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МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
И ТЯХНАТА ПРИЛОЖИМОСТ В БЪЛГАРИЯ

Доц. д-р Пламен Илиев

Основно изискване към оценителската професия е да осигурява добри
практики, в съответствие с общоприети стандарти,и да съблюдава действащи-
те наднационални и национални законодателства. За оценителската дейност в
България е в сила задължението да се осъществява в рамките на националното
законодателство и законодателството на Европейския съюз. Българското сче-
товодно и данъчно законодателство в значителна степен е хармонизирано с
европейските и международните стандарти в тази област, но за съжаление на-
ционалното законодателството в областта на оценяването на активи изостава и
не кореспондира с такива важни регламенти като Международните стандарти
за оценяване (IVS)1, Европейските стандарти за оценяване (EVS)2, Директива
2006/48/ЕС за изискванията към кредитните институции3, Директива 2006/123/
ЕС за услугите4, Директива 91/674/ЕЕС за годишните счетоводни отчети и кон-
солидираните счетоводни отчети на застрахователните компании5, Бялата кни-
га за интеграцията на пазарите на ипотечни кредити в ЕС6 и др.

Резултатите от извършено от нас изследване на оценителската практика в
България през последните десет години показват наличието на редица нереше-
ни въпроси, свързани със стандартизацията на оценителската дейност, прилага-
не на общоприетите принципи за оценяване и принципите за професионална ети-
ка, подготовката и сертифицирането на оценителите, както и с действащото в
това направление национално законодателство.

Наличието на пропуски в практиката на бизнес оценяването и инвестира-
нето в реални и финанасови активи представлява основното предизвикателство
на автора за написване на тази статия. Основен акцент в нея е необходимостта
от прилагане на международно признати стандарти за оценяване и редица еле-
менти от европейското законодателство в оценителска практика у нас.
1 International Valuation Standards, 8th edition, IVSC, London, 2007
2 European Valuation Standards 2009, 6th edition, TEGoVA, 2009
3 Directive 2006/48/EC of the European parliament and of the council of 14 June 2006 relating to the taking up

and pursuit of the business of credit institutions (recast). Official Journal of the European Union L 177/1
4 Directive 2006/123/EC of the European parliament and of the council of 12 December 2006 on services

in the internal market. Official Journal of the European Union L 376/36
5 Council Directive 91/674/EEC of 19 December 1991 on the annual accounts and consolidated accounts

of insurance undertakings.Official Journal L 374 , 31/12/1991 P. 0007 - 0031
6 White Paper on the Integration of EU Mortgage Credit Markets. Commission of the  European

Communities. Brussels, 2007
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Международните стандарти за оценяване (МСО) се приемат и публику-
ват от Международния комитет по стандарти за оценяване, който е създаден
през 1981 г. в отговор на разширяването на дейността на международните фи-
нансови институции и интеграцията на националните пазари в Европа и света7.
Характерна особеност на МСО представлява обстоятелството, че те са разра-
ботени преди всичко за целите на финансовите отчети и в този смисъл в значи-
телна степен са съобразени с Международните счетоводни стандарти (МСС).

Последното осмо издание на МСО (публикувани 2007 г.) включва три ос-
новни стандарта за оценяване (МСО 1 – Пазарна стойност, като база за
оценка; МСО 2 – Бази за оценка, различни от пазарната стойност; МСО
3 – Съставяне на отчета за оценка), три приложения за оценяване (МПО 1 –
Оценка за целите на финансовата отчетност; МПО 2 – Оценка за целите
на ипотечното кредитиране; МПО 3 – Оценка на активите на публичния
сектор за целите на финансовата отчетност) и петнадесет ръководства за
оценка на различни видове активи (МР 1 – Оценка на недвижимо имуще-
ство; МР 2 – Оценка на наем; МР 3 – Оценка на машини и оборудване;
МР 4 – Оценка на нематериални активи; МР 5 – Оценка на движимо иму-
щество; МР 6 – Оценка на бизнес; МР 7 – Оценка при наличие на опасни и
токсични вещества; МР 8 – Разходен подход за целите на финансовата
отчетност; МР 9 – Анализ на дисконтираните парични потоци за целите
на пазарната оценка и инвестиционния анализ; МР 10 – Оценка на селс-
костопанско имущество; МР 11 – Експертиза (рецензиране) на оценките;
МР 12 – Оценка на специализирано търговско имущество; МР 13 – Оцен-
ка за целите на данъчното облагане на имуществото; МР 14 – Оценка на
имуществото в добивната промишленост; МР 15 – Оценка на обектите
на културното, историческото и архитектурното наследство).

МСО 1 – Пазарната стойност като база за оценка, представя в § 3.1
общоприетото разбиране за пазарна стойност, според което „пазарната стой-
ност е разчетна величина, равна на паричната сума, за която се предполага
преминаването на имуществото от един собственик в друг към датата на оцен-
ката, в резултат на търговска сделка между доброволен купувач и доброволен
продавач при обективен маркетинг, като се предполага, че всяка страна е дей-
ствала компетентно, съзнателно и без принуда” 8. В това понятие има няколко
ключови момента, свързани с „разчетната парична сума”, „преминаване на
имуществото от един собственик в друг”9, „датата на оценката”, „доброволен

7 Сега е в сила осмото издание на стандартите, прието през 2007 г. (International Valuation Standards,
8th edition, IVSC, London, 2007). През 2009 г. Бордът по международни стандарти за оценяване
публикува проект за обновяване и подобряване на действащите МСО, който след редица об-
съждания в подобрен вариант отново е публикуван през февруари 2011 г. за последващо об-
съждане. Предвижда се новите стандарати за оценяване да влязат в сила от 1 януари 2012 г.

8 Вж. International Valuation Standards, 8th edition, IVSC, London, 2007, p. 76.
9 В повечето случаи МСО обслужват оценката на различни видове имущество, но когато става

въпрос за оценка за целите на финансовата отчетност терминът «имущество» може да се замени
с термина „актив” (вж. § 3.2 он МСО).
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заинтересован купувач и доброволен заинтересован купувач”, „резултат от
търговска сделка”, „проведен обективен маркетинг”, действие на страните по
сделката компетентно, съзнателно и без принуда”, които взети заедно предста-
вят пълната характеристика на понятието „пазарна стойност”.

От оценителска гледна точка, в контекста на понятието „пазарна стойност”
разчетната парична сума е сумата, която може да бъде платена за оценяваното
имущество (активи), най-високата и достижима за продавача цена, както и най-
изгодната цена от достижимите такива за купувача. Основно изискване на този
стандарт е предполагаемата цена в парично изражение да няма връзка с никакъв
елемент на принуда, т.е. да няма условия или обстоятелства по сделката, които
водят до намаляване или повишаване на цената като: специфика на източниците
на финансиране, покупка и обратно отдаване под наем, сделка между свързани
лица (трансферно ценообразуване), продажба в условията на несъстоятелност и
ликвидация, покупка при завишен инвеститорски интерес и др.

Съществено значение за разглежданото понятие има разбирането за заин-
тересования продавач като страна, която има желание да продаде даден актив,
но не на всяка цена. По подобен начин е и разбирането за заинтересования
купувач като страна, която има желание да купи даден актив, но не е готова да
плати всяка искана от продавача цена. Всяко отклонение от това разбиране би
ни извело извън обхвата на разбирането за пазарна стойност и би ни препратило
към други бази за оценяване, различни от пазарната стойност.

В основата на понятието „пазарна стойност” е заложено изискването за
извършен обективен маркетинг, т.е. за реализация на възможно най-добрия на-
чин на търсене или предлагане при наличие на достатъчно време за това, както
и изискването за търговска сделка между страни, които имат независими търгов-
ски отношения.

В § 3.3. от МСО 1 се съдържа една важна особеност на понятието „пазар-
на стойност”, която в оценителската практика у нас често се пропуска и води
до регистриране на отклонения от очакваните справедливи резултати от оцен-
ката. Става въпрос за разбирането, че при определянето на пазарната стойност
на един актив не се вземат под внимание разходите за осъществяване на него-
вата продажба или покупка, както и не се отчитат произтичащите от сделката
данъчни задължения. Разбира се, при вземане на управленско решение за по-
купка или продажба на активи, това не отменя необходимостта от отчитане на
произтичащите от сделката данъчни ефекти. В този смисъл, от гледна точка на
инвестиционното бизнес планиране, прилагането на методите за инвестиционен
анализ и избор е наложително да бъде комбинирано с изследване на данъчните
ефекти от потециалната сделка, което все още не би могло да се каже, че масо-
во присъства в практиката на българските инвеститори.

МСО 2 – Бази за оценка, различни от пазарната стойност, включва
представянето на базите за оценяване извън обхвата на МСО 1 и установяване
на различията между тях и пазарната стойност, като същите се прилагат за
цели, различни от финансовите отчети.
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Този стандарт включва редица бази за оценяване, различни от пазарната
стойност като: справедлива стойност (Fair Value), инвестиционна стойност или
ценност (Investment Value or worth), специална стойност (Special Value) и си-
нергична стойност (synergistic value).

В сравнение с изданието от 2005 г. от обхвата на МСО 2 отпадат седем други
непазарни бази за оценяване: стойност в употреба (value in use), стойност на дей-
стващо предприятие (Going Concern Value), застрахователна стойност (Insurable
Value), стойност за целите на данъчното облагане (Assessed, Rateable, or Taxable
Value), стойност за скрап (salvage value), ликвидационна стойност или стойност за
принудителна продажба (Liquidation or Forced Sale Value); ипотечна стойност или
стойност за ипотечно кредитиране (Mortgage Lending Value). В последното осмо
издание от 2007 г. част от тези термини са представени в приложенията и ръковод-
ствата към оценителските стандарти, а друга част са приети по-скоро като предпо-
ложения, свързани със състоянието на актива и обстоятелствата, при които ще
бъде извършена размяната. Като пример за подобни предположения и състояния
на актива, подлежащ на оценка, могат да се посочат: стойност на действащо пред-
приятие, ликвидационна стойност, стойност за скрап и др.

Базите за оценка, различни от пазарната стойност, са обединени в три гру-
пи: бази за оценка, специфични за предприятията, бази за оценка, специфични за
страните по сделката и бази за оценка, основаващи се на действащото законо-
дателство или сключени договори. Приложението на конкретна база за оценка
предполага определяне на допусканията, характеризиращи състоянието на пред-
приятието и конкретните условия към датата на оценката (действащо предпри-
ятие, предприятие в ликвидация и др.).

Нов момент при този стандарт представлява справедливата стойност, ко-
ято от оценителска гледна точка е по-широко понятие от пазарната стойност.
Разбирането за справедлива стойност е взаимстваното от Международните
счетоводни стандарти (МСС) и по-конкретно МСС 16, § 6, която се разглежда
като сумата, за която даден актив би могъл да бъде разменен между информи-
рани и желаещи страни при една пряка сделка.10

От позицията на МСС, справедливата стойност като база за оценяване за
финанасовата отчетност, не би следвало да се различава от пазарната стойност и
това обстоятелство е отразено в МПО 1. Но при разглеждането на справедлива-
та стойност по смисъла на МСО 2 се вземат под внимание обстоятелства, които
не биха били отчетени при определяне на пазарната стойност. В този смисъл,
справедливата стойност представлява цена, която се приема за справедлива меж-
ду съответните страни, но не предполага, че активът е бил предмет на подходящ
и обективен маркетинг, и може да бъде различна от пазарната стойност.

Инвестиционната стойност също е една от базите за оценяване, различна
от пазарната стойност, която, от гледна точка на оценителската теория, е един
от основните стандарти на стойността. Тази стойност се свързва с интересите

1 0 Вж. International Valuation Standards, 8th edition, IVSC, London, 2007, p. 31, European Valuation
Standards 2009, 6th edition, TEGoVA, 2009, p. 31
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на конкретен инвеститор и отразява неговите специфични изисквания и ограни-
чителни условия (минимална изисквана норма на възвръщаемост, максимален
размер на собственото участие в инвестирания капитал и др.). Обичайно инве-
стиционната стойност е под равнището на пазарната стойност на оценявания
актив. В случая е необходимо да се отбележи, че съществува значителна раз-
лика между инвестиционната стойност на един актив и пазарната стойност на
същия актив в качеството му на инвестиционен имот.

Определянето на инвестиционната стойност на активите предполага задъ-
лбочена подготовка на оценителската колегия по въпросите на инвестициите и
инвестиционния процес, капиталовото бюджетиране, времевата стойност на
парите, теорията на риска, корпоративните финанси, счетоводното и данъчното
законодателство и др.

Специалната стойност в МСО 2, по подобие на европейските стандарти за
оценяване (ЕСО 2),11 се определя като допълнителна стойност за собственика
или ползвателя, която е над равнището, съответстващо на пазарната стойност
по смисъла на МСО 1. Във връзка с тази база за оценяване се въвежда и поня-
тието „специален купувач”, представляващ купувача, за който даден актив има
особена стойност и неговите предимства не биха могли да се използват от дру-
ги потенциални купувачи на пазара.

Синергичната стойност е също база за оценяване, различна от пазарната
стойност, и представлява „допълнителен елемент на стойност, създаден от обе-
диняването на два или повече интереса, когато стойността на обединения инте-
рес е по-голяма от сумарната стойност на двата първоначални интереса”12.
Тази стойност обикновено възниква при придобиване на съседни недвижими
имоти, което ангажира оценителя при наличие на доказателства за обединяване
на интереси да приложи синергичната стойност като база за оценяване. Същев-
ременно оценителската колегия трябва да бъде внимателна и при наличие на
синергична стойност за няколко съседни страни (в случая собственици на съсед-
ни имоти), по-скоро би следвало да възприеме стандарта на пазарната стой-
ност при отчитане на посоченото по-горе обстоятелство.

МСО 3 – Съставяне на отчета за оценка – регламентира редица прави-
ла и изисквания, свързани с последния етап от оценителския процес, като: зада-
нието за оценка, базата за оценяване, целта и ефективната дата на оценката,
наименованието на клиента, приетите допускания и ограничителни условия при
извършване на оценката, идентифициране и описание на обекта на оценка, ре-
зултатите от анализа, обосновка на избора и представяне на методите за оцен-
ка, ориентировъчните резултати по избраните методи, заключението за стойно-
стта на оценявания обект, професионалната квалификация на оценителя и др.

В областта на бизнес оценяването, извършването на оценката и изготвя-
нето на оценителския доклад се основават и на предоставените от възложителя

1 1 Вж. European Valuation Standards 2009, 6th edition, TEGoVA, 2009, p. 32.
1 2 Вж. International Valuation Standards, 8th edition, IVSC, London, 2007, p. 88 и European Valuation

Standards 2009, 6th edition, TEGoVA, 2009, p. 32.
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на оценката резултати от осъщественото по негово възлагане и със съгласието
на досегашния собственик предварително комплексно обследване на оценява-
ния обект, което в консултантския бизнес се среща под наименованието „дю
дилиджънс” (due diligence).

МПО 1 – Оценка за целите на финансовите отчети, е един от най-
активно използваните съставни елементи на оценителските стандарти. Задача-
та на това приложение намира израз в представянето на основните принципи
при изготвяне на оценки за целите на финансовите отчети на компаниите. Съгласно
§ 1.2. на приложението, ключов момент в оценката за целите на отчетността на
компаниите представлява съблюдаването на представените в стандартите (МСС
и МСО) тълкувания на отделни понятия, обективността и пълното разкриване
на всички факти и обстоятелства, имащи отношение към оценката, в удобен за
възприемане от ползвателя формат.

В приложението са представени редица основни понятия като пазарна стой-
ност, специализирано имущество, амортизирани разходи за замяна, подобрения
и редица понятия от приетите през 2004 г. МСФО (отчетна сума, генерираща
единица, амортизируема сума, амортизация, икономически срок на годност, спра-
ведлива стойност, загуба от обезценка, инвестиционни имоти, нетна реализиру-
ема стойност, остатъчна стойност, стойност в употреба и др.).

Сега е в процес на обсъждане деветото издание на МСО, в което ще бъдат
отразени настъпилите промени в приетите през 2008 г. МСС и ще влезе в сила
от 1 януари 2012 г.

МПО 1 има пряка връзка и зависимост с международните счетоводни
стандарти и по-конкретно МСС 16 – Имоти, машини и съоръжения, МСС 36 –
Обезценка на активи, МСС 40 – Инвестиционни имоти и др. Използването на
един или друг стандарт зависи от съществуващата класификация на активите
по баланса на дружеството.

Представените определения за използваните в тези стандарти термини
имат съществено значение за оценителите и тяхната независима и безпристра-
стна оценка. В МСС 16 е представено значението на балансовата стойност,
цената на придобиване, специфичната за предприятието стойност, справедли-
вата стойност и др. В контекста на този стандарт в оценителската практика
най-често се използва справедливата стойност, която представлява „сумата, за
която един актив може да бъде разменен между осведомени и желаещи не-
свързани лица в сделка при справедливи пазарни условия”13.

В § 6.8.2 на МПО 1 са регламентирани въпросите за обезценката на акти-
ви и тяхната връзка с МСС 36. Особеното в случая е изискването, че при възник-
нала обезценка, възстановимата стойност на актива се определя като по-висо-
ката от справедливата стойност, намалена с разходите за продажба на актива и
стойността в употреба.

В МСС 40 е представено значението на редица термини, използвани в оце-
нителската практика, като цена на придобиване, справедлива стойност, инвес-
1 3 Пак там, с. 72.
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тиционен имот, използван от собственика имот и др. По смисъла на този стан-
дарт, инвестиционните имоти представлявят недвижими имоти (земя или сграда
или части от сграда, или и двете), интересът от които се получава под формата на
наем или под формата на увеличаване на инвестираният в него капитал.

При избор на модела на справедливата стойност при оценяване на инвес-
тиционни имоти същата представлява „сумата, за която един актив може да
бъде разменен в сделка при справедливи пазарни условия между несвързани,
осведомени и желаещи страни”14. От гледна точка на теорията за оценяване,
при извършване на оценка на инвестиционни имоти е задължително прилагане-
то на приниципа на най-доброто и максимално ефективно използване, т.е. възпри-
емането на тази функция на актива, която генерира най-високи доходи, юриди-
чески е допустима и физически (от конструктивна гледна точка) възможна.

МПО 2 – Оценка за целите на ипотечното кредитиране – представя
регламента за оценка на активи, които се предлагат или приемат за обезпече-
ние. Приложението за оценяване включва няколко термина от МСО като пазар-
на стойност, ипотека, специализирано имущество, имущество, свързано с търго-
вията, заменящо термина „специализирано търговско имущество” от седмото
издание на стандартите и определения, взаимствани от законодателството на
ЕС (Директива 2006/48/ЕС), сред които се откроява ипотечната стойност
(mortgage lending value) 15.

Ипотечната стойност (стойност за целите на ипотечно кредитиране) пред-
полага изключване на спекулативните елементи при нейното определяне. Опре-
делението за тази стойност е представено в Директива 2006/48/ЕО за изисква-
нията към капитала16 и предполага разумна оценка на бъдещата реализуемост
на актива при отчитане на дългосрочните устойчиви аспекти на функциониране,
нормалните и местните пазарни условия, текущото използване и алтернативно-
то подходящо използване на оценявания актив.

Важен акцент в случая е разбирането, че ипотечната стойност не се по-
крива с оценката за целите на отчетността на компаниите. Причината за това
намира израз в предположението за продължаване на функционирането като
„действащо предприятие” при оценка на активи за целите на финансовата от-
четност, което не би могло да се приеме за надеждно при оценката на същия
актив за целите на кредитирането.

МПО 3 – Оценка на активи за целите на финансовите отчети в пуб-
личния сектор – представлява нов елемент в осмото издание на МСО. Това
приложение към стандартите отразява измененията в Международните стан-
дарти за финансовата отчетност на предприятията от публичния сектор към
началото на 2007 г.

1 4 Пак там, с. 323.
1 5 Вж. International Valuation Standards, 8th edition, IVSC, London, 2007, p. 134.
1 6 Вж. Directive 2006/48/EC of the European parliament and of the council of 14 June 2006 relating to the

taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast). Official Journal of the European
Union L 177/1, p. 152.
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Публикуваните петнадесет ръководства за оценка на различни типове ак-
тиви се основават на признатите от Международния комитет по стандарти за
оценяване четири типа активи: недвижими имоти (МР 1), движимо имущество
(МР 3, МР 4 и МР 5), бизнес (МР 6), финансови интереси.

Недвижимите имоти заемат най-голям дял от световното богатство и по-
ради тази причина регламентът за тяхната оценка представлява съществена
част от международните стандарти за оценяване, а при редица други стандар-
ти (ЕСО, Стандартите на Кралския институт на вещите лица) заема по-голяма-
та част от тяхното съдържание.

Ролята на МР 1 – Оценка на недвижимо имущество, е свързана с въвеж-
дането на единна международна рамка за прилагане на общоприети методи за
оценка на обекти на недвижимата собственост. В това ръководство са пред-
ставени редица понятия, имащи съществена роля за възприемането на единно
разбиране за тяхната същност като: земя, имущество, недвижимо имущество,
актив, цена, разход, стойност, пазарна стойност, най-добро и ефективно използ-
ване, полезност и др. В § 5.10 са представени признатите в повечето страни три
основни подхода за оценяване – подход на сравнимите продажби, подход, осно-
ван на капитализацията на дохода, разходен подход.

При подхода на сравнимите продажби особен акцент представляват еле-
ментите за сравнение, които изразяват съществените характеристики на еди-
ниците за сравнение и включват: правата на собственост, условията за продаж-
ба, разходите непосредствено след сделката, пазарните условия, местоположе-
нието, физическите характеристики, начинът на използване и др.

В § 5.25 са представени няколко основни метода за оценка на земни учас-
тъци (поземлени имоти), които не изчепват широката гама от методи за оценка
на този вид активи, представени в специализираната литература17.

Важен акцент в осмото издание на МСО представлява МР 6 – Оценка на
бизнес. В повечето случаи това ръководство за оценяване е свързано с опреде-
ляне на пазарната стойност на оценявания бизнес по смисъла на МСО 1 и зна-
чително по-рядко за определяне на стойност при използване на база за оценява-
не, различна от пазарната стойност по МСО 2.

Ръководството представя редица термини, които се използват в практика-
та на бизнес оценяването и коректното възприемане на тяхното значение по
смисъла на § 3.0 е определящо за качеството на оценителската услуга. Такива
понятия са: коригирана счетоводна стойност, подход на основата на активите,
капитализация и коефициент на капитализация, капиталова структура, действа-
що предприятие, премия за контрол, корекция за миноритарен контрол, нетни
активи, нетен паричен поток, работен капитал и др.
1 7 Харрисон, Г. Оценка недвижимости.Пер. с англ. М., 1994; Fisher, Jeffrey D, Robert S. Martin.

Income property valuation. Chicago, 1994; Friedman, J., W. Brueggeman. Real estate, finance end
investments. Twelfth edition, New York, 2005; Friedman, J., N. Ordway. Income property appraisal
end analisis. American Sosiety of appraisars, New Jersey, 1992; Kleiber, Wolfgang, Jurgen Simon,
Gustav Weyers. Recht und Praxis der Verkehrswertermittlung von Grundstucken. Koln, Bundesanzeiger,
1991; Ventolo, W., M. Williams. Fundamentals of real estate appraisal. Chicago, 1994.
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Предпоставка за компетентно провеждане на оценката е степента на ос-
ведоменост на оценителя за текущата дейност, стратегията за развитие на оце-
нявания бизнес, икономическите събития и тенденции, правителствената поли-
тика, политиката на местните органи на управление и др.

В § 5.1. са представени факторите, които влияят върху оценката и които
оценителят трябва да вземе под внимание. Такива са: дяловото участие в соб-
ствеността, подлежащо на оценка и структурата на регистрирания капитал, ха-
рактерът на оценявания бизнес и неговата история, икономическите перспекти-
ви, състоянието и перспективите за развитие на сектора, към който принадлежи
оценявания бизнес, съставът и характеристиката на активите и пасивите, фи-
нансовото състояние, пазарна информация за предприятия-аналози и др.

Съществена при този вид оценки е ролята на финансовия анализ, която е
свързана с: придобиване на информация за връзката между показателите на
отчета за приходи и разходи, счетоводния баланс и отчета на паричните пото-
ци; извършване на сравнителен анализ с предприятия-аналози за оценка на рис-
ка; коригиране на данните в отчетите за предходни периоди, с оглед постигане
на съпоставимост и по-голяма степен на надеждност.

При коригиране на отчетните данни е необходимо да се отдели особено
внимание на неоперативните позиции като: излишни активи и разходите, свърза-
ни с тях, ненужен персонал и разходите, свързани с него, възнаграждения на
собствениците, амортизации и др. МР 6 поставя изискването всички корекции
да бъдат обосновани и подробно представени в оценителския доклад. Ръковод-
ството регламентира възможните подходи за оценяване на бизнес и редица осо-
бености при тяхното прилагане, съблюдаването на които би подпомогнало ка-
чеството на оценката.

МР 8 – Разходен подход за целите на финансовата отчетност – има
пряка връзка с приложението на метода на амортизираната възпроизводствена
стойност в контекста на МПО 1 – Оценка за целите на финансовата отчетност.

Това приложение към оценителските стандарти регламентира и предпола-
га използването на редица термини като: амортизираната възпроизводствена
стойност, съвременен еквивалентен актив, оптимизация, сервизен потенциал,
машини и оборудване, адекватна доходност, загуба от обезценка, външно оста-
ряване и др.

Ако се изследва връзката на това приложение с МСС, може да се направи
извод, че използването на метода на амортизираната възстановителна стой-
ност се прилага в случаите, когато оценителят е затруднен да приложи пазарна-
та стойност като база за оценка, поради липса на достатъчна и представителна
информация за сделки със съпоставими активи. Степента на съпоставимост
(сравнимост, аналогичност) се определя по определен състав характеристики,
в зависимост от типа на оценяваното имущество.

Като се изследва връзката със счетоводните стандарти, може да се отбе-
лежи, че съгласно МСС 16, при отсъствие на достатъчен обем информация за
съпоставимите продажби (обектите аналози), възложителят на оценката може
да препоръча, а оценителят да възприеме отказ от сравнителния подход и ори-
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ентация към подхода на доходите и по-скоро към разходния подход (метода на
амортизираната възпроизводствена стойност), с цел определяне на справедли-
вата стойност на оценявания актив. В случая следва да се отбележи, че по
смисъла на счетоводните стандарти, справеливата стойност се приравнява към
пазарната стойност, което не винаги е налице при оценителските стандарти.

При прилагането на метода на амортизираната възпроизводствена стой-
ност за целите на финансовата отчетност, оценителят определя разходите за
създаване или придобиване на съвременен еквивалентен актив18 към датата на
оценката при последващо отчитане на такива фактори като физическо износва-
не, функционално остаряване и външно остаряване. За определяне влиянието на
тези фактори и налагане на съответни корекции върху определните преди това
разходи за създаване или придобиване на съвременен еквивалентен актив, може
да се използва специфичен инструментариум, който е представен в предходни
публикации19.

В разглежданото МР 8 към действащите в момента МСО, за първи път се
въвежда задължителна процедура за тестване на изискването за адекватна рен-
табилност при оценка на активи по метода на амортизираната възпроизводстве-
на стойност за целите на финансовата отчетност на компаниите от непубличния
сектор. Регламентът за тази процедура подробно е представен в Приложение А
към ръководството – Тест на адекватна рентабилност при прилагане на аморти-
зираната възпроизводствена стойност (Profitability test when reporting DRC).

МР 9 – Анализ на дисконтираните парични потоци за целите на па-
зарната оценка и инвестиционния анализ – има за цел да предпише принци-
пите за оценяване, добрите практики и дю дилиджънс, които оценителите на
активи задължително прилагат при анализа на дисконтираните парични потоци,
независимо от избора на базата за оценка (пазарна стойност или друга база,
различна от нея). Приложението дава регламент за редица термини, използвани
в оценителската практика като: анализ на дисконтираните парични потоци, дис-
контова норма, капитализация, финансово моделиране, вътрешна норма на
възвръщаемост, инвестиционен анализ, нетна настояща стойност и др.

Важно значение за постигане на справедливост и надеждност на оценката
на активи при прилагане на подхода на доходите представлява професионално-
то използване и прилагане на резултатите от анализа на дисконтираните парич-
ни потоци. Според определението в МР 9 (§ 3.2.) той представлява техника за
финансово моделиране, основана на поредица от допускания и отнасяща се до
проектирани бъдещи парични потоци, които се генерират от оценяваните активи

1 8 По смисъла на § 3.3. от МР 8 съвременният еквивалентен актив представлява „актив, който
изпълнява такива функции и притежава такава еквивалентна производствена мощност, които
съответстват на функциите и мощността на оценявания актив, но отличаващ се със съвременен
дизайн  и изпълнен с използавето на съвременни материали и технологии” (Вж. International
Valuation Standards, 8th edition, IVSC, London, 2007, p. 258).

1 9 Илиев, Пл. Теоретико-методологически въпроси на оценката на недвижими имоти. Варна, Го-
дишник на ИУ, т. 72, 2000; Илиев, Пл. и др. Недвижимата собственост в България в условията на
евроинтеграция. Варна, ИУ, „Наука и икономика”, 2007, кн. ХІ и др.
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или бизнес за обозрим период от време. Най-често паричните потоци се проек-
тират при предположено нормално състояние на актива и при спазване на прин-
ципа на най-доброто и максимално ефективно използване. В редица случаи може
да съществуват обстоятелства, които предполагат отклонения от това разби-
ране, като например при определяне на инвестиционна стойност, определяне на
стойност в употреба и др.

Предвид изложеното до тук и с оглед развитието на оценителската прак-
тика в България и интегрирането £ с международната оценителска система,
съществува необходимост от решаването на следните задачи:

- възприемане на единните понятия за пазарна стойност и бази за оце-
няване, различни от пазарната стойност, включени в международните и
европейските стандарти за оценяване и въвеждане на нови оценителски
стандарти в България, което по смисъла на Закона за независимите оце-
нители е от компетенциите на Камарата на независимите оценители в
България (КНОБ)20;

- осигуряване на членство на КНОБ в TEGOVA21 и други международни
организации;

- КНОБ, съвместно с висшите училища, да приложи образователната
стратегия на TEGOVA за поддържане на стандарти на професионална
компетентност чрез функциониране на специализирани звена за продължа-
ващо обучение и сертифициране на оценители към висшите училища.

В заключение следва да се отбележи, че съществено значение за каче-
ството на финансовите отчети на компаниите и други потребители на оценител-
ската услуга има въвеждането на стандартизиран подход при осъществяване
на оценителската дейност, чрез прилагане на международнопризнати оценител-
ски стандарти и усъвършенставане на системата за регулиране на дейността
по оценяване на активи в България.

2 0 Приетата през 2002 г. Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки
и за условията и реда за лицензиране на оценители е единственият нормативен акт, в който има
регламент за оценителски стандарти в България. Стандартите изиграха своята роля на минимал-
ни критерии и изисквания към оценителите при извършване на бизнес оценки и представяне на
използваната терминология от гледна точка на оценителската теория. Липсата на актуализация на
тези стандарти през последните девет години, на регламент за оценка на реални активи, на хармо-
низация с действащите в момента международни и европейски оценителски стандарти и редица
още причини, налагат решаването на въпроса за стандартизацията на оценителската дейност, с
оглед прилагане на добрите оценителски практики в България.

2 1 TEGOVA (The European Group of Valuers’ Associations) е неправителствена организация с идеал-
на цел, регистрирана в съответствие с Белгийското законодателство.
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THE INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS
AND THEIR APPLICABILITY IN BULGARIA

Assoc. Prof. Dr Plamen Iliev

Abstract

In the article there are presented the main emphases of the International Valuation
Standards. The International Valuation Standards were adopted and published by the
International Valuation Standards Committee, which was established in 1981 in response to the
broadening of the activity of the international financial institutions and the integration of
national markets in Europe and the world. These standards have been developed above all for
the purposes of the financial statements of companies and are largely consistent with the
International Accounting Standards.

There is justified the need to introduce a standardized approach to the realization of
valuation through the use of internationally recognized valuation standards, to maintain
standards of professional competence and improve the system for regulating the activity of
asset valuation in Bulgaria.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ
И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ В БОЛГАРИИ

Доц. д-р Пламен Илиев

Резюме

В статье представлены основные акценты международных стандартов оценки. Эти
стандарты принимаются и публикуются Международным комитетом стандартов оценки,
созданным в 1981 г. в ответ на расширение деятельности международных финансовых
институций и интеграцию национальных рынков в Европе и мире. Эти стандарты разра-
ботаны прежде всего для целей финансовых отчетов компаний и в значительной мере
согласованы с Международными стандартами бухгалтерского учета.

Обоснована необходимость введедия стандартизированного подхода в реализации
оценительской деятельности путем применения международно признанных оценительс-
ких стандартов, поддержания стандартов профессиональной компетентности и совер-
шенствования системы регулирования деятельности оценки активов в Болгарии.


