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Оценителската дейност в България е професия, която се развива динамично през 

последните двайсет години. Тя възниква в страната в резултат от нуждата на оценителска 
функция за целите на приватизационните процеси и смяната на собствеността от 
държавна в частна, развиващи се в началото на 90-те години на миналия век. Основен 
консуматор на тази услуга през това време е създадената Агенция за приватизация, на 
която се отреждат функциите на квалификационен и контролиращ орган на независимите 
оценители. Дейността на оценителите след това започва постепенно да се разраства и 
популяризира сред обществеността, в резултат на което намира своето място и става 
фактор за голяма част от пазарните участниците – купувачи, продавачи, агенции за 
недвижими имоти, строителни фирми, финансови институции, министерства, съдилища, 
общини и др.  

Независимо от промените в макро- и микроикономическата среда през годините, 
оценителската дейност продължава да се развива, в резултат на което периодично се 
създават нови независими оценители, с различна по вид оценителска правоспособност, а 
качеството на оценителския продукт се усъвършенства постоянно.  

След като през 2008 г. се създаде Закон за независимите оценители1, през 2009 г. бе 
учредена първата и единствена по рода си Камара на независимите оценители в България.2 
Тя представлява организация, признаваща професионалната квалификация, която 
организира, ръководи и контролира дейността на независимите оценители в страната.  

Към момента регистрираните оценители в България са общо 3204 физически и 
юридически лица. От тях 95,97% (3075 души) са физическите лица, a 4,03% (129 фирми) – 
юридическите лица. От физическите лица 66,54% (2046 души) притежават оценителска 
правоспособност за недвижими имоти, а при юридическите лица делът е значително по-
голям – 95,35% (123 фирми).3 Тези данни дават основание да се счита, че оценяването на 
недвижими имоти е най-разпространената оценителска дейност в България и детайлното й 
изследване би било предпоставка за усъвършенстване и за решаването на онези въпроси, 
които са ограничено разгледани в оценителската теория и практика.       

Целта на този доклад е да разгледа основните дейности и поддейности към процеса 
по оценяване на недвижими имоти в България, в резултат на което да посочи някои кратки 
обобщения и препоръки за неговото развитие. 

Към основните дейности в процеса по оценяване на недвижими имоти в България 
се причисляват: придобиване на оценителска правоспособност (за физически лица); 
придобиване на оценителска правоспособност (за юридически лица); търсене на 
възложители за оценки на недвижими имоти; създаване на договорни отношения за 
сътрудничество; възлагане на оценките; планиране и организация по изпълнението на 
                                                   
1 Закон за независимите оценители. // ДВ, №98, 2008, посл. изм. №19, 2011. 
2 http://ciab-bg.com – сайт на Камарата на независимите оценители в България. 
3 Пак там. 
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оценките; изпълнение и ръководство на оценките; контрол и предаване на оценителския 
продукт. Тези дейности са повлияни и се развиват въз основа на три основни фактора: 
действащата нормативна уредба и в частност Закона за независимите оценители4, 
пазарната конюнктура в страната и действащите стандарти за оценяване. Посочените 
фактори влияят последователно в оценителския процес – в реда, в който са представени.  

Процесът по оценяване на недвижими имоти в България включва в себе си два 
съставни процеса: подготвителен процес по оценяването на недвижими имоти (в който се 
включват дейностите по придобиване на оценителска правоспособност, търсене на 
възложители и създаване на договорни отношения за сътрудничество) и изпълнителен 
процес по оценяването на недвижими имоти (съставен от всички останали групи от 
дейности – от възлагането на оценките до тяхното изпълнение и предаване към 
възложителите). Необходимо е да се подчертае, че тези дейности кореспондират напълно 
с четирите основни функции на управлението като цяло: планиране, организация, 
ръководство и контрол.  
 

 
 

Фиг. 1. Съставни процеси и дейности 
на оценяването на недвижими имоти в България 

 
Представените във фиг. 1 дейности към двата съставни процеса по оценяването на 

недвижими имоти се изпълняват постепенно и могат да отнемат дълъг период от време. 
Изключение прави придобиването на оценителска правоспособност (за юридически лица) 
–  дейност, която се осъществява по избор и се прави при необходимост, както и дейността 
по създаване на договорни отношения за сътрудничество, която също има незадължителен 
характер, но реално съществува широко в оценителската практика.  

Всяка от посочените дейности е съставена от група поддейности (представени във 
фиг. 2), които определят нейното изпълнение. Въз основа на представената схема могат да 
се направят следните по-важни изводи: 

- Физическите лица, които възнамеряват да придобият оценителска 
правоспособност, следва да имат висше образоване – бакалавърска или 

                                                   
4 Закон за независимите оценители. // ДВ, №98, 2008, посл. изм. №19, 2011. 
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магистърска степен (съгласно чл. 8, ал.1 (1) от Закона за независимите 
оценители5, регламентиращ наличието на една от двете образователно-
квалификационни степени). 

- Оценителската правоспособност за физическите лица може да бъде 
придобита без обучителен (лекционен) курс, а въз основа на 
самоподготовка, след успешно издържан изпит. 

- Оценителска правоспособност за юридическите лица не е задължителна, 
но се придобива при наличие на няколко важни условия: в собствеността 
на търговското дружество, което кандидатства за нея, трябва участва 
физическо лице с придобита оценителска правоспособност; създаденото 
търговско дружество трябва да е с основен предмет на дейност за 
извършване на оценки; един независим оценител може да участва само в 
едно дружество на независим оценител; поне един от управителите или 
член на управителния орган на дружеството да бъде правоспособен 
независим оценител. 

- Търсенето на възложители за оценки на недвижими имоти е свободно, 
като пазарът предлага широк кръг от възможности. Тук се причисляват: 
купувачи и продавачи на недвижима собственост, наематели, 
наемодатели, банкови и небанкови финансови институции, кредитни 
посредници, агенции за недвижими имоти, акционерни дружества със 
специална инвестиционно цел, инвестиционни фондове, застрахователни 
дружества, пенсионни дружества, министерства, държавни агенции, 
съдилища, общини, фирми и др. 

- За да се увеличат пазарните възможности (от страна на изпълнителите, 
респ. оценителите) и да се създадат предпоставки за получаване на по-
високо качество на оценителския продукт (от страна на възложителите), 
е възможно да се създадат договорни отношения за сътрудничество. 
Тази практика се използва широко, най-вече сред банковите финансови 
институции, министерствата, държавните агенции, съдилищата, 
общините и др. Одобрението от страна на тези институции се извършва 
предимно чрез конкурс по документи. 

- При изпълнителния процес на оценяването на недвижими имоти 
дейностите и поддейностите отговарят на действащите стандарти за 
оценяване в България.6  

- Дейността по контрола на оценките от страна на възложителите е 
съществен пропуск, който се допуска често в пазарната практика. 
Извършените оценителски доклади следва да бъдат проучени – дали са  

                                                   
5 Пак там. 
6 Към момента в Камарата на независимите оценители в България се правят стъпки за утвърждаване на нови 
оценителски стандарти. В тази насока е подходящо да се счита, че в България могат да бъдат признати 
изцяло Международните оценителски стандарти, които разглеждат оценителския процес на различните 
видове активи. Тези стандарти се поддържат от Международния комитет за оценителски стандарти (IVSC, 
London). Също така следва да бъдат адаптирани и Европейските оценителски стандарти, които се 
разработват за оценките на недвижими имоти от Европейската група на оценителските асоциации (TEGoVA, 
Bruxelles), тъй като от 2011 г. Камарата на независимите оценители в България е нейн пълноправен член. 
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Придобиване на оценителска 
правоспособност (за физически лица)
•висше образование
•обучителен (лекционен) курс и/или 

самоподготвка
•полагане на изпит
•получаване на сертификат за оценителска 

правоспособност
•включване в публичния регистър на 

независимите оценители (физически лица)

Придобиване на оценителска 
правоспособност (за юридически лица) -
по избор
• придобиване на оценителска 

правоспособност за физически лица
• създаване на търговско дружество с основен 

предмет на дейност за извършване на оценки
• получаване на сертификат за оценителска 

правоспособност
• включване в публичния регистър на 

независимите оценители (юридически лица)

Търсене на възложители за оценки на 
недвижими имоти
•купувачи
•продавачи
•наематели
•наемодатели
•банкови финансови институции
•небанкови финансови институции
•кредитни посредници
•агенции за недвижими имоти
•акционерни дружества със специална 

инвестиционна цел
•инвестиционни фондове
•застрахователни дружества
•пенсионни дружества
•министерства
•държавни агенции
•съдилища
•общини
•държавни фирми
•общински фирми
•частни фирми и др.

Създаване на договорни отношения за 
сътрудничество
• кандидатстване
• одобрение
• сключване на договори за сътрудничество

Възлагане на оценките
•определяне на възложителя
•формулиране на обекта
•съставяне на целта
•приложение на стандарт на стойността
•определяне на ефективната дата
•формулиране на предположенията и 

ограничителните условия
•избор на методи за оценка
•съставяне на срока за изпълнение
•определяне на изпълнителя
•формулиране на цената
•сключване на договор за възлагане

Планиране и организация по 
изпълнението на оценките
• кадрово осигуряване
• информационно осигуряване
• финансово осигуряване
• осигуряване на достъп

Изпълнение и ръководство на оценките
•обработка на информацията
•анализ на данните
•прилагане на методите за оценка
•определяне на ориентировъчната стойност
•ивзършване на допълнителен анализ
•определяне на тегловите коефициенти
•извеждане на заключение за стойността
•изпълнение на оценителския доклад

Контрол и предаване на оценителския 
продукт
• одобрение на заключението за стойността
• цялостно одобрение на оценителския доклад
• сключване на приемо-предавателен договор
• предаване на оценителския доклад



 5 

Фиг.2. Съставни дейности и поддейности на оценяването на недвижими имоти в 
България 

 
направени съгласно действащите оценителски стандарти в страната. 
Също така е необходимо да се подчертае, че възложителите на 
оценителски доклади имат право да оспорят тези документи в Камарата 
на независимите оценители в България, която има правомощията да 
ревизира дейността на оценителите. Тази възможност е слабо 
разпространена сред възложителите, което възпрепятства прилагането й.   

Представените изводи дават основания да се направят следните обобщения. 
Препоръчително е физическите лица, които кандидатстват за придобиване на 
оценителска правоспособност, да имат по-широк кръг от познания в съответната 
област и да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър”. 
Последващото преминаване през тясно специализиран курс на обучение би 
спомогнало за успешното полагане на изпит за придобиване на оценителска 
правоспособност. В случай че не са налице достатъчно мотиви за придобиване на 
оценителска правоспособност за юридически лица, тя не следва да се изисква. В 
представените възможни варианти за намиране на възложители на оценителската 
услуга следва да се търсят съответните пазарните възможности, както и нови 
възможности – в национален и в международен аспект. Изпълнителите на 
оценителската дейност следва да създават предпоставки за сключване на договори 
за сътрудничество с възложителите, чрез спазване на действащите оценителски 
стандарти и поддържане на високо качество на оценителската услуга. 
Независимите оценители следва непрестанно да подобряват качеството на своята 
продукция, като изследват детайлно промените в пазарната среда; новите 
оценителски стандарти в национален и в международен план; промените в 
действащата нормативна уредба, както и да разширяват своите знания и умения, 
чрез участия в курсове и семинари, свързани с тяхната професионална насоченост.    

С цел усъвършенстване на оценителската дейност в България, могат да се 
направят следните предложения за промяна в нормативната уредба:7 

- Да се въведе понятието „сертифициран оценител”, като отпадне 
сегашното определение „независим оценител”. Професионалната 
организация на оценителите в този случай следва да бъде с 
наименование „Камара на оценителите в България” (КОБ) – по подобие 
на Камарата на строителите в България, Камарата на архитектите в 
България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и 
др.8 

- Правоспособността за „земеделски земи и трайни насаждения” е 
подходящо да се промени само на „трайни насаждения”, тъй като 
земеделските земи са недвижими имоти и следва да бъдат оценявани с 
правоспособност за „недвижими имоти”. 

                                                   
7 Конкретните предложения са предоставени на Камарата на независимите оценители в България. 
8 В световната теория и практика съществуват две основни понятия за оценител, които не го определят като 
независим, това са: „appraiser” и „valuer”. Регламентирането и използването на понятието „независим 
оценител” създава предпоставки да се разсъждава, че съществува и такова с противоположно значение.    



 6 

- Да се придобива оценителска правоспособност само след получена 
магистърска степен. 

- Да отпадне ограничението независимите оценители да участват само в 
едно дружество на независим оценител. 

- Към регламентираните ръководни органи на Камарата на независимите 
оценители в България  да се създаде Консултативен съвет, който да има 
съвещателен глас и да се състои от предходни членове на тези органи (по 
подобие на сродни организации на оценителите по света – САЩ и др.); 

- Всеки новосъздаден оценител да може да извършва самостоятелно 
оценки – след едногодишен стаж в оценителска фирма или след 
извършване на определен брой оценки в колектив, в който са участвали 
оценители с опит.9  
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Abstract: Тhis report examines the development of valuation activity in Bulgaria and in 
particular the assessment of real estate. Presented are the main activities and sub-activities as well as 
summaries and recommendations for the development of this process in the country. 
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