are based on 

determining the cost of creating a replica of the subject asset or of an asset with 

similar useful properties. The cost approach is applied in the valuation of assets by 

determining the depreciated reproduction or replacement cost. The cost of 

reproducing the subject asset is usually the cost of acquiring a new identical asset. 

The cost of replacing the subject asset is the cost of acquiring a new asset with 

similar useful properties. 

The essence of the methods2 applied under the cost approach is:  

 Method of the depreciated replacement cost  

This method is based on the assessment of all direct and indirect costs of 

replacing the subject asset with an identical asset, taking into account the different 

types of depreciation. The replacement cost should reflect all direct and indirect 

costs would have been incurred by a market participant in the creation of a modern 

equivalent asset. The determined value of the equivalent is subject to adjustment 

for age and wear, to reflect the impact on value exercised by its physical condition, 

functionality and economic utility. 

 Method of the depreciated reproduction cost.  

This method is based on the assessment of all direct and indirect costs of 

reproducing an asset identical to the subject asset, taking into account the different 

types of depreciation, which costs would have been incurred by a market 

participant in the creation of a modern equivalent asset. The determined value of 

the equivalent is subject to adjustment for age and wear, to reflect the impact on 

value exercised by its physical condition, functionality and economic usefulness. 

In applying these methods, the first step is always the calculation of the 

replacement/reproduction cost of the asset. This is the cost of replacing the asset 

with another one with the same purpose of use and functions at the respective 

                                                           
2 BVS 2018, Part Two, Section Three, paragraph 4.2. 
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valuation date. The replacement/reproduction cost must reflect all incidental costs 

for the acquisition of the asset, including engineering structures and networks 

necessary for the normal functioning of plant and machinery, transport costs, civil 

works, including building foundations, frames and the like, designer remuneration 

and financial costs that would be incurred by a market participant in the creation of 

an equivalent asset. 

The data source for assessing the value of a new machine is determined by 

whether at the time of the valuation the machine is still employed in production, or 

the manufacturer has shut down production and left the business. If the machine is 

still in production, the replacement cost is determined as the cost of buying a new 

machine similar to the one being valued; if the machine is out of production, then it 

is necessary to measure the cost of buying the currently manufactured model, and 

where even that is not possible, the replacement cost is determined as the cost of 

buying a machine from another manufacturer. In case there is no such other 

manufacturer, the valuer should resort to methods based on the concept of the 

reproduction cost. 

The replacement/reproduction cost is then subject to adjustment for 

obsolescence and wear, to reflect how much the asset is less valuable in terms of its 

physical, technological and technical condition, obsolescence, functionality and 

economic utility. 

When applying the methods under the cost approach, determining the overall 

depreciation of the subject assert plays an important role. This is so because the 

initial acquisition cost of the asset as new does not take into account the wear and 

tear and only at the next stage is the value of the asset (“as new”) reduced due to 

the accumulated depreciation, which is not limited to the physical wear and tear 

and functional obsolescence of the asset. 

Besides the cost of buying or creating a new machine, the value determined 

under the cost approach also includes the cost of delivery to the place of operation; 

the cost of assembly and installation, if the machine is delivered dismantled into 

parts and components; the cost of constructing a mounting foundation, connecting 

the asset to a power source, conducting functional tests and setup, as well as 

incidental expenses related to designs, inspection, fees for permits, improvements 

which result in increased functionality, licenses, etc. The value derived in this 

way, i.e. by taking into account the accumulation of all costs required to put 

the asset into operation, constitutes the highest limit value in the valuation of 

any plant, machine, equipment or other movable property subject to 

valuation as an in-kind contribution.  
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In order to form their opinion of the value of the in-kind contribution, the valuer 

should also measure the depreciation of the subject asset, which is different from 

depreciation for accounting purposes. For the purposes of the valuation, 

depreciation means measuring the impairment caused by the physical, functional 

and economic obsolescence of the machine being valued. 

The following basic formula is used to determine the value of the subject asset 

under the cost approach: 

+ Costs for acquiring a new comparable asset 

- Physical depreciation 

- Functional obsolescence 

- Economic obsolescence 

= Opinion of Value (of the delivered, installed and commissioned asset) 

 

The physical depreciation is usually determined based on information on the 

age of the subject asset and the valuer’s assessment of the physical condition of the 

machine and its residual life in years. For this purpose, there should be reliable 

information on the date of manufacture, the date of commissioning, when and what 

repairs have been carried out, if any improvements have been made or new 

functionalities have been added after acquisition, any scheduled repairs, and other 

relevant information. This information is important and necessary, because the 

residual life of the subject asset is directly dependent on its maintenance and 

operation conditions. Regular and proper maintenance is essential for the economic 

life of the machine. The cost of maintenance and repairs affect the value of the 

machine not due to accumulation of expenditure, but by extending the machine’s 

economic horizon, i.e. the period in which the machine will be useful and will 

generate income. A comprehensive technical inspection of the subject machine is 

also performed so as to determine whether it corresponds to the designated class of 

accuracy, whether it is serviced according to the manufacturer’s instructions, 

whether it is promptly repaired, what repairs were made and whether they were 

carried out properly, whether there are any obvious or hidden defects, whether it 

meets the technical safety requirements, etc. All required tests need to be 

conducted in order to determine the technical condition of the machine or 

equipment at the valuation date. The end result of the inspection is directly 

dependent on the skills of the expert, but the availability of all necessary technical 

and accounting information minimizes the subjectivity in determining the residual 

life. 

Under this approach, physical depreciation is usually defined as a 

mathematical state between the actual (effective) period (or other quantitative unit 

of measure) of use of the plant or machine, and the sum of the effective period of 
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use and the residual life as estimated by an expert, which sum reflects the overall 

economic life of the asset: 

 

                                                        Ae            Ae       

                                               Df = -----  =  ---------, 

                                                         Lt        Ae + Lr  

 

Where: 

 

Df  -  physical depreciation of the machine; 

Ae  -  effective age of the machine; 

Lt   -  technical life of the machine; 

Lr   -  residual life of the machine (estimated by an expert). 

 

A number of factors are considered when determining depreciation, such as the 

intensity of use of the equipment – one-shift or multi-shift operation; workloads 

over the optimal capacity or prolonged downtime; replacement of individual 

components, assemblies and parts upon repairs and improvements, etc. After 

application of the formula taking into account all known facts and circumstances, a 

coefficient is derived, which can also be expressed in % representing the physical 

depreciation. This coefficient is then applied to the already identified new value to 

determine the amount of physical depreciation in monetary terms. 

Obsolescence is manifested in loss of value of the machine because of the 

technological progress. It includes both technological and functional obsolescence, 

which are often interdependent, but nevertheless different phenomena. 

Technological obsolescence results in loss of value due to difference between 

the design, materials, accuracy, technological innovations, etc. of the new 

machines and the those of the machine being valued. 

Functional obsolescence is a reduction in the value of the machine due to 

differences in the capacity, productivity, maintenance and other functional 

characteristics of the new machine compared to the one being valued. 

Obsolescence may occur because of: 

 lower capital investment for acquiring the new machine compared to that 

for the machine being valued as a result of advanced technologies, materials, 

designs, etc.; 

 lower operating costs for the new machine compared to the one being 

valued – servicing staff, maintenance staff, production materials and maintenance 

materials: consumption of energy, labour, fuel, lubricant oils, etc.: 
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 higher productivity while maintaining the level of operating costs, i.e. a 

relative reduction in costs for a unit of production: 

In general, the method of determining the obsolescence is based on the 

difference (the effect) between the costs for the subject machine over one year 

compared to the costs that would be incurred using a new machine. The positive 

economic impact thus measured is then reduced by the payable taxes in order to 

arrive at the profit margin for the owner for the year. The calculated yearly profit is 

then discounted for the period of residual life after the valuation date and after 

summation of the discounted values, the amount of obsolescence is determined in 

monetary expression. 

Economic obsolescence is a reduction in the value of the asset due to external 

factors such as increased competition, declining demand for the asset’s production, 

increased prices of raw materials, fuel, energy, wages, inflation, higher interest 

rates on loans, changes in legislation, restrictions related to environmental 

protection, etc. The overall effect of economic obsolesce is difficult to identify as it 

is a function of external influences that affect the business in general. Economic 

obsolescence is better determined using the income approach. 

One method of assessing the economic obsolescence is based on the concept of 

idle capacity, which is calculated as discount based on a comparison between the 

actual and the nominal load capacity of the equipment. In this case, the principle of 

substitution is applied, according to which, a prudent investor would not pay for 

such unproductive capacity without being able to realize some profit from it. If the 

enterprise does not operate at nominal capacity for economic reasons, the idle 

capacity reflects the economic obsolescence. The underutilization of the nominal 

capacity may be due to the physical wear of the equipment. Therefore, the valuer 

should examine carefully the facts and circumstances in order to determine the 

amount of economic obsolescence. 

 The impact of market mechanisms in the formation of opinion of the value 

of plant, machinery and equipment should always be underlined by the results of 

market research: analysis of supply and demand, the type of market – whether it is 

a seller’s or a buyer’s market, customer behaviour, the stage of development of the 

product, conditions of the sector, presence of competitors, market segmentation, 

etc. It should be emphasized that almost any group of machines has its own 

segment of the goods market and that there are many such segments. Moreover, the 

nature of the market in the different segments varies, with different behaviour of 

the participants. With regard to the majority of machines that can be the subject of 

the valuation, the market is characterized as an oligopolistic market (buyer’s 

market), while the market for special and unique equipment is mainly monopolistic 

(seller’s market). It should be borne in mind that the derived value is also affected 
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by the additional costs associated with putting the equipment into operation, which 

are also a function of the conditions of market demand and supply. 

In the valuation of plant and machinery the valuer should also take into 

account the effect of intangible assets (trademark, invention, know-how, software, 

etc.) on the value, which in some cases can be very significant. One example in 

this respect is an invention protected by a patent. According to the definition given 

in the Patents and Utility Models Registration Act of Bulgaria, “Patents shall be 

granted for inventions in any field of technology, which are new, involve an 

inventive step and are susceptible of industrial application.” There are two 

important elements in this definition: inventive step and industrial application, and 

an important issue – the life cycle of the invention. Without going into details, I 

would note that the life cycle of the invention is essential in determining the 

market value of the subject plant or machinery. 

The general conclusions from the present study can be summarized as 

follows: 

The most appropriate approach in the valuation of plant and machinery 

intended for in-kind contribution to the capital of companies is the cost approach. 

It is no accident that the valuation of plant and machinery is envisaged as a 

separate competence in the Independent Valuers Act of Bulgaria. 

Paramount importance for the correct valuation of plant or machinery is 

ascribed to the correct classification and identification of the asset, the proper 

determination of the purpose and objectives of the valuation assignment and the 

valuation report, and the correct determination of accompanying conditions in 

performing the valuation. 

It is essential to conduct a preliminary research of factors in the environment 

affecting the subject of valuation, including its market environment, its origin, its 

operating conditions, including maintenance. In this context, environment should 

be understood not only as the specific operating conditions, but as the overall 

social and economic environment in which the relevant asset operates, even the 

possibility of maintenance and servicing, which directly and substantially affects 

the value of the subject asset. Another, equally important factor in the valuation of 

plant and machinery, is their applicability and adaptability, which most simply put 

include functionality, applicability for various purposes or production processes, 

current or future software, existence of know-how or other intangible asset, energy 

consumption, environmental friendliness and the like. 
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An important element of the valuation of plant and machinery are the 

assumptions discussed in detail above. Here is a good place to mention another 

significant relationship between economic conditions and valuation assumptions. 

In general terms, the valuer cannot make assumptions without having any idea of 

the economic history and potential of the sector to which the subject asset belongs. 

In other words, a significant influence on the opinion of the value of the plant or 

machinery being valued for the purpose of in-kind contribution is exercised by the 

review of the economic development of the sector, which largely determines the 

general and special assumptions in the valuation report. Moreover, the sector to 

which the subject asset belongs should not be examined in isolation from the 

overall economic environment and outside the general economic outlook. 
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СПЕЦИФИКА ПРИ ИДЕНТИФИЦИРАНЕ ОБЕКТИТЕ ПРИ 

ОЦЕНКА НА ПИИСДФО 
 

Инж. Весел Пендичев 

 
Магистър инженер, юрист ВЕСЕЛ АНГЕЛОВ ПЕНДИЧЕВ – вещо лице при СГС, 

дипломиран патентен специалист, национален и европейски патентен представи-

тел, експерт към Агенцията по вписванията, експерт към Комисията за финансов 

надзор, експерт към НАП, оценител на права на интелектуална и индустриална 

собственост и други фактически отношения ; оценител на активи в сферата на де-

коративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти и паметници на кул-

турата; Сертифициран експерт по „Методи за определяне на пазарни цени. Данъч-

ни аспекти” 

 

 

I. СПЕЦИФИКА И ПРИНЦИПИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЕМАТЕ-

РИАЛНИЯ АКТИВ. 

• НМА винаги има уникален характер; 

• Притежателят на правата и лицензополучателят могат едновремен-

но да използват един и същ обект на НМА; 

• Цената на НМА може да се реализира многократно, например чрез 

сключване на множество лицензии; 

• Един НМА може да има различна цена за различните лицензии. 

 

ІІ. ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИ-

ВИ. 

• Проучване на обектите на интелектуална собственост – регистри-

рани и нерегистрирани, срок на действие; 

• Анализ на счетоводните данни; 

• Анализ на бизнес-плана на дружеството; 

• Избор на подход и метод за оценка; 

• Извеждане на стойността на нематериалния актив. 

 

ІІІ. СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА 

СОБСТВЕНОСТ. 

• ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ; 

• ПРЕГЛЕД НА СЧЕТОВОДНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ДРУ-

ЖЕСТВОТО – БАЛАНС, ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ; 

• ПРЕГЛЕД НА ИНФОРМАЦИЯ В НАЦИОНАЛНОТО И ЕВРО-

ПЕЙСКОТО ВЕДОМСТВО ЗА ИНТЕЛЕКУАЛНА СОБСТВЕ-

НОСТ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ. 
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ІV. МЯСТОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ. 

• движима – вещи, отделими от земята; 

• недвижима – земя и предмети, постоянно свързани с нея; 

• интелектуална собственост – творенията на човешкия интелект. 

Точното определение за нея е „Информация, която може да бъде 

овеществена едновременно в неограничен брой копия в различни 

точки на света“. 

V. ОСНОВОПОЛАГАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ. 

1. Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост. 

Основни обекти на закрила: 

 изобретения и полезни модели; 

 марки и географски означения; 

 промишленият дизайн; 

 нови сортове растения и породи животни; 

 топологии на интегрални схеми; 

 фирмени наименования; 

 преследване на нелоялната конкуренция. 

 

2. Бернска конвенция за закрила на интелектуалната собственост 

• Авторско право върху произведенията на науката, културата и из-

куството; 

• Авторско право върху бази данни; 

• Авторско право върху компютърни програми. 

 

VІ. ПРИТЕЖАТЕЛЯТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ МОЖЕ 

•  Сам да я използва; 

•  Да се разпорежда с нея – продажба и лицензиране; 

•  Да забрани на трети лица да я използват. 

 

VІІ. ОГЛЕД И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОБЕКТИТЕ НА ИНТЕЛЕК-

ТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 

• Обекти, които са заведени като активи (изследване на Баланса на 

дружеството) – подлежат на оценка; 

• Обекти, които не са заведени в Баланса на дружеството – подлежат 

на оценка и завеждане в Баланса на дружеството. 

 

 

 

 

http://www.bpo.bg/images/stories/international_conventions/paris_convention.pdf
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VІІІ. ТЪРГОВСКИ МАРКИ 

Марката представлява знак, който може да бъде представен графично и 

чиято основна функция е да отличава стоките и услугите на едно лице от тези 

на други лица. 

 

ПРИМЕРИ 

Фигуративна търговска марка  

 

Комбинирана търговска марка  

 

Словна търговска марка  

ПОЛИМАТ 

 

Израз 

1) НА ЕДНА РЪКА РАЗСТОЯНИЕ 

2) ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА БИЗНЕС 

 

Комбинирани – двуизмерни (етикет) 
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Триизмерни  

Формата на стоката  

 

Бонбон 

 

Сапун с форма на роза 

 

Триизмерни  

Опаковката на стоката с етикет 

        

 

Триизмерни - форми, които нямат отношение към самите стоки  

- човечето на Michelin                    

 

- звездата на Mercedes              
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ФАМИЛИЯ МАРКИ 

Марки, които съдържат общ елемент     

 

  

   

    

      

 

ІХ. НАЛИЧИЕ НА ЗНАЦИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ КАТО НЕРЕ-

ГИСТРИРАНИ МАРКИ. 

- имат принос за приходите на дружеството; 

- За да бъдат оценени, за тях трябва да се подадат заявки за регист-

рация; 

- трябва да се заведат като актив на дружеството. 

 

Х. Срок на действие на марката – 10 г. и може да бъде продължаван мно-

гократно. 
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ХІ. ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ И ТЪРГОВСКА МАРКА. 

• Фирма е наименованието, под което търговецът упражнява заняти-

ето си и се подписва; 

• Фирменото наименование се вписва в Търговския регистър съглас-

но ТЗ и ЗТР; 

• Дружествата могат да използват и фирменото си наименование или 

част от него като марка, но за тази цел трябва да го регистрират ка-

то марка. 

 

ХІІ. РАЗЛИКА МЕЖДУ ФИРМЕНОТО НАИМЕНОВАНИЕ И МАРКА-

ТА. 

• фирменото наименование идентифицира самата фирма и обикно-

вено съдържа абревиатури като АД, ООД, ЕООД; 

• марката идентифицира продукта(ите) на тази фирма; 

• Фирменото наименование разграничава фирмите една от друга; 

• Търговската марка отличава стоките/услугите на една фирма от те-

зи на други фирми. 

 

ХІІІ. КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ТЪРГОВСКА МАРКА И ФИРМЕНО НА-

ИМЕНОВАНИЕ. 

• Ако марката е словна - може да съвпада с фирменото наименование 

или с част от него: 

Марка ПОЛИМАТ на дружество „ПОЛИМАТ“ ООД 

• Ако марката е комбинирана, може словната й част ПОЛИМАТ да 

бъде фирменото наименование: 

 

ХІV. ФИРМЕНОТО НАИМЕНОВАНИЕ. 

• разграничава фирмите една от друга; 

• може да съвпада с търговската марка; 

• Не е ограничено със срок на действие; 

• Закриля се като интелектуална собственост. 
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ХV. КАКВО ТРЯБВА ДА ГЛЕДА ОЦЕНИТЕЛЯТ В ДОКУМЕНТИТЕ 

ЗА МАРКАТА. 

•  Вида на марката; 

•  Приоритетна дата; 

•  Срок на действие; 

•  Територия на действие; 

•  Стоки и услуги, за които е регистрирана; 

•  Притежател. 

 

ХVІ. МНОЖЕСТВЕНА ЗАЯВКА НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН. 

 

Възможно е в една заявка да бъдат включени няколко дизайна, ако 

продуктите, в които са включени или към които са приложени дизайните, 

принадлежат към един клас на Международната класификация на промиш-

лените дизайни съгласно Спогодбата от Локарно или към един и същ комп-

лект или композиция от изделия. 

           
 

ХVІІ. ДИЗАЙН НА ЕС. 

В ЕС закрилата на промишлен дизайн на Общността може да бъде като 

регистриран и като нерегистриран дизайн на ЕС. Обхватът на закрила е един 

и същ. 

ХVІІІ. ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН И ТЪРГОВСКА МАРКА. 

Един и същ знак може да бъде регистриран и като марка и като дизайн. 

• Триизмерна марка BG 00084540 за стоки от клас 03 на МКСУ – 

козметични продукти; 

• Промишлен дизайн на Общността – EM700000002034009-0002-001. 
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ХІХ. ДОМЕЙН ИМЕ И ВРЪЗКАТА МУ С МАРКИТЕ. 

„Домейн име” означава комбинация от букви и цифри, отговаряща на 

цифров Интернет адрес. Домейн-имената са интернет адреси и обикновено се 

използват за намиране на уеб сайтове. Например домейн името "wipo.int" се 

използва за откриване уеб-сайта на СОИС – www.wipo.int.  

С течение на времето домейн-имената са се превърнали в бизнес-

индикатори и поради това често влизат в конфликт с марките. 

 

ХХ. ОБЩОТО МЕЖДУ ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗИНГ И МАРКИТЕ. 

Лицензирането на марка е в центъра на договора за франчайзинг. В до-

говорите за франчайзинг степента на контрол на притежателя на марката 

обикновено е по-висока от тази в стандартните договори за лицензиране на 

марки. При франчайзинга франчайзодателят разрешава на друго лице (фран-

чайзополучателя) да използва неговия начин на водене на бизнеса (включи-

телно търговски марки, ноу-хау, обслужване на клиентите, софтуер, оформ-

ление на магазина и т.н.) в съответствие с определени предписания и срещу 

компенсация или лицензионно възнаграждение. 

 

ПРИМЕР 

Ресторант, предлагащ ястия от пилешко месо, работи под търговската 

марка NANDO’S. Той е разработил система за приготвяне и продажба на тези 

продукти, които се продават в големи количества и по един унифициран на-

чин. Системата съдържа различни фактори, допринасящи за успеха на ресто-

рантите NANDO’S, в това число рецепти и начини за приготвяне на ястията, 

резултатът от което е продукт с постоянно качество, модел на облеклото на 

персонала, дизайн на сградите и опаковките, както и системи за мениджмънт 

и счетоводство. 

NANDO’S предава своите знания и опит на франчайзополучателите, 

като си запазва правото да ги наглежда и контролира. Съществен момент в 

договора за франчайзинг е упълномощаването и задължаването на франчай-

зополучателя да използва марката NANDO’S. 
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ХХІ. КОМБИНИРАНО ДЕЙСТВИЕ НА ФИРМЕНО НАИМЕНОВА-

НИЕ, ПАТЕНТ И ДОМЕЙН, МАРКА, ДИЗАЙН. 

 

В посочения продукт е налице патент за сока, полезен модел за опаков-

ката, промишлен дизайн на опаковката, една триизмерна марка на опаковка 

на стоката, две комбинирани търговски марки. Принос за приходите от про-

дукта имат и фирменото наименование и домейна на дружеството. 

 

ИЗВОДИ 

1. Регистрацията на едно търговско дружество и неговото търговско 

наименование, е желателно да бъде съпътствано с регистрацията на една тър-

говска марка, която да отразява фирменото наименование и логото на въп-

росния търговски субект.  

2. Регистрирането на търговска марка, която да повтаря фонетично 

фирменото наименование на определено търговско дружество води и до въз-

можността маркопритежателят да има право да забрани на трети лица да из-

ползват търговската марка в търговската си дейност без негово съгласие, кое-

то естествено се отнася и до аналогични или сходни фирмени наименования 

на други търговски субекти.  

3. Фирменото наименование може да бъде регистрирано и като домейн 

или част от него. 

4. Словната търговска марка или отличителната словна част на една 

търговска марка е желателно да бъде регистрирана като домейн или част от 

него. 
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ХХІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА НЕМАТЕРИАЛ-

НИ АКТИВИ. 

1. Стандартна и специфична информация за Възложителя и Изпълни-

теля; 

2. Цел на оценката; 

3. Обект на оценяването; 

4. Оповестяване на общи и/или специфични допускания и ограниче-

ния; 

5. Дата на оценката и дата на доклада; 

6. Бази за стойността; 

7. Посочени подходи и методи за прилагане; 

8. Становище – мнение за крайната стойност на обекта/актива на оце-

няване. 

 

ХХІІІ. ПОДХОДИ И МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА. 

• Разходен подход – анализират се всички разходи за пресъздаване 

на актива; 

• Приходен подход – анализират се всички приходи и се отделят те-

зи, които са обусловени от интелектуалната собственост; 

• Пазарен подход – анализират се сделки със сходни обекти на инте-

лектуална собственост. 

 

ХХІV. ОСНОВНИ ПРИХОДНИ МЕТОДИ. 

• МЕТОД НА КВОТА ОТ СВРЪХПЕЧАЛБАТА - показва стойността 

на един нематериален актив чрез сравняването на два сценария: 

„със” и „без” приноса на интелектуалната собственост, като всички 

други фактори остават непроменени. Цената се определя като част 

от печалбата - реализирана / прогнозна, която ще получи лицензо-

получателят от придобития актив. Стойности в съотношение 1:2 се 

приемат за нормални, както и диапазон от 20% до 40%; 

• МЕТОД НА ЛИЦЕНЗИОННИТЕ ТАКСИ - Стойността на немате-

риалния актив се определя чрез съпоставка със стойността на хипо-

тетичните лицензионни възнаграждения, които биха били спестени 

чрез притежаването на актива, вместо използването му чрез лицен-

зия от трето лице. 

ХХV. СПЕЦИФИКА И ПРИНЦИПИ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО ПРИ 

НМА. 

Спецификата на ценообразуването при НМА изисква цялостно разби-

ране на спецификата на НМА спрямо МА: 
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 при НМА може да не е налице актът на отчуждаване на собстве-

ността. Собственикът-продавач и лицензополучателят-купувач могат еднов-

ременно да използват един и същ обект, което при МА е невъзможно; 

 НМА винаги има уникален характер, в този смисъл и разходите са 

уникални и не могат да се усредняват обществено, поради което не могат да 

служат като база за определяне цената на НМА; 

 Като такава база може да служи потребителната стойност на НМА 

или по-точно степента, в която един НМА може да задоволява една възник-

нала потребност (тя може да има технически или духовен характер). При 

единия случай има икономическо измерение, а в другия случай икономичес-

кият характер има чисто субективен характер; 

 Докато цената на един материален продукт може да се реализира 

еднократно, цената на нематериалният продукт може да се реализира мно-

гократно, например чрез сключване на множество лицензии; 

 Един НМА може да има една цена при еднократно сключена лицен-

зия и друга цена при многократно сключени лицензии, в зависимост от вида 

на лицензиите; 

 Цената може да бъде получена „авансово”, без още да е получен 

икономическия ефект от продукта (например паушалната форма наплащане); 

 За един и същ НМА цената на лицензията може да бъде различна в 

зависимост от цената на самия обект, който се лицензира и условията, при 

които този обект се лицензира; 

 Ако цената на НМА, когато се сменя собствеността е ЕДИНИЦА, 

то цената на лицензията за този актив ще бъде 1-Р, където Р е обемът на пра-

вата, които лицензодателят е оставил за себе си. Повече ограничения за ли-

цензополучателя, по-ниска цена на лицензията и обратно. 
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SPECIFICS OF THE IDENTIFICATION OF ASSETS IN THE 

VALUATION OF INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL 

PROPERTY RIGHTS AND FACTUAL RELATIONSHIPS 
 

Dipl. Eng. Vesel Pendichev 

 
Master of Engineering, Lawyer, VESEL ANGELOV PENDICHEV – expert at the Sofia 

City Court, certified patent specialist, national and European patent attorney, expert for 

the Registry Agency, expert for the Financial Supervision Commission, expert for the 

National Revenue Agency, valuer of intellectual and industrial property rights and factual 

relationships; valuer of assets in the field of decorative arts, design, antiques, immovable 

cultural properties and monuments; Certified expert in “Methods for Determination of 

Market Prices. Tax Aspects” 

 

I. SPECIFICS AND PRINCIPLES OF VALUATION OF INTANGIBLE AS-

SETS 

• An intangible asset is always unique; 

• The rights holder and the licensee can simultaneously use the same 

intangible asset; 

• The price of an intangible asset can be realized repeatedly, for example 

by entering into multiple license agreements; 

• The same intangible asset may be offered at different prices under 

different license agreements. 

 

 

II. SPECIFICS OF THE VALUATION OF INTANGIBLE ASSETS 

• Examination of the intellectual property – registered and unregistered, 

duration of protection; 

• Analysis of accounting data; 

• Analysis of the business plan of the company; 

• Selecting the approach and method of valuation; 

• Determining the value of the intangible asset. 

 

 

III. COLLECTING DATA FOR THE VALUATION OF INTELLECTUAL 

PROPERTY 

• IDENTIFICATION OF THE ASSETS; 

• REVIEW OF THE ACCOUNTING RECORDS OF THE COMPANY – 

BALANCE SHEET, PROFIT AND LOSS ACCOUNT; 

• REVIEW OF INFORMATION PROVIDED BY THE NATIONAL 

AND THE EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE AND 

BY INTERNATIONAL ORGANIZATIONS. 
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IV. NATURE OF THE INTELLECTUAL PROPERTY 

• movable property – items existing separately from the land; 

• immovable property – land and items permanently fixed to land; 

• intellectual property – creations of the human intellect. The exact 

definition is “Information that can be simultaneously materialized in unlimited 

number of copies in different parts of the world.” 

 

V. FUNDAMENTAL INTERNATIONAL CONVENTIONS 

1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property 

Primary items subject to protection 

 inventions and utility models; 

 marks and geographical Indications; 

 industrial design; 

 new plant varieties and animal breeds; 

 topologies of integrated circuits; 

 business names; 

 prosecution of unfair competition. 

 

2. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 

• Copyright on works of science, culture and art; 

• Copyright on databases; 

• Copyright on computer programs. 

 

VI. THE PROPRIETOR OF INTELLECTUAL PROPERTY MAY 

• Use it themselves; 

• Dispose of it through sale or licensing; 

• Prohibit its use by third parties. 

 

VII. INSPECTION AND IDENTIFICATION OF INTELLECTUAL PROP-

ERTY 

• Items recognized as assets (examination of the company’s balance sheet) 

– subject to valuation; 

• Items not recognized in the balance sheet – subject to valuation and 

recognition in the company’s balance sheet. 

 

VIII. TRADEMARKS 

A mark is a sign capable of being represented graphically whose main function is 

to distinguish the goods or services provided by a person from those provided by 

other persons. 

 

 

 

http://www.bpo.bg/images/stories/international_conventions/paris_convention.pdf
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EXAMPLES 

Figurative mark  

 

Combined mark (Figurative mark containing word elements)  

 

Word mark  

POLYMAT 

 

Expression 

1) AT YOUR FINGERTIPS 

2) ARE YOU READY FOR BUSINESS 

 

Combined – two-dimensional (label) 
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Three-dimensional  

The shape of the product  

 

Candy 

 

Rose-shaped soap 

Three-dimensional  

Packaging with label 

     

 

Three-dimensional – shapes with no relation to the product itself  

- the Michelin Man            

- the Mercedes star          
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FAMILY OF TRADEMARKS 

Marks containing a common element  

 

  

  

  

  

 

IX. SIGNS USED AS UNREGISTERED MARKS. 

- contribute to the company’s revenues; 

- to be valued, the proprietor must first apply for their registration; 

- must be recognized as assets held by the company. 

 

X. DURATION OF THE PROTECTION OF THE MARK – 10 years with 

option for multiple extensions. 

 

 

XI. BUSINESS NAME AND TRADEMARK. 

• The business name is the name under which the company carries out its 

business and lays its signature; 
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• The business name is registered in the Commercial Register under the 

Commerce Act and the Commercial Register Act; 

• A company may use its name or part of it as a mark, but for this 

purpose it must first register it as a mark. 

 

XII. DIFFERENCE BETWEEN BUSINESS NAME AND TRADEMARK 

• The business name identifies the company itself and usually contains 

abbreviations such as Ltd., Inc., Plc., Co.; 

• The trademark identifies the product(s) of the company; 

• The business name distinguishes companies from one another; 

• The trademark distinguishes the goods/services of one company from 

those of other companies. 

 

XIII. CORRELATION BETWEEN TRADEMARK AND BUSINESS NAME. 

• If the mark is a word mark, it can coincide with the business name or 

part thereof: 

The POLYMAT mark of the company POLYMAT Ltd. 

 

• If the mark is combined, the word element can be the business name: 

 
XIV. THE BUSINESS NAME. 

• Distinguishes businesses from one another; 

• May coincide with the trademark; 

• Is not limited in duration; 

• Is protected as intellectual property. 

 

XV. WHAT THE VALUER SHOULD CONSIDER IN THE DOCUMENTS 

RELATED TO THE MARK. 

• Type of mark; 

• Priority date; 

• Duration; 

• Territory of protection; 

• Goods and services for which it is registered; 

• Proprietor. 

 

 

 

 

 



 73 

XVI. MULTIPLE APPLICATION FOR INDUSTRIAL DESIGN REGIS-

TRATION. 

 

One application may include several designs if the products in which the designs 

are incorporated or to which the designs are applied belong to the same class under 

the International Classification for Industrial Designs under the Locarno Agree-

ment or to the same set or composition of products 

       
 

XVII. COMMUNITY DESIGN. 

Within the EU, an industrial design may exist both as registered Community de-

sign and unregistered Community design. The scope of protection is the same. 

 

XVIII. INDUSTRIAL DESIGN AND TRADEMARK. 

The same sign may be registered both as a trademark and a design. 

• Three-dimensional mark BG 00084540 for goods in Class 03 of the 

International Classification of Goods and Services - cosmetics 

• Community design - EM700000002034009-0002-001 

 

XIX. DOMAIN NAME AND ITS RELATION TO MARKS. 

 

Domain Name means a combination of letters and numbers corresponding to a dig-

ital Internet address. Domain names serve as Internet addresses and are usually 

used to find websites. For example, the domain name "wipo.int" is used to find the 

website of WIPO - www.wipo.int. 

Over time, domain names have turned into businesses identifiers and therefore of-

ten come into conflict with marks. 
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XX. TOUCH POINTS BETWEEN FRANCHISE AND MARK. 

Trademark licensing is the centrepiece of the franchise agreement. Under a fran-

chise agreement, the degree of control exercised by the trademark proprietor is 

usually higher than that under ordinary trademark license agreements. Under a 

franchise agreement, the franchisor authorizes another person (the franchisee) to 

implement the franchisor’s manner of conducting business (including trademarks, 

know-how, customer service, software, shop layout, etc.) in accordance with the 

provisions of the agreement and for remuneration or royalties. 

 

EXAMPLE 

A restaurant offering chicken dishes operates under the trademark NANDO’S. It 

has developed a system for preparing and selling these products, which are sold in 

large quantities and in a uniform manner. The system contains a variety of factors 

contributing to the success of NANDO’S restaurant, including recipes and ways of 

preparing food, the result of which is a product of consistent quality, the same 

dress code for staff, the same design of buildings and packaging, and the same 

management and accounting systems. 

NANDO’S provides its knowledge and experience to the franchisees and reserves 

the right to supervise and control them. An important point in the franchise agree-

ment is the franchisee’s right and obligation to use the trademark NANDO’S. 

 

XXI. COMBINED ACTION OF BUSINESS NAME, PATENT AND DO-

MAIN, TRADEMARK, DESIGN. 

 
The above product is protected by a patent for the juice, utility model for the pack-

aging, industrial design for the packaging, one three-dimensional mark on the 
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packaging and two combined trademarks. The business name and the domain name 

also contribute to the revenues generated by the product.  

 

CONCLUSIONS 
1. It is recommended that the registration of a company and its business name be 

accompanied by the registration of one trademark that reflects the business name 

and logo of the company.  

2. The registration of a trademark which repeats phonetically the name of a com-

pany enables the proprietor to prohibit third parties from using the trademark in 

their Commerce Activities without his consent, which would naturally apply also 

to similar or comparable business names of other entities.  

3. The business name can be registered as a domain or part of a domain. 

4. It is recommended to register a word trademark or a distinctive word element of 

a trademark as a domain name or part thereof. 

 

XXII. CONTENT OF A VALUATION REPORT ON INTANGIBLE ASSETS 

1. General and specific information on the client and the valuer. 

2. Purpose of the valuation. 

3. The subject of the valuation.  

4. Disclosure of general and/or special assumptions and restrictions. 

5. Date of valuation and date of the report. 

6. Bases of value. 

7. Approaches and methods of their application. 

8. Opinion of the value of the subject asset. 

 

XXIII. APPROACHES AND METHODS OF VALUATION 

• Cost approach – analyse all costs of recreating the asset; 

• Income approach – analyse all revenues and identify those generated by 

the intellectual property; 

• Market approach – analyse transactions with similar intellectual 

property. 

 

XXIV. MAIN METHODS UNDER THE INCOME APPROACH 

• PREMIUM PROFIT METHOD - indicates the value of an intangible 

asset by comparing two scenarios: “with” and “without” the contribution 

of the intellectual property, all other things being equal. The value is 

determined as part of the profit (actual or estimated) that the licensee 

realises using the acquired asset. Values in the ratio 1:2 are regarded as 

normal, as is a range from 20% to 40%. 

 

• RELIEF-FROM-ROYALTY METHOD - The value of an intangible 

asset is determined by reference to the value of the hypothetical royalty 

payments that would be saved through owning the asset, compared to 

licensing the intangible asset from a third party. 
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XXV. SPECIFICS AND PRINCIPLES OF THE PRICING OF INTANGI-

BLE ASSETS. 

The specifics of the pricing of intangible assets require a thorough understanding 

of the difference between intangible and tangible assets. 

 The ownership of an intangible asset may be retained. The owner (seller) 

and the licensee (buyer) may simultaneously use the same item, which is 

impossible in the case of tangible assets; 

 Intangible assets are always unique, and therefore the costs related to 

them are also unique and cannot be averaged, which is why they cannot serve as a 

basis for determining the value of intangible assets; 

 Such basis can be the consumer value of the intangible asset, or more 

precisely the extent to which an intangible asset can satisfy a need (this need may 

be of technical or spiritual nature). In the first case there is an economic dimension, 

while in the second case the economic nature is purely subjective; 

 While the price of a tangible asset can be realized only once, the price of 

an intangible asset can be realized repeatedly, for example by entering into 

multiple license agreements; 

 An intangible asset can have one price under a one-time license and 

another price under multiple licenses, depending on the type of licenses; 

 The price can be received “in advance”, without having obtained the 

economic effect of the asset yet (e.g. flat-rate form of royalty payment); 

 For the same intangible asset, the price of licensing may be different 

depending on the price of the subject of the license itself and the conditions under 

which it is licensed; 

 If the price of an intangible asset at the time of transfer of ownership is 

1, then the price of the license for this asset will be 1-P, where P is the scope of 

rights which the licensor has retained. Greater restrictions on the licensee entail a 

lower price of the license, and vice versa. 
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ПАЗАРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В БЪЛГАРИЯ – 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Доц. д-р Мария Радославова Станимирова 

 
Доцент д-р по икономика, ръководител на катедра „Аграрна икономика“ при Ико-

номически университет – Варна. От 2003 г. е редовен преподавател към катедра 

„Аграрна икономика“ при ИУ – Варна, а от 2010 г. – доцент по научната специал-

ност „Икономика и управление (селско стопанство)“. Има над 60 научни и практи-

чески публикации в специализирани издания в страната и чужбина в областите: 

управление на поземлените ресурси, аграрен маркетинг, развитие на селските 

райони и др. 

 
Ключови думи: пазар на земеделска земя; цена на земеделската земя; пазарна стой-

ност на земята; поземлена рента. 

 

Пазарът на земеделска земя в България продължава да бъде един от най-

динамично развиващите се. Като причини за това най-често се посочва суб-

сидирането в отрасъла и прилагането на Общата селскостопанска политика 

на ЕС. Подпомагането на земеделските производители води до нарастване на 

изплащаната поземлена рента, повишава търсенето на земеделска земя, както 

от страна на земеделските производители, така и от други инвеститори (тър-

сещи нарастваща възвръщаемост). Безспорен е фактът, че информационната 

обезпеченост и анализът на общите и специфичните данни за земята са от 

съществено значение в процеса на нейното оценяване. Акумулирането на не-

обходимата информация за фактори, въздействащи върху цената на земедел-

ската земя, тенденциите и перспективите за развитието на поземления пазар е 

предпоставка за адекватна оценка на т.нар. „най-ефективно използване на 

земята“ и определяне на справедливата стойност на поземлените имоти.  

Целта на този доклад е да се представят основни тенденции и перспекти-

ви за развитие на пазара на земеделска земя, в т.ч. да се изследва въздействи-

ето на основни фактори върху пазарната цена на земята в България. Анали-

зиран е периодът от 2000 г. до 2018 г., което предоставя възможност за рет-

роспективен анализ на развитието на поземления пазар и в частност на фак-

торите, които влияят върху цената на земя за достатъчно продължителен пе-

риод от време.  

В специализираната литература, касаеща оценяването на недвижимите 

имоти се разграничават  понятията „цена“ и „стойност“ на земеделската земя.  

Цената на земята бива пазарна и наемна. Наемната цена се формира при пре-

доставяне на земята за временно ползване на трети лица и касае правото на 

ползване върху чужда вещ, т.е. формира се при наем или аренда. „Пазарната 

цена на земята“ се свързва с преотстъпването на правата върху поземлената 

собственост от един икономически субект на друг. Тази цена се определя от 

търсенето и предлагането, най-често при отчитане на възможните бъдещи 
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рентни доходи, които земята може да генерира, дисконтирани към сегашния 

момент.  

В съвременните условия, стойността се разглежда най-вече като „пари-

чен еквивалент на ценността на даден недвижим имот в даден момент във 

времето в условията на конкурентен пазар“1. Съгласно българските стандар-

ти за оценяване (БСО) пазарната стойност „отразява данни и обстоятелства, 

свързани с възможната пазарна реализация на оценявания обект/ актив“2.  

Представените дефиниции аргументират значението, което има информаци-

онната обезпеченост на анализа на цената на земята при определянето на 

справедливата пазарна стойност на имотите в процеса на тяхното оценяване. 

Развитието на пазарната цена на земеделската земя в България за перио-

да 2000 – 2018 г. е представено на фиг. 1.  

 

 

Фиг. 1. Цена на земеделската земя, обект на покупко-

продажба за периода 2000 – 2018 г. (лв./дка)3 

През анализирания период се наблюдава възходяща тенденция в цената 

на земеделската земя в България (определена е като средно претеглената це-

                                                           
1 Илиев, П. Оценяване на недвижими имоти. Изд.“Наука и икономика“, ИУ-Варна, 
В., 2011, с.38. 
2 Български стандарти за оценяване (БСО), утвърдени от Общото събрание на Ка-
марата на независимите оценители в България /КНОБ/ на основание правомощия-
та си по чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за независимите оценители /ЗНО/, в сила от 
01.06.2018 г. 
3 Източник на данните за 2000 – 2013 г.: Система за агропазарна информация (СА-
ПИ) към МЗХ (http://www.mzh.government.bg/, посл. достъп на 2.08.2015 г.). Източ-
ник на данните за 2014 г.: НСИ (http://www.nsi.bg/, посл. достъп на 2.08.2015 г.). 

http://www.mzh.government.bg/
http://www.nsi.bg/
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на, спрямо категорията на земята). За периода 2000 г. - 2004 г. тя е относи-

телно постоянна и е в размер на около 140 лв./дка. Следва да се отчита, че 

през този период все още не е приключил напълно процесът на възстановя-

ване на собствеността върху земеделската земя, разделянето й между наслед-

ниците на починали собственици. Предлагането на земеделска земя на пазара 

превишава търсенето й.  

През периода 2004 г. – 2008 г. цената на земята плавно се повишава и 

достига 312 лв./дка през 2008 г. (ръст спрямо 2004 г. в размер на 92%). Пери-

одът се характеризира с активно търсене и ограничено предлагане на земе-

делска земя. През 2009 г. се наблюдава спад в покупко-продажбата на земе-

делска земя спрямо 2008 г. Понижението е съответно с 14% и 21,7% по от-

ношение на броя на осъществените сделки и общата търгувана площ в стра-

ната. Вероятните причини са от различен характер, но в най-висока степен 

това би могло да се обясни с финансовата и икономическа криза, която огра-

ничава много инфраструктурни проекти и води до повишено предлагане на 

земя за продажба от собственици, с цел разрешаване на лични финансови 

проблеми.  

От 2010 г. средната цена на земеделската земя в България активно се по-

вишава, като изключение прави единствено 2013 г. Това може да се обвърже 

с края на програмния период по ПРСР и известната неяснота по отношение 

на бъдещето на програмата през следващия програмен период. През 2014 г. 

цената на земеделската земя се повишава с близо 60% спрямо предходната 

2013 г., а тенденцията за ръст се запазва и цената достига средна стойност 

941 лв./дка за страната през 2018 г. 

Средната цена варира по региони като за 2018 г. това е от 190 лв./дка за 

Югозападен регион до 1345 лв./дка за Североизточна България. Прави впе-

чатление достигането на устойчиви нива на цената на земята в този регион и 

дори известен спад през 2018 г. спрямо 2017 г. Спад в средната цена за този 

период се наблюдава и в региона, където цената на земята е най-ниска – 

Югозападен регион. Същевременно цената на земята нараства съществено в 

Северен централен регион, което се отразява и на общата положителна ста-

тистика за страната като цяло.  

Таблица 1. 

Цена на земеделската земя в България 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Цена на земята 

(общо) 
279,0 398,0 547,0 594,0 684,1 732,0 761,0 872,0 941,0 

Поземлена рента/ 

наем (общо) 
23,0 30,0 34,0 38,0 41,0 42,0 44,0 46,0 48,0 

Цена (Североза-

паден регион) 
249,0 420,0 493,0 598,0 681,6 707,7 735,2 910,1 868,9 

Рента/наем (Се-

верозападен ре-

гион) 
19,0 22,0 29,0 34,0 38,0 40,0 42,0 44,0 47,0 
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Цена (Северен 

централен реги-

он) 

295,0 447,0 623,0 708,0 807,4 820,0 895,2 778,6 1087,2 

Рента/наем (Се-

верен централен 

регион) 

25,0 33,0 41,0 46,0 50,0 52,0 53,0 57,0 58,0 

Цена (Североиз-

точен регион) 
365,0 555,0 860,0 827,0 957,0 1040,0 1156,6 1400,8 1345,4 

Рента/ наем (Се-

вероизточен ре-

гион) 

40,0 50,0 53,0 58,0 61,0 63,0 64,0 67,0 69,0 

Цена (Югоизто-

чен регион) 
230,0 271,0 346,0 480,0 508,5 636,0 707,1 795,8 801,7 

Рента/ наем 

(Югоизточен ре-

гион) 

15,0 22,0 28,0 29,0 31,0 31,0 32,0 34,0 35,0 

Цена (Югозапа-

ден регион) 
302,0 237,0 463,0 301,0 403,2 415,0 221,2 405,7 189,3 

Рента/наем (Юго-

западен регион) 
13,0 15,0 15,0 16,0 18,0 20,0 22,0 27,0 29,0 

Цена (Южен цен-

трален регион) 
230,0 292,0 364,0 357,0 473,6 442,0 412,1 538,1 660,1 

Рента/ наем 

(Южен централен 

регион) 

13 20 22 24 26 27 26 31 31 

 

В специализираната литература4 основен фактор, с който се свързва из-

менението на цената на земята е поземлената рента. На основа на посочено-

то, подходът по приходите намира широко приложение в процеса на оценя-

ване на земеделската земя, като цената се определя предимно на база на ка-

питализационния метод (чрез капитализиране на изплащаната поземлена 

рента). От своя страна изплащаната рента от земята се определя основно от 

количеството и изкупните цени на отглежданите селскостопански култури.  

Съотношението между цената на земята и поземлената рента за периода 

2010 – 2018 г. нараства и достига 19,6% за 2018 г. (представено на фиг. 2).  

 

                                                           
4 Alston J.M. An analysis of Growth of U.S. Farmland prices, 1963-82. American Journal 
of Agricultural Economics, American Agricultural Economics Association, February, 1986; 
Shalit, H., Schmitz, A. Farmland accumulation and prices. American Journal of 
Agricultural Economics, American Agricultural Economics Association, November 1982; 
Scott, J. Factors Affecting Land Price Decline, American Journal of Agricultural 
Economics, American Agricultural Economics Association, November 1983.  
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Фиг. 2 Съотношение между цената на земеделската земя и поземлената 

рента за периода 2010 – 2018 г. 

След присъединяването на страната ни към ЕС селскостопанските суб-

сидии в България рязко нарастват. Въвежда се т.нар. „схема за единно пла-

щане на площ” (СЕПП) като преходен и по-лесен за администриране вариант 

преди евентуално бъдещо въвеждане на „схема за единно плащане” (СЕП), 

ползвана от старите държави-членки и основана на исторически подход. Ос-

новната разлика между СЕПП и СЕП е, че първата система определя размера 

на субсидиите единствено на база размера на обработваната от стопанствата 

площ, докато при втората подпомагането се определя на базата на количест-

вото произведени селскостопански стоки от фермерите към даден минал пе-

риод от време. Първоначално се предполага, че СЕПП ще се прилага само 

три години до 2009 г., но по-късно ЕК даде възможност обхватът на прилага-

нето да бъде удължен до 2013 г. С въвеждането на СЕПП директните плаща-

ния на площ и националните доплащания на площ са в размер на 434 млн. лв. 

за 2007 г. и достигат 923,6 млн. лв. за 2012 г., като заедно с останалите видо-

ве подпомагане за бранша надминават 1 млрд. лв. още през 2010 г.  

Подпомагането на земеделските производители води до нарастване на 

изплащаната поземлена рента, повишава търсенето на земеделска земя, както 

от страна на земеделските производители, така и от други инвеститори (тър-

сещи нарастваща възвръщаемост). Това  води до значително поскъпване на 

земята и повишаване на броя на осъществените сделки и общия размер на 

търгуваната земя в страната. Според специалисти5 коефициентът на корела-

ция между равнището на субсидиите на площ и цената на земеделската земя 

е 0,80. Приключването на първия седемгодишен период от прилагането на 

системата на директни плащания в България през 2013 г. и недостатъчната 

                                                           
5 Вълканов, Н. Анализ на ефектите от прилагането на директните плащания на 
площ в България. Институт за пазарна икономика (ИПИ). 2013 г. 
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информираност по отношение на параметрите на новата рамка на подпомага-

не 2014 - 2020 г. обясняват спада в търсенето и цената на земята през 2013 г. 

С края на настоящия програмен период от ПРСР може да се обясни и спадът 

на цената на земята в някои региони у нас през 2018 г.  

Цената на земеделската земя е основен индикатор при анализ на позем-

ления пазар, а развитието й не може да бъде тълкувано изолирано от измене-

нието на броя на осъществените сделки и общия размер на закупената (про-

дадена) земя. Данни за пазара на земеделска земя (в т.ч. за покупко-

продажбата и за арендуването на земя) в България се публикуват от 1998 г. от 

Системата за агро-пазарна информация (САПИ) към МЗХ, а от 2000 г. и от 

Националния статистически институт (НСИ). Следва да се отбележи, че пре-

доставяната информация в редица случаи е противоречива и липсва задълбо-

чена обосновка по отношение на факторите, които въздействат върху пазара 

на земеделска земя и формират цената на земята. Това възпрепятства прогно-

зирането на посочените показатели и създава трудности при определяне на 

справедливата пазарна стойност на имотите в процеса на тяхното оценяване. 

От 2016 г. НСИ не публикува информация за броя сделки и средния размер 

на търгуваните имоти в страната, което затруднява допълнително анализите 

и прогнозите за развитието на поземления пазар у нас.  

Актуален остава въпросът в каква степен цената на земеделската земя в 

България се доближава до средните цени в останалите европейски държави и 

световните цени (фиг. 3). 

 

 
Фиг. 2 Цена на земеделската земя и поземлената рента за 2017 г. 

в Европа6 

 

                                                           
6 Източник: https://twitter.com/hashtag/voxukraine?lang=fa, последен достъп 
4.11.2019 г. 
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Цената на земеделската земя в България е близка до тази в Унгария, Ес-

тония и Швеция и по-висока от цената в Литва, Латвия, Словакия и Чехия. 

Средната цена на земята в Европа е най-висока в Холандия и Малта. Същев-

ременни изплащаната поземлена рента у нас е сред най-високите в Европа, с 

изключение на Дания, Ирландия и Холандия. Това още веднъж потвърждава 

връзката между изплащаните субсидии на площ и поземлената рента у нас 

след 2007 г. като поставя под въпрос доколко е възможно да се поддържат 

подобни равнища на изплащаното рентно плащане (наем) при промяна на 

политиката на подпомагане след края на настоящия програмен период през 

2020 г. 

В резултат на проведения анализ на развитието на пазара на земеделска 

земя в България може да се обобщи: 

Първо: През периода 2000 – 2018 г. цената на земеделската земя в Бъл-

гария се повишава средно с над 30% годишно, като през 2018 г. достига до 

941 лв./дка.  

Второ: Изменението на цената на земята се свързва основно с промяната 

в изплащаната в страната поземлена рента. Съществено въздействие върху 

обема на аграрното производство в страната и изплащаната поземлена рента 

след 2007 г. оказват субсидиите на ЕС, изразени чрез схемите за единно пла-

щане и единно плащане на площ (СЕПП).   

Трето: Цената на земеделската земя в страната е значително по-ниска от 

редица европейски държави, но това не се отнася за изплащаната поземлена 

рента, която е близка до средните стойности за Европа.  
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The agricultural land market in Bulgaria remains one of the most dynamically 

developing markets. The reasons most often given are the subsidizing of the sector 

and the implementation of EU’s Common Agricultural Policy. The subsidies for 

farmers lead to an increase in the levels of land lease paid and in the demand for 

agricultural land, both from farmers and from other investors (seeking increasing 

returns). It is an undisputed fact that the availability of information and the analysis 

of general and specific data on land are essential to the land valuation process. The 

accumulation of the necessary information about factors influencing the price of 

agricultural land and trends and prospects for development of the land market is a 

prerequisite for adequate valuation of the so-called “highest and best use” of the 

land and for determining the fair value of landed properties. 

The aim of this paper is to present the main trends and prospects for 

development of the agricultural land market, including by investigating the impact 

of key factors on the market price of land in Bulgaria. The analysis encompasses 

the period from 2000 to 2018, which allows for a retrospective analysis of the 

development of the land market and in particular of the factors that influence the 

price of land for a sufficiently long period of time. 

The specialized literature on valuation of immovable properties distinguishes 

between the concepts of “price” and “value” of agricultural land. The price of land 

is either sales or rental price. The rental price is relevant for the provision of land 

for temporary use to third parties and concerns the right to use another’s property, 

i.e. it is determined at lease. The sales price of the land refers to the transfer of the 

ownership of land from one economic entity to another. This price is determined 

by the existing supply and demand, most often taking into account the possible 

future rental income that the land can generate, discounted to the present moment. 
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In modern terms, the value is viewed primarily as “monetary expression of the 

value of a property at a point in time in a competitive market”1. According to the 

Bulgarian Valuation Standards (BVS), market value “reflects facts and 

circumstances related to the potential market realisation of the subject asset”2. The 

above definitions prove the importance of information for the analysis of land 

prices in determining the fair market value of properties in the process of their 

valuation. 

The developments in the market sales price of agricultural land in Bulgaria 

between 2000 and 2018 is presented in Figure 1. 

 

 

Fig. 1. Sales price of agricultural land in the period 2000 - 2018 

(BGN/decare)3 

The analysed period shows an upward trend in the price of agricultural land in 

Bulgaria (defined as the weighted average price for the relevant category of land). 

In the period 2000 – 2004 it was relatively stable and amounted to about BGN 140 

per decare. It should be recognized that in this period the process of restoring 

ownership of agricultural land and dividing it between the heirs of deceased 

                                                           
1 Илиев, П. Оценяване на недвижими имоти. Изд.“Наука и икономика“, ИУ-Варна, 
В., 2011, с.38 
2 Bulgarian Valuation Standards (BVS), approved by the General Assembly of the 
Chamber of Independent Appraisers in Bulgaria (CIAB) on the grounds of its powers 
under Art. 27, Para. 1, Item 5 of the Independent Valuers Act, in effect from 1 June 2018. 
3 Data source for 2000 - 2013: Agricultural Market Information System (AMIS) at the 
Ministry of Agriculture and Food (http://www.mzh.government.bg/, site accessed on 2 
August 2015). Data source for 2014: National Statistical Institute (http://www.nsi.bg/, 
site accessed on 2 August 2015). 

http://www.mzh.government.bg/
http://www.nsi.bg/
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owners was not yet fully completed. The supply of land exceeded the demand for it 

in the market. 

From 2004 to 2008 the price of land gradually rose, reaching BGN 312 per 

decare in 2008 (a 92% growth compared to 2004). This period was characterized 

by intensified demand and limited supply of land. The year 2009 saw a decrease in 

the number of transactions in agricultural land compared to 2008. There was a 14% 

and a 21.7% decrease in the number of realized transactions and total traded area in 

Bulgaria, respectively. The possible reasons for this trend are of different nature, 

but can be best explained by the financial and economic crisis which restricted 

many infrastructure projects and led to increased supply of land for sale by owners 

trying to resolve their personal financial problems. 

Since 2010 the average price of agricultural land in Bulgaria has been steadily 

increasing, with the exception of 2013. This could be linked to the end of the 

programming period under the Rural Development Program and the uncertainty 

regarding the future of the programme in the next programming period. In 2014, 

the price of agricultural land increased by nearly 60% compared to 2013, and the 

growth trend persisted, with the price averaging BGN 941 per decare in 2018. 

The average price varies by region, and in 2018 it was BGN 190 per decare 

for the Southwest region and BGN 1,345 per decare for the Northeast region. It is 

worth noting that the price of land in the latter region reached sustainable levels 

and even showed some decline in 2018 compared to 2017. A decrease in the 

average price during this period was observed also in the region where the land 

price is the lowest – the Southwest region. Meanwhile, the price of land is 

increasing significantly in the North Central region, which sustains the overall 

positive trend for the country as a whole. 

Table 1. 

Price of agricultural land in Bulgaria 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Price of land 

(total) 
279.0 398.0 547.0 594.0 684.1 732.0 761.0 872.0 941.0 

Agricultural 

land lease (total) 
23.0 30.0 34.0 38.0 41.0 42.0 44.0 46.0 48.0 

Price 

(Northwest) 
249.0 420.0 493.0 598.0 681.6 707.7 735.2 910.1 868.9 

Lease 

(Northwest) 
19.0 22.0 29.0 34.0 38.0 40.0 42.0 44.0 47.0 

Price (North 

Central) 
295.0 447.0 623.0 708.0 807.4 820.0 895.2 778.6 1087.2 

Lease (North 

Central) 
25.0 33.0 41.0 46.0 50.0 52.0 53.0 57.0 58.0 

Price 

(Northeast) 
365.0 555.0 860.0 827.0 957.0 1040.0 1156.6 1400.8 1345.4 

Lease 

(Northeast) 
40.0 50.0 53.0 58.0 61.0 63.0 64.0 67.0 69.0 

Price 

(Southeast) 
230.0 271.0 346.0 480.0 508.5 636.0 707.1 795.8 801.7 
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Lease 

(Southeast) 
15.0 22.0 28.0 29.0 31.0 31.0 32.0 34.0 35.0 

Price 

(Southwest) 
302.0 237.0 463.0 301.0 403.2 415.0 221.2 405.7 189.3 

Lease 

(Southwest) 
13.0 15.0 15.0 16.0 18.0 20.0 22.0 27.0 29.0 

Price (South 

Central) 
230.0 292.0 364.0 357.0 473.6 442.0 412.1 538.1 660.1 

Lease (South 

Central) 
13 20 22 24 26 27 26 31 31 

 

In the specialized literature4 the land lease is considered to be the major factor 

for the changes in the price of land. Consequently, the income approach is widely 

used in the valuation of agricultural land, the value being determined mainly by the 

capitalization method (by capitalizing the land lease paid). In turn, the rent paid for 

the use of the land is determined primarily by the quantity and purchase prices of 

cultivated crops. 

The ratio between the sales and rental price of land in the period 2010 – 2018 

increased to 19.6% in 2018 (Figure 2).  

 

 
 

Fig. 2 Ratio between the sales and rental price of agricultural land in the 

period 2010 - 2018 

                                                           
4 Alston J.M. An analysis of Growth of U.S. Farmland prices, 1963-82. American Journal 
of Agricultural Economics, American Agricultural Economics Association, February, 1986; 
Shalit, H., Schmitz, A. Farmland accumulation and prices. American Journal of 
Agricultural Economics, American Agricultural Economics Association, November 1982; 
Scott, J. Factors Affecting Land Price Decline, American Journal of Agricultural 
Economics, American Agricultural Economics Association, November 1983. 

Land lease (total) Ratio between price and lease 
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After Bulgaria’s accession to the EU the agricultural subsidies rose sharply. 

The so-called Single Area Payment Scheme (SAPS) was introduced as a 

transitional and easier to administer instrument before the possible future 

introduction of a Single Payment Scheme (SPS) used by the old Member States 

and based on the historical approach. The main difference between SAPS and SPS 

is that the former scheme determines the amount of subsidies only on the basis of 

the size of the land area worked by the farm, while under the latter scheme the 

support is determined on the basis of the quantity of agricultural commodities 

produced by the farmers in a given past period of time. Initially it was thought that 

SAPS would apply only for three years, until 2009, but later the European 

Commission allowed this period to be extended to 2013. With the introduction of 

SAPS the direct payments per area and the additional national payments per area 

amounted to BGN 434 million in 2007 and reached BGN 923.6 million in 2012, 

and together with the other forms of support, the total amount of subsidies for the 

industry exceeded BGN 1 billion in 2010. 

The subsidizing of farmers results in a higher land lease paid, increases the 

demand for agricultural land, both from farmers and from other investors (seeking 

increasing returns). This leads to a significant appreciation of the land and an 

increase in the number of executed transactions and in the total area of marketed 

land in Bulgaria. According to experts5, the correlation coefficient between the 

level of subsidies per area and the price of agricultural land is 0.80. The end of the 

first 7-year period of application of the direct payments scheme in Bulgaria in 2013 

and the insufficient awareness of the parameters of the new support framework 

2014-2020 explain the decline in demand for and the price of agricultural land in 

2013. The end of the current programming period within the RDP is a feasible 

explanation of the declining land prices in some regions in Bulgaria in 2018. 

The price of agricultural land is a key indicator for the analysis of the land 

market, and its development cannot be interpreted in isolation from the change in 

the number of executed transactions and the total area of purchased (sold) land. 

Information on the agricultural land market (including the sale and lease of land) in 

Bulgaria has been published since 1998 by the Agricultural Market Information 

System (AMIS) at the Ministry of Agriculture and Food (MAF), and since 2000 

also by the National Statistical Institute (NSI). It should be noted that the 

information provided is in many cases inconsistent and lacks detailed rationale for 

the factors that affect the agricultural land market and the formation of the prices. 

This impedes the estimation of the indicators and makes it difficult to determine 

the market value of properties in the process of valuation. As from 2016 the NSI 

does not publish information on the number of transactions and the average size of 

traded properties in Bulgaria, making it more difficult to conduct analyses and 

forecasts for the development of the domestic land market. 

                                                           
5 Вълканов, Н. Анализ на ефектите от прилагането на директните плащания на площ 
в България. Институт за пазарна икономика (ИПИ). 2013 г. 
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The topical question remains to what extent the price of agricultural land in 

Bulgaria is nearing the average prices in other European countries and the prices 

worldwide (Fig. 3). 

 

 
Fig. 2 Sales and rental price of agricultural land for 2017 in Europe6 

 

The price of agricultural land in Bulgaria is similar to that in Hungary, Estonia 

and Sweden and higher than the price in Lithuania, Latvia, Slovakia and the Czech 

Republic. The average price of land in Europe is highest in the Netherlands and 

Malta. At the same time the land lease paid in Bulgaria is among the highest in 

Europe, with the exception of Denmark, Ireland and the Netherlands. This once 

again confirms the link between subsidies paid per area and the land lease in 

Bulgaria after 2007, raising the question of whether it is possible to maintain such 

levels of rent in case of a change in the support policy after the current 

programming period ends in 2020. 

The results from the analysis of the development of the agricultural land 

market in Bulgaria could be summarized as follows: 

First: Between 2000 and 2018 the price of agricultural land in Bulgaria 

increased by an average of over 30% annually, and in 2018 it reached BGN 941 

per decare.  

Second: The change in the price of land is mainly associated with the change 

in the land lease paid in Bulgaria. After 2007 significant influence on the volume 

of agricultural production and the amount of the rent was exercised by the EU 

subsidies implemented though the Single Area Payment Scheme (SAPS).  

Third: The sales price of agricultural land in Bulgaria is significantly lower 

than in many European countries, but this does not apply to the rental price, which 

is close to the European average.  

                                                           
6 Source: https://twitter.com/hashtag/voxukraine?lang=fa, last accessed on 4 November 
2019 





 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     1042
     430
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0b
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     1042
     430
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0b
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



