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ПРЕДГОВОР
Уважаеми читатели, скъпи колеги,
За седма поредна година, Камарата на независимите оценители в
България (КНОБ) организира превърналата се в традиция Национална
оценителска конференция.
Изминалите две години на пандемия промениха много аспекти от живота
такъв какъвто го познавахме преди.
Новата реалност размести много от пластовете на икономиката и
социалният живот. Пандемията и разпространението на COVID-19 несъмнено
бяха катализатор на промени. От криза, ситуацията започна да се възприема
като нова възможност.
Дигитализацията на цели индустрии започна да се случва с невиждани
до сега темпове. Изцяло не дигитализирани сектори от икономиката се
преобразиха за изминалите две години и начертаха нови хоризонти за
развитие. Достъпът до информация, комуникацията и обмена на средства и
ресурси започнаха да се случват по нов и алтернативен начин. Заговори се за
четвърта индустрия на фона на усилията на човечеството да спре
замърсяването и екологичната катастрофа.
Темата за „зелената сделка“ излее на преден план. Европейските и
националните институции впрегнаха сили в посока управление на риска
свързан с екологичното въздействие на човечеството. Международната гилдия
на оценителите на активи обърнаха специално внимание с фокус върху
екологичните проблеми.
В тези времена на промени, КНОБ съумя да пренастрои дневния си ред
и да продължи да изпълнява своите задължения свързани с продължаващото
образование и последваща квалификация на независимите оценители в
България. За поредна година, КНОБ провежда националната си конференция
в дигитална среда. Стремейки се да отговори на нуждите на независимите
оценители в България за достъп до квалификационни мероприятия и в същото
време с грижа за здравето на хората. Като малка стъпка към грижата за
природата, КНОБ в лицето на УС взе решение, традиционната книжка с
доклади от настоящата конфекция да бъде издадена само в електронен
вариант.
В обема на селектираните доклади тази година, читателите и
професионалните независими оценители ще могат да намерят интересни теми
касаещи както общата рамка и нормативна уредба на дейността на
независимия оценител, така и въпроси свързани с развитието и тенденцията на
пазара на имоти за последната година, оценката на риска в дейността на
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оценителите и не на последно място специфични теми свързани с оценката на
земеделски земи, търговски предприятия и машини и съоръжения.
На финала бих искал да изкажа благодарност към всички независими
оценители в България които продължават да показват високо качество и
етичност в своята работа, на членовете на Съвета по методология и
квалификация към КНОБ за тяхната работа и подкрепа, на Председателите на
регионални колегии към КНОБ които продължават да работят усърдно, на
членовете и председателите на органите на КНОБ и не на последно място на
колегите от централния офис на КНОБ за подкрепата и всеотдайността им.
С уважение,
Инж. Георги Георгиев, MRICS RV, REV
Председател на УС на КНОБ
Представляващ КНОБ

4

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА
ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Симеон Захариев
Член на Управителния Съвет на Камарата на независимите
оценители в България /КНОБ/
Кратко представяне: Образование: висше техническо - ТУ София, специалност ел. инженер и висше икономическо - УНСС; специалност бизнес с недвижими имоти; притежаващ сертификат за оценителска правоспособност
Недвижими имоти; лектор в периода от – 2008 г. до 2014 г. в Германия ИУ
”Лудвиг Максимилиан”- Мюнхен(катедра Икономика на недвижимата собственост), по теми - пазари и оценки на НИ в Източна Европа, научен ръководител на дипломанти; от 2017 г. до 2018 г. в България в УНСС лектор на квалификационни курсове; Ползва научна литература и на руски, немски и английски език.
I. Въведение в темата
Основни и най-важни условия за изготвянето на оценителски доклад за
Недвижими имоти (НИ) са Българските стандарти за оценяване (БСО), Закон
за независимите оценители (ЗНО) и цялостната действаща нормативна уредба в страната приложима към оценяване на конкретни обекти и активи. Една
от основните оценителски правоспособности съгласно ЗНО чл.6 е именно
Недвижими имоти /НИ/.
Законодателят, с приемането на ЗНО, е отговорил на развиващите се
обществено - икономически условия и потребностите на търговския оборот и
пазар. Българските стандарти за оценяване (БСО) са утвърдени и приети от
Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България на основание правомощията си по чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за независимите оценители, на проведеното Общо събрание на КНОБ в гр. Шумен на 17-18 март
2018 г. и влезнаха в сила от 01.06.2018 г.
Преди предприемане на действия от оценителя за изготвяне на оценителски доклад и извеждане на становище за стойност възложителят следва да
е изяснил целта на оценката. Изясняването на целта на оценката е от изключителна важност за вземане на решение от страна на независимия оценител
каква Пазарна стойност /ПС/ ще извежда и кой подход ще приложи, тази информация рефлектира при определяне и търсене на документи, материали и
доказателства при оценяването.
За изясняване необходимостта от набиране/получаване на конкретни
документи, данни и информация за оценявания обект/актив следва да се прецени каква стойност ще се извежда, какъв подход и метод ще се приложи,
поради което нека си припомним основните подходи, методи и стойности
при оценяването на НИ.
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Основните подходи - Приходен, Разходен и Сравнителен се прилагат
чрез методите при оценяване на недвижими имоти, съгласно част втора на
БСО като се извеждат съответни пазарни стойности.
Пазарна стойност - оценената сума, срещу която към датата на оценката обекта/актива би трябвало да бъде разменен между желаещ продавач и
желаещ купувач в сделка при пазарни условия, след подходящ маркетинг,
при което всяка от страните е действала информирано, благоразумно и без
принуда.
Пазарен наем - оцененият размер на наема, срещу който към датата на
оценката обекта/актива би трябвало да бъде отдаден под наем между желаещ
наемодател и желаещ наемател 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.
Приложими методи при ползване на Сравнителния подход:
Метод на непосредственото сравнение; Метод на посредственото сравнение; Метод на предполагаемия приход.
Приложими методи при ползване на Приходния подход:
Метод на капитализиране на бъдещите приходи от наем (рентни приходи); Метод на печалбата.
Приложим метод при ползване на Разходния подход:
Метод на вещната стойност
Извеждане на други стойности и ползване на други приложими методи
Стойност при алтернативно ползване; Справедлива стойност, Синергична стойност; Инвестиционна стойност; Метод извеждане на остатъчната
стойност; Метод за извеждане на ликвидационната стойност.; Метода „Негели“; Метода на обезщетението и други приложими.
II. Видове и характеристики на Недвижимите имоти.
С оглед събиране и анализиране на различни документи, доказателства
и обстоятелства, които по същество са информация за изготвяне на оценителския доклад и извеждане на становище за стойност следва да обърнем
внимание на вида и предназначението на НИ, които оценяваме. Съгласно определението за недвижими имоти посочено в БСО, част втора под „недвижими имоти" се разбират недвижимите имоти в урбанизирани територии, както
и сгради и строителни съоръжения в други територии.
- Поземлен имот /ПИ/ - част от територията, включително и тази, която
трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.
- Урегулиран поземлен имот /УПИ/, за който с подробен устройствен
план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.
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Най-общо Недвижимите Имоти са:
Поземлени имоти /ПИ/ Урегулирани поземлени имоти /УПИ/ в които
няма застрояване; Жилищно строителство (еднофамилни, многофамилни
къщи и вили); Сгради със смесено предназначение (жилища, офиси, магазини
ателиета и др.) Сгради с обществено предназначение (социални, здравни,
спортни, административни и др.); Производствени сгради (лека и тежка промишленост, хранителна, преработвателна и т.н.); Големи, средни и малки
търговски площи, технологични площадки, логистични центрове; Незавършено строителство с акт обр.14, като и други незавършени обекти на изградено СМР. Непременно следва да се установи вида на строителството и конструкцията – ЕПК, монолитно, панелно и т.н. Посочените видове и характеристики на недвижимите имоти в това изложение не е изчерпателно, но дава
точна и ясна представа за това на какво следа оценителя да обръща внимание
и което е съществено за изготвяне на доклада, извеждане на стойност и прилагане на съответни коефициенти и критерии, както и основанието за различни допускания /които се докладват в оценителския доклад/.
III. Основна и специфична информация
Спецификата, характера и предназначението на конкретен НИ предполага различен подбор и подход на събиране на информация.
Можем да отбележим, че събирането, прилагането и докладването на
ползваната информация обхваща: пазарни свидетелства, документи за собственост, документи и доказателства, съгласно ЗУТ /нотариален акт, разрешения/удостоверения за ползване, проекти и други/, договори за продажби,
схеми, скици, ОУП, ПУП, договори за делба, разрешения за ползване, разрешения за строителство, архитектурни проекти, таблици за площообразуване,
актове за деактуване на държавна и общинска собственост, документи за извършени текущи и капитални ремонти ведно с доказателства за направени
разходи, счетоводни справки от различен характер, данъчни оценки, инвестиционни проекти и намерения и други основни и специфични, произлизащи
от спецификата на оценявания обект/актив и целта на оценката. Също така
следва да се отбележи, че е много важна информацията пред кого ще се представя оценителския доклад, затова защото тази информация е елемент от
взимане решение за прилагане на съответен подход и методика.
IV. Събиране и снабдяване с информация необходима за изготвяне
на доклад:
При възлагане изготвянето на оценка първа задача на оценителя е след
като е изяснил целта на оценката и пред кого ще се представя е събиране на
информацията необходима за изготвянето на оценителския доклад.
От основно /задължително/ значение е огледа на място в едно с изготвяне на снимков материал. По време на огледа и при необходимост се извършват и съответни замервания и заснемания.
Изискване за представяне от възложителя на документи за собственост,
документи от АГКК, разрешение/удостоверение за ползване, както и всички
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други специфични и основни посочени по-горе. Ако актива/обекта е собственост на юридическо лице се изискват съответните счетоводни справки относно имота в т.ч. земя и сгради, извършени текущи и капитални ремонти.
Спрямо възприетия подход за работа се изискват документи в които са отразени характера и стойността на извършени текущи и капиталови ремонти.
Документи свързани със ЗУТ - относно въвеждане в експлоатация, разрешение за строителство. Всички текущи документи и плащания за незавършени
обекти. Документи касаещи сервитути. Договори за право на строеж. Договори за наеми. Декларации между съсобственици и други неизчерпателно
посочени тук. Ако възложителя не разполага с документи и/или материали,
които следва да може да представи се изисква декларация от същия, че не
разполага с такива, поради което независимият оценител извън различните
пазарни доказателства събира необходимата му информация самостоятелно
/до колкото това е възможно/. За снабдяване с необходимите пазарни свидетелства оценителят основно ползва данни от реални сделки; предварителни
договори за продажба и наеми, действащи договори за наем и информация от
имотния регистър, специализирани публични сайтове, специализирана литература, като изданията на СЕК /изключително важни относно прилагане на
разходния подход и методите му/; Действителните възможности от прилагане на Закона за кадастъра и имотния регистър – получаване на информация
относно различни сделки схеми и скици на имоти.
Независимия оценител може да ползва и данни и информация и от:
От Общи устройствени планове (ОУП), където са влезнали в сила – за
предвидените и възможни показатели за конкретния имот, възможно застрояване. Това са много важни данни за прилагане на подходите и методите при
оценяването на недвижими имоти и извеждане на съответни заключения за
пазарна стойност.
От Имотния регистър - Имотният регистър е система от данни за недвижимите имоти на територията на Република България и се състои от партидите на отделните имоти. В него се вписват актовете, с които се признава,
прехвърля, изменя или прекратява правото на собственост или друго вещно
право върху недвижим имот. В имотния регистър се включват възбраните и
ипотеките на НИ. В Имотния регистър могат да се правят справки за собствеността на имотите, собствениците и вещните права и ограничения върху
тях. Справки в регистъра могат да се правят на място в службите по вписвания в страната или чрез Интернет след заплащане на такса, определена в ценоразпис и регистрация на потребителя.
От Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) - кадастрална
информация /схеми, скици и др./
От Търговски регистър - Информационната система на търговския регистър е единна, централизирана база данни. Всеки има право на свободен и
безплатен достъп до електронния образ на всички документи. Особено важно
тук е получаване на информация за вида на ДМА /най-често недвижими имо8

ти/ включен, като не паричната вноска /апорт/ в капитала на юридически лица.
От Регистър БУЛСТАТ – от него също свободно маже да се получи необходима информация за юридическите лица, която следва да се оповестяване в доклада, както и да се правят потвърждаващи справки.
От изследване на основни промени, направени в проекта – особено
важно за инвестиционни програми и незавършено строителство.
От Портали за недвижими имоти- imoti.net; imot.bg. и други.
От Сдружения на агенции за имоти и от НСНИ – при официално запитване и получаване на текущи масиви от реални данни /без получаване на
лични данни, относно единствено за имоти, региони, квартали , параметри и
т.н./.
От Сайтове за платена информация, за реално сключени сделки.
От Национален статистически институт (НСИ) - относно инфлация, новопостроени сгради, въведени в експлоатация и други конкретни параметри и
информация.
От Издателство СЕК - сп. Строителен обзор и Справочник за цените в
строителството- строителна себестойност по видове сгради.
От огромно значение в момента е и информацията относно новите тенденции в строителството: Законът на ЕС за климата и паспортизацията на
сградите. Зелена сделка. Новите изисквания относно липса на замърсеност и
енергийна ефективност. В тази връзка информация относно дълготрайността
на използваните в сградите от нов тип материали и системи. От соларните
панели до ел. и ВиК инсталациите, през остъклените фасади до енергийния
паспорт на сградата, както и отчитане на други параметри и изисквания, съгласно новите тенденции в проектирането и строителството на база национални и международни нормативни изисквания.
V. Заключение
Значението на максимално получената информация в хода на изготвяне
на оценителския доклад от независимия оценител е най-важния компонент за
прилагане на БСО, ЗНО и действащата нормативна уредба. Анализирането и
правилното ползването на получената информация и данни е функция на висок професионализъм и отговорност от страна на всеки независим оценител.
Да си пожелаем да имаме колеги оценители занимаващи се с поддържащи бази данни за: Определени територии; Реални цени на сключените
сделки в АВ; Достатъчно исторически данни за фазите на пазара на имоти, на
база, на които да може да се правят предвиждания за бъдещи стойности и
най-вече да работим в сътрудничество, между нас и с институциите от които
черпим данни.
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ОТГОВОРНОСТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ: ДА
РАЗБИРАМЕ И УПРАВЛЯВАМЕ РИСКА В НАШАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ
Ценка Божилова – MRICS RV REV,
управител на АДВАНС ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ ООД
Адв. Георги Хорозов – юридически консултант на КНОБ

Съдържание
1. Общи понятия – отговорност, риск, независим оценител и отговорност по
ЗНО.
2. Какви са рисковете, които могат да възникнат за независимия оценител,
при упражняване на професионалната му дейност.
3. Отговорност по договор.
4. Небрежност, грешка или пропуск.
5. Нарушаване на професионален кодекс или стандарти.
6. Защита на независимия оценител в неговата професионална дейност.
7. Застраховка Професионална отговорност на независимите оценители.

Темата за отговорността и в частност, на извършващият професионална дейност на индивид, е доста широка и не може да се обхване за
времето, определено на настоящата презентация. По тази причина, тук
ще бъдат засегнати само най-съществените елементи на отговорността и управлението на риска, които имат пряко отношение към професионалната дейност на независимите оценители.
1. Общи понятия – отговорност, риск, независим оценител и отговорност по ЗНО
Отговорност
1. Съзнание за дълг, за поет ангажимент, за изпълнение на задължение.
Проявявам голяма отговорност. Отнасям се с отговорност.
2. Задължение, натоварване с важни задължения, полагане на грижа за
някого или за нещо. Поемам/нося отговорност.
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•
•
•
•
•

Отговорност се носи от даден субект – индивид или група, който
има съзнание, разбира своите задължения и е способен да действа
по своя воля и без принуда.
Отговорност се носи за нещо, това може да е предмет, действие
или дейност.
Отговорност се носи пред някого – отделно взети лица или колективи.
Отговорност се носи в съответствие със съществуващ нормативен
ред.
В нашите съвременни представи съществуват много различни
видове отговорност. Говори се за морална отговорност, юридическа отговорност, политическа отговорност, административна
отговорност, партийна отговорност, служебна отговорност, историческа отговорност, интелектуална отговорност и пр.

Днешната презентация е посветена на професионалната отговорност
на независимите оценители.
По действащото законодателство независимият оценител отговаря на
различни основания и носи три различни вида отговорност за извършена от
него оценка: гражданскоправна, дисциплинарна и наказателна.
1.1. Гражданскоправна отговорност
Съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗНО професията на независим оценител се упражнява въз основа на договор между възложителя и независимия оценител пряко като физическо лице или чрез дружество на независим оценител, с посочване на независимия оценител, отговорен за извършване на оценката. Отношенията между оценител и възложител са договорни. Затова и основната
отговорност на оценителя също е договорна.
За да се стигне до такава отговорност са необходими няколко предпоставки:
а/ валиден договор оценка, тъй като само от действително правоотношение могат да възникнат права и задължения за страните;
б/ виновно неизпълнение на задълженията на оценителя. Общ правен
принцип е, че отговорност се носи само при наличието на вина за неизпълнението, той като без вина няма отговорност. Вината не се предполага, а трябва да бъде доказана. При липса на подобно доказване, претенцията за отговорност на оценителя следва да бъде отхвърлена.
в/ претърпени вреди от възложителя. В частното право на обезщетение
подлежат претърпените от изправната страна вреди. Липсва ли вреда,
няма задължение за нейното отстраняване. Посоченото изискване за
наличие на вреда обаче не важи за дисциплинарната, административнонаказателната или наказателната отговорност, за които ще стане дума
по-долу.
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г/ наличие на право на иск на възложителя срещу оценителя. По силата
на общия правен принцип, установен в чл. 110 ЗЗД вземанията се погасяват с изтичането на 5-годишна давност. Ако искът за реализиране отговорността на оценителя е предявен след този срок и оценителят направи възражение за изтекла давност, искът за обезщетение като недопустим, следва да се остави без разглеждане. Давността обаче не се
прилага служебно от съда /чл. 120 ЗЗД/, поради което липсата на направено възражение води до разглеждане на делото и до потенциална
възможност за осъждане на оценителя.
1.1.1. Както се посочи по-горе, при неизпълнение на едно договорно
установено задължение, кредиторът може да иска обезщетение за претърпените вреди. Често в договора за оценка се определя неустойка,
която изпълнителят плаща при неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на договора. Обикновено в практиката се използват т. нар.
зачетни неустойки, при които претърпените вреди в рамките на сумата
на неустойката, не подлежат на доказване. Вреди в по-голям размер се
претендират по общия ред.
1.1.2. Ако възложителят не е платил уговореното възнаграждение, а в
договора за оценка не е определена неустойка за неизпълнение, той
може в случай на лошо изпълнение въобще да откаже плащане като
направи възражение за неизпълнен договор. Възложителят има право в
случай на виновно неизпълнение на оценителя и без да прави възражение за неизпълнен договор да развали договора като поиска връщане на
платеното в негово изпълнение.
1.1.3. Когато изпълнител на оценката е дружество на независим оценител, гражданската отговорност /обезщетението на възложителя за вреди
от неизпълнението/ се носи от самото дружество, а не от оценителя, извършил конкретната оценка. Обратно-наказателната отговорност е винаги лична и тя се отнася само до конкретното физическо лицеоценител, изготвило оценката.
1.2. Дисциплинарна отговорност
Дисциплинарната отговорност е уредена в гл. V от Закона на независимия оценител. Такава отговорност се налага за виновно неизпълнение на задължения на оценител, определени в закона или в Кодекса за професионална
етика. Този вид отговорност се налага след провеждането на процедура, която протича пред Камарата на независимите оценители /КНОБ/. Дисциплинарна отговорност се носи само от независимия оценител-физическо лице, но
не и от дружеството на независим оценител.
Процедурата по налагане на дисциплинарно наказание започва по сигнал на заинтересувано лице или по инициатива на Комисията за професионална етика /КПЕ/ на КНОБ. Счита се, че заинтересовано е лицето, възложило оценката или лицето, пред което същата се използва. КПЕ е длъжна да образува дисциплинарно производство, когато при оспорването на оценка по
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реда на глава VІ ЗНО се установи, че е налице неспазване на стандартите за
оценяване или злоупотреба с информация или конфликт на интереси между
оценителя или възложителя или спрямо лицето, пред което оценката ще се
ползва.
На база на подадения сигнал, а в хипотезата на установени нарушение
при оспорване на оценка-служебно, КПЕ образува дисциплинарно дело, определя дисциплинарен състав от трима души-членове на КПЕ, един от които
е негов председател и уведомява оценителя, срещу когото е подаден сигнала
като му указва, че в 7 дневен срок може да даде писмени обяснения. Определя се дата за разглеждане на сигнала, за която се уведомят подателят и засегнатият оценител. На заседанието същите могат да присъстват лично или да се
представляват от адвокат. За изясняване на спора се допускат свидетели,
писмени доказателства и др. доказателства според случая.
Дисциплинарният състав се произнася в 1-месечен срок със заключение, което се предоставя на Управителния съвет /УС/ на КНОБ. Последният е
компетентен да наложи някое от дисциплинарните наказания, които съгласно
чл. 36, ал. 1 ЗНО са:
1. порицание;
2. глоба от 100 до 3000 лв.;
3. предупреждение за лишаване от правоспособност;
4. лишаване от правоспособност за срок от 6 месеца до една година;
5. заличаване на регистрацията и обезсилване на сертификата.
Решението на УС за налагане на дисциплинарна отговорност се приема
с мнозинство повече от половината от членовете. Това решение се съобщава
на оценителя и подлежи на обжалване пред административния съд, чието
решение може да се обжалва пред Върховния административен съд, който
постановява окончателен /необжалваем и неоттегляем/съдебен акт.
Дисциплинарната отговорност се погасява /наказание на оценителя не
се налага/, ако са изминали повече от 2 години от извършването и повече от 6
месеца от установяването на нарушението.
1.3. Наказателна отговорност.
Това е най-тежката отговорност на оценителя. Съгласно чл. 260 НК,
лицензиран оценител, който даде невярна оценка или заключение за
стойността на оценявано имущество, и от това произтече щета в немаловажни случаи, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и с лишаване от право да се заема определена длъжност и да се осъществява дейност като оценител. В текста на НК се използва остарелият термин „лицензиран оценител“, а не независим оценител или сертифициран оценител. Но
това не е основание текстът на закона да се счита неприложим за независимите оценители.
Престъплението по чл. 260 НК е умишлено. За да стигне до наказателна
отговорност за оценителя, е необходимо освен умисъл при даването на невярно заключение, възложителят да е претърпял вреди и те да са немаловаж13

ни. Съгласно чл. 93, т. 9 от Наказателния кодекс "маловажен случай" е този,
при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид.
При осъждане, задължително се отнема и издаденият на оценителя сертификат като отнемането се извършва от съда, а не от КНОБ. На основание
влязлата в сила присъда КНОБ само заличава оценителя от регистъра, който
води.
o Решение №32 от 1.07.2015 г. на ВКС по к.д. №1866/2014 г. I н.о.,
НК
o Решение №78 от 27.04.2009 г. на ВКС по к.н.д. №27/2009 г., I н.о.,
НК
Основната цел на професиите е да служат на обществото или на обществените интереси, за което се счита, че е важно да се действа независимо
при вземане на решения (т. е. да се вземат решения без външен натиск).
Често влизането в дадена професия се регулира чрез изискваните експертни
познания. ЗНО поставя определени условия за упражняването на професията
„независим оценител“. В условията на пазарна икономика и конкуренция на
оценителския пазар, може да се случи така, че търговски съображения да
надделеят над независимостта на оценителя. Клиентът е този, който избира
оценителя и понякога съображенията му може да са тясно свързани с обещания за краен резултат, например. Важното тук е независимият оценител наистина да отстоява своята независимост при спазване на закона и относимите
към него документи, регулиращи професията.
Всяка професионална гилдия се ръководи от морални и етични принципи, залегнали в съответния Кодекс, в случая с независимите оценители в
България – Кодекса за професионална етика, както и от съответните стандарти за дейността – БСО 2018. Основополагащ документ за работата на оценителите в България е Законът за независимите оценители, в който са залегнали
посочените по-нататък текстове, имащи отношения към разглежданата тук
тема.
В чл. 4 на ЗНО, т.7 се казва, че: оценителят е лично отговорен за извършената оценка; дружеството на независимия оценител носи отговорност
за извършената от негово име оценка.
Независим оценител
Чл. 5. Независимият оценител е лице, което въз основа на регистрация
в регистъра на независимите оценители има право да изготвя и подписва
доклад за оценка на обекти, подлежащи на оценяване, като прилага необходимите стандарти.
Чл. 19. (1) Независимият оценител носи имуществена отговорност
за вреди, които е причинил на възложителя, ако те са пряка и непосредствена последица от негови виновни действия.
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(2) Отговорността по ал. 1 се осъществява съгласно Закона за задълженията и договорите по общия исков ред.
2. Какви са рисковете, които могат да възникнат за независимия
оценител, при упражняване на професионалната му дейност?
Риск
Вероятност за настъпване на неочаквано събитие, често с неблагоприятен характер. По тази причина често използваме синоними като угроза, заплаха, опасност, несигурност. Когато неочакваното събитие е с положителен
характер, тогава го наричаме възможност, шанс, късмет, възможност.
Управлението на риска е процес, при който се изследва, анализира и
проследява развитието на съществуващите рискове с цел да се намали негативния ефект от евентуалното им настъпване или да се предостави възможност за възползване от тяхното настъпване. Управлението на риска има за
цел процесът да бъде проактивен – да работи с вредите / възможностите много преди те да станат реалност.

Отговорност по договор – ЗНО изисква писмена форма

Отговорност за непозволено увреждане – деликтна отговорност –
чл. 45 от ЗЗД. Ситуация, при която с наше действие или бездействие сме
причинили вреда на трето лице.

Нарушаване на професионалния кодекс и стандарти за дейността.
3. Отговорност по договор
Чл. 17. (1) Професията на независим оценител се упражнява въз основа на договор между възложителя и независимия оценител - пряко като физическо лице или чрез дружество на независим оценител, с посочване
на независимия оценител, отговорен за извършване на оценката.
Оттук произтича и професионалната отговорност на всички оценители:
отговорност, която те дължат на своята професия, на своите клиенти и на
всички участници на съответния пазар (например на пазара на недвижими
имоти).
За да имаме отговорност по договор, трябва да имаме договор. Законът
го изисква, но дали го спазваме във всички случаи? Този аспект на дейността
ни е залегнал във всички професионални стандарти, с които съм се сблъсквала в работата си АДВАНС: международни – Съвета по международни стандарти – IVSC (последни промени през 2021, влизащи в сила от 31.1.2022 г.),
RICS – Кралският институт на сертифицираните експертни в недвижимите
имоти, Великобритания, европейски – ТЕГОВА (ЕСО 2020 и ЕСБО 2020) и
национални – Български стандарти за оценяване от 2018 година. Всички те
отделят специално внимание върху възлагането на оценката.
Много систематизирано е представена тази тема в ЕСО 2020 и тъй като
вече имаме превод, ще представя тази част за по-голяма яснота.
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ЕСО 4

Процесът на оценяване

В т. 3 – Условия на възлагането, се казва:
3.1. Условията на възлагането са специфичните условия на договора
между оценителя или оценителското дружество и клиента. Тези условия са
представени на клиента или потенциалния клиент, след като е било получено устно или писмено възлагане за предоставяне на оценителска услуга. За
всяко възлагане се изготвят конкретни условия, които отразяват ясно и
точно вида и предназначението на оценката и обхвата на проучването, което следва да се извърши за обосноваване на изразеното впоследствие мнение за стойност.
3.5. Не изготвянето на писмено възлагане ще доведе до несъответствие с ЕСО и с изискванията на Етичния кодекс за поведение на европейските оценители, приет от TEGOVA. Това може да доведе и до недостатъчна защита срещу евентуални съдебни действия, свързани с възнаграждения, небрежност или начин на изпълнение.
Условия

Подробна информация

Идентификация на
клиента
Целта на оценката

Оценителят трябва да декларира, че оценката е
свързана единствено с посочената конкретна цел.

Физическият имот,
който е предмет на
оценката

Трябва да бъде посочен адреса.
Трябва да се вземе предвид следното:
 Когато границите на оценявания имот са неопределени, може да е необходимо да се направи
препратка към план или друг фиксиран обект;
 Когато в имота има обзавеждане, оборудване,
машини или съоръжения, трябва да се уточни
за кои от тях се предполага, че ще бъдат неразделна част от имота;
 Когато имотът се оценява за наемни цели, възможно е направените от наемателите подобрения да не се вземат предвид при подновяване
или преразглеждане на договора за наем. Това
може да окаже влияние върху стойността.

Собствеността

Когато са налице повече от един правен интерес
или имот, посочете кой/кои от тях е/са обект/и на
оценката.
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Базата или базите на
стойността

Базата или базите на стойността, които ще се използват в доклада, трябва да бъдат конкретно определени. Трябва да се използва база на стойността,
която е призната съгласно ЕСО. Това може да се
определи от клиента, от професионална организация, по силата на законодателството или подзаконовите нормативни актове.

Конкретна дата на
оценката
Потвърждение, че не
съществува конфликт
на интереси. Декларация за евентуални
предишни възлагания
за същия имот или
същите страни

(вж. ЕСО 3.5.2)

Самоличността и статута на оценителя

Изявление, че оценителят действа в качеството си
на външен и независим изпълнител. Трябва да се
потвърди спазването на етичния кодекс на професионалната организация на оценителя и на Европейския кодекс за поведение и етика на TEGOVA.
Трябва да бъдат посочени квалификациите и статутите на оценителя, включително REV или TRV, ако
последните са му признати.

Допускания, специал- Трябва да се посочат всички изисквани от клиента
ни допускания и отк- допускания и специални допускания при изготвянето на оценката или на Оценителския доклад.
лонения от ЕСО
Трябва да се отбележи всяко отклонение от ЕСО,
като се посочи причината и обосновката за това
отклонение.
(вж. ЕСО 1)
Обхватът и степента
на проучванията

Обхватът и степента на проучванията трябва да бъдат ясно посочени. Обхватът на огледа (вътрешен и
външен) трябва да бъде посочен.

Доколко ще се разчита на информацията,
предоставена от клиента

Ако клиентът е предоставил информация за имота
или, ако оценителят е посъветван от клиента да получи информация от конкретна трета страна, условията на възлагането трябва да посочват, че оценителят ще разчита на тази информация и няма да
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подлага на проверка нейната достоверност.
Оценителят не поема отговорност в случаите, когато клиентът не е предоставил пълната информация
или е предоставил невярна информация.
Евентуални ограничения за публикуването на оценката

Ако са договорени ограничения по отношение на
публикуването, възпроизвеждането, публичните
препратки или разпространение на Оценителския
доклад, те трябва да бъдат упоменати.

Степента на дължимата грижа

Трябва да бъде упомената самоличността на страните, към които съществува задължение за дължима грижа. Може да е уместно да се посочи, че не се
носи отговорност или не се дължи грижа към трети
лица.

Съответствие с Евро- Когато оценката се изпълнява в съответствие с
пейските стандарти за изискванията на ЕСО, трябва да се предостави
препратка към тях чрез използване на заглавието
оценяване
Европейски стандарти за оценяване.
Базата за определяне Всички свързани с оценката разходи и такси, които
на дължимото възнаг- ще се поемат от клиента, трябва да бъдат упоменати. Ако ще се включват и разходи, трябва да се
раждение
уточни базата за тяхното начисляване. За всички
посочени разходи и възнаграждения трябва да се
укаже дали включват ДДС или други приложими
данъци. Когато клиентът не е регистриран по ДДС
(например, ако е физическо лице), трябва да се посочи общото възнаграждение с включен ДДС. Когато възнаграждението се определя от трети страни
или е установено със закон, трябва да се посочи
действително начислената сума.
Базов отказ от поемане на отговорност
График за изпълнение
на работата
5.1. Оценителите са абсолютно задължени да гарантират, че са и
че могат да докажат, че са компетентни, квалифицирани и не съществуват каквито и да било ограничения поради действителни, евентуални или
предполагаеми конфликти на интереси, освен ако са декларирали друго, и че
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са предприели стъпки за избягване на всички действителни или възможни
пречки за изпълнение на възложената задача.
5.2. Неочаквани събития, като например съдебни спорове, могат да
възникнат много години след първоначалното възлагане и изпълнение на
оценката. Тогава може да е трудно да се възстанови контекстът и съображенията зад конкретни условия, ако не са били изложени своевременно в
писмена форма. Едно такова писмено свидетелство ще покаже също дали
оценката е била използвана за цели, различни от тези, за които е била изготвена.
Ограничения на отговорността
Текст от ЗНО:
Чл.6, ал.(3) на ЗНО гласи: Оценката на обект представлява становище на независимия оценител относно стойността на обекта за конкретна
цел в определен момент от време и в условията на конкретен пазар, изготвено под формата на доклад в писмена форма, подписан и подпечатан. Становището на независимия оценител не е задължително за възложителя.
Въпрос: А поради каква причина последният въобще възлага оценка,
ако няма да разчита на нея при взимане на решение за разпореждане с активите си или по друг повод?
По-скоро да не се разчита на този текст, а да се следват указанията на
стандартите по отношение целта на оценката и за кого е предназначена тя,
коректно да се определя базата за стойността, датата, към която се изготвя
оценката, приложимите стандарти, ограничения за ползването на оценката и
други специфични условия, ако има такива.
5.5. Предоставяне на оценката на трети страни – Съществува
опасност оценки, изготвени за една цел, да бъдат предоставени на трета
страна и използвани за друга цел, несвързана с първоначалната. Поради това условията на възлагането трябва да изключват всяка отговорност на
оценителя пред трети страни и трябва да упоменават ограничения характер на оценката, която се прави единствено за посочената от клиента цел
(ЕСО 4).
Заключение: Не прецизирането на условията за изготвяне на оценката може да доведе до сериозни спорове с клиентите, в резултат на които спрямо оценителите да бъдат заведени и искове, ангажиращи професионалната им отговорност.
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Отговорност за небрежно изпълнение – решение 463 от 21.10.2010 г.
на ВКС по н.д. № 455/2010 г. Заключението на вещото лице е невярно по
смисъла на чл. 291, ал.1 от НК, когато:
• Отразява неистина относно фактите, на които се основава, или
• Съдържа неправилен извод по поставен въпрос, например относно стойността на обекта на оценка – неправилни могат да бъдат
изводите като цяло или отделни техни положения и елементи.
Безспорен факт е, че оценките на различните компетентни оценители се
различават и че те не достигат автоматично до една и съща стойност. Следователно, би следвало да има приемлив диапазон или граница на коректната
стойност.
Въпрос: каква е границата, в която могат да се различават мненията на
двама оценители относно стойността на един и същ обект – позволена, допустима граница на грешка в една оценка? Няма установена практика на
съда у нас. Битуват мнения за различни проценти: 10 – 15 – 20%. Съдебна
практика във Великобритания. Стандарти в Румъния.
4. Небрежност, грешка или пропуск
Професионалната небрежност в областта на оценяването може да
се раздели на две основни категории:
• Оглед и пропуск за отбелязване на дефекти.
• Надценяване или подценяване и финансови съображение за
крайната стойност или дори изготвяне на оценка без правоспособност.
• Неспазване на стандартите по отношение стандарта на стойност –
оценки за извеждане на СПС все още се срещат в нашата практика и др. под.
Колко често при работа по дадена оценка си даваме сметка за потенциалните рискове, ако не сме спазили стандартите за работа или сме изложили
становище за стойност, сериозно повлияно от външни фактори, нарушаващи
нашата независимост?
5.

Нарушаване на професионален кодекс или стандарти
• В първия случай най-често става дума за нарушаване на условията за конфиденциалност, за конфликт на интереси – необявен или
съзнателно скрит от Възложителя конфликт.
• Във втория случай – нарушаване на професионални стандарти,
вариантите са повече, сред които:
o недостатъчно проучване на факти, документи, общодостъпна
информация.
o нарушаване на правилата за професионална компетентност –
изготвяне на оценки без достатъчни познания .
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6. Защита на независимия оценител в неговата професионална
дейност
Договорите за изготвяне на експертни оценки/ Възлагане за изготвяне
на оценка
• Стандартни текстове – тук КНОБ би могла да помогне
• Прецизиране на клаузи, включително за несъразмерна отговорност – RICS.
• Организация на работа; спазване на най-добрите професионални
практики и стандарти особено при оценки с висок материален
интерес – преглед на оценката от втори оценител преди окончателно предаване на доклада (правило на „четирите очи“)!
• Давностните срокове – 5 години.
• Допринасяща небрежност – практиката на някои финансови институции сами да нарушават правилата за отпускане на кредити
(loan-to-value ratio) – 2008 година; не отчитане на лоша кредитна
история, не особено добре структурирани кредити и пр.
• Ограничаване на отговорността – обосновано и само при определени случаи – например: отговорност на оценителя за причинени
вреди до 3/6-кратния размер на получения хонорар за оценката
• Сключване на застраховка Професионална отговорност
7. Застраховка Професионална отговорност на независимите оценители – физически лица и фирми
ЗНО Чл. 18. Независимият оценител е длъжен да:
7. се застрахова за рисковете от своята професионална дейност;
Предвидената в т. 7 застраховка е вид задължителна застраховка „професионална отговорност“. Съгласно буквалното тълкуване на ЗНО, само независимият оценител задължително се застрахова за рисковете от своята
професионална дейност. Но когато оценителят извършва дейността чрез
дружество, то също застрахова дейността си. Съгласно чл.- 469 от Кодекса на
застраховането /КЗ/ застраховката „професионална отговорност“ покрива
рисковете от вреди при или повод изпълнение на професия. Съгласно ал. 5 на
посочения чл. 469 КЗ “застрахователният договор за задължителна застраховка "Професионална отговорност" покрива отговорността на застрахования, включително на лицата, които го представляват, на лицата в трудови
правоотношения с него и на тези лица, на които застрахованият е възложил
изпълнение и ги е включил в застрахователния договор.“ Следователно застраховка професионална отговорност на дружество на независим оценител
покрива отговорността за действия на оценителите, които работят за това
дружество, когато същите са включени в застрахователния договор. Поради
липсата на изрична уредба в ЗНО, при прекратяване на дейност като независим оценител, който е сключил задължителна застраховка „професионална
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отговорност“, приложение следва да намери чл. 469, ал. 6 КЗ, съгласно който
застрахованото лице е длъжно „да сключи допълнителна застраховка, която
покрива 5-годишен период, следващ прекратяването на дейността.“ /чл. 469,
ал. 6 КЗ/ . При смърт на независимия оценител, това задължение преминава
върху неговите наследници, въпреки че те не придобиват оценителска правоспособност.
Когато застрахователят плати на увреденото лице обезщетение за претърпените вреди, той има право на регресен иск срещу застрахования независим оценител до размера на неговото самоучастие по договора /чл. 469, ал. 4
вр. чл. 433, т. 3 КЗ/. Но когато застрахованият е причинил вредите умишлено,
застрахователят може да иска от него пълния размер на обезщетението, платено на увреденото лице /чл. 469, ал. 4 вр. чл. 433, т. 1 КЗ/.
Няма указания нито ЗНО, нито в друг акт, включително и в решения на КНОБ, как и при какви условия да става това. За сравнение:
 Наредба за задължително застраховане на лицата, упражняващи
медицинска професия
 Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството – Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране е договорила условия за застраховане и
отстъпка (19%) от дължимата премия със застрахователната компания, предлагаща застраховката.
Рисковете трябва да се управляват. Осъзнаването на риска и на начините, по които трябва да се постъпва в определена ситуация, вече е елемент от
управлението на риска. Но това не е достатъчно. На наскоро проведен в България семинар, практикуващ адвокат от Великобритания изказа тезата, че
рисковете в оценителската практика могат да се управляват както проактивно
– чрез преценката дали да поемем даден ангажимент като отчетем собствената си експертиза, възможността да се справим в срок и др. обстоятелства, така и реактивно – чрез адекватна реакция към всяка претенция, която възникна към нас във връзка с професионалната ни дейност. Да се обърнем за помощ към застрахователя ни, респ. брокера, веднага, щом узнаем за възможната претенция, а не едва след като по същата вече има сериозен проблем,
включително иск по съдебен път.
Примери от българската съдебна практика:
- Иск срещу оценител във връзка с неприложен стандарт на стойността – СПС вместо ликвидационна стойност;
- Сериозно занижена стойност на активи – обезщетение за кого ли не
– МФ, НАП, увреждане на кредиторите – Агенция за държавни вземания;
- Драстично разминаване на пазарната стойност от данъчната оценка
– в пъти по-ниска пазарна стойност.
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Какво трябва да покрива застраховката ни, за да сме спокойни?
Практиката на АНЕВАР, Румъния:
През 1997 година започват да разработват условия за застраховка на
независимите оценители в Румъния – физически лица и фирми, като използват застрахователен брокер на румънския пазар и брокер на Лойдс, Лондон и
следват разработените от RICS насоки за сключване на професионална застраховка. След 3-годишни преговори имат предложение за полица на база
опита на Алианц във Великобритания. Според закона, всеки оценител в Румъния трябва да има професионална отговорност с минимални лимити както
следва: минимум 10 000 евро за физическите лице и 50 000 евро – за юридическите лица. Разработени са 7 нива на отговорност: от 10 000 евро до 2 млн.
евро, като премията варира от 7,50 до 1 140 евро за физическите лица и от
130 до 1 957 евро – за юридическите лица. Оценителите – физически и юридически лица, заплащат застрахователната премия заедно с годишния си
членски внос към АНЕВАР. Плащането на застраховката е условие за годишното подновяване на лиценза за упражняване на оценителска дейност.
Покритие по застраховката: щетите, причинени от застрахования на
негови клиенти, които са пряка последица от действия, извършени случайно,
по непредпазливост или небрежност, във връзка с практикуването на професията „оценител“, за които последният носи отговорност въз основа на закон
или сключен договор.
Застрахователят изплаща обезщетения по полицата за щети, възникнали за първи път през периода на валидност на полицата, причинени от Застрахования в резултат на грешки и пропуски в докладите за оценка, изготвени по време на срока на застраховката и/или през периода на удължено
докладване на щети, предоставен при условията на полицата.
Когато са спазени изискванията на застрахователната полица, застрахователят изплаща обезщетения за:
а) сумите, които Застрахованият е длъжен да плати за щети, причинени
на клиентите, поради нарушаване на задълженията, отнасящи се до атрибутите, специфични за неговата сфера на дейност: оценяване;
б) щети, причинени на клиентите в резултат на загуба, унищожаване
или повреждане на оригиналните документи и/или магнитни такива, предадени от тях на Застрахования за регистрация и обработка;
в) разноските, направени от Застрахования в гражданския процес (съдебни разноски, необходими за правилното провеждане на съдебния процес и
одобрени от съда), ако той е бил длъжен да плати обезщетение;
г) направените от пострадалата страна съдебни разноски за изпълнение
на правните формалности, за да задължи застрахования да плати обезщетенията, ако застрахованият е бил длъжен по съдебно решение да ги изплати..
За да се даде обезщетение, е необходимо да:
а) е налице вреда, причинена на дадено лице от виновен акт на застрахования или чрез вещ, която се намира под държанието на такова лице;
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б) трябва да има причинно-следствена връзка между виновния акт и
вредата;
в) вредата да бъде обезщетима, т.е. да има определен, актуален характер, да бъде лична и пряка.
С какво помага брокерът на АНЕВАР:
• да преговаря и да подобрява условията на полицата всяка година;
• управлява издаването на всяка отделна полица за всеки оторизиран оценител;
• управлява плащанията и жалбите;
• дава консултации на застрахованите оценители и им помага да
предявят иск и да се защитават срещу ищците.
Каква е практиката в България:
Няма рамка и изисквания за сключване на застраховката.
Правила за лимити на отговорност е поставила само УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК през есента на 2019 година, като банката изисква наличие на полица както за фирмите – независими оценители, с които има сключени договори за изготвяне на оценки на обезпечения за нуждите на банката, така и на
техните подизпълнители – физически лица.
Оценителите сключват застраховките си предимно в ЗК Армеец, които
имат условия по застраховката само за физически лица, и в Дженерали – за
физически лица и фирми. ЗК Армеец покрива професионалната отговорност
на фирмите – независими оценители, на база условията си за Обща гражданска отговорност и съответни специални условия към тях.
През 2021 година застрахователен брокер НЕТ ИНС разработи
специални покрития по застраховка Професионална отговорност на
дружествата – независими оценители, в която се покриват следните рискове:
• Професионална отговорност – отговорност по договор за изготвяне на експертни оценки;
• Нарушаване на конфиденциалност;
• Нарушаване на права на интелектуална собственост;
• Клевета;
• Интернет отговорност;
• Измама;
• Разходи за съдебна защита.
Допълнителни покрития по полицата:
• Участие в съдебни заседания;
• Удължен срок за докладване на щети;
• Загуба на документи.
Застрахователят се задължава да обезщети увредените лица до размера
на лимитите на отговорност по полицата за сумите, които застрахованият е
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отговорен да плати, съгласно действащото законодателство, по претенции за
вреди, причинени от нарушаване на неговите професионални задължения като независим оценител, вследствие от неправомерно действие или
бездействие, изразяващо се в извършени/допуснати небрежност, грешка
или пропуск.
Какви са предимствата от сключване на застраховката чрез НЕТ
ИНС БРОКЕР?
 Работа с финансово стабилна застрахователна компания –
КОЛОНАД /COLONADE/, притежаваща сериозен международен
опит и надеждна презастрахователна защита по тази застраховка;
 Основни и допълнителни покрития, отговарящи на спецификата
на оценителската дейност;
 Удължен срок за докладване на щети: 5 години, за да се покрие
ефекта от прекратяване на полицата при настоящия застраховател
и прехвърляне към новия;
 Застрахователно обезщетение се изплаща не само при влязло в
сила съдебно решение, но и при постигане на извънсъдебно споразумение
 Покритие за подизпълнителите на Застрахования – за работата,
която те извършват по негово възлагане;
 Възможност за издаване на сертификат до пълния лимит по полицата за всеки от независимите оценители от застрахованото
Дружество.
При включване в застраховката на повече фирми – независими оценители, е налице възможност за преференциални цени по полицата, на база
конкретно договорените лимити.
Същата схема може да се приложи и по отношение на физическите лица – независими оценители:
• Преговори със застрахователния брокер НЕТ ИНС;
• Договаряне на минимални лимити по застраховката въз основа на
определена база (например, годишен оборот)
• Договаряне на условия за сключване на застраховката и за събиране на премията.
Разбира се, нещата могат да си останат и така, както са сега и всеки да
се спасява поединично…
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Използвани материали:
1. Проведени семинари от г-н Anthony Lavers LL.B M.Phil Ph.D D.Litt
FRICS, Barrister Counsel, White & Case LLP през 2020 година за
NUPS/NAVS – Сърбия и от г-н Anthony Lavers LL.B M.Phil Ph.D D.Litt
FRICS, Barrister Counsel, White & Case LLP, Dana Ababei, MRICS,
MAA, REV George Badescu MRICS, REV през 2021 година от Камара
на професионалните оценители, България
2. RICS – The Royal Institution of Chartered Surveyors
3. EVS 2020 - TEGOVA
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ЖИЛИЩНИЯТ ПАЗАР ПРЕЗ 2021 г. – ВЪЗХОДЯЩИЯТ
ТРЕНД ПРОДЪЛЖАВА
Полина Стойкова MRICS,
изпълнителен директор на BULGARIAN PROPERTIES
Рекордни обеми продажби, силно търсене, надвишаващо предлагането
и ускоряващ се ръст на цените – така можем да опишем накратко жилищния
пазар в края на 2021 г.
Още в началото на годината имотният пазар даде заявка за предстояща
успешна година и успя да запази темпове през всички месеци, въпреки последвалите вълни на пандемията и наложените ограничения.
Така имотният пазар успя да загърби последиците от COVID-19 и
трудностите, които пандемията предизвика през 2020 г. и да възобнови възходящия си тренд.
Освен на търсещите нов дом, той успя да привлече вниманието и на
инвеститорите, превръщайки се за пореден път в сигурен пристан за спестявания и дългосрочни вложения.
Започналите през 2020 г. тенденции се разгърнаха през 2021 г. и жилищният пазар продължи да привлича купувачи с цел собствено ползване и
живот в по-качествена среда, в по-просторни и светли жилища. Това обуслови продължаващото търсене на по-големи апартаменти, а новото строителство остана най-предпочитано.
Жилищното кредитиране бележи рекорден ръст през 2021 г., а лихвените проценти продължават да спадат. Средната работна заплата в страната
продължава да нараства с по-бърз темп от цените на жилищата, задържайки
достъпността на отлични нива.
Всичко това доведе до един интензивен и на моменти дори еуфоричен
жилищен пазар, който оставя голяма част от търсенето неудовлетворено.
Жилищно кредитиране.
Лихвените проценти по жилищните кредити в лева, които са 96% от
изтеглените жилищни кредити, продължават да спадат и към месец септември са на средно ниво 2.68% по данни на БНБ.
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Това обуславя и голямото търсене на кредити и рекордния ръст, който
жилищното кредитиране бележи – с близо 40% на годишна база за първите 9
месеца на годината по данни на централната банка.

Обеми продажби
Данните на BULGARIAN PROPERTIES показват, че новосключените
сделки в София за 9-месечието на 2021 г. бележат ръст с 25% спрямо 2020 г.
и с около 10% спрямо 2019 г.
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Данните на Агенцията по вписванията потвърждават този значим ръст.
Според тях, за 9-месечието в София са вписани 25 196 продажби при 18 606
за същия период на 2020 г. или това е ръст с около 35%.
Картината за цялата страна е сходна. През 2021 г. Агенцията по вписванията съобщава за 173 414 сделки при 132 275 за същия период на 2020 г. –
ръст с 30%.
Разбира се, трябва да се отчете факта, че през второто тримесечие на
2020 г. сделките на практика бяха стопирани и това доведе до спад в обемите.
Но ръстът е налице и спрямо 2019 г., годината преди пандемията. Това ни
кара да правим извод, че имотният пазар е възобновил възходящия си тренд.
Новото строителство продължава да нараства.
През 2021 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж за 5137 жилищни сгради. Това показват последните данни на Националния статистически институт.
В сравнение с 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават със 17%, а спрямо 2019 г. – с 15%.
Наблюденията на BULGARIAN PROPERTIES сочат, че има известно
изчакване от страна на инвеститорите за старта на продажбите и на строителството в новите проекти поради нарастващите цени на материалите и затрудненото ценообразуване. Това създава усещане за недостатъчно предлагане.
Сделки продължават да се сключват активно от най-ранен етап на изграждане, тъй като с напредъка на строителството възможностите за избор
стават по-ограничени.
За поредна година новото строителство продължава да бъде предпочитано от купувачите и да съставлява основен дял от покупките на жилища в
столицата по данни на BULGARIAN PROPERTIES, която е лидер в продажбата на имоти ново строителство.
ЖИЛИЩНИЯТ ПАЗАР В СОФИЯ
Средни цени и годишно изменение.
Средната цена на закупените в София през третото тримесечие апартаменти по данни на BULGARIAN PROPERTIES е 1 200 евро/кв.м. при 1 175
евро/кв.м. през второто тримесечие и 1 115 евро/кв.м. година по-рано.
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Това представлява ръст от 7.6% на годишна база, който се запазва сходен с този от второто тримесечие – 8.8% и значително надвишава отбелязаните през предходните тримесечия ръстове от около 2-3%.

От пролетта активността се засили, на пазара се върнаха всички типове
купувачи, вкл. и тези, търсещи с инвестиционна цел и това даде нов тласък за
развитие и ускоряване на растежа на цените.
Средната обща цена на закупените апартаменти през 3-тото тримесечие
нараства до 116 750 евро при 100 500 евро през второто тримесечие и 100 260
евро средно за 2020 г.
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Достъпност на жилищата в София.
Стойността на коефициента на достъпност на BULGARIAN
PROPERTIES към средата на 2021 г. е 1.11. Той запазва нивата от миналата
година и дори бележи известно подобрение, като продължава да клони към 1.

Т.е. малко над 1 средна месечна софийска заплата е нужна за закупуване на 1 кв.м. жилищна площ в София.
Това става възможно поради продължаващия ръст на средната заплата
в столицата, която през второто тримесечие по данни на НСИ вече е 2 072 лв.
Това е с близо 14% над нивото й за същия период на миналата година.
Предпочитани софийски квартали и цени на имотите в тях.
Сред най-предпочитаните квартали остават южните и източните квартали на София, но купувачите са склонни да отделят внимание и на други зони, където има ново строителство с по-ниски цени.
Средните цени в най-популярните квартали през 3-тото тримесечие
на 2021 г. са:
• Манастирски ливади – 1300 евро/кв.м.
• Дианабад – 1300 евро/кв.м.
• Полигона – 1400 евро/кв.м.
• Студентски град – 960 евро/кв.м.
• Младост – 1250 евро/кв.м.
• Лагера – 1150 евро/кв.м.
• Зона Б-5 – 1400 евро/кв.м.
• Банишора – 1020 евро/кв.м.
• Връбница – 1060 евро/кв.м.
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• Център – 2130 евро/кв.м.
• Карпузица – 970 евро/кв.м.
• Левски – 1000 евро/кв.м.
• Овча купел – 960 евро/кв.м.
Параметри на закупените жилища в столицата.
Тенденциите, които започнаха след настъпването на пандемията, продължават да бъдат актуални и към момента. Продължаваме да наблюдаваме
интерес към по-големи апартаменти, към жилища в затворени комплекси и
сгради със собствен двор, към партерни апартаменти с тераса-двор, както и
към апартаменти с големи тераси и гледки.
Поради завръщането на инвеститорите на пазара, делът на двустайните
жилища, които са най-ликвидни и съответно най-атрактивни за вложение,
нарасна и върна позиции от около 50% от закупените жилища.
През третото тримесечия на 2021 г. делът на закупените 2-стайни жилища е 46%. Тристайните са 38% от закупените апартаменти, а делът на 4стайните за запазва на 10%. Средната площ на закупените жилища е 90 кв.м.

Данни за пазарите в Пловдив, Варна и Бургас
Средната цена на жилищата в Пловдив през третото тримесечие данни
на BULGARIAN PROPERTIES е 850 евро/кв.м. при 808 евро/кв.м. година порано. Това представлява годишен ръст от 5.2%, сходен с този от преди пандемията.
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Във Варна средната цена през 3-тото тримесечие е 885 евро/кв.м. при
860 евро/кв.м. година по-рано. Измереният годишен ръст на цените на жилищата в морската столица е около 3%.
В Бургас средната цена достигна 900 евро/кв.м. през 3-тото тримесечие
и е само с около 1.2% по-висока от тази през 2020 г. (890 евро/кв.м.).
От данните се вижда, че жилищните пазари в морските градове са една
идея с по-бавен темп на възстановяване от двата най-големи пазара – София
и Пловдив и вероятно ускореният растеж на цените ще се усети при тях през
следващата година.
Очаквания за жилищния пазар до края на годината
Продължаващата пазарна активност в заключителното тримесечие ни
дава основание да смятаме, че годината ще приключи с около 10% ръст на
цените и около 30% ръст на продажбите на жилища в София.
Ръстовете на цените в останалите големи градове ще бъдат 3-5%, а на
продажбите – около 25-30%.
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Оценки в Ковид-19 среда:
рискове в оценката и оценка на
рисковете
Седма национална конференция
27 ноември 2021 г.
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За Dill Advisory накратко
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За Dill Advisory накратко
▪ За лекторa:
- Николай Марков, CFA, регистриран оценител

▪ Дейности:
1.
2.
3.
4.
5.

Оценки за целите на сделки, финансовата отчетност, данъчни цели и др.
Финансово моделиране и проектно финансиране
Услуги по сделки
Други проекти свързани с корпоративните финанси, вкл. прилагане на МСФО, трансферно
ценообразуване, макроикономически анализи, анализ на риска, анализи разходи-ползи и др.
Обучения

▪ Dill Analytics:
- Фокус върху комплексни аналитични задачи и софтуерни решения за тях (например свързани с
МСФО 9, МСФО 16, трансферно ценообразуване, автоматизирани оценителски модели)

Copyright © 2021
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Кратко онлайн проучване за текущите рискове
▪ Моля, влезте на посочения адрес и отговорете на поставените въпроси. Резултатите ще
обявим в края на презентацията.

▪ Link 1: forms.office.com/r/57dkiZx3Gx
или
▪ Link 2: bit.ly/KNOB7K

Copyright © 2021

37

Какви са рисковете?
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Източници на риск в оценките
▪ Рискови фактори във външната среда за дадената компания/актив, вкл.:
- Макросредата е особено важна в настоящия момент, защото тя създава редица рискове (вкл. по
отношение на растеж, инфлация, регулация и др.) за дейността на компаниите
- Конкретният сектор създава допълнителни рискове свързани с конкурентната среда, веригата на
доставки, търсенето и предлагането.

▪ Риск от финансовите пазари: тъй като в оценките използваме редица данни и индикатори от
финансовите пазари, когато има риск в тяхната надеждност и адекватност да индикират
възвращаемост, риск и др., това води до проблеми с оценените стойности
▪ Рискови фактори във вътрешната среда: проблеми с бизнес модела, стратегията, екипа и
други елементи от вътрешната среда са съществена фактор за риск, който следва да бъде
отчетен в оценките.
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Основни рискове: глобална среда
Таблицата показва съществени рискови фактори, на база на проучване на Световния икономически форум.
Прави впечатление големият брой „критични“ фактори, с висока вероятност да се случат в краткосрочен и
дългосрочен план.
Текущи (0-2 години)
1. Заразни болести
2. Криза на поминъка
3. Екстремни климатични събития
4. Проблеми с киберсигурността
5. Дигитално неравенство
6. Продължителна стагнация
7. Тероризъм
8. Разочарование на младите
9. Ерозия на социалната кохезия
10. Човешки вреди върху околната среда
Средносрочни (3-5 години)
1. Спукване на балона на активите
2. Срив в ИТ инфраструктура
3. Ценова нестабилност
4. Шок върху суровините
5. Дългови кризи
6. Пропукване на международни отношения
7. Международни конфликти
8. Проблеми с киберсигурността
9. Проблеми с технологичното управление
10. Геополитизация на ресурсите

Източник: The Global Risks Report 2021, 16th Edition, World Economic Forum
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Основни рискове: сектори
Таблицата показва редица негативни ефекти от Ковид-19, както и други съществуващи слабости, които са
концентрирани в няколко сектора на икономиката.
Приходи Възстановяване Ликвидност

Кредитни линии

Дълг

Червените/белите/сините клетки показват
сектори, в които рисковете за излагане на шок
от Covid-19/уязвимостите на фирми са
големи/средни/ниски.
Класирането е спрямо всяка колона. Всеки
индикатор се мащабира от 0 до 100, за да
направят показателите сравними.
Паричен поток и баланс индикаторите за риск
са базирани на страните от Г-20 и Испания.
Коефициентите представляват средната
стойност за всички фирми във всеки сектор.

Източник: Liquidity to solvency: transition
cancelled or postponed?, Bank for International
Settlements March, 2021
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Основни рискове: ефекти върху нетните маржове по сектори
Графиката показва разнопосочните ефекти от настоящата среда върху нетната печалба в различните
сектори на икономиката.
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Основни рискове: вътрешни фактори
▪ Рискове в стратегията и бизнес модела:
- Пример: “All inclusive” комплексите бяха значително, негативно засегнати от Ковид-19 пандемията.
В момента, в глобален план, изглежда има нарастващо търсене към такива комплекси, които
предоставят възможности за контрол на достъпа, социално дистанциране, множество забавление и
услуги в рамките на комплекса, вкл. възможности за дистанционна работа.

▪ Рискове в устойчивостта/издръжливостта на бизнес модела, структурата на финансиране и
дейността на фирмата
▪ Човешкия фактор: проучвания показват промени в нагласите на персонала, особено при помладото поколение. Тези промени се превръщат в допълнителен рисков фактор за
дейността на фирмите.
Процент на възрастните (САЩ), които планират
промяна на местоработата си (по групи възраст)

▪ Други

Източник: Bankrate, August 2021
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Millenials (25-40)

Baby boomers (57-75)
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Рискове в оценката
▪ Проблеми с пазарните данни:
- Политиките на централните банки и
правителствата водят до съществени пазарни
намеси, потенциални „изкривявания“ на цените
и поведение „не мога да загубя“
- Наблюдаваме относително високи цени и
висока волатилност на финансовите пазари
- Нарастващото участие и влияние на
не-професионални играчи и поведение „искам да
не загубя“ представляват допълнителен риск
- Рискът от балони нараства

2000%

▪ Допускания в оценката:
- Оперативни допускания:
▪ Свръх-оптимизъм в прогнозите (тип „нещата
ще се върнат по старому“) са често наблюдавани
▪ Свръх-песимизъм: поведение „светът е пред
крах“ също не е рационално
▪ Често се наблюдават проблеми с бизнес
модела при засегнати от пандемията фирми
- Дисконови норми:
▪ Ниските лихвени нива водят до измамно
усещане за нисък риск и ниски приложими
дисконтови норми
▪ Подценяват се често и специфичните рискове

→ Потенциални проблеми с Пазарния подход
→ Нужда от корекции при Приходния подход
Copyright © 2021
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Как оценяваме и отразяваме
риска?
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Оценка и отразяване на риска в оценките – насоки
▪ Първата важна стъпка е идентифицирането на съществени рисковите фактори, вкл. във
външната и вътрешната среда
▪ Следва да се прецени доколко са нужни корекции в допускания и пазарни данни, вкл. при
множители, норми на растеж, устойчиви нива на рентабилност, дисконтови норми
▪ Където се наблюдава повишен риск следва да се включат сценарии за развитие, вкл. с
вероятностни претегляния, например на пазара, на бизнеса и т.н. Като минимум следва да се
отчетат вариации на рисковите допускания в оценката с анализ на чувствителността
например.
▪ Все по-наложително да се правят съпоставки с:
- различни оценки на ключови допускания, като например допускания в дисконтовата норма,
очаквания за растеж, резултати на сравними конкуренти и др.
- различни оценителски подходи, с което се дава по-добра надеждност и подкрепа на определените
стойности в оценката.
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Оценка на риска – примерна рамка при оценка на предприятие
Приходен подход:
1.

Кои са основните рискови
фактори за дадената
индустрия:
-

2.

Ковид-19
Климатични промени
Инфлация
Потребление и търсене
…

Кои са основните рискови
фактори за дадената фирма
- Липса на устойчивост и
ресурси
- Неподходящ бизнес модел
- Ниска рентабилност
- Задлъжнялост
- Риск от прекъсване на
оперативната дейност
- …

Copyright © 2021

▪ Приходи и растежи:
→ Прилагане на сценарии с по-широки вариации на приходи и
растежи

▪ Разходи:
→ Прилагане на сценарии с по-висока инфлация на разходи или
по-висока себестойност
▪ Допълнителен оборотен капитал и инвестиции:
→ Прилагане на сценарии с увеличен оборотен
капитал/инвестиции, вкл. с буфери при проблеми с доставки
▪ Оценителски допускания (дисконтови норми, остатъчна стойност):
→ Прилагане на корекции на пазарните данни и сценарии/анализ
на чувствителността с по-широки параметри

Пазарен подход:
▪ Приходи/Печалби:
→ Прилагане на сценарии/вариации на база история и преценка
на оценителя
▪ Множители:
→ Прилагане на сценарии/вариации на база история, статистика и
оценителски корекции
▪ Проверка (съпоставка) на резултатите от оценката на база
използваните методи
▪ Ограничения и бележки към потребителя на оценката
48

Примери
▪ Корекции на безрисковите норми: Пример от анализ на Duff & Phelps (COVID-19 One Year
Later, Impact on Cost of Capital and Related Valuation Issues, May 20, 2021), в който се
представят подходи за корекция на безрисковата норма на база дългосрочни реални
растежи и очаквана инфлация.

Copyright © 2021
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Примери
▪ Насоки за корекции и оценки: В указания на Индийска организация на оценители (India
Institute of Valuers Foundation; Guidance Note: Impact of COVID 19 on Valuation) се дават
конкретни насоки за отразяване на проблемите в оценките поради Ковид-19 пандемията.
Например, посочват се:
- Използването на вероятностно претеглени сценарии на база ликвидация и Действащо предприятие:
Стойност = Вероятност за фалит х Ликвидационна стойност +
+ (1- Вероятност за фалит) х Стойност при Действащо предприятие
▪ При стойност при Действащо предприятие на база сценарии за развитие
- Корекции на дисконтови норми с увеличение на премиите за риск и др. корекции, ако не са
коригирани адекватно паричните потоци
- Предлага се използване на Дисконт за Ковид-19 пазарна ликвидност (COVID-19 marketability
discount) където е нужно
- Препоръчват се оповестявания в оценката, като например за:
▪ “Съществена несигурност в оценката“ към датата на оценка
▪ Повишена волатилност на пазара и риск стойностите да се променят по-бързо и позначително
▪ Предпазливост при използване на резултатите от оценката.
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Няколко извода
▪ В заключение, на лица са значими рискови фактори във външната среда и конкретната
индустрия – те следва да бъдат анализирани и отразени в оценката

▪ Бизнес моделите на компаниите следва да се преосмислят и на тази база да се извеждат понадеждни прогнози. Рискът следва да се отрази чрез сценарии, по-широки вариации на
допускания и очаквани събития, както и с по-дълги срокове.
▪ Дисконтовите норми следва да се коригират за завишения риск, дори той да не се „вижда“ в
данните от финансовите пазари; добра практика е да се използват анализи на
чувствителността и вариации и на дисконтовите норми.
▪ Следва да се използват надеждни множители, съпоставени с историята, с нужните корекции,
като се вземат предвид разнопосочните влияния на Ковид-19 пандемията върху различните
сектори.
▪ Съпоставката на допускания и заключения по различните методи е много важна, за да
имаме увереност за по-надеждни резултати.
▪ Следва да се включат допълнителни оповестявания и бележки към потребителя на оценката,
за да е информиран за важни и специфични допускания, както и за риска в стойностите.

Copyright © 2021

51

Кратко онлайн проучване за текущите рискове
▪ Link 1: forms.office.com/r/57dkiZx3Gx
или
▪ Link 2: bit.ly/KNOB7K

РЕЗУЛТАТИ
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Време за
въпроси
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

Николай Марков, nikolay.markov@dilladvisory.com
www.linkedin.com/in/nikolay-markov-Dill

Copyright © 2021

54

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИХОДНИЯ ПОДХОД ПРИ
ОЦЕНКАТА НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ОСНОВНИ
МОМЕНТИ И ВЪПРОСИ
доц. д-р Любомир Тодоров,
ltodorov@unwe.bg
Целта на доклада е да изясни следните ключови въпроси, стоящи пред
оценителите, свързани с практическото приложение на приходния подход
при оценката на търговски предприятия:
• Предимства и недостатъци на приходния подход, поле на приложимост, основни способи;
• Прогнозирането при оценката на търговски предприятия – специфични моменти при определяне на прогнозните приходи, печалби, парични потоци и дългосрочен темп на растеж;
• Определянето на дисконтовата норма – основни способи, специфични моменти и възможности за намаляване на субективния
фактор;
• Ролята на бизнес анализа в т.ч. анализа на финансовите отчети
при оценката на търговски предприятия. Необходимост от
оценка нивото на финансов и бизнес риск на оценяваното предприятие.
I. Характеристика на приходния подход за оценка на бизнеса,
предимства и недостатъци, поле на приложимост и основни
способи.
Приходният (подоходният) подход (Income approach) е един от трите
основни подхода за извеждане на пазарната, справедливата или инвестиционната стойност на предприятието – обект на оценка. При него стойността на
оценяваното предприятие не зависи от стойността на неговите активи (за
разлика от разходния подход), а от потенциала му да генерира доходи за неговите собственици в бъдеще. Едно предприятие може да притежава активи
за милиони, но да няма никакъв потенциал за генериране на доходи или обратното – стойността на активите може да е ниска, но предприятието да има
голям потенциал да носи печалби и дивиденти на неговите собственици в бъдеще. Оттук става ясно, че е възможна голяма разлика между стойността на
предприятието, определена по двата подхода (приходния и разходния).
Както всеки от останалите подходи, така и приходния подход си има
своите плюсове и минуси. Основното предимство на този подход е, че той
най-близко стои до класическата инвестиционна оценка, т.е. той оценява
стойността на предприятието или неговите акции най-вече от гледна точка на
инвеститора. Инвеститорът не се интересува какви усилия и капитали е вло55

жил досегашния собственик, т.е. за него не е важна чистата пазарна стойност
на активите на съответния инвестиционен обект. Той се интересува предимно
от бъдещите доходи, които може да му донесе покупката на предприятието,
обособени части от него, дялове или акции. Това обстоятелство дава съществено предимство на приходния подход в сравнение с останалите два подхода.
В практиката, той има приоритет и е предпочитан от оценителите при оценката на предприятия със стабилни доходи и потенциал за развитие. В тези
случаи, когато оценката се извършва по няколко способа, принадлежащи към
различни подходи, приходният подход участва с най-голямо тегло при формиране на крайната оценка. Като недостатък на приходния подход обикновено се изтъква обстоятелството, че понякога е трудно или невъзможно да се
направи обективна и точна прогноза за бъдещото развитие на предприятието
и неговите доходи. Друг недостатък е невъзможността подхода да се приложи при губещи предприятия. Изборът на подходящи методи за оценка при
всеки конкретен случай е решаващ за достоверността на оценката. Погрешно
би било да се прилага приходния подход не само спрямо губещи предприятия, но и спрямо такива с не добри перспективи по отношение на продажбите, печалбите и паричните потоци. Следователно, приложението на приходния подход е свързано със задълбочен предварителен анализ не само на оценяваното предприятие, но също и на сектора, пазарите, конкуренцията и т.н.
Изисква се и анализ на рисковете, най-вече бизнес риск и финансов риск.
Оценката се базира както на исторически данни за основните икономически
показатели в т.ч. и доходи на предприятието, така също и на прогноза за неговото бъдещо развитие. Може да се каже, че приходният подход за бизнес
оценяване е най-сложен от методическа гледна точка и отнема най-много от
времето на оценителя за извършване на оценката. Това е свързано с необходимостта от събиране и обработване на голяма по обем информация и изготвяне на разчетите за бъдещите доходи.
Основни способи, чрез които се реализира приходния подход са метода
на дисконтираните бъдещи парични потоци (DCF – Discounted Cash Flows) и
метода „Капитализация на доход“ (Income capitalization). Двата способа имат
обща методическа основа, поради което някои специалисти определят вторият способ като опростен вариант на метода DCF. Все пак, трябва да се има
предвид, че двата способа се различават по това, че при DCF-метода се прогнозират бъдещи доходи, които се дисконтират за да се определи сегашната
им стойност, докато при Income capitalization-метода се капитализират минали (исторически) доходи за да се определи сегашната им стойност. Други методи свързани с приходния подход, „Икономическа добавена стойност“
(EVA-Valuation model) и „Коригирана настояща стойност“ (APV-Valuation
model).
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II. Прогнозирането при оценката на търговски предприятия – специфични моменти.
Методът на дисконтираните парични потоци се базира на прогноза за
бъдещото развитие на предприятието и респективно за неговите бъдещи доходи. Точността на оценката в най-голяма степен ще зависи от точността на
тази прогноза. За да се направи каквато и да било прогноза, най-напред е необходимо да се проследи досегашното развитие на предприятието. Това
изисква анализ на историческите данни за продължителен период от време,
най-често за последните 3-7 години. Обикновено се изчисляват средните
стойности на редица важни бизнес показатели за този период и се установяват съответните тенденции и зависимости. Тук трябва да подчертаем, че не
винаги историческите тенденции в развитието на едно предприятие могат
просто да бъдат екстраполирани в бъдещето. Например, ако продажбите за
последните 5 години са нараствали средно с 3% годишно, това не означава
непременно, че и през следващите пет години това ще е точно така. За да се
прогнозират тенденциите по отношение на съответните бизнес показатели е
необходимо добре да се познава бизнес стратегията на предприятието в т.ч.
неговите бъдещи инвестиционни намерения и възможности от една страна,
както и да се направи анализ и прогноза за действието на пазарните, отрасловите и общоикономическите фактори.
Изходен пункт при DCF-модела е определянето на свободния паричен
поток за инвеститорите от дейността на предприятието (FCFI) за всяка година от прогнозния период. В най-общ вид FCFI може да се представи така:

FCFI
= EBIT ⋅ (1 − T ) + DA − ∆OFA − ∆W
където:
EBIT – (Earnings Before Interests and Taxes) печалба преди лихви и данъци
(брутна оперативна печалба от дейността);
DA – (Depreciation and Amortzation) амортизации за годината;
T – ставка на корпоративния данък;
ΔOFA – инвестиции в оперативни дълготрайни активи (OFA – Operating
Fixed Assets) през годината (капиталови разходи – CAPEX);
ΔW – инвестиции в оборотен капитал (W – Working capital) през годината
(изменение на нетния оборотен капитал през годината в сравнение с предходната година)
Брутната оперативна печалба от дейността (EBIT) е разликата между
приходите от продажби и оперативните разходи (пълната себестойност на
продажбите). От формулата се вижда, че амортизациите (DA) се прибавят
допълнително към печалбата при изчисляване на свободния паричен поток.
Това е така, защото те са непаричен (фиктивен) разход. Капиталовите разходи (ΔOFA) представляват инвестициите в дълготрайни оперативни активи,
осъществени през годината. По исторически данни, те могат да се изчислят
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директно от баланса и отчета за дохода, като разлика между балансовата
стойност на дълготрайните активи (използвани в оперативната дейност на
предприятието) за отчетната и предходната година, плюс разходите за амортизации (за отчетната година). Тук се имат предвид само оперативните активи, т.е. онези които са ангажирани в оперативната дейност на предприятието.
ΔW е разликата между нетния оборотен капитал за отчетната година и за
предходната година. Нетният оборотен капитал представлява разликата между текущите активи и текущите безлихвени задължения. В тези задължения
не се включват дължимите дивиденти или други подобни задължения. Както
се вижда, FCFI не съдържа никакви парични потоци свързани с финансирането на предприятието, като например лихви и дивиденти.
Възможни са различни подходи за прогнозиране на оперативната печалба (EBIT) за всяка година от прогнозния период, но най-често оценителите базират прогнозата си на досегашното развитие на предприятието, като
внасят определени корекции от гледна точка на очакваните промени в обема
на продажбите, продуктовата номенклатура и ефективността на бизнеса. С
други думи, най-напред е необходимо да се изчислят темповете на ръст на
приходите от продажби и оперативната печалба за няколко години назад,
както и определени показатели, свързани с ефективността на бизнеса. Брутната оперативна печалба за съответната година (EBIT) може да се определи
въз основа на прогноза за приходите от продажби (SR – Sales Revenue) и оперативните разходи (пълната себестойност на продажбите). Планирането на
приходите може да се извърши с помощта на следния модел:

=
SR

m

∑q ⋅ p
i =1

i

i

където:
qi – количество на продадените продукти или услуги от съответния вид;
pi – продажна цена на съответния продукт или услуга;
m – брой на видовете продукти /услуги/
Моделът на приходите от продажби може да се приложи за първите няколко години от прогнозния период, когато е по-лесно да се прогнозират
асортимента, натуралните продажби и продажните цени на продуктите или
услугите. За следващите години приходите могат да се прогнозират, като се
използва очакваният темп на ръст или спад на продажбите. Тук значение
имат както историческите темпове на ръст, така също и очакваните тенденции по отношение на продажбите, което от своя страна е свързано с редица
фактори, като иновационната, продуктовата, маркетинговата и инвестиционната политика на предприятието, макроикономическото състояние на страната, редица отраслови и пазарни фактори в т.ч. тенденциите в поведението на
потребителите. Що се касае до оперативните разходи, тяхното прогнозиране
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е в пряка зависимост както от обема на прогнозните продажби, така и от
очакваните промени в степента на ефективност на бизнеса.
Оперативният марджин на печалбата (OPM – Operating Profit Margin) е
един от основните показатели с помощта на които се оценява ефективността
на бизнеса (ефективността на оперативната дейност на предприятието). Познат е още като рентабилност на продажбите (ROS – Return on Sales). Той изразява относителния дял на оперативната печалба в приходите от продажби:

OPM =

EBIT
SR

Това е показател, измерващ степента на ефективност на бизнеса, тъй
като е пряко свързан със съотношението между разходите и приходите. Когато това съотношение намалява, рентабилността на продажбите расте и обратното. Тази зависимост може да се изрази така:

OPM =

EBIT
CS
= 1−
SR
SR

където:
CS – Cost of Sales (пълна себестойност на продажбите)
Пълната себестойност на продажбите (CS) представлява сбор от оперативните разходи (OPEX – Operating Expenses) включително отчетната стойност (себестойността) на продадените стоки, продукция и услуги (COGS –
Cost of Goods, products and services Sold). Това са онези оперативни разходи,
които са признати за текущи разходи, т.е. участващи при образуване на брутната оперативна печалба за периода (EBIT).
Като се знае обичайната рентабилност на продажбите (OPM) на предприятието и евентуалните очаквани промени в степента на ефективност на
бизнеса, брутната оперативна печалба (EBIT) може да се определи така:

EBIT
= SR × OPM
Бизнес анализаторите често използват този модел на оперативната печалба, за да определят влиянието на двата основни преки фактора върху изменението на печалбата за даден период. Той разбира се намира приложение
и в бизнес планирането. Идеята му е следната: оперативната печалба (EBIT) е
функция на два основни фактора – приходите от продажби и ефективността
на бизнеса, измерена чрез показателя оперативен марджин. Следователно,
ако предприемачите или мениджърите желаят да увеличават печалбата, това
може да стане по два основни начина – като се увеличават продажбите (респективно приходите) и/или като се повишава ефективността на бизнеса, т.е.
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като се променя съотношението между разходите и приходите в полза на
приходите.
Когато се определят приходите от продажби през прогнозния период,
много често оценителите залагат те да имат същото поведение, каквото са
имали през последните няколко отчетни години. Например, ако за последните няколко години предприятието отчита средногодишен ръст или спад на
продажбите, може да се предположи, че същата тенденция ще продължи и
през следващите няколко години. Този метод е известен в бизнес планирането, като метод на екстраполацията. Трябва да подчертаем, че не винаги е задължително тенденциите от минал период да се пренесат в бъдещето. Нека
да си представим, че икономиката навлиза в рецесия, началото на която съвпада с началото на прогнозния период. Знаем, че в условията на икономическа криза се свива потреблението както на потребителски, така и на инвестиционни стоки. Разбира се, отделните сектори са различно чувствителни към
икономическите кризи. При такава ситуация е възможно оценителите да
прогнозират спад на продажбите през първите години от прогнозния период.
Същото се отнася и за ефективността на бизнеса. Не е задължително през
прогнозния период предприятието да има същият оперативен марджин, какъвто е средния за последните няколко отчетни години. Например, ако се
очаква повишаване на цените на основните производствени материали в
следващите години, това би повишило себестойността на произвежданата
продукция, особено ако тя е с висока материалоемкост. Същевременно, ако
конкуренцията в сектора е висока и продукцията има висока ценова еластичност, предприятието няма да има възможност да повиши продажните цени
пропорционално и своевременно. Това ще означава промяна на съотношението между разходите и приходите в полза на разходите и съответно намаляване на оперативния марджин (ефективността на бизнеса). При такава ситуация оценителите могат да заложат по-нисък оперативен марджин за съответните години от прогнозния период. Нека сега да си представим обратната ситуация - например, предприятието е осъществило допълнителни инвестиции
с цел повишаване на производителността и енергийната ефективност на производството през отчетната година. Положителният ефект от тези инвестиции да речем, съвпада с прогнозния период. При това положение е логично
да се заложи по-висок оперативен марджин от средния за последните няколко отчетни години.
Представеният по-горе модел на оперативната печалба (EBIT), който
описва взаимовръзката между обема на продажбите, респективно приходите
от дейността, ефективността на бизнеса и оперативната печалба предоставя
възможност на оценителите да прогнозират и планират бъдещите печалби и
респективно парични потоци през прогнозния период, като се съобразяват с
очакваните промени в степента на ефективност на бизнеса и по-конкретно в
съотношението на отделните видове разходи към приходите от продажби. В
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това отношение полезен може да бъде следният модел на показателя OPM –
Operating Profit Margin, познат още като ROS – Return On Sales 1:

Operating Income
OPEX incl. COGS
MC + EES + DAE + LC + OЕ
ROS = =
=
=
1−
1−
Sales Revenue
Sales Revenue
Sales Revenue
 MC EES DAE LC OE 
=
1− 
+
+
+
+

SR
SR
SR SR 
 SR

където:
OPEX incl. COGS – Operating Expenses including Cost of Goods, products and
services Sold (пълна себестойност на продажбите – сбор от основните производствени разходи, административните разходи и разходите по продажби,
например в индустриалните предприятия);
MC – Material Cost (разходи за материали);
EES – Expenses for External Services (разходи за външни услуги);
DAE – Depreciation & Amortization Expense (разходи за амортизации);
LC – Labor Cost (разходи за заплати и осигуровки);
OЕ– Other Expenses (други разходи);
SR – Sales Revenue (приходи от продажби)
Да си представим, че през прогнозния период в оценяваното предприятие ще бъдат въведени в действие инвестиции изразяващи се в подмяна на
производственото оборудване, ефектът от които е повишаване степента на
автоматизация на производствените процеси, намаляване броя на работниците, повишаване производителността на труда и повишаване на енергийната
ефективност. Това означава по-ниски разходи за труд и ел. енергия и респективно по-ниска себестойност на произвежданата продукция. Оттук намаляват
съотношенията на тези разходи към приходите (LC/SR) и (EES/SR) в представения по-горе модел. Като цяло ще се повиши ефективността на бизнеса,
т.е. стойността на показателя ROS – рентабилност на продажбите, което ще
рефлектира положително и върху размера на оперативната печалба и паричните потоци за отделните години.
Прогнозирането на останалите компоненти на свободния паричен поток – годишни амортизации (DA), допълнителни инвестиции в дълготрайни
активи (ΔOFA) и изменение на нетния оборотен капитал (ΔW) за всяка година от прогнозния период може да стане, като се използват техните средни съотношения спрямо приходите от продажби за последните няколко години.
Този способ е най-лесен, но и най-неточен. Естествено, че най-точно размерът на амортизациите може да се определи на базата на амортизационните
планове на съществуващите към момента на оценката амортизируеми активи,
като се вземат под внимание активите, които ще бъдат напълно амортизира1

За подробности виж Тодоров Л., Ефективност на бизнеса – методологични и приложни аспекти
на анализа и контрола, е-списание ИДЕС, бр. 4 / 2017, http://ides.bg/e-journal/2017/issue-4/042017-ltodorov
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ни счетоводно през прогнозния период, а така също и активите, които ще бъдат придобити през прогнозния период. Необходимостта от нови инвестиции
може да бъде прогнозирана въз основа на инвестиционната, иновационната и
производствената програма на оценяваното предприятие за прогнозния период. Много често тези инвестиции са свързани с поддръжката и обновяването
на съществуващите оперативни дълготрайни активи, така че да се гарантира
изпълнението на производствената програма и качеството на произвежданата
продукция (например, при промишлени предприятия). Понякога обаче, допълнителните инвестиции може да са свързани с разработването на нови
продукти, увеличаването на производствения капацитет, повишаването степента на автоматизация на производствените процеси, повишаването на
енергийната ефективност и др. Всеки случай е сам за себе си. Например, ако
за последните няколко години преди оценката стойността на допълнителните
инвестиции в оперативни дълготрайни активи намалява, това не означава
непременно, че и за следващите години (прогнозния период) тази тенденция
ще се запази. Възможно е досегашният собственик и ръководството да предвиждат мащабна инвестиционна програма през прогнозния период. От казаното до тук става ясно, че определянето на компонентите на свободния (нетния) паричен поток за всяка година от прогнозния период изисква сериозен
предварителен анализ, както на историческите данни, така и на инвестиционните и въобще бизнес намеренията и стратегията на предприятието. Тук неминуемо се изисква и прогноза на външните за предприятието фактори, като
например общоикономическите, пазарните и отраслови фактори.
Един от най-сложните моменти и често дискутиран в практиката проблем, свързан с разглежданата проблематика е определянето на средногодишния темп на растеж на паричния поток за следпрогнозния период – g. При
определяне на терминалната стойност (TV) обикновено се залага по-нисък
темп на растеж на свободния паричен поток, отколкото е ръста за прогнозния
период. Едва ли е възможно едно предприятие да поддържа висок растеж за
неограничено дълъг период от време. Освен това, прогнозата за растежа през
следпрогнозния период трябва да бъде съобразена и с прогнозата за растежа
на сектора като цяло, както и с перспективите за неговото развитие. Някои
специалисти дори са на мнение, че темпът на растеж, залаган при определяне
на терминалната стойност не бива да надвишава дългосрочната прогноза за
ръста на БВП (брутния вътрешен продукт) на страната. Разбира се, това становище е доста консервативно и неправилно, поради факта, че развитието на
отделните сектори може да е неравномерно, а понякога дори и противоположно. Освен това, всеки конкретен обект на оценка е индивидуален и уникален сам по себе си.
Точното прогнозиране на бъдещото развитие на предприятието и респективно компонентите на паричните потоци, както и заложения темп на
растеж изисква
• Анализ на основните бизнес показатели на предприятието за последните 5-7 години, за да бъдат изведени тенденции, зависимости,
закономерности в развитието му;
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• Оценка на рисковете, най-вече бизнес риск, финансов риск и инвестиционен риск. Бизнес рискът за предприятието може да се дефинира като вероятност от намаляване на продажбите и/или ефективността на бизнеса, поради причини от общоикономически, пазарен,
отраслов или вътрешнофирмен характер. Оценката на бизнес риска
от своя страна изисква анализ на основните му компоненти – общоикономически риск, пазарен риск, отраслов риск, вътрешнофирмен
риск и риск по отношение на факторните пазари 2. Целта е да се увеличи степента на достоверност на прогнозата за продажбите, ефективността на бизнеса, печалбите, паричните потоци и въобще бъдещото развитие на предприятието;
• Анализ на иновационната, продуктовата, маркетинговата и инвестиционната политика на предприятието. Това е необходимо с оглед
повишаване степента на достоверност на прогнозата за бъдещото
развитие на предприятието.
III. Определяне на дисконтовата норма – основни способи, специфични моменти и възможности за намаляване на субективния
фактор
Цената на капитала или изискваната норма на възвръщаемост (RRR –
Required Rate of Return) е ключов показател в корпоративните финанси и
бизнес оценяването. Той се използва при анализа на доходността на бизнеса,
създаването на добавена стойност, оптимизирането на капиталовата структура, определянето стойността на бизнеса (справедливата цена на акциите и
дяловете), оценката на финансовата ефективност на инвестициите и др. От
правилното му извеждане до голяма степен зависят резултатите от анализа и
оценката на бизнеса, тъй като те са силно чувствителни към нормата на дисконтиране. Тази особеност налага прецизност и внимание от страна на анализаторите и оценителите при извеждане на изискваната норма на възвръщаемост, т.е. средно-претеглената цена на капитала (WACC). Стандартната формула за нейното изчисляване е следната:

WACC =

E
D
× RE +
× RD × (1 − T ) = d E × RE + d D × RD × (1 − T )
E+D
E+D

където:
E – собствен капитал;
D – дълг;
RE – цена на собствения капитал;
RD – цена на дълга;
T – ставка на корпоративния данък;
2

За подробности виж Тодоров Л., Съвременни модели за оценка на бизнеса, Нова звезда, 2014г.,
стр. 152 - 156
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dE – относителен дял на собствения капитал в целия инвестиран капитал;
dD – относителен дял на дълга в целия инвестиран капитал
При определяне на WACC се взема не целия дълг на предприятието, а
само т.нар. „Лихвоносен дълг“ (IBD – Interest-Bearing Debt). Възприето е той
да включва всички нетекущи пасиви (финансови задължения със срок на погасяване над една година) и лихвените текущи задължения, като например
задължения към банки със срок до една година, както и краткосрочни задължения по финансов лизинг 3.
Цената на дълга (RD) се определя сравнително лесно, тъй като тя зависи
от лихвите по дълга. Много специалисти изчисляват RD по директния способ,
т.е. като отношение на разходите за лихви (i) и лихвоносния дълг (IBD). Друг
подход за определяне цената на дълга, препоръчван от А. Дамодаран е подхода на Синтетичния рейтинг (Synthetic rating approach)4. Сами определяме
кредитния рейтинг на компанията и полагащия се спред за риск в зависимост
от стойността на показателя „Коефициент на покритие на лихвите” (Interest
coverage ratio - ICR), който представлява съотношение между оперативната
печалба (EBIT) и лихвите по кредити (i). За целта, сравняваме стойността на
коефициента за оценяваното предприятие със стойностите му за всеки рейтингов клас на S&P. В табл. 1 е представена рейтинговата класация на S&P за
компании с ниска пазарна капитализация (за условията на България класацията на S&P за компании с висока пазарна капитализация не е необходима) и
стойностите на показателя „Лихвено покритие” (ICR) за всеки рейтингов
клас:
Табл. 1. Коефициент „Лихвено покритие” за компании
с ниска пазарна капитализация
Коефициент на покритие на лихвите (ICR)
>12,5
9,5 – 12,5
7,5 – 9,5
6,0 – 7,5
4,5 – 6,0
3,5 – 4,5
3,0 – 3,5
2,5 – 3,0
2,0 – 2,5
1,5 – 2,0
1,25 – 1,5
3
4

Рейтинг
AAA
AA
A+
A
ABBB
BB
B+
B
BCCC

Спред (%)
(RSRS)
0,75
1,00
1,50
1,80
2,00
2,25
3,50
4,75
6,50
8,00
10,00

Ненков Д., Оценка на инвестициите в реални активи, УИ „Стопанство”, 2005г., стр. 149
Damodaran, A., Investment Valuation, 2-nd edition,
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/valn2ed/ (chapter 8, page 40)
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0,8 – 1,25
0,5 – 0,8
<0,5

CC
C
D

11,50
12,70
14,00

Източник: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/valn2ed/ (chapter 8, page 40)

При този способ, цената на дълга се определя по формулата:

RD =R f + RSRS + RRBDS
където:
Rf – безрискова норма на дохода;
RSRS – Synthetic Rating Spread (добавка за риск по синтетичния рейтинг);
RRBDS – Rating-based Default Spread (спред за странови риск на България според кредитния рейтинг на страната по данни на Moody’s)5
Възприето е като безрискова норма на дохода да се използва доходността по 10-годишните държавни облигации. Някои анализатори предпочитат да работят с доходността по 10-годишните български облигации (по данни на БНБ). В този случай, в представеният модел няма да участва добавка за
странови риск на България (RRBDS). А. Дамодаран обаче, препоръчва да се работи с безрисковата доходност за развит капиталов пазар плюс рискова добавка в зависимост от кредитния рейтинг на съответната държава по
Moody’s. Сред специалистите няма единно мнение за това, дали да се използва текущата доходност или историческата средна доходност по 10-годишните
облигации. Известно е, че доходността по 10-годишните облигации варира в
зависимост от промяната в основния лихвен процент и въобще в лихвените
равнища. Историята познава, както периоди с високи лихвени нива, така и
периоди с ниски такива. Въпросът не е за подценяване, тъй като в момента
разликата между текущата и средната историческа доходност (10-years
treasury rate) е около 4 процентни пункта6. Това, естествено оказва силно
влияние, както върху цената на дълга, така също и върху цената на собствения капитал и средно-претеглената цена на капитала, а от тук и върху крайния резултат от оценката. Приходният подход определя справедливата стойност на предприятието на базата на неговите бъдещи доходи за дълъг период
от време, практически до безкрайност (при терминалната стойност). От тази
гледна точка е по-логично да се използва историческата безрискова доходност, изчислена като средна геометична величина по данни за продължителен период от време (обикновено от 1928г. до сега), отколкото текущата доходност към момента на оценката. Този вариант е препоръчван също и от Д.
Ненков7.
https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
https://ycharts.com/indicators/10_year_treasury_rate
7
Ненков Д., Определяне на стойността на компаниите, ИК УНСС, 2015, стр. 169
5
6
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Цената на собствения капитал (RЕ) се дефинира като минимално изискваната норма на възвръщаемост от собствениците, каквато те биха получили
от инвестиции със същата степен на риск. По правило, тя се определя потрудно от тази на дълга. Причините за това са свързани с избора на подходящ
способ и модел, необходимостта от допълнителни корекции за финансов и
бизнес риск и др. Това е също така субективен процес, който зависи от преценката на анализатора относно избора и приложението на конкретни способи и модели, а също така и относно определянето стойността на отделните
компоненти на съответните модели. В развитите икономики моделът на капитализираните дивиденти (DDM – Dividend Discount Model), известен още
като „Доходност плюс растеж“ се прилага като способ за определяне цената
на собствения капитал (RE) за компании със стабилни печалби, които редовно
изплащат дивиденти. Той се базира на обстоятелството, че теоретичната цена
на една обикновена акция е равна на настоящата стойност на очакваните бъдещи дивиденти, практически до безкрайност. Оттук цената на една акция
(p0) се определя като цена на вечна рента с постоянно нарастващ доход:

=
P0

∞

Di

=
∑
1+ r
i =1

(

)

∞

D1
r−g

където:
D1 – очакван дивидент след една година;
r – норма на дисконтиране (изисквана от собствениците норма на възвръщаемост);
g – годишен темп на нарастване на дивидентите
Ако преобразуваме горното равенство получаваме:

RE = r =

D . (1 + g )
D1
+g= 0
+g
p0
p0

където:
D0 – дивидент за текущата година
Дългосрочният темп на нарастване на дивидентите (g) най-често се определя на базата на информация за коефициента на задържане (реинвестиране) на печалбата (b) и възвръщаемостта на собствения капитал (ROE):

g= b ⋅ ROE
Друг начин е на базата на отчетна информация за изплащаните дивиденти или печалбата на акция да се изчисли средногодишния темп на прираст, например за последните пет години. Повечето специалисти обаче смятат, че историческият прираст не е показателен за бъдещите тенденции. Ето
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тук именно се налага субективна преценка от страна на анализатора или оценителя.
У нас моделът на капитализираните дивиденти (DDM) има ограничено
приложение. Причината е в това, че по-голямата част от фирмите са неакционерни дружества или са компании от „Затворен тип“, чиито акции не се търгуват на фондовия пазар. Освен това, у нас повечето от компаниите не изплащат редовно дивиденти или изплащат символични дивиденти, които не могат да осигурят на акционерите полагащата се доходност, съответстваща на
поетите рискове.
Най-широко използваният способ за определяне цената на собствения
капитал се базира на Модела за оценка на капиталовите активи (CAPM –
Capital Asset Pricing Model).

RE =
R f + β ( Rm − R f

)

където:
Rf – безрискова норма на възвръщаемост;
Rm – средна норма на възвръщаемост на капиталовия пазар;
β – бета коефициент
Разликата между възвръщаемостта на капиталовия пазар и тази по безрисковите инвестиции (Rm - Rf) представлява надбавка (премия) за риск на
капиталовия пазар. Изразът β . (Rm – Rf) представлява надбавката за риск по
отношение на конкретното предприятие.
Средната възвръщаемост на капиталовия пазар, както и пазарната рискова премия обикновено се определят въз основа на наблюдения за продължителен период от време, практически по-дълъг от 20 години. Поради това
директното прилагане на CAPM в нашата страна не е уместно. Нашият капиталов пазар няма толкова дълга история и е твърде слабо развит. Освен това
една много малка част от българските компании присъстват на фондовия пазар. Това означава, че на капиталовия пазар доминират малък брой големи
компании, които оказват най-силно влияние върху борсовите индекси
(SOFIX, BG40 и BGTR30). Косвеното приложение на метода разбира се, е
възможно. Под косвено приложение на модела за оценка на капиталовите активи (CAPM) се разбира използването на информация за безрисковата норма
на дохода (Rf), средната пазарна премия за риск (RMRP) и отрасловият бетакоефициент (βU) за един достатъчно зрял фондов пазар, като този в САЩ. С
други думи, цената на собствения капитал (RE) за съответния отрасъл в САЩ
се взема наготово от специализираните информационни източници и към нея
се добавя премия за странови риск (RCRP). По преценка на анализатора могат
да бъдат внесени някои корекции в отрасловата бета, ако например конкретното предприятие се отличава със значително по-висок или по-нисък финан-
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сов или бизнес риск от средния за отрасъла в САЩ. Тези корекции се извършват посредством подхода на фундаменталните бета-коефициенти8.
А. Дамодаран предлага три модификации на CAPM за определяне цената на собствения капитал (RE), подходящи за страни със сравнително слабо
развити капиталови пазари или т.нар. „Развиващи се пазари“ (Emerging
Markets), в зависимост от експозицията на съответната компания към страновия риск9:

1) RE = R f + β L ⋅ ( RMRP ) + RCRP

2) RE = R f + β L ⋅ ( RMRP + RCRP )

3) RE = R f + β L ⋅ RMRP + λ ⋅ RCRP
където:
Rf – безрискова норма на дохода в САЩ 10;
βL – бета коефициент с ливъридж за съответната компания;
RMRP – пазарна рискова премия за САЩ11;
RCRP – премия за странови риск12;
λ – ламда коефициент, изразяващ степента на експозиция на съответната
компания към страновия риск
Първият модел, наречен “The Bludgeon Approach” приема, че всички
фирми в страната са еднакво изложени на страновия риск. Авторът обръща
внимание на това, че някои анализатори използват за безрискова ставка вместо доходността по американските облигации, доходността по националните
облигации на страната (като дава пример с Бразилия), а това може да доведе
до двойно калкулиране на риска. Много специалисти препоръчват да се използва не текущата доходност по 10-годишните облигации, а историческата
средна.
Вторият модел “The Beta Approach” приема, че компанията е експонирана на страновия риск пропорционално на нейната експонираност към пазарния риск, измерен чрез бета коефициента. Тук трябва да имаме предвид,
че компаниите с бета над единица ще са по-силно изложени на страновия
риск и ще имат по-висока цена на собствения капитал в сравнение с първия
подход и обратното – компаниите с бета под единица ще са по-слабо изложени на страновия риск и ще имат по-ниска цена на собствения капитал.
Дамодаран посочва като недостатък на този подход факта, че бетакоефициентите са подходящ измерител на експозицията на отделната компаВиж Тодоров Л., Съвременни модели за оценка на бизнеса, Нова звезда, 2014, (127-132)
Damodaran A, Measuring Company Exposure to Country Risk: Theory and Practice,
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/valquestions/CountryRisk.htm
10
http://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us/
11
https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
Б.А. RMRP e разликата между предпоследната и последната колона на таблицата
12
Пак там
8
9
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ния към цялостния икономически и пазарен риск, но не са подходящи за измерване експозицията на компанията към страновия риск.
Третият модел “The Lambda Approach” приема, че всяка компания е
различно експонирана спрямо страновия риск. Степента на експонираност на
компанията към страновия риск се измерва чрез ламда-коефициента (λ), който може да има стойности между нула и единица. Например, компания която
реализира по-голяма част от продукцията си на международните пазари и
приходите и са деноминирани в стабилни валути ще има по-ниски стойности
на ламда в сравнение с друга компания, чиято реализация е изцяло в страната. Именно този подход е най-предпочитан от проф. Дамодаран. За България
в момента няма основание да се смята, че отделните фирми са различно експонирани на страновия риск, поради наличието на валутен борд и факта, че
страната ни ще се присъедини към Еврозоната. От тази гледна точка, третата
разновидност на CAPM не би следвало да се използва.
В методологично отношение съществува спор по въпроса дали като
безрискова норма на дохода трябва да се взема доходността по 10-годишните
американски съкровищни облигации, по немските облигации или по българските 10-годишни ДЦК, когато определяме цената на собствения капитал
(RE) на български фирми. Някои специалисти препоръчват да се работи с доходността на българските ДЦК, като безрискова норма на възвращаемост
(Rf) 13. Много анализатори и бизнес оценители в Европа използват като безрискова норма на възвръщаемост доходността по 7-годишните или 10годишните германски облигации BUNDS. Основание за това е фактът, че доходността им се определя на базата на лихвените равнища в Еврозоната. В
практиката всеки анализатор използва различен вариант за безрискова норма,
което говори за наличието на субективизъм при определяне цената на капитала (изискваната възвръщаемост).
Базирайки се на становището на проф. Дамодаран в цитираната по-горе
статия, смятам за най-правилно в методологично отношение да се използва
такава безрискова ставка (Rf), която да съответства на използваната пазарна
рискова премия (RMRP). Например, ако използваме средната пазарна рискова
премия за NYSE (капиталовия пазар в САЩ), то тогава трябва да приложим
като безрискова ставка доходността по 10-годишните американски правителствени облигации. Ако обаче използваме средната пазарна рискова премия по
данни за Франкфуртската борса, то логично е да вземем за безрискова норма
на възвръщаемост доходността по 10-годишните германски облигации.
В случаите, когато прилагаме доходността по българските ДЦК за безрискова ставка, като същевременно ползваме пазарна рискова премия по
данни за някои от развитите капиталови пазари в света, съществува опасност
от нереално завишаване цената на собствения капитал, поради факта, че доходността по нашите ДЦК обикновено е по-висока от тази на държавните облигации в САЩ и Германия. Ролята на регулатор така или иначе изпълнява
13

Касърова В., Практически курс „Оценка на търговски предприятия и вземания“, КНОБ, 2014,
стр. 97
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премията за странови риск (RCRP), който увеличава допълнително цената на
капитала, поради по-високият риск на България в сравнение с този на САЩ
или Германия.
Определянето на бета с ливъридж (βL) на предприятието става по формулата:
=
β L βU × (1 + DER × (1 − T ) )

където:
βU – Unlevered Beta (бета без ливъридж за отрасъла) 14
DER – Debt to Equity Ratio (коефициент дълг/СК на предприятието)
IV. Необходимост от оценка на нивото на финансов и бизнес риск
на оценяваното предприятие.
Както знаем, прогнозирането на паричните потоци на оценяваното
предприятие изисква да бъдат изведени някои бизнес показатели, което става
на базата на финансовите отчети за период от няколко години (от 3 до 7 години). Същевременно, оценителят трябва да добие представа за степента на
финансов и бизнес риск на предприятието, за да определи степента на сигурност на прогнозираните парични потоци, а също и необходимостта от допълнителни корекции при определяне на дисконтовата норма (изискваната норма на възвръщаемост на инвестирания капитал).
Бизнес рискът може да се дефинира като вероятност от намаляване на
продажбите, печалбите, ефективността и доходността на бизнеса, поради
причини от икономически, пазарен, отраслов, ресурсен и вътрешнофирмен
характер. Оценката на степента на бизнес риск на предприятието включва: 1)
Обща оценка – анализ на основните компоненти на бизнес риска (икономически, пазарен, отраслов, ресурсен и вътрешнофирмен риск), както и SWOTанализ; 2) Динамика и вариация на продажбите и оперативната печалба за
продължителен период от време (от 3 до 7 години) и 3) Оценка на оперативния ливъридж и зоната на безопасност на предприятието 15.
Макроикономическият риск е свързан с общото икономическо състояние на страната и условията за бизнес. Значение имат фазата на икономическия цикъл, инфлацията, лихвените проценти, търговското и данъчното законодателство в т.ч. данъчната политика на правителството, равнището на
брутния вътрешен продукт, темповете на растеж, инвестициите, валутните
курсове, безработицата и т.н. Когато икономиката се намира в рецесия, спада
равнището на брутния вътрешен продукт (производството) и инвестициите.
В същото време се увеличава безработицата. Това неминуемо се отразява
върху обема на продажбите както на потребителски, така и на инвестиционни
стоки. В практиката се счита, че когато спадът на производството (на БВП)
14
15

https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
Тодоров Л., Съвременни модели за оценка на бизнеса, Нова звезда, 2014, стр. 152 - 183
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продължава поне шест месеца е налице рецесия. Стагнацията е продължителна и дълбока рецесия. Тогава се наблюдават масови фалити на фирми с
несигурни пазарни позиции, чиито финансов резултат е силно чувствителен
към промените в обема на продажбите, т.е. на фирми с високо ниво на бизнес
риск. Обратното, при стабилни икономически условия продажбите и финансовия резултат на фирмите непрекъснато се увеличават. Характерът на бизнеса и степента на бизнес риск рефлектират върху бета-коефициентите, а оттук и върху цената на капитала (изискваната норма на възвръщаемост). Различните видове бизнес и отделните фирми са различно изложени на макроикономически рискове. Например, цикличните фирми, т.е. онези фирми които
са по-чувствителни към макроикономическите цикли трябва да имат повисоки бета-коефициенти. Такива са например строителните компании и автомобилните производители. В периоди на криза продажбите на тези компании спадат драстично, докато в периоди на икономически подем продажбите
бележат небивал ръст. Обратното, компаниите от хранително-вкусовата,
фармацевтичната и тютюневата индустрия например са по-слабо-чувствителни към икономическите условия и при равни други условия имат пониски бета-коефициенти.
Отрасловият риск е свързан със състоянието и организацията на отрасъла, степента на монополизация и конкуренцията, законовите и административни ограничения в сектора и др. Когато се анализира бизнес риска на дадено предприятие, задължително трябва да се има предвид спецификата на отрасъла и неговата организация, пазарният дял на предприятието и конкуренцията. Като правило, фирмите с по-голям пазарен дял, монополите и олигополите са облагодетелствани от гледна точка на бизнес-риска, поради възможността те да влияят върху продуктовите и факторните пазари, респ. върху цените, производството и потреблението. Обикновено продажбите и печалбите на такива фирми са стабилни и имат слаба вариация за определен
период от време. До голяма степен, бизнес-рискът се обуславя от характера
на дейността и спецификата на производството. Фирмите от тежката индустрия и високо-технологичните производства се отличават с висока инвестиционна поглъщаемост. За този род бизнес са необходими огромни инвестиции.
Главно поради това в структурата на разходите достатъчно висок относителен дял заемат условно-постоянните разходи. Това обуславя силна зависимост на финансовия резултат от промените в обема на продажбите (висок
оперативен ливъридж).
Пазарният риск се дефинира като вероятност от намаляване обема на
продажбите поради неблагоприятно въздействие на пазарните фактори - свиване на потреблението, загуба на пазари и клиенти, появата на конкуренти,
появата на стоки-заместители и други причини от пазарен характер. Промените в обема на продажбите оказват силно влияние върху размера на паричните потоци и финансовия резултат, а следователно и върху показателите за
ефективност и добавена стойност. Евентуалният спад на продажбите ще се
отрази и върху финансовото състояние на предприятието. Ясно е, че бизнес
рискът и финансовият риск са тясно свързани. Не само мениджърите и собст71

вениците, но също така и потенциалните инвеститори (а понякога и бизнеспартньорите и кредиторите) се нуждаят от информация за евентуалните промени в обема на продажбите и как те биха се отразили върху доходността и
стойността на предприятието.
Вътрешнофирменият риск може да се дефинира, като вероятност от
намаляване на продажбите и ефективността, поради неблагоприятно влияние
на вътрешни за предприятието фактори. Много често, намаляването на продажбите и ефективността се дължи на причини от вътрешен характер, а не на
външни (пазарни) фактори. Подобни причини могат да бъдат влошаване на
качеството, неефективна реклама, неправилна маркетингова и ценова политика, лоша организация на производствения процес, проблеми с доставките,
проблеми с персонала и др.
Ресурсният риск е свързан с евентуалните негативни промени по отношение на ресурсите, които предприятието използва (материали, ел. енергия,
горива, работници и специалисти, машини и оборудване и т.н.), като например, повишаване на цените на ресурсите, загуба на доставчици, закъснение
на доставките, появата на дефицитност и др. Това се отразява негативно върху себестойността на продукцията или услугите, върху организацията и ритмичността на производството и продажбите и в крайна сметка рефлектира
върху печалбата, добавената стойност и показателите за доходност на
бинзеса. Нека да си представим например, промишлена фирма, чиято продукция е с висока материалоемкост (висок относителен дял на разходите за
материали в себестойността). Повишаването на цените на производствените
материали ще повиши значително себестойността на продукцията. Често
обаче фирми в подобна ситуация не могат да си позволят да увеличат продажните цени адекватно и своевременно, ако нямат определени конкурентни
предимства, тъй като рискуват продажбите да спаднат драстично (при висока
конкуренция в отрасъла и висока ценова еластичност на продажбите).
Анализът на динамиката и вариацията на някои основни бизнес показатели, като например продажбите и оперативната печалба за определен период от време разкрива тяхната стабилност, респ. нестабилност, цикличност,
определени закономерности и тенденции в бизнеса. Вариацията на продажбите най-често се изчислява за последните пет години посредством средното
стандартно отклонение (σSR) и коефициента (процента) на вариация (%VSR):

σ SR =

∑ ( SR − SR )

2

i

n

;

%VSR =

където:
SRi – приходи от продажби за съответната година;
SR – средноаритметични годишни приходи за периода;
n – брой на годините в периода
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σ SR
SR

Твърде високият процент на вариация означава нестабилни, несигурни
продажби, което означава и наличие на по-висок риск.
Оперативният ливъридж (DOL – Degree of Operating Leverage) е важен
показател за оценка на бизнес риска на предприятието, който измерва чувствителността на оперативната печалба (EBIT) спрямо промените в продажбите, т.е. как реагира печалбата при единица промяна в продажбите. Може да се
изчисли по различни начини. Тъй като този показател зависи в най-голяма
степен от структурата на разходите и по-точно от съотношението между относително-постоянните разходи (FC - Fixed Costs) и променливите разходи
(VC - Variable Costs) основната формула е следната:

DOL =

EBIT + FC
EBIT

Както се вижда, за да определим оперативния ливъридж на дадено
предприятие трябва да знаем какъв е размера на относително-постоянните му
разходи. Това са онези разходи, които са относително независими от обема
на дейността, като например наеми на помещения, амортизации, щатни заплати и осигуровки, сметки за интернет, СОТ и др. За съжаление, финансовият
отчет не предоставя подобна информация. Ето защо, външните анализатори в
т.ч. и оценителите го определят като отношение на процентното изменение
на оперативната печалба за отчетната спрямо предходната година (%EBIT) и
процентното изменение на приходите от продажби за отчетната спрямо
предходната година (%SR):

DOL =

% EBIT
% SR

Трябва да имаме предвид, че този способ не предоставя необходимата
точност, а в някои случаи е неприложим. Да си представим следната ситуация: продажбите се увеличават, а печалбата намалява в сравнение с предходната година. Това е възможно, когато има значително влошаване на ефективността на бизнеса през отчетната година, т.е. стойността на показателя Рентабилност на продажбите (ROS) намалява чувствително. Макар и рядко, в
реалния живот такава ситуация е възможна.
Показателят DOL е пряко свързан с друг важен показател – Зона на безопасност (MS – Margin of Safety). Всъщност, двата показателя са реципрочни:

MS % =

73

100
DOL

Зоната на безопасност обикновено се представя в процент и показва какъв спад на продажбите може да поеме предприятието без да реализира загуба (отрицателен финансов резултат). Ако знаем размера на критичните приходи (SRb/e), тя може да се определи и така:

=
MS %

SRr − SRb / e
⋅100
SRr

където:
SRr – приходи от продажби по отчет или прогнозни приходи
Не е все едно дали предприятието има малка или голяма зона на безопасност. Малката зона означава и по-голям бизнес риск, тъй като дори незначителен спад на продажбите може да доведе до отрицателен финансов резултат (загуба). За да се добие по-точна представа за риска, зоната на безопасност (MS%) е удачно да се сравни с вариацията на продажбите за последните
пет години (%VSR). В случай, че %VSR > MS% има голяма вероятност през
следващите години продажбите да спаднат под критичния минимум и финансовия резултат да е отрицателен.
Финансовият риск е свързван със степента на задлъжнялост на стопанската единица, което произтича от използването на чужди капитали в бизнеса. По-конкретно, под финансов риск се разбира вероятността предприятието
да изпадне в неплатежоспособност и търговска несъстоятелност, поради наличието на дългове, за погасяването на които не са достатъчни както разполагаемите ликвидни активи към определен момент, така също и очакваните
парични постъпления в рамките на определен период от време. Освен това,
постоянният финансов дефицит, който обикновено предшества финансовата
криза, възпрепятства нормалното функциониране на предприятието, откъдето то понася загуби и пропуска ползи.
Степента на финансов риск на предприятието може да се определи,
както чрез използване на специализирани модели за оценка на риска (предсказване на вероятността от неплатежоспособност и евентуален фалит), като
например Z-score analisys, ZETA-credit risk model, Springate model, Fulmer
model и др., така също и посредством изчисляването на определени пропорции и зависимости в счетоводния баланс.
Специализираните модели за оценка на финансовия риск имат едно
съществено предимство – при тях степента на риск получава числов израз,
което дава възможност отделните предприятия да бъдат сравнявани по степен на риск. Най-популярен е моделът Z-score16, който има три варианта.
Първият вариант (Z) е приложим за публични компании, а останалите два
варианта (Z’ и Z’’) се използват за непублични компании, съответно за производствени и непроизводствени фирми.
16

Виж Тодоров Л., Съвременни модели за оценка на бизнеса, Нова звезда, стр. 200 - 208
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Първи вариант (Z) - само за публични компании:

Z = 1.2 X 1 + 1.4 X 2 + 3.33 X 3 + 0.6 X 4 + X 5
X1 =

RE
EBIT
CA − CL
MVE
SR
; X2 =
; X3 =
; X4 =
; X5 =
TA
TA
TA
TL
TA

където:
CA – Current Assets (текущи активи);
CL – Current Liabilities (текущи задължения);
TA – Total Assets (сума на активите);
RE – Retained Earnings (реинвестирана печалба, т.е. сбора от резервите и неразпределената печалба);
EBIT – Earnings Before Interest and Taxes (печалба преди лихви и данъци, т.е.
оперативна печалба);
MVE – Market Value of Equity – пазарна капитализация;
TL – Total Liabilities (общ размер на задълженията);
SR – Sales Revenue (приходи от продажби)
Втори вариант (Z’) - за производствени фирми, чиито акции не се търгуват на фондовата борса:

Z ' = 0, 717 X 1 + 0,847 X 2 + 3,107 X 3 + 0, 42 X 4* + 0,998 X 5
*
4

където:

X - собствен капитал по баланс ÷ общо дългове
Трети вариант (Z’’) - за непроизводствени фирми, чиито акции не се
търгуват на борсата:
Z '' = 6,56 X 1 + 3, 26 X 2 + 6, 72 X 3 + 1, 05 X 4*

където:

X 4* - собствен капитал по баланс ÷ общо дългове
Първият вариант на модела е изведен още през шестдесетте години на
миналия век в резултат на мащабно изследване на финансовите отчети на голям брой американски компании за период от 10 години и използване на статистическия дискриминантен анализ. В последствие е установено, че моделът
с около 80% точност може да предскаже наличието на финансова криза и
евентуален фалит на компанията до 2 години.
Съществуват две скали за интерпретиране на резултатите от Z-score
анализа. Оригиналната скала е на създателя на модела – Алтман (табл. 2), а
75

втората на Скиена, който преповтаря изследването на Алтман след около 40
години (табл. 3):
Табл. 2
Интерпретация на Z по Алтман
Висок риск с опасност от фалит при Z <
Добро финансово здраве при Z >

Z
1,8
2,99

Z’
1,23
2,90

Z’’
1,10
2,60
Табл. 3

Интерпретация на Z по Скиена
Висок риск с опасност от фалит при Z <
Добро финансово здраве при Z >

Z
0,91
2,07

Z’
0,41
1,90

Z’’
0,70
1,07

Диапазонът между първата и втората гранична стойност е познат като
„Сива зона“ (Gray Area). Компаниите, които попадат в нея имат повишен
риск, недостатъчно добро финансово състояние, но все още са без опасност
от фалит. Понастоящем, скалата на Алтман се счита за консервативна, като
се има предвид, че тя е изведена преди повече от 50 години. Нормално е за
такъв период от време икономическата реалност да се промени. Понастоящем достъпът на фирмите до финансовите пазари е много по-лесен, а възгледите за капиталовата структура са по-либерални от тези преди 50 години. От
друга страна, втората скала (на Скиена) се счита за леко занижена, тъй като е
изведена през 2004г., непосредствено преди голямата финансова криза от
2007г., поради което e удачно понастоящем да се използва осреднена скала за
интерпретиране на резултатите от Z-score анализа (Табл. 4):
Табл. 4
Интерпретация на Z (осреднена скала)
Висок риск с опасност от фалит при Z <
Добро финансово здраве при Z >

Z
1,36
2,53

Z’
0,82
2,40

Z’’
0,90
1,84

Финансовите анализатори у нас също използват Z-score модела за да
оценяват финансовия риск, предимно на големите компании. Относно неговата приложимост у нас трябва да се има предвид това, че тук процедурите
по търговска несъстоятелност са много по-тромави, отколкото в САЩ. Проблемът с манипулирането на финансовите отчети също не е за пренебрегване.
Степента на финансова устойчивост на предприятието може да се определи посредством т. нар. „Условия за финансова стабилност“17, които
представляват определени пропорции в счетоводния баланс. За да бъде предприятието финансово стабилно е необходимо да са изпълнени следните условия (табл. 5):
17

Виж Тодоров Л., Съвременни модели за оценка на бизнеса, Нова звезда, 2014, стр. 215 - 232
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Табл. 5
Условия за финансова стабилност

(TA − TL ) > 0
(TA − TL ) > TL
( E + NCL ) > NCA
( CA − CL ) > 0
(W + STL ) > Inv.
( CA − CL ) > Inv.

където:
TA – Total Assets (сума на активите);
TL – Total Liabilities (общо задължения, т.е. сума на пасивите);
E – Equity (собствен капитал);
NCL – Non-current Liabilities (нетекущи задължения);
NCA – Non-current Assets (нетекущи активи);
CA – Current Assets (текущи активи);
CL – Current Liabilities (текущи задължения);
W – Working Capital (нетен оборотен капитал);
STL – Short-term Loans (краткосрочни заеми);
Inv. – Inventories (материални запаси)
Собственият капитал на предприятието (Е) е разликата между сумата
на активите (TA) и сумата на пасивите (TL). При наличието на финансирания
(безвъзмездни източници) те не би трябвало да се третират като пасиви. Приходите за бъдещи периоди също не са пасив. Провизиите обаче следва да се
третират като задължения. Обикновено подобни статии в пасива на баланса
имат пренебрежимо малък дял от общата балансова сума и не могат да повлияят значително върху стойността на финансовите съотношения.
Според първото условие, собственият капитал трябва да е положителна
величина. Някои фирми имат отрицателен собствен капитал. Това се получава при много висока степен на декапитализация – когато за няколко последователни години фирмата отчита загуба (отрицателен финансов резултат) и
натрупаните загуби превишават основния капитал и резервите. Обикновено
финансовото състояние на такива фирми е изключително тежко и често те са
в процедура по несъстоятелност. Фактът, че собственият капитал е отрицателен, означава, че финансовите задължения на подобни фирми са по-големи от
балансовата стойност, а много често и от пазарната стойност на техните активи. Това обяснява защо понякога фирми, притежаващи активи за милиони
се продават на символична цена, напр. 1 лев.
Второто условие е свързано с финансовата структура на предприятието. Финансирането чрез дългове увеличава финансовия риск. За да се под77

държа този риск в разумни граници, се препоръчва собствения капитал да
превишава финансовите задължения. Разбира се, в практиката има редица
фирми при които това условие не е изпълнено. Както ще видим по-нататък,
въпросът за капиталовата структура е тясно свързан с доходността на бизнеса. Колкото по-висока е възвръщаемостта на активите, толкова по-рискова
може да бъде капиталовата структура на предприятието при равни други условия.
Според третото условие, сборът от собствения капитал (Е) и нетекущите задължения (NCL) трябва да превишава размера на нетекущите активи
(NCA). Това условие е свързано с източниците на финансиране на инвестициите в предприятието. Основно правило във финансовия мениджмънт е
дълготрайните активи да се финансират от дългосрочни финансови източници като собствен капитал и дългосрочни заеми. Противно на това, текущите
активи могат да се финансират и от краткосрочни източници като например
краткосрочни банкови заеми. В случаите, когато третото условие не е изълнено, част от нетекущите (дълготрайните) активи са финансирани от краткосрочни задължения, което може да доведе до проблеми с платежоспособността, тъй като дълготрайните активи са бавноликвидни.
Четвъртото условие е свързано с третото. Според него, разликата между текущите активи (CA) и текущите пасиви (CL), която се нарича нетен
оборотен капитал трябва да е положителна. Нетният оборотен капитал (W)
показва в абсолютна сума онази част от текущите активи, която е финансирана от дългосрочни капиталови източници, както собствени, така и привлечени. Когато четвъртото условие не е изпълнено, то целия оборотен капитал
на фирмата е финансиран от краткосрочни задължения. Обикновено това е
индикатор за финансови проблеми като закъснение на плащанията към доставчици, персонал, банки и т.н. За някои браншове, предвид спецификата на
бизнеса се счита за нормално в някои периоди нетният оборотен капитал да е
отрицателен. Подобна ситуация може да се получи например при тур операторите преди началото на активния туристически сезон, ако текущите активи
на предприятието са малки по-размер в сравнение с нетекущите активи и текущите задължения са големи поради авансово получени суми от клиентите
във връзка с резервирани почивки. Връзката между третото и четвъртото условие се изразява в това, че когато едно от двете условия не е изпълнено, то
автоматично и другото условие не е изпълнено. Това произтича от факта, че
нетния оборотен капитал (W) същевременно е равен на разликата между дългосрочните източници на капитал във фирмата (Е + NCL) и нетекущите активи (NCA), т.е.

W
( E + NCL ) − NCA =
Петото условие е свързано с източниците на финансиране на обичайната текуща дейност на фирмата. Материалните запаси (Inv.) са активи, които
имат тясна връзка с тази дейност. Те включват материали, продукция, стоки
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и незавършено производство. Обичайните източници за финансиране на текущата дейност са дългосрочни, под формата на нетен оборотен капитал (W)
и краткосрочни, под формата на краткосрочни банкови и търговски заеми
(STL). Когато петото условие не е изпълнено, това означава че една част от
материалните запаси е финансирана от текущи безлихвени задължения, като
например задължения към доставчици, клиенти, персонал и др. Това сигнализира за наличието на финансови проблеми. Подобна ситуация означава недостиг на оборотни средства за финансиране на бизнеса и е свързана със закъснение на плащанията към контрагентите, персонала и т.н.
Шестото условие е подобно на петото и е свързано с източниците на
финансиране на текущата дейност. То поставя още по-строги изисквания по
отношение на финансовата стабилност, отколкото петото условие. Според
него, нетния оборотен капитал (W) трябва да превишава размера на материалните запаси (Inv.). Това практически означава текущата дейност да се финансира единствено от дългосрочни капиталови източници, като собствен
капитал и дългосрочни задължения. В действителност малко фирми отговарят на това условие. Повечето предприятия преодоляват дефицита на оборотни средства чрез краткосрочни заеми.
В зависимост от изпълнението на условията за финансова стабилност
могат да се обособят няколко степени на финансова устойчивост на предприятието (табл. 6).
Табл. 6
Много висока
Висока
Средна

Ниска

Финансова устойчивост
Всичките условия са изпълнени
Не е изпълнено шесто условие, т.е. ( CA − CL ) < Inv.
Първи вариант:
Не са изпълнени пето и шесто условие, т.е.
(W + STL ) < Inv. ; ( CA − CL ) < Inv.
Втори вариант:
Не е изпълнено второ условие, т.е. (TA − TL ) < TL
1-ви вариант:
Не са изпълнени трето, четвърто, пето и шесто условие, т.е.
( E + NCL ) < NCA ; ( CA − CL ) < 0 ;
(W + STL ) < Inv. ; ( CA − CL ) < Inv.
2-ри вариант:
Не са изпълнени второ, пето и шесто условие, т.е.
(TA − TL ) < TL ; (W + STL ) < Inv. ; ( CA − CL ) < Inv.

Липса на устойчивост
(Финансова

Не са изпълнени второ, трето, четвърто, пето и шесто условие, т.е.
(TA − TL ) < TL ; ( E + NCL ) < NCA ;
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криза)

( CA − CL ) < 0 ; (W + STL ) < Inv. ;
( CA − CL ) < Inv.

Тежка финансова криза
(вероятен фалит)

Не е изпълнено нито едно условие

Заключение
Като заключение се налага извода, че засегнатите в доклада основни
моменти, свързани с прилагането на приходния подход, ключови въпроси и
практически проблеми са значими и важни за обективността на извършваните оценки на търговски предприятия. При оценяването на предприятия чрез
приходния подход оценителите би трябвало да обърнат внимание на следните въпроси:
• Оценяваното предприятие има ли стабилни парични потоци във времето?
• Какви са перспективите пред оценяваното предприятие по отношение
генерирането на приходи, печалби и парични потоци както в краткосрочен, така и в дългосрочен план?
• Какви са рисковете, свързани с получаването на прогнозните парични
потоци?
• Има ли основание от допълнителни корекции на дисконтовата норма,
предвид съществуващите рискове?
• Кои способи и модели за определяне цената на дълга и цената на собствения капитал да използваме в конкретния случай?
• Какви фактори би трябвало да отчитаме за да определим адекватен
дългосрочен темп на прираст на паричните потоци?
и др.
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ДИНАМИКА НА ПАЗАРА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
В БЪЛГАРИЯ
доц. д-р по икономика Мария Станимирова,
ръководител катедра „Аграрна икономика“ при Икономически
университет – Варна, имейл: maria_stanimirova@ue-varna.bg
Ключови думи: пазар на земеделска земя, поземлена рента, цена на земеделската земя, земеползване

Акумулирането на информация за фактори, въздействащи върху цената
на земеделската 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. Пазарът на земеделска земя в България продължава да бъде един от
най-динамично развиващите се, а като причини за това най-често се посочват
субсидирането в отрасъла и прилагането на Общата селскостопанска политика
(ОСП) 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 (търсещи нарастваща възвръщаемост). Това обяснява значителното
поскъпване на цената на земята и повишаването на броя на осъществените
сделки и общия размер на търгуваната земя в страната.
Целта на доклада е да представи тенденции в развитието на пазара на
земеделска земя и арендуването в България. Съществено значение се отделя
на ролята на подпомагането на земеделските производители, правната регламентация на поземлените отношения и други ключови фактори, въздействащи
върху изплащаната поземлена рента и пазара на земеделска земя.
В специализираната научна литература (Alston J.M. (1986); Shalit, H. and
A. Schmitz (1982); Scott, J. (1983)) основен фактор, с който се свързва изменението на цената на земята е поземлената рента. На основа на посоченото, подходът по приходите намира широко приложение в процеса на оценяване на
земеделската земя, като цената се определя предимно на база на капитализационния 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.
Силно раздробената поземлена собственост е сред основните характеристики, които обуславят спецификата на поземлените отношения и пазара на
земеделска земя в България. След промените от 1989 г. в България, тя е сред
страните с най-среден размер на поземлената собственост - 3,7 дка (Van Dijk,
T. (2004)) а 86% от имотите са с размер под 1 ха (за сравнение с Румъния, където 40% от имотите са с размер под 1 ха). Малките и средни стопанства
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(МСС) в страната са 85% от всички стопанства (85770 бр. към 2004 г.), но получават едва от до 10% от общите субсидии по схемата за единно плащане на
площ.
Динамиката в изменението на пазарната цена на земеделската земя в
България за периода 2000 – 2020 г. е представена на фиг. 1.
y = -0,1317x3 + 6,6741x2 - 43,302x + 203,75
R² = 0,9767
941 948 952
872
732 761
684,1

1200
1000
800
600
400
200
0

137 141141143 148 169

197 235

312 297 314

361

435 429

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Фиг. 1. Цена на земеделската земя, обект на покупко-продажба
за периода 2000 – 2020 г. (лв./дка)
Източник на данните за 2000 – 2013 г.: Система за агропазарна информация
(САПИ) към МЗХ (http://www.mzh.government.bg/, посл. достъп на 2.08.2015 г.).
Източник на данните след 2014 г.: НСИ (http://www.nsi.bg/, посл. достъп на
17.08.2021 г.).

След присъединяването на България към ЕС селскостопанските субсидии в България рязко нарастват. Въвежда се т.нар. „схема за единно плащане
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. Основната 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 количеството произведени селскостопански стоки от фермерите към даден минал период от време.
Първоначално се предполага, че СЕПП ще се прилага само три години до
2009 г., но по-късно ЕК даде възможност обхватът на прилагането да бъде
удължен до 2013 г. С въвеждането на СЕПП директните плащания 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 видове подпомагане
за бранша надминават 1 млрд. лв. още през 2010 г.
Съотношението между цената на земята и поземлената рента за анализирания период нараства и достига 21,15 за 2020 г. (представено на фиг. 2).
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Фиг. 2 Съотношение между цената на земеделската земя и поземлената
рента за периода 2010 – 2020 г.
Източник: НСИ (http://www.nsi.bg/, посл. достъп на 17.08.2021 г.).

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. 3. Цена на земеделската земя и поземлената рента
за 2017 г. в Европа
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, Естония 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. Същевременни 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.
Подробна информация за пазара на земеделска земя в България за периода 2010 – 2020 г. е представена в таблица 1.
Таблица 1. Развитие на пазара на земеделска земя
в България за периода 2010 – 2020 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 (търсещи 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 специалисти (Вълканов, Н. (2013)), коефициентът на корелация 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 информираност по отношение на параметрите на новата рамка
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на подпомагане 2014 - 2020 г. обясняват спада в търсенето и цената на земята
през 2013 г.
Инфлацията е друг съществен фактор, който влияе върху изменението
на пазарната цена на земята (Alston J.M. (1986); Just, R.E., Miranowski, J.A.
(1993)). За периода 2014 – 2020 г. се установява много силна, права по посока
зависимост между инфлацията и цената на земеделската земя (коефициент на
корелация 0,939).
Влияние върху размера на изплащаната поземлена рента оказва и производството на основните земеделски култури в България, а именно: пшеница,
слънчоглед и царевица. Сумарното въздействие на производството на пшеница, слънчоглед и царевица върху цената на земята е в размер на 71% (Станимирова, М., 2015). Това е причината поради лошата стопанска година през
2020 г. за някои региони на страната, размерът на изплащаната поземлена
рента да намалее. Същевременно, това не успява да компенсира позитивното
въздействие на инфлацията върху цената на земята.
В заключение може да се обобщи, че продължава тенденцията за повишаване на средната цена на търгуваната земеделска земя в България, като за
някои области от страната тя достига цената на земеделската земя в Централна
Европа и Великобритания. Изменението на цената на земята се свързва основно с промяната в изплащаната в страната поземлена рента. От своя страна
изплащаната рента от земята се влияе от произведеното количество и изкупните цени на отглежданите земеделски култури. 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
плащане и единно плащане на площ (СЕПП). Силно въздействие върху цената
на земята оказва производството на основни земеделски култури – пшеница,
слънчоглед и царевица. За периода след 2014 г. се наблюдава почти перфектна
корелация между инфлацията и цената на земеделската земя.
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КОЕФИЦИЕНТ НА ЧИЛТЪН ПРИ ОЦЕНКА НА МАШИНИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
(КОЕФИЦИЕНТ НА ВЪЗПИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ)
маг. инж. маг. ик. Румен Неделчев
независим оценител на машини и съоръжения
Ключови думи: оценка, коефициент на Чилтън, коефициент на възпиране на цените, машини и съоръжения
„Ти никога няма да знаеш достатъчно, ако не се
стремиш да знаеш повече, от достатъчното.“
Уйлям Блейк (1788 г)

1. Актуалност на разглежданата тема
При оценката на МС един от основните инструменти на независимите
оценители се явява инструментариума на корекциите. Корекциите обикновено се използват тогава, когато има различие в параметрите на оценявания
обект и обекта аналог (параметрични корекции). Корекциите по параметрични различия се разделят на два дива:
- Абсолютни корекции в цената на аналога
- Коефициент на корекция (реализира се чрез умножаване на изходната цена с коефициента на корекция).
От съществена важност при използването на коефициента на корекция
е познаването на същността на даден коефициент за корекция, неговото влияние върху определяната стойност, начина за неговото определяне и начина
за неговото прилагане.
Един от разпространените коефициенти при оценката на машини и съоръжения се явява коефициента на Чилтън, или известен още като коефициент на „възпиране на цените“.
Целта на настоящият доклад е представяне на същността на този коефициент, начина на неговото изчисляване, както и в кои случай той се прилага при оценката на машини и съоръжения. Под оценка на машини и съоръжения в този доклад, разбираме по-големия обхват влизащ в тази оценителска
правоспособност, а именно оценката на машини, оборудване, транспортни
средства и съоръжения.
Доклада няма претенции за обхватност на темата, тъй като разнообразието на обектите на оценка в правоспособността оценка на машини и съоръжения е толкова голямо, че не може да се обхване в рамките на един доклад. Базовите параметри на оценяването обекти също не са малко, а коефициента на Чилтън, възприема не само препоръчителен диапазон от най-често
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използвани стойности за него, но и диапазон от стойности за всеки базов негов параметър.
2. Същност на коефициента на Чилтън (коефициента на възпиране на цените) и начини за неговото определяне.
2.1. Същност на коефициента на Чилтън
По едно от определенията, коефициентът на Чилтън /коефициентът на
възпиране на цените, представлява показател на степента, характеризиращ силата на влиянието на основния параметър на стойността/цената на обекта.
В литературата този коефициент най-често се обозначава с латинската
буква „n“. Но може да се среща и с различни други буквени обозначения, като „b“ или „а“, дори и „у“.
Да поясним значението на коефициента на Чилтън. Продажните цените
на заводите производители, както и на техните дилъри, се определят в съответствие с потребителските свойства на стоката, отразени в значението на
нейните изходни параметри. При изменение (подобрение) на значението на
параметъра (най-често, когато се произвежда нов модел) – цената на продажбата расте. Важно обстоятелство се явява това, че пазарната цена расте не
линейно по отношение на изменение на параметъра на стоката. Например ако
пазарната цена на съд с обем 20 куб. м е 600 парични единици, то за съд с
обем 40 куб.м. тя ще бъде по-малко от 1200 парични единици – например
1095 парични единици. По такъв начин, изменението на пазарната цена
„изостава“ от съответното изменение на параметъра на стоката. Степента на
„изоставане“ на цената се отразява с коефициента на Чилтън, наричан също
така коефициент на възпиране на цените.
От направените изследвания за зависимостта на основния параметър/
параметри и цената/стойността, зависимостта се явява показателна функция.
В началото на изследванията, този коефициент е бил известен като „коефициент на шест десети“. Американския изследовател Чилтън е бил първия,
който е публикувал всестранна информация и данни относно коефициента
„шест десети“. Тези данни са били публикувани в книгата „Cost Engineers
Notebook“, издадена от Американската Асоциация на Инженерите по Стойността, през юни 1978 г. в Моргантаун, Щат Западна Вирджиния, САЩ. Те
отразяват изследването на стойността на оборудването в 35 обработващи завода, в което е установено, че кривите на стойността са били прави линии
при логаритмична скала и техния наклон се е разполагал в диапазон от 0,32
до 1,02, но голямата част от тях е била близка до 0,6 и общата средна също и
била близко до 0,6. По-нататъшните изследвания в тази област, обаче, са показали, че тази закономерност е характерна, основно за металорежещите машини, докато при други обекти, коефициентът е различен и зависи от типа на
обекта, базовите му параметри, вида на зависимост.
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Нелинейния характер на връзката между цената и базовия параметър на
машините и съоръженията се обяснява с това, че имаме налице, въздействието на мащабния фактор, който създава условия за функция между величините
имаща експоненциален характер т.е. нелинеен такъв.
Коефициентът на Чилтън може да бъде разчетен за всяка група машини
и съоръжения. Някои специалисти в сферата на ценообразуването и оценяването считат, че значението на коефициента е достатъчно устойчив във времето. Средното значение на коефициента на Чилтън, за технологично оборудване се разполага в диапазона 0,6 – 0,7.
2.2. Начини за определяне на коефициента на Чилтън.
Коефициентът на възпиране може да бъде определен по три начина:
- Способа на „двете точки“;
- По пътя на построяване на корелационно уравнение от степенен вид;
- По пътя на използване на готови таблици за стойността на коефициента на възпиране за различни обекти на оценка и техните параметри.
Способът на двете точки се заключава в това, че се намират два аналогични обекта, различаващи се само по значението на даден параметър,
всички останали параметри на тези обекти са еднакви. Тогава се използва
формулата:
n = ln(P1/P2)/ln(X2/X1)
където:
n – коефициент на Чилтън
Р1 и Р 2 – цените на първия и втория обекти – аналози
Х1 и Х2 – ценообразуващите параметри.
Пример: Цената на аналог 1, който има производителност 115 единици
на смяна е 200 парични единици, цената на аналог 2, който има производителност 50 единици на смяна е 100 парични единици. Да се определи стойността на обекта на оценка, който има производителност 130 единици на
смяна.
n = ln(P1/P2)/ln(X1/X2) = ln(200/100)/ln(115/50) = 0,693/0,833=0,832
n = ln(Voo/P1)/ln(Xoo/X1)
Voo = P1 x (Xoo/X1)b =
200 x (130/115)0,832 = 221,48
При втория способ за определяне на коефициента на Чилтън, корелационното уравнение има вида:
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Р = аХn
където :
Р - цената на даден обект на оценка;
а – регресионен коефициент на значимост;
n – коефициент на Чилтън.
При третият способ за определяне на коефициента на Чилтън / коефициента на възпиране на цените, обикновено той се избира при не наличието
на информация за него, в диапазона 0,6 – 0,7 или се избира от таблици в зависимост от обекта на оценка и базовите параметри, влияещи върху стойността. В по-долната таблица са дадени примери за значения на коефициента
в зависимост от базови параметри на конкретни обекти:
№ Вид на обекта на
оценка
1.

Стругове (без ЦПУ)

2.

Фрези (без ЦПУ)

3.

Вертикално - пробивни машини

4.

Радиално пробиваща
машина

5.

Заточващо шлифовъчна машина

6.

Плоско шлифовъчна
машина

7.

Хидравлична листоогъваща преса

Коефициент Наименование и диапазон на
на Чилтън
изменение на функционалните (конструктивно техническите) характеристики
0,79
Х - мощност на двигателя, кВт
7кВт ≤ Х ≤ 22 кВт
0,66
Х - мощност на двигателя, кВт
2,3 кВт ≤ Х ≤ 15 кВт
1,88
Х=172*Р+5,33*D
Р- мощност на двигателя, кВт
0,55 кВт ≤ Р ≤ 1,9 кВт
D - макс. диаметър на отвора,
мм; 16 мм ≤ D ≤ 35мм
1,9
Х=39,8*Р+0,5L
Р- мощност на двигателя, кВт.
1,5 кВт ≤Р≤3 кВт.
L - работна дължина, мм
800 мм ≤ L ≤ 1000 мм
1,64
Х - диаметър на шлиф. кръг,
мм
250 мм ≤ D ≤ 400 мм
0,93
Х=2201*S +840*L
S - широчината на плота, мм
200мм ≤ S ≤ 320 мм
L - дължина на плота, мм
450 мм ≤ L ≤ 1250 мм
0,5
Х- усилие, т
40 т ≤ Х ≤ 225 т
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8.
9.

Преса коляномотовилкова хидравлична
Ръчни инструменти за
огъване на ламарина

1,1
2,12

Х – усилие, т
4 т ≤ Х ≤ 160 т
Х = 0,07*Н +70*S
Н – дебелината на листа, мм
1мм ≤ Н ≤ 2,5 мм
S – ширината на листа, мм
650мм ≤ S ≤ 3020 мм

Добре за оценителската практика би било да се издаде брошура – каталог с голяма гама от машини, оборудване, транспортни средства и съоръжения.
3. Приложение на коефициента на Чилтън при оценка на машини
и съоръжения.
3.1. Използване на коефициентът на Чилтън при разходния
подход.
3.1.1. Прилагане при за разчет на физическото износване на
оценявания обект по метода на влошаване на главния параметър.
В процеса на експлоатация потребителските свойства на технологичните машини и съоръжения се снижават. Предполага се, че физическото износване се проявява във влошаване в процеса на експлоатация значението на базовия (основния параметър, определящ експлоатационните възможности на
обекта на оценка. Такъв параметър например за струговете служи точността
на обработка на детайлите, за пресите – усилието (нивото на налягане върху
заготовката), да електрокара – товароподемността, за ножиците – дебелината
на разрязвания лист и т.н.
Съотношението на значенията на главния параметър на обекта на оценка като нов и неговото значение към датата на оценката с отчитане на влиянието на анализирания параметър върху пазарната цена на обекта определя
размера на физическото износване. За разчет на коефициента на физическото
износване се използва формулата:
Кфиз = 1 – (Поц/ Пбаз)^n
където:
Поц и Пбаз – значението на базовия (главния) параметър на обекта на оценка
към датата на оценка и към датата на въвеждането му в експлоатация;
n - коефициента на Чилтън, отразяващ степента на влияние на изменението
на значението (характеристиката ) на анализирания параметър на неговата
пазарна цена.
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Пример:
Независимият оценител в процеса на оценка на пазарната стойност на
гилотинна ножица ГН – 13, трябва да определи размера на нейното физическо износване. Основен параметър за този обект на оценката се явява дебелината на разрязвания лист в съответствие с необходимото качество на работата. В ново състояние ножицата съгласно паспортните данни е способна да
разрязва лист с дебелина 13 мм. В резултат на 6 годишна експлоатация ножицата в резултат на физическото износване е намалила значението на този
параметър до 10 мм. Определянето на коефициента на физическо износване
разчитаме по модела:
Кфиз = 1 – (10 мм/13 мм) ^0,7 = 0,17
В резултат на използване на метода на влошаване на основния параметър, отчитайки и коефициента на Чилтън, физическото износване на оценяваната гилотинна ножица е 17%.
3.1.2. Прилагането на коефициента на Чилтън, при определяне
на външното (икономическото) остаряване на оценявания
обект.
Един от подходите за оценяване на външното остаряване на оценявания
обект е основан на параметъра ненатоварване на капацитета, която се изчислява на основата на сравнение на действителното натоварения капацитет на
оценявания обект спрямо производствено определение.
Кик.ос. = [ 1- (фактически капацитет/ номинален капацитет) ^n] *100%
където
n – е коефициент на Чилтън.
Пример:
Технологична линия за производство на пластмасови бутилки е с капацитет от 11200 изделия/ ден. Линията е в експлоатация от 5 години и е в отлично състояние. В следствие на нарастване на конкуренцията на произвежданата продукция тя към датата на оценката работи с 70% от капацитета си.
Кик. Изнс = [1-(11200*0,7/11200)^0,7]*100 = 22,09%
3.2. Използването на коефициента на Чилтън при сравнителния (пазарния) подход.
В общия случаи оценяваната пазарна стойност на техническото устройство може да се представи със следния модел за разчет:
Спаз = Цан х Кд х Кс х К1 х К 2 х..... х Кm ± ∑ Цдоп
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където:
Цан - структурно еднородна по отношение към оценяваната стойност на
оценявания обект цена на обекта аналог към момента на продажбата;
Кд - коефициент на привеждане на цената на аналога към датата на оценката
( корекция на пазарните условия или датата на оценката);
Кс - коефициент на корекция на състоянието посредством сравнението на
нивото на физическото износване (обезценяване) на оценявания обект по отношение на аналога за периода на неговата експлоатация от момента на производство до момента на оценката;
К1 - Кm - коригиращи коефициенти, отчитащи различията в значенията на
други параметри на оценявания обект и неговия аналог (такива като качество, местоположение, типоразмер и съвкупност отделени от оценителя технико-икономически показатели);
Цдоп - цена на допълнителните устройства, наличието на които отличава съпоставимите обекти към датата на оценка, а също така редица други поправки в абсолютно изражение.
В този модел коригиращите коефициенти К1 – Кm се разчитат по формулата:
Кt (К1 – Кm) = (Пооt/Панt)^n
където:
Пооt и Панt - значението на t-тия параметър за оценявания обект и аналога.
n - степен на възпиране на цените, който характеризира силата на връзката
между цената на обекта от неговия t-ти параметър.
Пример:
Необходимо е да се определи пазарната стойност на винтонарезен
струг: МК6056, осигуряващ обработка на детайлите с диаметър до 400 мм и
дължина до 700 мм. Дата на оценката е м. август 2021 година. Към струга има
комплект инструменти и приспособления. Стругът е произведен в края на
2012 година.
Данни за обектите аналози са следните:
Обекти за
сравнение

Модел

Най голям
Найдиаметър на голяма
заготовката дължина на
мм
заготовката мм
Първи аналог МК6056
320
710
Втори аналог МК6056
360
1000
Трети аналог МК6056
380
1000
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Цена в Дата на
Дата на
лева с сделката ПроизводстДДС
вото
12000 Август 21 Края 2011
14400 февр.21 Края 2012
15600 юни.21 Края 2009

Особености - Струговете, първи и втори аналог са продадени без инструментална комплектация, докато трети аналог е с типова комплектация .
Към датата на оценката една инструментална екипировка струва 280 лева.
Средномесечния ръст на цените на металообработващи машини съставлява
3%. Транспортирането на обекта на оценка до мястото на монтажа е 160 лева.
Решение:
Стъп
Показател
ка
1
2
1.1. Цена с ДДС в лева
Цена без ДДС в ле1.2.
ва
дата на сделката
2.1. (месец и година )/
на оценката
Срок от датата на
2.2.
оценката ( месеци)
Кд - коефициент за
2.3. корекция на датата
на оценката
Цена в лева след
2.4.
коркецията
Година на произ3.1.
водство
Продължителност
3.2. на експлоатацията в
години
Физическо износване при нормативен
срок на експлоата3.3. ция - 15 г. в %
Кс - коригиращ ко3.4. ефициент по състояние
Цена, в лева след
3.5.
корекцията
Най- голям диаме4.1. тър на заготовката,
в мм
К1 - параметричен
коефициент за корекция по функционален параметър 4.2.
диаметър, при n
=0,5

Обект за
оценка
3

Първи
аналог
4
18 000.00

Втори
аналог
5
14 400.00

Трети
аналог
6
15 600.00

15 000.00

12 000.00

13 000.00

август.21

август.21

февр.21

юни.21

0

8

5

2

1

1+5*0,03=
1,15

1+2*0,03=
1,06

15 000.00

13 800.00

13 780.00

2012 края

2013 края

2012 края

2012 края

8

8

8

8

53%

47%

53%

53%

0.88

1

1

13 125.00

13 800.00

13 780.00

320

360

380

1.12

1.05

1.08

400
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4.3.
5.1.

5.2.
5.3.
6.1.
6.2.
6.3.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Цена, в лева след
корекцията
Най-голям дължина
на заготовката, в мм
К2 - параметричен
коефициент за корекция по функционален параметър дължина, при n=0,7
Цена, в лева след
корекцията
Комплект инструменти
Корекция за поправка Цдоп
Цена в лева след
корекцията
Брой корекции
Съгласувана претеглена стойност на
обекта на оценка
Транспортни р-ди за
доставка на обекта
на оценка
Пазарна стойност на
оценявания обект
Окончателна пазарна стойност
след закръгляване

700

има

14 700.00

14 490.00

14 882.00

710

1000

1000

0.98

0.78

0.78

14 406.00

11 302.00

11 608.00

няма

няма

Има

280.00

280.00

0.00

14 126.00

11 022.00

11 608.00

4

4

4

12 252.00
160.00
12 412.00
12 400.00

В посоченият пример, в оцветената част, е посочено начина за използване на коефициента на Чилтън, за определяне на два корекционни коефициенти по съответните базови параметри.
Особеностите в прилагането на коефициента на Чилтън, се изразяват в
следното:
- Препоръчва се броят на базовите параметри, по които се извършват
корекциите да не надвишават числото 3;
- От особено значение е определянето на вида на тези базови параметри, като избора е от съответните групи;
- Ако с нарастване на сравнявания параметър стойността се увеличава, коефициента на Чилтън е положителна величина, ако обаче, при нарастване на сравнявания параметър стойността се намалява, то коефициентът на
Чилтън се взима с отрицателен знак.
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