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Кжищоф Гжежик, REV FRICS IRRV (Hons) 

Роден в Обединеното кралство дипломиран консултант, полски 

квалифициран оценител и признат европейски оценител, с дълго-

годишен опит като консултант в областта на недвижимите имоти 

в Обединеното кралство и континентална Европа. Неговата кари-

ера в Обединеното кралство започва като оценител в Службата за 

оценки на правителството на Обединеното кралство, а след това 

като партньор на Kinney & Green, консултанти в Лондонското 

Сити. През 1991 г. той основава подразделението за недвижими 

имоти на Price Waterhouse в Полша, като също така участва в кон-

султантска дейност на агенции за имоти в Чешката република, 

Унгария и Русия. През 1997 г. се присъединява към Healey & Baker (Cushman & 

Wakefield) като съдружник, а през 2000 г. става управляващ партньор на King Sturge 

Полша. През 2004 г. Кжищоф създава компанията Polish Properties Sp. В момента Кжи-

щоф е председател на Европейската група на асоциациите на оценителите (TEGOVA). 

Той също така е бивш председател на RICS Europe. 

Кжищоф е бивш вицепрезидент на Полската федерация на асоциациите на оценителите 

(PFVA). Той е бивш член на Квалификационната комисия на полските оценители и съ-

автор на „Професионални стандарти за полски оценители“, публикуван от PFVA. Той 

също така е автор на много публикации относно оценката на имотите и съавтор на учеб-

ника на Института за оценки, озаглавен „Оценка на недвижими имоти на световните па-

зари“. 

 

 

Джони Уайт, СЕО 

Джони Уайт, главен изпълнителен директор/изпълнителен вицеп-

резидент, отговаря за надзора и управлението на бизнеса на Общес-

твото и изпълнението на директивите, определени от борда на гу-

верньорите на ASA и неговия изпълнителен комитет. Джони е про-

фесионалист в асоциацията с близо 30 години. Заема позиции в раз-

лични управленски и лидерски роли. Доскоро той е бил в управ-

ленския екип на Американската академия по отоларингология - 

специализирана хирургия в областта главата и шията, а преди тази 

позиция е бил изпълнителен директор на Фондацията за сърдечно-

съдови изследвания. В допълнение, Уайт е преподавател в Джорджтаунския университет 

и Обществения колеж на Северна Вирджиния. Уайт има магистърска степен от Универ-

ситетския колеж на Мериленд и бакалавърска степен по управление на информацион-

ните системи от Университета на Мериленд. Джони е носител множество награди и 

признания за работата си в асоциацията, включително е обявен за един от 40-те най-по-

пулярни иноватори на асоциацията от DCA Live през 2017 г. 
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д-р Иво Костов 

Сертифициран оценител за оценка на ТПВ, ФАФИ, НИ, МС, член 

на Американското общество на оценителите (ASA), член на Полс-

кото научно дружество на недвижимите имоти (TNN), член-учре-

дител на Камарата на независимите оценители в България и РК 

Варна, член на УС на КНОБ в периода 2014-2017 г., член на 

Учебно-методичния съвет на КНОБ в периода 2015-2017 г., препо-

давател в катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ в Ико-

номически университет - Варна. 

 

 

 

 

Райчо Дянков, 

Професионален оценител на недвижими имоти, член на КНОБ, ре-

гистриран оценител и член на RICS със специализация в сферата 

на бизнес имотите. Дългогодишен опит и експертиза в развитието 

и финансирането на недвижими имоти, покупката и продажбата 

им, управлението на портфейли от имоти и Магистър по бизнес 

администрация и висше образование в сферата на управлението. 

 

 

 

 

 

 

 

Доц. д-р Драгомир Стефанов 

Лектор по дисциплините „Финансиране на бизнеса”, „Управление 

на инвестиционно-строителни проекти”, „Финансиране и инвести-

ции в недвижими имоти”, „Управленско консултиране в бизнеса с 

недвижими имоти” и др. в УНСС. Има над 30 публикации в об-

ластта на инвестиционния мениджмънт. Участвал е в множество 

научноизследователски проекти. Специализирал е в Англия (2007) 

и САЩ (2010). От 2017 година, доц. Стефанов е главен редактор 

на научно списание „Недвижими имоти & Бизнес”, а от 2019 го-

дина е член на УС на Българската фасилити мениджмънт асоциа-

ция. 
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Доц. д-р Мария Станимирова 

Доцент, д-р по икономика и ръководител „Аграрна икономика“ 

при Икономически университет - Варна. Изследва процесите 

свързани с управлението на поземлените ресурси и пазара на зе-

меделска земя. Участва в процеса на възстановяване на поземле-

ната собственост през периода 1997 - 2003 г. През 2003 г. защи-

тава дисертация на тема: „Пазарът на земеделска земя в Репуб-

лика България“. Има над 80 научни и практически публикации в 

специализирани издания в страната и чужбина. От 2015 г. ръко-

води екипа за обучение по правоспособността „Оценка на земе-

делски земи и трайни насаждения“ към КНОБ. 

 

 

 

Доц. д-р Маню Моравенов 

Регистриран оценител и професионален член на RICS. Той е дъл-

гогодишен преподавател във ВУЗФ - София, като е титуляр на 

курсовете „Оценки на недвижими имоти“, „Алтернативни инвес-

тиции“, „Електронни борси“, и „Международни пазари на недви-

жими имоти“. Регистриран оценител на предприятия и вземания в 

КНОБ. Той е партньор в оценителска компания „Импакт Оцени-

тели“ ООД и член на REV комитета към КПО. Маню Моравенов 

има над 25 годишен опит в сферите на финансите и инвестициите, 

пазара на недвижими имоти и капиталовите пазари. Той е заемал и продължава да заема 

ръководни длъжности, както в частни компании, така и в институциите и неправителст-

вените организации на българския капиталов и инвестиционен пазар. 

 

 

 

д-р Калина Кавалджиева 

Сертифициран оценител на Търговски предприятия и взема-

ния, Интелектуална и индустриална собственост и други фак-

тически отношения. Преподавател в УНСС по Бизнес оценя-

ване. Написала е редица книги, статии и доклади в областта на 

оценяването. Практикуващ оценител от над 20 години. Основ-

ните интереси в които работи са оценяване, извеждане на стой-

ност, финансова устойчивост, поносимост и др. в сферата. 
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ПРЕДГОВОР 

Скъпи колеги независими оценители, 

За осми пореден път Камарата на независимите оценители в България организира 

Националната си конференция. 

Живеем в бих казал предизвикателни времена. През последните две години об-

ществото беше и е подложено на различни предизвикателства. Пандемията постави чо-

вечеството в невиждана до сега ситуация която изцяло промени неговото съществуване. 

От същество което е постигало постиженията си чрез социални връзки и взаимодействие, 

човекът трябваше да се научи да живее затворен и в сравнително мирни времена да се 

постави в изолация. Това коренно промени както социалния живот, така и начина на уп-

равление на икономиката. Бизнесът трябваше да промени стилът си на съществуване. 

Служителите напуснаха офисите и заработиха от вкъщи, голяма част от производстве-

ните предприятия бяха затворени, същото се случи с услугите, културата и образовани-

ето. Днес, две години след началото на пандемията светът е изправен пред предизвика-

телството на войната. Войната в Украйна ни припомни, че мирът е крехко нещо което 

лесно се разрушава но трудно се връщаш към него. 

Светът който познавахме до скоро вече не е същия. С промяната на управлението 

на икономиката и с напредването на развитието на технологиите, ролята на оценителс-

ката професия за обществото стана по-важна а професията на независимия оценител все 

по-отговорна. Като независими оценители ние трябва да бъдем информирани, да следим 

икономическите промени, да полагаме усилия за своето надграждащо обучение, така, че 

със своята дейност да даваме на обществото качествено и в същото време безпристрастно 

мнение за стойността на различни активи. 

Вярвам, че КНОБ като организация носеща отговорността да регулира професи-

ята на независимия оценител в България със специален закон, през последните години 

успя да постави професията на различно и по-високо ниво. Освен, че влагаме много уси-

лия в това да предоставяме качествени обучения на оценителите, ние като организация 

заедно с членовете на управителния съвет и другите два органа на управление, предпри-

ехме редица инициативи така, че да бъдем в подкрепа на оценителите в България. 

Събития като конференцията днес са повод да обменим опит, да се срещнем и 

научим нови неща. Радвам се, че днес имаме възможност да се бъдем тук на живо а с 

помощта на новите технологии да достигнем до повече колеги в различни части на стра-

ната. 

Радвам се, че нашите лектори приеха поканата ни да се включат в тазгодишната 

конференция. Сред тях има както хабилитирани преподаватели с богат академичен и 

практически опит, така и доказани специалисти в областта на оценяването и консулта-

циите.  

За мен е чест в качеството ми на председател на Управителния съвет на КНОБ от 

мое име от името на управителния съвет да ви приветствам с добре дошли. 

Инж. Георги Георгиев, MRICS RV, REV 

Председател на УС на КНОБ 
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АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА

Кжищоф Гжежик REV FRICS
Председател на TEGOVA

Конференция на КНОБ – Пловдив, България, 21 май 2022 г.
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Европейската група на оценителските асоциации (TEGOVA)

Създава европейските стандарти за оценяване на имоти от 1977 г.
70 асоциации-членки (включително КНОБ)
39 държави (включително Аржентина, Канада, САЩ, ОАЕ)
70 000 квалифицирани оценители

Публикации
Европейски стандарти за оценяване
Европейски стандарти за бизнес оценяване
Октомври 2022 г.: Европейски стандарти за оценяване на съоръжения, машини и 
оборудване
Паневропейско звание REV (сега вече и за бизнес оценители)
Признат от TEGOVA оценител на жилищни имоти (TRV)
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Европейски стандарти за оценяване

Европейски стандарти за бизнес оценяване
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Синята книга е в крак със законодателството и 

политиките на ЕС

Дефинициите и концепциите в ЕСО са базирани на законодателството на ЕС, 
включително Директивата за ипотечните кредити и Регламента за капиталовите 
изисквания.

Подробно разгледани са въпроси с ключово значение за европейската оценителска
практика, като енергийна ефективност, устойчивост и усъвършенствани 
статистически модели.

Част VII, „Законодателството на Европейския съюз и оценяването на имоти“ 
съставлява уникално изложение, което дава на практикуващите оценители 
представа каква част от регулаторната рамка на недвижимите имоти се основава на 
правото на ЕС, което е еднакво ценно за европейските и национални надзорни 
органи, създателите на политики и академичната общност.
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Методология на оценяването

На Общото събрание на TEGOVA, проведено в София на 12 октомври 2019 г., се

дискутира дали сравнителният метод следва да бъде ограничен до цени на

реализирани сделки или може да се прилага и за офертни цени и т.н. Това доведе до

доклада “Pricing to Market” („Ценообразуване според пазара“) на Ник Френч и в крайна

сметка до следното значимо изменение в ЕСО:

„6.2. В идеалния случай сравнителният метод извежда оценка на пазарната стойност

чрез анализ на цените, получени при продажба или отдаване под наем на имоти,

аналогични на оценявания имот, последван от коригиране на единичните стойности, за

да се отчетат разликите между пазарните аналози и оценявания имот. Оценителите

трябва обаче да вземат предвид и друга относима пазарна информация и данни,

на които може да се наложи да придадат по-голяма тежест, особено при пазари

или ситуации, където информацията за сделките е ненадеждна или просто не е

налична.
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Две актуални горещи теми в оценяването

Европейският закон за климата и значението му за оценяването

Предложения за изменения на регламента за капиталовите изисквания 
(РКИ)
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Европейски закон за климата – „Fit For 55“

Европейският закон за климата, в сила от юли 2021 г., постановява, че емисиите на 
парникови газове (ПГ) в ЕС трябва да се намалят с 55% до 2030 г. и да бъде постигната 
въглеродна неутралност до 2050 г.

Европейският зелен пакт е пакетът от законодателни актове, необходими за постигане 
на тези цели. Той обхваща цялата икономика: промишленост, услуги, транспорт, 
земеделие и най-важното от всичко: сградите, тъй като те сами по себе си причиняват 
36% от емисиите на парникови газове в ЕС.

Никой отделен сектор не може да се освободи или да намали ангажимента си, защото 
всички сектори са напрегнати до краен предел. Например, производството на 
автомобили трябва да бъде въглеродно неутрално до 2035 г. Това е индустриална 
революция.

13



Голямо предизвикателство за недвижимите имоти

Въздействието върху сектора на недвижимите имоти ще бъде дори по-голямо, 
отколкото предполага целта „Fit for 55“:

Комисията изчислява, че за да се постигне сумарно намаляване на емисиите на 
парникови газове с 55% от всички сектори, емисиите от сектора на сградите трябва 
да намалеят с 60% до 2030 г. в сравнение с нивата от 2015 г.

Емисиите от жилищния сектор трябва да се намалят с 61%-65%.

Емисиите от сградите бяха намалени с 18% между 2005 и 2017 г. Сега те трябва да 
намаляват с почти трикратно по-висок темп.
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Стъпка 1: Изменение на Директивата за енергийна 

ефективност (ДЕЕ)

Настоящото задължение за енергийно обновяване на 3% от обществените сгради
годишно разширява обхвата си:

от сгради, притежавани и ползвани от централната власт, до всички нива на 
управление: централно, регионално и местно, а сега ще се включат и сградите под 
наем!

От всякакво ниво на енергийна ефективност до почти пълна енергийна 
неутралност!
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Стъпка 2: Проект за директива за енергийните

характеристики на сградите, публикуван на 15 декември 

2021 г.
Хармонизиране на сертификатите за енергийни характеристики, така че клас „G“ на 
тези сертификати да съставлява навсякъде 15% от националния сграден фонд с най-
лоши характеристики.

В комбинация с минимални стандарти за енергийна ефективност (MEPS), които 
определят, че:

Всички обществени сгради и нежилищни частни сгради трябва да бъдат със 
сертификат за енергийни характеристики клас „F“ до 2027 г. и клас „E“ до 2030 г.

Частните жилищни сгради трябва да бъдат клас „F“ до 2030 г. и клас „E“ до 2033 г.

Предложенията засягат всички сгради в сегмента 15% сгради с най-лоши енергийни 
характеристики, а не само тези за продажба или отдаване под наем
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Европейски стандарти за оценяване 2020 г.

ЕСО 6 Оценяване и енергийна ефективност

ЕСО 2020 г. вече включват първия по рода си стандарт на TEGOVA за оценяване и 
енергийна ефективност.

„Правното задължение за обновяване на сградата до по-високо ниво на енергийна
ефективност до определена дата или при настъпване на определено събитие (напр.
отдаване под наем, продажба) неизбежно води до сериозен разход, който оказва влияние
върху пазарната стойност, тъй като към тази дата или това събитие собственикът
ще трябва да плати за ремонтни дейности.

Оценителите трябва да проверят за такива законови срокове и събития, и при тяхното
настъпване трябва да вземат предвид разходите за ремонт, който би бил достатъчно
обхватен за постигане на изискваното ново ниво на енергийна ефективност или
съответствие с бъдещи изисквания, които предстои да влязат в сила, както и да
отчетат до каква степен тези разходи оказват влияние върху пазарната стойност към
датата на оценката”
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Дневен ред на TEGOVA относно енергийната 

ефективност и оценяването

TEGOVA избра членовете на новия Съвет за европейски стандарти за оценяване с
приоритет изготвяне на Насоки за това как оценителите да се адаптират към
предизвикателствата на оценката на енергийната ефективност. Някои държави, между
които Франция, вече налагат ограничения върху продажбата или отдаването под наем
на имоти. ЕСО 2020 посочват примери от няколко държави.

Може би най-важната от тези Насоки ще се отнася до финансовата подкрепа. Банките за
операции на дребно несъмнено ще предлагат милиони унифицирани европейски заеми
за реновиране, обезпечени с държавни гаранции и свързани със стойността на
сградите.

Оценителите ще трябва да интегрират тази мащабна държавна подкрепа в своите
оценки.
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Регламент за капиталовите изисквания

Директива за капиталовите изисквания (РКИ/ДКИ IV)

Пакетът „CRR/CRD IV“ транспонира новите стандарти за банковия капитал
(Споразумение Базел III) в правото на ЕС от 1 януари 2014 г.

Той разглежда проблема с банките с недостатъчен капитал, като поставя по-строги
пруденциални изисквания към банките чрез задължаването им да поддържат
достатъчно капиталови резерви и ликвидност и определяне на правила за
третиране на капитала на ипотечните обезпечения

Определения на стойности
Общи принципи на оценяване
Преференциално рисково тегло на ипотечното обезпечение

Така пакетът РКИ/ДКИ IV е от значение не само за банковия сектор, а засяга и
оценяването на недвижими имоти
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Регламент за капиталовите изисквания

Действаща редакция на член 229 (1) База на стойността

Член 229, параграф 1
„При обезпечения с недвижими имоти обезпечението се оценява от независим
оценител по пазарна или по-ниска от пазарната стойност…

В тези държави членки, които са предвидили строги критерии за оценяването на
ипотечната заемна стойност в законови и подзаконови нормативни разпоредби,
имотите може вместо това да бъдат оценявани от независим оценител по стойност,
по-ниска или равна на ипотечната заемна стойност…”
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Регламент за капиталовите изисквания

Пазарна стойност и ипотечна заемна стойност

Член 4, параграф 76 „пазарна стойност“

по отношение на недвижим имот означава очакваната сума, по която на датата на
определянето на оценката му имотът може да бъде прехвърлен между желаещи да
встъпят в сделка продавач и купувач като необвързани помежду си страни след
подходящо проучване на пазара, при което всяка от страните е действала информирано,
благоразумно и без принуда;

Член 4, параграф 74 „ипотечна заемна стойност“

означава стойността на недвижимия имот, определена посредством разумна оценка на
възможността за бъдеща пазарна реализация на имота при отчитането на неговите
дългосрочни устойчиви аспекти, общите и местните пазарни условия, както и текущото
използване и възможностите за друго подходящо използване на имота;
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Тълкуване на дефиницията на пазарната стойност

(ЕСО 2020 – ЕСО 1)

4.2.1. Очакваната сума… Това се отнася до цена, изразена в пари… платима за
имота при сделка между страни, действащи независимо една от друга.
Пазарната стойност се измерва като най-вероятната цена, която с разумно
очакване може да се получи на пазара към датата на оценката при допусканията
в дефиницията за пазарна стойност. Това е най-добрата цена, която с разумно
очакване може да бъде получена от продавача и най-изгодната цена, която с
разумно очакване може да бъде получена от купувача.

4.3.4. Концепцията на „най-ефективно използване“ ('highest and best use' -
HABU) е неразделна част от пазарната стойност и представлява начин на
използване на имот, което е физически възможно, с разумно очакване вероятен,
законен е или има голяма вероятност да стане законен, и който води до най-
високата стойност на имота към датата на оценката.
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Предложена нова база за оценка: „Стойност на имота“

Предложено допълнение към член 4

(74а) „стойност на имота“

означава стойността на недвижимия имот, определена в съответствие с член 229, 
параграф 1.
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Предложено изменение на член 229 РКИ
Принципи на оценка за приемливи обезпечения, различни от финансови 

обезпечения

параграф 1 се заменя със следния текст:
'1. Оценяването на недвижими имоти трябва да отговаря на всяко от следните
изисквания:
(a)стойността се оценява независимо от процедурите за придобиване на ипотека,

обработка на заем и вземане на решение за заем на институцията от независим
оценител, който притежава необходимите квалификации, умения и опит за
извършване на оценка;

(b)стойността се оценява посредством разумно консервативни критерии за
оценяване, които отговарят на всяко от следните изисквания:

(i)стойността не включва очакванията за увеличение на цените;
(ii) стойността се коригира, за да се отчете възможността текущата пазарна цена
да бъде значително над стойността, която би била устойчива през целия срок на заема;
в) стойността не е по-висока от пазарната стойност на недвижимия имот, когато
такава пазарна стойност може да се определи. Стойността на обезпечението
отразява резултатите от наблюдението по член 208, параграф 3, и отчита всички
предходни претенции към недвижимия имот.“;
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Предложено изменение на член 208 РКИ

Разрешено използване на автоматизирани модели за 

оценка
добавя се следният параграф 3а:

3а. В съответствие с параграф 3 и след одобрение от компетентните органи,
институциите могат да извършват оценка и преоценка на стойността на имота чрез
усъвършенствани статистически или други математически методи („модели“),
разработени независимо от процеса по вземане на решение за отпускане на кредит, при
спазване на следните условия:
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Предложено изменение на член 208 РКИ, продължение
Условия за използване на автоматизирани модели за 

оценка
(a) институциите определят в своите политики и процедури критериите за използване на модели за оценка, преоценка и

наблюдение на стойностите на обезпеченията. Тези политики и процедури трябва да отчитат доказания минал опит
с прилагането на такива модели, разглежданите специфични за имота променливи, използването на минимално
налична и точна информация и несигурността на моделите;

(b) институциите гарантират, че използваните модели са:

(i) специфични за имота и местоположението и с достатъчно ниво на детайлност;

(ii) валидни и точни и подлежат на обхватни и редовни Бек тестове спрямо действително наблюдаваните цени
на сделките;

(iii) базирани на достатъчно голяма и представителна извадка от наблюдавани цени на сделките;

(iv) базирани на актуални данни с високо качество;

(с)институциите носят крайната отговорност за приложимостта и ефективността на моделите, докато
оценителят, споменат в параграф 3, буква б), отговаря за оценката, извършвана чрез тези модели и
институциите са наясно с методологията, входните данни и допусканията на използваните модели;

d) институциите гарантират, че документацията на моделите е актуална;

e) институциите са внедрили подходящи ИТ процеси, системи и възможности и разполагат с достатъчно и точни данни за
всяка базирана на модел оценка или преоценка на обезпеченията;

f) изведените чрез моделите оценки се валидират независимо и процесът на валидиране като цяло е в съответствие с
принципите, изложени в член 185, и независимият оценител, споменат в параграф 3, буква б), отговаря за крайните
стойности, използвани от институцията за целите на настоящата глава.“
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HOT TOPICS IN VALUATION 

Krzysztof Grzesik REV FRICS 
Chairman of TEGOVA

CIAB Conference – Plovdiv, Bulgaria, 21st May 2022
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The European Group of Valuers’ Associations (TEGOVA)

Europe’s property valuation standards setter since 1977
70 member associations (including CIAB)
39 countries (including Argentina, Canada, USA, UAE)
70 000 qualified valuers

Outputs
European Valuation Standards
European Business Valuation Standards
October 2022: European Plant, Machinery & Equipment Valuation Standards
Pan European REV Designation (Also now for Business Valuers)
TEGOVA Residential Valuer (TRV)
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European Valuation Standards

European Business Valuation Standards
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The Blue Book is in lock-step with EU law 

and policy

EVS definitions and concepts are rooted in EU law including Mortgage Credit Directive and
Capital Requiremenst Regulation.

Key EU valuation influences such as energy efficiency, sustainability and Advanced
Statistical Models are covered in detail.

Part VII ‘European Union Legislation and Property Valuation’ is a unique exposé enabling
practicing valuers to understand how much of the real estate regulatory environment is
based on EU law, equally valuable to European and national supervisory authorities, policy
makers and academics.

31



Valuation Methodology

At the TEGOVA General Assembly in Sofia on 12 October 2019, there was a debate on whether

the Comparable Method should be restricted to sales prices or whether it can accommodate

asking prices, etc. That led to the report "Pricing to Market" by Nick French and finally, a major

change to EVS which now states:

“6.2. Ideally the Comparative Method assesses Market Value through an analysis of prices

obtained from sales or lettings of properties similar to the subject property followed by

adjustment of the unit values to take account of differences between the comparable properties

and the subject property. However, valuers should also have regard to other relevant market

information and data upon which they may need to place greater reliance particularly in

those markets or situations where information about transactions is either unreliable or

simply not available.”
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Two Current Hot Topics in Valuation 

The Affect on Valuation of European Climate Law

Proposals for Revised Capital Requirements Regulation (CRR)
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European Climate Law  – “Fit For 55”

The European Climate Law – statutory since July 2021 – lays down that EU Green House Gas
(GHG )emissions must decrease by 55% by 2030 and be net-zero by 2050.

The European Green Deal is the package of legislation needed to achieve those targets. It
covers the entire economy: industry, services, transport, farming, and the most important of
all: buildings, since they alone account for 36% of EU GHG emissions.

No single sector can escape or reduce its burden, because all sectors are stretched to the limit.
For example, car manufacturing has to be carbon-neutral by 2035. That’s an industrial
revolution.
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A Major Challenge for Real Estate 

The impact on real estate will be even bigger than the ‘Fit for 55’ slogan suggests:

The Commission estimates that, for all sectors to reach an overall 55% GHG emission
reduction, buildings sector emissions will need to fall by 60% by 2030 compared to 2015
levels.

With emissions in the residential sector falling by 61%-65%.

Building emissions were reduced by 18% between 2005 and 2017. They now need to fall
at nearly three times that rate.
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Step 1: Revision of Energy Efficiency Directive (EED) 

The current obligation to energy-renovate 3% of public bodies’ buildings per year is extended:

from buildings owned and occupied by central government to all levels of government:
central, regional, local and now to include rented buildings!

From just any energy efficiency level to near-zero energy level!
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Step 2: Proposed Directive on the Energy 

Performance of Buildings published on 15 December 2021

Harmonisation of energy performance certificates so that everywhere, EPC class ‘G’
represents the 15% worst-performing national building stock.

Combined with minimum energy performance standards (MEPSs) laying down that:

All public buildings and non-residential private buildings must be EPC ‘F’ class by 2027
and ‘E’ class by 2030.

Private residential buildings must be ‘F’ class by 2030 and ‘E’ class by 2033.

The proposals concern all buildings among the 15% worst-performing segment, not just those
up for rent or sale
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European  Valuation Standards 2020

EVS 6 Valuation and Energy Efficiency

EVS 2020 now includes TEGOVA’s first-ever Standard on Valuation and Energy Efficiency.

“A legal obligation to renovate a building to a higher level of energy efficiency by a fixed date or
at a certain inflection point (e.g. rental, sale) creates an unavoidable major cost that impacts
Market Value, as the owner at that date or inflection point will have to pay for renovation works.

Valuers must check for these legal deadlines and inflection points and when they appear, must
estimate the cost of a renovation deep enough to meet the required new level of energy efficiency
or future requirements that are sufficiently close to coming into force and consider the extent to
which these costs affect the Market Value at the date of valuation.”

38



TEGOVA’s  Agenda on Energy Efficiency and Valuation 

TEGOVA has nominated a new European Valuation Standards Board with a priority to draft
Guidance Notes on how valuers are to adapt to the challenges of energy efficiency valuation.
Already several countries like France are applying restrictions in the sale or rental of
properties. There are some country examples in EVS 2020.

Perhaps the most important Guidance will concern financial support. Retail banks will
undoubtedly be offering millions of unified EU Renovation Loans backed with public
guarantees and linked to the buildings’ value.

Valuers will need to integrate that massive public support into their estimations.
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Capital Requirements Regulation 

Capital Requirements Directive (CRR/CRD IV)

The  ‘CRR/CRD IV’ package   transposed  new standards on bank capital (Basel III agreement) 
into the EU law from 1 January 2014 

Tackles the problem of banks holding insufficient capital by setting stronger prudential
requirements for banks, requiring them to keep sufficient capital reserves and liquidity
and sets rules for the treatment of mortgage collateral capital

Definition of values
General valuation principles
Preferential risk weights of mortgage collateral

Thus CRR/CRD IV package is not only of significance to the world of banking but also
impinges on real estate valuation
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Capital Requirements Regulation 

Current Article 229 (1) The Basis of Value

Article 229(1)
“For immovable property collateral, the collateral shall be valued by an independent valuer

at or at less than the market value…

In those Member States that have laid down rigorous criteria for the assessment of the
mortgage lending value in statutory or regulatory provisions the property may instead be
valued by an independent valuer at or at less than the mortgage lending value… “
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Capital Requirements Regulation 

Market Value and Mortgage Lending Value

Article 4 (76) 'market value’

means, for the purposes of immovable property, the estimated amount for which the property
should exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing seller in an
arm's-length transaction after proper marketing wherein the parties had each acted
knowledgeably, prudently and without being under compulsion;

Article 4 (74) ‘mortgage lending value’

means the value of immovable property as determined by a prudent assessment of the future
marketability of the property taking into account long-term sustainable aspects of the
property, the normal and local market conditions, the current use and alternative appropriate
uses of the property;
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Interpretation of Definition of Market Value 

(EVS 2020 – EVS 1) 

4.2.1. The estimated amount … This refers to a price expressed in terms of
money…payable for the property in a transaction between parties acting
independently of each other. Market Value is measured as the most probable price
reasonably obtainable in the market at the date of valuation on the assumptions of the
Market Value definition. It is the best price reasonably obtainable by the seller and the
most advantageous price reasonably obtainable by the buyer

4.3.4. The concept of 'highest and best use' (HABU) is integral to Market Value and is
the use of a property that is physically possible, reasonably probable, legal or likely to
become so, and that results in the highest value of the property at the date of
valuation.

43



Proposed New Valuation Basis: “Property Value”

Proposed Addition to Article 4

(74a) ‘property value’

means the value of immovable property determined in accordance with Article 229 (1)
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Proposed Revision to Article 229 CRR
Valuation principles for eligible collateral other than financial collateral

paragraph 1 is replaced by the following:
‘1. The valuation of immovable property shall meet all of the following requirements:
(a)the value shall be appraised independently from an institution’s mortgage acquisition, loan
processing and loan decision process by an independent valuer who possesses the necessary
qualifications, ability and experience to execute a valuation;

(b)the value is appraised using prudently conservative valuation criteria which meet all of the
following requirements:

(i) the value excludes expectations on price increases;
(ii) the value is adjusted to take into account the potential for the current market price to be
significantly above the value that would be sustainable over the life of the loan;
(c) the value is not higher than a market value for the immovable property where such market
value can be determined. The value of the collateral shall reflect the results of the monitoring
required under Article 208(3) and take account of any prior claims on the immovable property.’;
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Proposed Revision to Article 208 CRR

Permitted Use of Automated Valuation Models

the following paragraph 3a is inserted:

3a. In accordance with paragraph 3 and subject to the approval of the competent authorities,
institutions may carry out the valuation and revaluation of the property value by means of
advanced statistical or other mathematical methods (‘models’), developed independently from
the credit decision process, subject to the fulfilment of the following conditions:

46



Proposed Revision to Article 208 CRR cont’d

Conditions for Use of Automated Valuation Models
(a) the institutions set out, in their policies and procedures, the criteria for using models to valuate, revaluate and monitor the values

of collateral. Those policies and procedures shall account for such models’ proven track record, property-specific variables
considered, the use of minimum available and accurate information, and themodels’ uncertainty;

(b) the institutions ensure that the models used are:

(i) property and location specific at a sufficient level of granularity;

(ii) valid and accurate, and subject to robust and regular back-testing against the actual observed transaction prices;

(iii) based on a sufficiently large and representative sample, based on observed transaction prices;

(iv) based on up-to-date data of high quality;

(c) the institutions are ultimately responsible for the appropriateness and performance of the models, the valuer referred to in
paragraph 3, point (b), is responsible for the valuation that is made using the models and the institutions understand the
methodology, input data and assumptions of the models used;

(d) the institutions ensure that the documentation of the models is up to date;

(e) the institutions have in place adequate IT processes, systems and capabilities and have sufficient and accurate data for any model-
based valuation or revaluation of collateral;

(f) the estimates of models are independently validated and the validation process is generally consistent with the principles set out in
Article 185, and the independent valuer referred to in paragraph 3, point (b) is responsible for the final values used by the
institution for the purposes of this Chapter.’
‘
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Текущо състояние на 
оценителската практика

Джони Уайт, MBA, CAE, CMP
Изпълнителен директор

Осма национална
конференция на 
оценителите
Актуални проблеми на 
оценителската практика
21 май 2022 г.
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Какво е 
ASA?

Американското общество на оценителите (ASA) е организация 
с нестопанска цел на професионалните оценители, посветена 
на образованието, развитието и растежа на оценителската
професия.

ASA е най-старата оценителска организация, международна 
по своята структура и единствената голяма организация, 
представляваща всички дисциплини на специалистите по 
оценяване.
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Мисията на ASA е да увеличава общественото доверие в нашите 
членове и в оценителската професия чрез спазване на най-
високите нива на етични и професионални стандарти. ASA …

• Присъжда професионални звания на квалифицирани членове

• Насърчава върхови професионални постижения на своите членове

• Установява и поддържа принципи и етичен кодекс на оценителската
практика 

• Предоставя обучение по оценяване на практикуващи оценители и 
други лица

• Стреми се към постигане на всеобщо признание за обективността и 
безпристрастността на членовете ѝ 

• Насърчава обмена на идеи и опит между членовете

• Стреми се да получи признание на оценителската професия

• Развива общество по интереси сред практикуващите оценителската
професия и ползвателите на услугите ѝ

• Насърчава изследователската и развойната дейност във всички сфери 
на оценителската професия

Обзор на ASA

Член на Съвета 
по 

международни 
стандарти за
оценяване

Специални 
звания на 

бизнес 
оценителите

(CEIV, IA)

Международно
призната

Най-строги
изисквания към 
квалификациите

на членовете

Най-старата 
оценителска
организация

Членове от 
целия свят

Застъпничество 
за членове

Образование на 
най-високо ниво

Спонсор на The 
Appraisal 

Foundation

Мултидисципли
нарна 

организация

Член на 
Международния 

институт на 
бизнес 

оценителите

Член на 
Международната 

коалиция за 
етични стандарти

Лидерство в 
техническото

мислене

Рецензирани 
публикации за 

бизнес 
оценяването

3
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Какво правят 
оценителите 
на ASA?

V

4

V

РЕЦЕНЗИЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОЦЕНКИ

БИЗНЕС 
ОЦЕНКИ

СКЪПОЦЕННИ 
КАМЪНИ И 

БИЖУТА

МАШИНИ И 
ТЕХНИКА

ЛИЧНО 
ИМУЩЕСТВО

НЕДВИЖИМИ 
ИМОТИ

V
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Клонове на ASA

• ASA има 66 клона по целия свят

• Клоновете са независими юридически лица 
със собствен устав и ръководители, избрани 
на местно ниво

• Клоновете предоставят местна подкрепа на 
своите членове, както и възможности за 
образование и срещи

• Централата на ASA осигурява 
административна подкрепа на клоновете
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Образователни 
програми на ASA

• ASA предлага оценителско образование след 
бакалавърска степен под формата на курсове 
по принципи на оценяването (POV) и 
специализирани курсове на по-високо ниво

• Курсовете се водят от висококвалифицирани 
практикуващи специалисти, които са добре 
запознати с тънкостите на съвременната 
работна среда

• Курсовете на ASA се предлагат по целия свят 
виртуално, на място по работните места и в 
университети

• Опциите за самостоятелно обучение, онлайн 
обучение и уебинари правят курсовете на 
ASA удобни и достъпни за 
професионалистите с малко свободно време
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Образователни 
програми на ASA

Серията „Принципи на оценяването“ в шест 
дисциплини:

• Повече от 2200 курсисти годишно

• Онлайн курсове

• Аудио програми

• Национални и международни курсове 
на място

• Курсове, предлагани в партньорство с 
университети

• Курсове, предлагани в партньорство с 
колегии
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Рамка на  
оценителската
професия

Стандарти

Управление

Професионално 
акредитиране

57



Стандарти
Протоколи

USPAP и IVS

Организацията за стандарти 
включва

• оценители

• ползватели на оценителски
услуги

• регулатори

Експертите разработват и 
актуализират стандартите
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Открит, публичен, прозрачен процес с 
широк обществен дебат

Актуализации за отразяване на 
пазарните условия, нови и 
нововъзникващи области и 
променящата се правна рамка

Стандарти
Протоколи

USPAP и IVS
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Бъдещи перспективи

12
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Кризата в търсенето и предлагането

61



Инфлация
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Разделени правителства
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Хибридни офиси
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Електронен превод на средства
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Климатични промени
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Оценителската професия

• В крак с тенденциите на пазара

• Разбиране за подходящите подходи за определяне на стойността, 
които могат да бъдат разходен подход, приходен подход, 
сравнителен подход, подход на дисконтираните парични потоци 
и т.н.

• Адекватно деловодство

• Внедряване на технологии

• Изграждане на мрежа от квалифицирани експерти

• ПРИСЪЖДАНЕ НА ЗВАНИЯ

19
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85-та годишна 
международна

конференция на ASA
10-12 септември 2022 г.

Тампа, Флорида
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Благодаря
Джони Уайт

ASA

johnniewhiteceo@appraisers.org

703-733-2108
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Current Valuation Practice 

Johnnie White, MBA, CAE, CMP
CEO 

8th National Valuation 
Conference 
Topical Issues in 
Valuation Practice
May 21, 2022
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What is 
ASA?

The American Society of Appraisers (ASA) is a non-profit 
organization of appraisal professionals dedicated to the 
education, development and growth of the appraisal profession.

ASA is international in structure and is the oldest and only major 
appraisal organization representing all disciplines of appraisal 
specialists.
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The mission of the ASA is to foster the public trust of our members and 
the appraisal profession through compliance with the highest levels of 
ethical and professional standards. ASA…

• Awards professional designations to qualified members

• Fosters professional excellence in its membership

• Establishes and maintains principles of appraisal practice and a code of 
ethics

• Provides valuation education to practicing appraisers and others

• Strives for universal recognition that members are objective and unbiased

• Promotes the exchange of ideas and experiences among members

• Seeks to attain recognition of the appraisal profession

• Cultivates a community of interests amongst users of and members of the 
appraisal profession

• Promotes research and development in all fields of the appraisal profession

ASA At-A-Glance

Member of 
International 

Valuation 
Standards Council

Specialty BV 
Designations 

(CEIV, IA)

Internationally-
Recognized

Most Rigorous 
Membership 
Qualifications

Longest-Standing 
Appraisal 

Organization

World-Wide 
membership

Advocacy for 
Members

Best-In-Class 
Education

Sponsor of The 
Appraisal 

Foundation

Multi-Disciplinary 
Organization

Member of 
International 
Institute of 

Business Valuers

Member of 
International 

Ethics Standards 
Coalition

Technical Thought 
Leadership

Peer-Reviewed 
Business 

Valuation Review

3
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What Do ASA 
Appraisers Do?

V

4

APPRAISAL REVIEW 
AND 

MANAGEMENT

BUSINESS 
VALUATION

GEMS AND 
JEWELRY

MACHINERY AND 
TECHNICAL 
SPECIALTIES

PERSONAL 
PROPERTY

REAL PROPERTY

V
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ASA Chapters

• ASA has 66 chapters throughout the world

• Chapters are independent, legal entities with 
their own elected officials and bylaws

• Chapters provide local support to their 
member base as well as educational offerings 
and meetings

• ASA headquarters provides administrative 
support to chapters
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ASA’s 
Educational 

Programs

• ASA provides post-baccalaureate education in 
valuation through Principles of Valuation (POV) 
courses and higher-level specialty courses

• Courses are taught by highly skilled 
practitioners who are well versed in the 
intricacies of today’s workplace

• ASA courses are offered worldwide virtually, on-
site at places of employment and Universities

• Self-study, online and webinar options make 
ASA courses convenient and available for the 
busy professional
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ASA’s 
Educational 

Programs

The Principles of Valuation series in six 
disciplines:

• More than 2,200 students annually

• Online courses

• Audio programs

• Domestic and international on-site 
courses

• Courses offered in partnership with 
universities

• Courses offered in partnership with 
compeer societies
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Appraiser Profession 
Framework 

Standards 

Government

Professional 
Credentialing  
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Standards
Protocols
USPAP and IVS  

Standards entity involves 

• valuers 

• users of valuer services

• regulators

Experts develop and updated the 
standards 
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Open, public, transparent with robust 
public comment process

Updated to reflect market conditions, 
new and emerging areas, and changing 
legal environments 

Standards
Protocols
USPAP and IVS  
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Future Outlooks 

12
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Supply and Demand Crisis 

82



Inflation 
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Divided Governments
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Hybrid Offices
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EFT
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Climate Change
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Valuation Profession 

• Must stay up-to-date on the market trends 

• Understand the appropriate approaches to determine value, which 
may be cost approach, income approach, sales comparison approach, 
discount cash flow approach, etc. 

• Appropriate record keeping and documentation 

• Embrace technology 

• Build a network of qualified experts 

• DESIGNATION 

19
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85th Annual 
ASA International 

Conference 
September 10-12, 2022

Tampa, FL  
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Thank you 
Johnnie White 

ASA 

johnniewhiteceo@appraisers.org

703-733-2108
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ОСНОВНИ МОМЕНТИ ПРИ ОЦЕНКАТА НА АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ESG ОПОВЕСТЯВАНЕ 

Доц. д-р Маню Моравенов MRICS 

РЕЗЮМЕ 

 

На практика фирмената оценка се занимава с оценката на акции, облигации и 

други финансови инструменти, емитирани от дружеството, което представлява интерес.  

Разбирането на разликите между отделните финансови инструменти е от решаващо 

значение за процеса на оценяване, тъй като методите за оценяване се различават според 

видовете ценни книжа. 

 

Финансовият инструмент е търгуем договор от всякакъв вид - с парична 

равностойност на правото за собственост в предприятие, с договорно право да получава 

или доставя парични средства, или друг финансов инструмент. Оценяването на някои 

финансови инструменти помага да се определи стойността на цялото дружество, а на 

други само на част от него. Може да изглежда, че оценката на финансовите инструменти 

е най-вече важна за инвестиционните дружества, тъй като емитирането и търговията с 

ценни книжа е най-голямата част от техния бизнес, но тази оценка става все по-важна и 

за производствените и обслужващите компании. Нефинансовите дружества все повече 

участват на пазара на облигации, емитирането на нови акции, както и издаването на 

деривативни инструменти. 

 

Ръководствата на компаниите и инвеститорите изискват оценки на капиталовите 

и дълговите инструменти за множество цели, включващи изисквания за планиране и 

докладване, свързани със: изисквания на одита, корпоративен и личен данък, отложени 

компенсации, формиране и отчитане на план за допълнително възнаграждение в акции 

на служителите, набиране на средства/рекапитализация, сливания, придобивания, 

подкрепа за съдебни спорове, както и консултантски услуги по сделки, включително 

становища за ликвидност и платежоспособност. 

 

Оценките на акциите, облигациите, опциите и дериватите зависят от редица 

променливи. Как е определена цената на дружеството емитент? Как ще се определят 

ценообразуването и стойността в бъдеще? Тези анализи често изискват сложни формули 

и ключови данни/предположения, които в някои случаи могат да доведат до съществени 

различия при определяне на стойността. 

 

Класификация на финансовите инструменти 

Финансовите инструменти могат да бъдат категоризирани по форма в зависимост 

от това дали са парични инструменти или деривативни инструменти: 

• Кешови инструменти са финансови инструменти, чиято стойност се определя 

пряко от пазарите, на които те се търгуват. Те могат да бъдат разделени на ценни книжа, 

които са лесно прехвърлими, и други кешови инструменти като заеми и депозити, където 

както кредитополучателят, така и заемодателят трябва да се споразумеят, за да могат да 

се прехвърлят. 

• Деривативните инструменти са финансови инструменти, които произтичат от 
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стойността и характеристиките на един или повече базови обекти/активи, като: индекс 

или лихвен процент. Те могат да бъдат разделени на борсово търгувани деривати и 

извънборсови деривати.  

 

Финансовите инструменти могат да бъдат категоризирани и по "клас активи" в 

зависимост от това дали са основани на собствения капитал (отразяващи собствеността 

върху емитента) или основани на дълг (отразяващ заем, който инвеститорът е заел на 

емитента). Ако е инструментите са дългови, те могат допълнително да бъдат 

категоризирани в като текущи (с падеж до 1 година) или нетекущи. 

 

Оценяване на акции 

 

Във възможно най-широк смисъл методите за оценка на акции попадат в две 

основни категории: абсолютни и относителни подходи за оценка.  

Абсолютната оценка се опитва да намери присъща стойност на акцията въз 

основа на фундаменталните данни на компанията, като дивиденти, паричен поток и 

темп на растеж. Моделите за оценка, които попадат в тази категория, включват 

- модела на дисконтиране на дивиденти; 

- модела на дисконтирания паричен поток; 

- моделите на остатъчните доходи; и 

- моделите, базирани на активи - ЧСА.  

 

За разлика от абсолютните модели за оценка, моделите за относителна оценка 

функционират, като сравняват въпросното дружество с други подобни дружества (Метод 

на пазарните сравнения). Тези подходи като цяло включват изчисляване на кратни 

(мултипликатори) или съотношения, като: съотношението цена/печалба, съотношението 

печалба/акция, съотношението цена/счетоводна стойност, съотношението 

цена/продажби. Съответно тези мултипликатори или съотношения се сравняват и 

сравняването им със същите на други компании с подобна дейност и характеристики.  

Има един допълнителен подход за оценка на акциите, наречен контингентна 

оценка на претенцията, която използва модели за оценяване на опции и. 

 

Изисквания за ESG оповестяване 

Оценката на устойчивостта на един бизнес се превръща в неизменна част от 

вземането на инвестиционни решения в световен план. Българските Насоки за ESG 

отчитане са изготвени от екипа на Центъра за устойчиви финанси и енергетика, в който 

участват представители на бизнеса (вкл. публични дружества), на банковия сектор и 

академичната общност, Министерство на финансите, Министерство на енергетиката, 

Комисия за финансов надзор, Фонд на фондовете, Българска банка за развитие, 

Българска фондова борса, Българска независима енергийна борса, браншовите 

организации във финансовия сектор, консултантски компании, както и други изявени 

експерти в областта на устойчивите финанси. 

Насоките насърчават дружествата да разкриват публично ESG информация 

периодично, вкл. като част от нефинансовите си декларации. Предложени са и примерни 

ESG показатели, базирани на основните международно утвърдени стандарти в областта, 

които са съобразени със спецификите на българските дружества. 
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Насоките са съобразени с изискванията на приложимата нормативна уредба, 

утвърдена на национално и европейско ниво, както и с и други документи, 

регламентиращи добри корпоративни практики.  

Принципите на устойчиво развитие, обособени като изисквания в Европейската 

зелена сделка са основополагащи за усвояването на ефективни екологични и социални 

практики във взаимодействието между акционери, инвеститори, корпоративни 

ръководства и други заинтересовани страни.  

Насоките за ESG отчитане разглеждат практики на корпоративна, екологична и 

социална отчетност, приложими спрямо тяхната двойна същественост за публичните и 

непубличните дружества и съобразени с общоприетите секторни управленски и 

поведенчески норми.  

 

 

Доц. д-р Маню Моравенов, MRICS 

ИМПАКТ Оценители ООД 

e-mail: mmoravenov@impact.bg  

 

Май, 2022 г. 
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ОСНОВНИ МОМЕНТИ ПРИ ОЦЕНКАТА НА АКЦИИ И
ОБЛИГАЦИИ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ESG ОПОВЕСТЯВАНЕ

Доц. д-р Маню Моравенов MRICS
21 май 2022

К Н О Б
ОСМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ
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✓Разбирането на разликите между отделните финансови 
инструменти е от решаващо значение за процеса на оценяване, 
тъй като методите за оценяване се  различават според видовете 
ценни книжа

✓Финансовият  инструмент е  търгуем договор от всякакъв вид:
o с парична равностойност на правото за собственост в 

предприятие
o с договорно право да получава или доставя парични средства 
o или с друго условие, което определя цената на иструмента в 

зависимост от изменения на цената да бозисен инструмент 
или индекс

✓ Оценяването на някои финансови инструменти помага да се 
определи стойността на  цялото дружество, а на други само на 
част от него

Финансови инструменти
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✓Кешови инструменти са финансови инструменти, чиято стойност  
се определя пряко от  пазарите, на които те се търгуват. Те могат 
да бъдат разделени на:
o ценни книжа, които са лесно прехвърлими; и
o други кешови инструменти като заеми и депозити, където както 

кредитополучателят, така и заемодателят трябва да се споразумеят, за  да 
могат да се прехвърлят

✓Деривативните инструменти са финансови инструменти, които 
произтичат от стойността и характеристиките на един или повече 
базови обекти/активи, като: 
o акции, индекс или лихвен процент
o те могат да бъдат разделени на борсово търгувани деривати и 

извънборсови деривати

Финансови инструменти
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✓Кешови инструменти са финансови инструменти, чиято стойност  
се определя пряко от  пазарите, на които те се търгуват. Те могат 
да бъдат разделени на:
o ценни книжа, които са лесно прехвърлими; и
o други кешови инструменти като заеми и депозити, където както 

кредитополучателят, така и заемодателят трябва да се споразумеят, за  да 
могат да се прехвърлят

✓Деривативните инструменти са финансови инструменти, които 
произтичат от стойността и характеристиките на един или повече 
базови обекти/активи, като: 
o акции, индекс или лихвен процент
o те могат да бъдат разделени на борсово търгувани деривати и 

извънборсови деривати

Финансови инструменти
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Финансови инструменти

Тип на инструмента

Клас активи Ценни книжа Други 

кешови

Борсово търгувани 

деривати

Извънборсови 

деривати

Капиталови Акции - Опции фючърси Опции за акции, 

екзотични 

инструменти

Дългосрочен дълг Облигации Заеми Фючърси на 

облигации

Лихвени  суапове

и опции

Краткосрочен дълг

Сметки, търговски 

книжа

Депозити , 

депозитни 

сертификати

Лихвени фючърси Аргументи за 

форуърдни темпа

Валутна борса - FX спот Валутни фючърси FX опции и суапове

Класификация на  финансовите инструменти според  тяхната група активи и пазар
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Според класификацията на Блумбърг има единадесет основни класа 
финансови инструменти:
1. Суверенни (държавни) облигации - ДЦК
2. Кредитни (корпоративни) облигации
3. Ипотечни облигации
4. Инструменти на паричните пазари
5. Общински облигации
6. Преференциални инструменти
7. Дялови (включват акции, дялове на борсово търгувани фондове (ETFs), 
варанти/права, фючърси върху акции, опции върху акции, опции върху индекси и 
др.)
8. Борсово търгувани стоки – от регулаторна гледна точка не се считат за финансов 
инструмент
9. Индекси – когато има структурирани инструменти върху тях
10. Валути
11. Деривати и структурирани инструменти

Финансови инструменти
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✓Оценките на акциите, облигациите, опциите и дериватите зависят 
от редица променливи:
o Как е  определена  цената на  дружеството емитент? 
o Как ще се определят  ценообразуването и стойността в бъдеще?

✓ Тези анализи често изискват сложни формули и ключови 
данни/предположения, които в някои случаи могат да доведат до 
съществени различия при определяне на стойността

Оценка на финансови инструменти
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Във възможно най-широк  смисъл методите за оценка на акции 
попадат в две основни категории: абсолютни и относителни подходи 
за оценка

✓Абсолютната оценка се опитва да намери  присъща стойност на  
акцията въз основа на фундаменталните данни на  компанията,  като  
дивиденти, паричен поток и темп на  растеж.  Моделите за оценка, 
които попадат в тази категория, включват:
o модела на дисконтиране на  дивиденти;
o модела на  дисконтирания паричен поток;
o моделите на  остатъчните доходи; и
o моделите,  базирани на активи - ЧСА

Оценяване на акции
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За разлика от абсолютните модели за оценка, моделите за 
относителна оценка функционират, като сравняват въпросното 
дружество  с други подобни дружества (Метод на пазарните 
сравнения). Тези подходи като цяло включват изчисляване на кратни 
(мултипликатори) или съотношения, като:
✓ съотношението цена/печалба
✓ съотношението печалба/акция
✓ съотношението цена/счетоводна стойност
✓ съотношението цена/продажби

Съответно тези мултипликатори или съотношения се сравняват  със 
същите  на други компании с подобна дейност и характеристики 

Оценяване на акции
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Моделът на дисконтиране на  дивиденти (Dividend discount model, 
DDM)
✓ основава се на допускането, че дивидента е единствения доход 

съответно възвращаемост, който инвеститорът в акции получава
✓ дивидентите с по-малко волатилни от печалбата и 

възвращаемостта на компаниите - този подход е по малко 
зависим от краткосрочни резки изменения на стойността 

✓ анализаторите често разглеждат стойностите на DDM като 
отразяващи дългосрочна присъща стойност

✓ моделите DDM обаче не могат да бъдат приложени към всяко 
публично дружество - не всяка акция е дивидентна

✓ DDM е най-простият и най-старият подход за определяне на 
настояща стойност на оценяваната акция

Абсолютни  техники за
оценка на акции
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Моделът на дисконтиране на  дивиденти (Dividend discount model, 
DDM)

Абсолютни  техники за
оценка на акции
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Свободният паричен поток на фирмата (Free cash flow to the firm, 
FCFF)
✓ паричен поток от оперативна дейност минус капиталови разходи 

(реинвестициите в нови активи, включително оборотен капитал, 
които са необходими за поддържане на дружеството като 
действащо предприятие)

✓ FCFF е частта от паричния поток, генериран от дейността на 
компанията, която може да бъде изтеглена от облигационерите и 
притежателите на акции, без това да наруши икономическата 
дейност компанията

Абсолютни  техники за
оценка на акции
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Свободният паричен поток на дялово участие (Free cash flow to
equity, FCFE)
✓ паричният  поток от оперативна дейност минус капиталовите 

разходи, от която разлика допълнително се нетират всички 
плащания към кредиторите на фирмата

✓ докато FCFF е концепция за свободен паричен поток без отчитане 
на дълга, FCFE е концепция за свободен паричен поток след 
отчитане на дълга

✓ моделът FCFE е базовият модел за оценка на свободния паричен 
поток за собствен капитал, но моделът FCFF може да бъде по-
лесен особено, когато ливъриджът на дружеството (дългово 
капиталовата капиталовата му структура) се очаква да се промени 
значително с  течение на  времето

Абсолютни  техники за
оценка на акции
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Свободният паричен поток (FCFF или FCFE) може да бъде изчислен 
за всяка компания

Абсолютни  техники за
оценка на акции

107



✓ Остатъчният доход за определен период от време е приходите за 
този период, надвишаващи  изискваната от инвеститорите норма 
на възвръщаемост на инвестициите в  началото на периода (общ 
собствен капитал на акционерите)

✓ Изискваната норма на възвръщаемост се определя и като цената 
за привличане на инвеститори в компанията/акцията: тя 
представлява най-високата очаквана възвръщаемост, постижима 
от инвестиции със същия риск

✓ Моделът на остатъчния доход гласи, че стойността на дадена 
акция е балансовата/счетоводната й стойност плюс настоящата 
стойност на очакваните бъдещи остатъчни доходи

Абсолютни  техники за
оценка на акции
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Модели на остатъчен доход

Абсолютни  техники за
оценка на акции
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✓ Стойността на облигации, ДЦК и други инструменти на паричния 
пазар е настоящата стойност на потока от парични потоци, които 
се очаква да те да генерират

✓ Дисконтирането на очакваните парични потоци на 
облигационните облигации към настоящето използва норма на 
дисконтиране като:
o тя често се определя чрез позоваване на доходността от 

подобни инструменти, при условие че съществуват такива;  
или

o тя се изгражда чрез техники основаващи се на доходността на 
ДЦК със съпоставим матуритет и добавена рискова премия

Оценяване на дългови инструменти
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Какво е ESG?

✓ Екологични, социални и управленски показатели (ESG, 
Environmental, Social and Governance)  - набор от параметри, чрез 
които едно дружество, неговите инвеститори, заинтересованите 
страни и регулаторните органи измерват влиянието на 
оперативните и стратегически решения върху:
o стойността на дружеството
o достъпа до капитал
o потенциала за развитие и поведението на инвеститорите
o с фокус постигането на устойчив растеж, идентифициране и намаляване на 

неблагоприятните въздействия, свързани с дейността му 

✓ Тези измервания отразяват отношението на дружеството към 
околната среда, неговата социална отговорност и нивото на 
спазване на стандартите за корпоративно управление

✓ ESG факторите често се наричат нефинансови, като способността 
на дружествата да ги управлява води до измерими финансови 
последици за тяхното бъдещо развитие
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Основават се на принципите на устойчиво развитие, обособени 
като изисквания в Европейската зелена сделка и към момента се 
съдържат в следните документи:
✓ Планът за действие на ЕК за кръговата икономика
✓ Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

22 октомври 2014 година за изменение на Директива 2013/34/EС 
по отношение на оповестяването на нефинансова информация и 
на информация за многообразието от страна на някои големи 
предприятия и групи

✓ Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета 
от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на 
информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите 
услуги

✓ Стратегия на ЕС за финансирането на прехода към устойчива 
икономика

Изисквания за ESG оповестяване
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✓ Насоките за ESG отчитане разглеждат практики на 
корпоративна, екологична и социална отчетност,  
съобразени с общоприетите секторни управленски и 
поведенчески норми

✓ Измерването на екологичния и социален отпечатък на 
дружествата, предвидено в този документ, се базира
както на задължителни изисквания за разкриване на 
информация съгласно националното и европейско
законодателство, така и на доброволни доклади
относно действията, предприети за налагането на 
екологични и социални фактори в бизнес модела на 
дружествата и прилежащите им стратегии

Насоки за ESG оповестяване

https://gfecentre.org/bg/

113



ESG оповестяване – нефинансов 
отчет/декларация - принципи

Спазвай или обяснявай 
(Comply or Explain)

Същественост на 
информацията

Кратка информация

Обективна, балансирана 
и разбираема 
информация
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PRINCIPLES OF VALUATION OF CAPITAL STOCK AND BONDS. ESG 

DISCLOSURE REQUIREMENTS 

Assoc. Prof. Manu Moravenov, MRICS 

Abstract 

Company valuations, in essence, deal with the valuation of capital stock, bonds and other 

financial instruments issued by the company of interest. Understanding the differences between 

the various financial instruments is essential for the valuation process because valuation 

methods vary based on the types of securities. 

 

A financial instrument is a marketable contract of any type – an instrument with a monetary 

value of the property right within an undertaking, with a contractual right to receive or provide 

money, or other type of financial instrument. The valuation of some financial instruments helps 

determine the value of the entire company, whereas the valuation of others helps determine the 

value of just a part of it. It may seem that the valuation of financial instruments is mostly 

important for investment companies because issuing securities and trading them is a major part 

of their business, however, this type of valuation has also become increasingly important for 

companies in the manufacturing and service sectors. Non-financial companies are increasingly 

involved in the market for bonds and in the issue of new stock and derivatives. 

 

The management staff of companies and investors require valuations of capital and debt 

instruments for various purposes, including planning and reporting requirements related to audit 

requirements, corporate and personal income tax, deferred compensations, formulation and 

reporting of additional remuneration in the form of stock for employees, fund-

raising/recapitalisation, mergers, acquisitions, support related to lawsuits, as well as consulting 

services related to transactions, including opinions about liquidity and creditworthiness. 

 

The valuation of stock, bonds, options and derivatives depends on a number of variables. How 

is the price of the issuing company determined? How will pricing and value be determined in 

the future? These analyses often require the use of complex formulas and key data/assumptions, 

which, in some cases, may result in significant differences in the determination of value. 

 

Classification of financial instruments 

Financial instruments can be classified based on their form depending on whether they are cash 

instruments or derivative instruments: 

• Cash instruments are financial instruments where the value is determined by the 

markets they are traded on. These can be divided into securities, which are easily transferable, 

and other cash instruments, such as debts and deposits, where both the debtor and the borrower 

need to make an agreement for the instruments to be transferable. 

• Derivative instruments are financial instruments that derive from the value and 

characteristics of one or more underlying objects/assets, such as an index or an interest rate. 

These can be classified into derivatives traded on the stock exchange and over-the-counter 

derivatives.  

 

 

Financial instruments can also be classified based on their “asset class”, depending on whether 

they are equity-based (i.e. reflecting ownership on the issuer) or debt-based (i.e. reflecting a 
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loan that the investor has provided to the issuer). If the instruments are debt instruments, they 

can further be divided into current (with a maturity date of up to 1 year) and non-current 

instruments. 

 

Valuation of stock 

 

In the broadest sense possible, the methods for valuation of stock may fall within one of these 

two major categories: absolute and relative valuation approaches.  

 

Absolute valuation is intended for finding the inherent value of stock based on the company’s 

fundamental details, such as dividends, cash flows and growth rate. The valuation models that 

fall within this category include: 

- the dividend discount model; 

- the discounted cash flow model; 

- the residual income valuation model; and 

- the asset-based approach – net asset value (NAV).  

 

In contrast to the absolute valuation models, relative valuation models work by comparing the 

company of interest with other similar companies (market comparison approach). These 

approaches, in general, involve calculation of factors (multipliers) or ratios, such as: price-to-

earnings ratio, earnings-to-stock ratio, price-to-book ratio or price-to-sales ratio. These 

multipliers or ratios are then compared to the same indicators of other companies with similar 

business and characteristics.  

 

There is one more approach for valuation of stock called contingent claim valuation, which 

uses models for valuation of options. 

 

ESG Disclosure Requirements 

 

The valuation of the sustainability of a certain business has become an integral part of the 

investment decision-making process on a global scale. The Bulgarian Guidelines for ESG 

Reporting were drafted by the team of the Green Finance and Energy Centre, which involves 

representatives of the business (including public companies), the banking sector and the 

academic community, the Ministry of Finance, the Ministry of Energy, the Financial 

Supervision Commission, the Fund of Funds, the Bulgarian Development Bank, the Bulgarian 

Stock Exchange, the Independent Bulgarian Energy Exchange, sectoral organisations, 

consulting companies, as well as other prominent experts in the field of green finance. 

 

The Guidelines encourage companies to periodically disclose ESG information, also as part of 

their non-financial declarations. Sample ESG indicators based on the primary internationally 

recognised standards in this field have also been suggested, which correspond to the specific 

characteristics of Bulgarian companies. 

 

The Guidelines are in line with the requirements of the applicable legislation adopted at national 

and European level, as well as with other documents on good corporate practices.  
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The principles of sustainable development that are among the requirements under the European 

Green Deal are essential for the adoption of efficient environmental and social practices in the 

interactions between shareholders, investors, companies’ corporate management and other 

stakeholders.  

 

The Guidelines for ESG outline different practices for corporate, environmental and social 

accountability, which are applicable to and have double significance for both public and non-

public companies and are in line with the generally accepted sectoral norms of management 

and conduct.  

 

 

Associate Prof. Manyu Moravenov, MRICS 

IMPACT Valuers OOD 

e-mail: mmoravenov@impact.bg  

 

May 2022 
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СИСТЕМЕН ПОДХОД ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПАЗАРА НА 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В БЪЛГАРИЯ 

 
Мария Станимирова 

Доц. д-р по икономика, ръководител катедра „Аграрна икономика“ при 
Икономически университет – Варна, e-mail: maria_stanimirova@ue-varna.bg 

 

Пазарът на земеделска земя е комплексна система, ефективността на която се 
определя от нормативната рамка, регламентираща функционирането й; институционална 
рамка, осигуряваща поддържането й (информационните системи за кадастър и поземлен 
регистър, оценяването на земята и финансовите институции) и фискалната политика, 
касаеща земеползването и производството на селскостопанска продукция. От значение 
за анализа и оценката на развитието на пазара на земеделска земя са характеристиките 
на земеползването, динамиката в структура на търсенето и предлагането, пазарната и 
наемна цена на земята и факторите, които ги определят. 

Основната цел на този доклад е да представи комплексен подход за анализ и 
оценка на пазара на земеделска земя като система и да се дискутират факторите, 
въздействащи върху неговото развитие и ефективност. Акумулирането на информация 
за фактори, въздействащи върху цената на земеделската земя и поземлената рента, 
тенденциите и перспективите за развитието на пазара е предпоставка за адекватна оценка 
на т. нар. „най-ефективно използване на земята“ и определяне на справедливата стойност 
на поземлените имоти. 

Сред основните индикатори за развитието на пазара на земеделска земя са 
изменението на цената на земята и поземлената рента, броят на осъществените сделки, 
общата търгувана площ, средният размер на закупените/ продадени имоти. Те от своя 
страна следва да се анализират комплексно, в т.ч. по посока на факторите, които ги 
детерминират. Изменението на пазарната цена на земеделската земя в България за 
периода 2000 – 2020 г. е представена на фиг. 1.  

 

 
Фиг. 1. Цена на земеделската земя, обект на покупко-продажба 

за периода 2000 – 2021 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 10.05.2022 г.). 
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Съотношението между цената на земята и поземлената рента за периода нараства 
(представено на фиг. 2) и достига по данни на Българската асоциация на собствениците 
на земеделски земи (БАСЗЗ) 22% за 2021 г. По данни от проучване на БАСЗЗ1, средната 
цена на земята в България е 1252 лв./дка, а на изплащаната рента/ наем – 57 лв./дка. 

 

 
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 10.05.2022 г.).  
 
Темповете на изменение на цената на земята и поземлената рента не са постоянни 

по години и внимателно следва да се интерпретират (фиг. 3). 

 

Фиг. 3. Прираст по години на цената на земята и поземлената рента 
за периода 2011/2010 – 2020/2019 г. 

 

 
1 Източник на данните за 2021 г. – БАСЗЗ (https://www.baszz.net/bg/, посл. достъп на 10.05.2022 г.) 
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Основен фактор, с който се свързва изменението на цената на земята е поземлената 
рента (Alston J.M. (1986); Shalit, H. and A. Schmitz (1982); Scott, J. (1983)). От своя страна 
изплащаната рента от земята се определя от количеството и изкупните цени на 
отглежданите селскостопански култури.  

Въздействието на поземлената рента върху цената на земята за периода 2010 – 2020 
г. е много силно (коефициент на детерминация 0,871), като зависимостта е статистически 
значима (стандартна грешка α = 0,000). Регресионният модел е адекватен и позволява да 
се визуализира аналитична връзка между тях със следното регресионно уравнение: 

 
 Ц зз = - 483,678 + 29,042*ПР 
където: Ц зз - цена на земеделската земя, 
       ПР – поземлена рента 
 

  
За целите на настоящия доклад е изследвано въздействието на добивите от 

основните селскостопански култури отглеждани у нас (т), върху цената на земеделската 
земя.  

 
Въздействие на производството на основни земеделски култури върху цената на 

земеделската земя за периода 2010 – 2020 г. 

Фактор 
Коеф.на корелация на 

Пирсън (посока на 
въздействие) 

Коеф.на 
детерминация (R2) 

Стандартна 
грешка (α) 

Производство на пшеница (т) 0,712 (положителна) 0,506 0,014 
Производство на слънчоглед (т) 0,613 (положителна)  0,376 0,045 
Производство на царевица (т) 0,718 (положителна) 0,515 0,013 
Общо въздействие на 
производство на пшеница (т); 
царевица (т) и слънчоглед (т) 

0,789 (положителна) 0,622 0,065 

 
Влияние върху размера на изплащаната поземлена рента оказва производството на 

основните земеделски култури в България, а именно: пшеница, слънчоглед и царевица. 
Сумарното въздействие на добивите от трите култури върху цената на земята е в размер 
на 62,2 %.  

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). Този регресионен модел 
също е статистически значим. При всяко повишение на ИПЦ с 1%, цената на 
земеделската земя нараства с 59,2%. 

 
Цзз = 778,822 + 59,222 * ИПЦ 
 
където: Цзз - цена на земеделската земя, 

ИПЦ - индекс на потребителските цени  
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От значение за познаването на тенденциите в развитието на пазара на земеделска 
земя в България е съпоставката на цената на земята и поземлената рента с останалите 
европейски държави (фиг. 4 и фиг.5). 

 

 
Фиг. 3. Цени на земеделската земя в Европа за 2020 г. в хил. евро/ ха 

Източник на данните: Евростат https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/, посл. достъп 
10.05.2022 г. 

 
Средната цена на земеделската земя в България за 2020 г. е относително близка до 

тази в Унгария и малко по-висока от тази в Литва, Латвия, Словения, Естония и 
Хърватска. Следва да се отчита, че според статистиката на Евростат най-ниски цените на 
земеделските земи в Европа са в Югозападен регион на България. 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coeff icients 

Standardized 

Coeff icients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 778,822 19,122  40,730 ,000 

VAR00004 59,222 9,672 ,939 6,123 ,002 

a. Dependent Variable: VAR00005 
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Фиг. 4. Средни стойности на изплащаната поземлена рента в Европа 
за 2020 г. в евро/ ха 

Източник на данните: Евростат https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/, посл. достъп 
10.05.2022 г. 

 
Изплащаната поземлена рента у нас е сред относително високите в Европа. Това се 

обяснява с връзката между изплащаните субсидии на площ и поземлената рента (наем) у 
нас след присъединяването на страната ни към ЕС 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). След 2007 г. се въвежда 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 дава възможност обхватът на прилагането да бъде 
удължен. 

Режимът на подкрепа по СЕПП се развива непрекъснато, като след 2013 година се 
въвежда многопластова форма на субсидиране (базово плащане, преразпределително 
плащане, плащане на млади производители, обвързано подпомагане и др.), а част от 
подкрепата по Втори стълб на ОСП (агроекология, биологично производство, Плащания 
по Натура 2000 и др.) също се включва като директна подкрепа. Очаква се в новия 
програмен период след 2022 г. да се запази в основната си същност механизма за 
подкрепа на доходите на земеделските производители. В проучване на InteliAgro 
(InteliAgro, 2017) за първите десет години от прилагане на ОСП в България осредненият 
размер на плащанията на площ се увеличи с близо 170%. Същевременно средното рентно 
плащане за страната за същия период се увеличава със 120%, а цената на земята – с близо 
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230%. Това се отразява върху размера на земеползването, обема на арендуваните площи 
и сделките със земеделски земи. В проучване на шест държави нови членки на ЕС (Herck, 
Swinnen, & Vranken, 2013) също се доказва, че директните плащания имат положително 
и значително въздействие върху наемната цена на земя (поземлената рента/ наем), което 
се изразява в увеличение на рентата с 0,13-0,25 евро на всяко допълнително евро 
директни плащания. 

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-нисък 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 (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. 

В заключение комплексният анализ и оценка на ефективността на пазара на 
земеделска земя изисква не само анализ на динамиката в търсенето и предлагането на 
земя, а проучване на регулаторната и правна рамка, както и на финансовите пазари, в 
частта им касаеща подпомагането на аграрния сектор и инвестициите в земеделска земя. 
Прилагането на подобен всеобхватен подход е трудно приложим, но обсъждането и 
дискутирането на представените въпроси е в основата на оценката на степента на 
развитие на пазара на земеделска земя в България.  

Основните фактори въздействащи върху поземлената рента и цената на земята в 
България са добивите от основните отглеждани култури – пшеница, царевица и 
слънчоглед. Размерът на изплащаната поземлена рента и инфлацията могат да се ползват 
за прогнозиране на цената на земеделската земя, като се установяват статистически 
значими регресионни зависимости и модели за периода 2010 – 2020 г. Влияние върху 
цената на земята оказват подкрепата по СЕПП и провежданата ОСП на ЕС. Основна 
специфика, която влияе върху подпомагането е силно раздробената собственост върху 
земеделската земя у нас, което рефлектира в силно окрупнено земеползване. 
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СИСТЕМЕН ПОДХОД ЗА
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА
ПАЗАРА НА ЗЕМЕДЕЛСКА
ЗЕМЯ В БЪЛГАРИЯ
Доц. д-р Мария Станимирова
Икономически университет - Варна
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ОСНОВНА ЦЕЛ:
да представи комплексен подход за анализ на 
пазара на земеделска земя като се 
дискутират факторите, въздействащи 
върху ефективността на пазара, 
търсенето, предлагането и цената на 
земеделската земя в България.
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Основни акценти в доклада …

• Изменение на цената на земеделската земя (пазарна и наемна) 
за периода 2000 – 2020 г.;

• Въздействие на структурата на собствеността и 
земеползването върху пазара на земеделска земя. 

• Фактори, въздействащи върху цената на земята и поземлената 
рента;

• Фактори, определящи ефективността и развитието на пазара 
на земеделска земя в България.
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ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА
ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ ЗА
ПЕРИОДА 2000 – 2020 Г.
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Основни понятия
касаещи оценяването и пазара на земеделската земя

Пазарна цена
Свързва се с 

преотстъпването на 
правото на 

собственост от един 
икономически 

субект на друг, т.е. 
покупко-продажба

Наемна цена
Формира се при 
предоставяне на 

земята за временно 
ползване, т.е. при 
наем или аренда

Пазарна стойност
Отразява данни и 

обстоятелства, свързани 
с възможната пазарна 

реализация на 
оценявания обект/ актив 

(БСО)

Доц. д-р Мария 
Станимирова
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Цена на земеделската земя
2000 – 2020 г. (лв./дка)

Доц. д-р Мария Станимирова
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Пазарът на земеделска земя
Пазарна цена и рента/ наем на земеделската земя в България

Доц. д-р Мария Станимирова

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Цена на земята (общо) 314,0 361,0 435,0 429,0 684,1 732,0 761,0 872,0 941,0 948,0 952,0

Поземлена рента/ наем 
(общо)

23,0 30,0 34,0 38,0 41,0 42,0 44,0 46,0 48,0 48,0 45,0

Цена (Северозападен 
регион)

249,0 420,0 493,0 598,0 681,6 707,7 735,2 910,1 868,9 923,0 951

Рента/наем 
(Северозападен регион)

19,0 22,0 29,0 34,0 38,0 40,0 42,0 44,0 47,0 49,0 50,0

Цена (Северен 
централен регион)

295,0 447,0 623,0 708,0 807,4 820,0 895,2 778,6 1087,2 1110,0 1134

Рента/наем (Северен 
централен регион)

25,0 33,0 41,0 46,0 50,0 52,0 53,0 57,0 58,0 59,0 58,0

Цена (Североизточен 
регион)

365,0 555,0 860,0 827,0 957,0 1040,0 1156,6 1400,8 1345,4 1397,0 1443

Рента/ наем 
(Североизточен регион)

40,0 50,0 53,0 58,0 61,0 63,0 64,0 67,0 69,0 69,0 54,0

Цена (Югоизточен 
регион)

230,0 271,0 346,0 480,0 508,5 636,0 707,1 795,8 801,7 852,0 877,0

Рента/ наем 
(Югоизточен регион)

15,0 22,0 28,0 29,0 31,0 31,0 32,0 34,0 35,0 36,0 35,0

Цена (Югозападен 
регион)

302,0 237,0 463,0 301,0 403,2 415,0 221,2 405,7 189,3 518,0 398,0

Рента/наем 
(Югозападен регион)

13,0 15,0 15,0 16,0 18,0 20,0 22,0 27,0 29,0 29,0 29,0

Цена (Южен централен 
регион)

230,0 292,0 364,0 357,0 473,6 442,0 412,1 538,1 660,1 679,0 635,0

Рента/ наем (Южен 
централен регион)

13 20 22 24 26 27 26 31 31 31,0 31,0
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Основни тенденции
Брой сделки  със земеделска земя в България

Доц. д-р Мария Станимирова
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Основни тенденции
Среден размер закупени/ продадени имоти

Доц. д-р Мария Станимирова
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Средният размер и структурата на търгуваните имоти
като въздействащи фактори

Съществено въздействие върху цената на земята оказва средният размер
на търгуваните имоти (коефициент на корелация 0,646).
При всяко повишение на средния размер на закупената (продадена) земя
с 1%, цената на земеделската земя нараства със 7,66%.
Общият размер на търгуваната земеделска земя (дка) оказва силно
положително въздействие върху цената на земята (коефициент на
корелация 0,815).
Не се установява статистически значима зависимост между броя на
осъществените сделки и цената на земеделската земя.
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Темп на прираст на цената на земята и 
поземлената рента
Прираст по години за периода 2011/2010 – 2020/2019 г.
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• Среден темп на прираст на 
поземлената рента/ наем –
2% (изчислен като 
средноаритметична стойност 
от прирастите по години) и 
2,12 % (изчислен като 
средно геометрична 
величина).

• Среден темп на прираст на 
цената на земята – 13% 
(изчислен като 
средноаритметична стойност 
от прирастите по години) и 
3,53% - изчислен като 
средно геометрична 
величина
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СОБСТВЕНОСТ И
ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ
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Среден размер на поземлена собственост в страни 
от Централна и Източна Европа

Доц. д-р Мария Станимирова

Държава Структура на 
поземлената 

собственост след 
процеса на 

възстановяване
Полша 50 % под 50 дка
Унгария 44 % под 50 дка
България 86% под 10 дка
Румъния 40 % под 10 дка
Словакия 54 % под 50 дка

След възстановяването на поземлената собственост в България, тя е сред страните с най-
среден размер на поземлената собственост (3,7 дка), като 86% от имотите в страната са с
размер под 10 дка.
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Субсидиите в земеделието като фактор, въздействащ
върху пазара на земеделска земя
След присъединяването на страната ни към ЕС се 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 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.
Според специалисти коефициентът на корелация между равнището на
субсидиите на площ и цената на земеделската земя е 0,80.
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА
КОЛИЧЕСТВОТО
ПРОИЗВЕДЕНА ПРОДУКЦИЯ И
ИНФЛАЦИЯТА
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Въздействие на производството на основни земеделски култури върху цената на
земеделската земя

Доц. д-р Мария 
Станимирова

Фактор Коеф.на корелация на Пирсън (посока 
на въздействие) Коеф.на детерминация (R2) Стандартна 

грешка (α)

Производство на пшеница (т) 0,712 (положителна) 0,506 0,014

Производство на слънчоглед (т) 0,613 (положителна) 0,376 0,045

Производство на царевица (т) 0,718 (положителна) 0,515 0,013

Общо въздействие на производство на 
пшеница (т); царевица (т) и слънчоглед 
(т)

0,789 (положителна) 0,622 0,065
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Въздействието на поземлената рента върху цената на земята за периода
2010 – 2020 г. е много силно (коефициент на детерминация 0,871), като
зависимостта е статистически значима (стандартна грешка α = 0,000).

Регресионният модел е адекватен и позволява да се визуализира аналитична
връзка между тях със следното регресионно уравнение:

Ц зз = - 483,678 + 29,042*ПР

където: Ц зз - цена на земеделската земя,
ПР – поземлена рента
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Инфлацията е друг съществен фактор, който влияе върху изменението на
пазарната цена на земята. 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).

Може да се изведе регресионен модел, който е статистически значим.

При всяко повишение на ИПЦ с 1%, цената на земеделската земя нараства с
59,2%.

Ц зз = 778,822 + 59,222 * ИПЦ

където: Ц зз - цена на земеделската земя,
ИПЦ– индекс на потребителските цени
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ПАЗАРНАТА И НАЕМНАТА
ЦЕНА НА ЗЕМЯТА В ЕВРОПА
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Основни тенденции
Цена на земеделската земя в Европа през 2020 г. (хил. евро/ ха)

Доц. д-р Мария Станимирова
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Основни тенденции
Поземлена рента в Европа през 2020 г. (евро/ ха)

Доц. д-р Мария Станимирова
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Основните фактори въздействащи върху поземлената рента и цената 
на земята у нас са добивите от основните отглеждани култури –
пшеница, царевица и слънчоглед. 
Размерът на изплащаната поземлена рента и инфлацията могат да 
се ползват за прогнозиране на цената на земеделската земя, като се 
установяват статистически значими регресионни зависимости и 
модели за периода 2010 – 2020 г. 
Влияние върху цената на земята оказват подкрепата по СЕПП и 
провежданата ОСП на ЕС. Основна специфика, която влияе върху 
подпомагането е силно раздробената собственост върху 
земеделската земя у нас, което рефлектира в силно окрупнено 
земеползване.
Цената на земеделската земя в страната е значително по-ниска от 
редица европейски държави, но това не се отнася за изплащаната 
поземлена рента, която е близка до средните стойности за Европа. 
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A SYSTEMATIC APPROACH FOR ANALYSIS AND EVALUATION OF 
AGRICULTURAL LAND MARKET IN BULGARIA 

 
Maria Stanimirova 

Associate Professor in Economics, Head of Agrarian Economics Department at the 
University of Economics – Varna, e-mail: maria_stanimirova@ue-varna.bg 

 

The agricultural land market is a complex system the efficiency of which is determined 
by the regulatory framework governing its functioning, the institutional framework that ensures 
its maintenance (cadastre and land register information systems, evaluation of land and 
financial institutions) and the fiscal policy concerning land use and agricultural production. The 
characteristics of land use, the dynamics in the structure of supply and demand, the market price 
and lease rates of land and the factors that determine them are essential for the analysis and 
evaluation of the agricultural land market development. 

The main objective of this paper is to present an integrated approach for analysis and 
evaluation of the agricultural land market as a system and to discuss the factors having impact 
on its development and efficiency. The accumulation of information and factors having impact 
on the price of agricultural land and land lease rates and the trends and perspectives for the 
development of the market are a prerequisite for the adequate evaluation of the so-called “most 
efficient land use” and for identification of the fair value of land plots. 

The primary indicators for the development of the agricultural land market are the 
fluctuations in the prices of land and land lease rates, the number of transactions implemented, 
the total area traded and the average size of the properties purchased/sold. These, on the other 
hand, should be analysed cumulatively, i.e. based on the factors that predetermine them. The 
fluctuations in the market prices of agricultural land in Bulgaria over the period 2000 – 2020 
are presented on fig. 1.  

 

 
Fig. 1. Price of agricultural land subject to purchase and sale transactions 

over the period 2000 – 2021 (BGN/decare) 
Source of data for 2000 – 2013: Agricultural Market Information System (AMIS) of the Ministry of 
Agriculture (http://www.mzh.government.bg/, last accessed on 2 August 2015). Source of data after 
2014: NSI (http://www.nsi.bg/, last accessed on 10 May 2022). 

137 141 141 143 148 169 197 235
312 297 314 361

435 429

684 732 761
872

941 948 952

1252y = -0,0521x3 + 4,3562x2 - 25,247x + 172,39
R² = 0,9769

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

162

mailto:maria_stanimirova@ue-varna.bg


The land price/land lease rate ratio has been increasing over the period (as presented on 
fig. 2) and, according to data from the Bulgarian Association of Agricultural Land Owners 
(BAALO), it reached 22% in 2021. Based on the data from a study by BAALO1, the average 
price of land in Bulgaria is BGN 1252/decare and the average land lease rate paid is BGN 
57/decare. 

 

 

Fig. 2 Agricultural land price/land lease rate ratio over the period 2010 – 2020 
Source: NSI (http://www.nsi.bg/, last accessed on 10 May 2022).  
 
The rates of change in land price and land rental fee are not constant over the years and 

should be interpreted carefully (fig. 3). 

 

Fig. 3. Land price and land rental fee increase by years 
over the period 2011/2010 – 2020/2019 

 
1 Source of data for 2021 – BAALO (https://www.baszz.net/bg/, last accessed on 10 May 2022) 
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The main factor affecting the changes in the price of land is the land lease rate (Alston 
J.M. (1986); Shalit, H. and A. Schmitz (1982); Scott, J. (1983)). The land lease rate, on the 
other hand, is predetermined by the quantity and the purchase price of the agricultural crops 
grown.  

The impact of land lease rate on the price of land over the period 2010 – 2020 is very 
strong (coefficient of determination of 0.871) and the dependency is statistically significant 
(standard error α = 0.000). The regression model is adequate and allows to illustrate the 
analytical relationship between them with the following regression equation: 

 
  P al = - 483,678 + 29,042*LRF 
where: P al - price of agricultural land, 
              LRF – land lease rate 
 

  
For the purpose of this paper, the impact of primary agricultural crops yield grown on the 

territory of Bulgaria (in tons) on the price of agricultural land has been studied.  
 

Impact of the production of primary agricultural crops on the price of agricultural land 
over the period 2010 – 2020 

Factor Pearson correlation coefficient 
(direction of impact) 

Coefficient of 
determination (R2) 

Standard 
error (α) 

Production of wheat (t) 0.712 (positive) 0.506 0.014 
Production of sunflower (t) 0.613 (positive)  0.376 0.045 
Production of corn (t) 0.718 (positive) 0.515 0.013 
Total impact of the production of 
wheat (t); corn (t) and sunflower 
(t) 

0.789 (positive) 0.622 0.065 

 
The amount of the land lease rate paid is also influenced by the primary agricultural crops 

production in Bulgaria, particularly: wheat, sunflower and corn. The cumulative impact of the 
yields from these three crops on the price of land is 62.2 %.  

Inflation is another important factor, which impacts the changes in the market prices of 
land (Alston J.M. (1986); Just, R.E., Miranowski, J.A. (1993)). A very strong linear dependence 
between inflation and the price of agricultural land (correlation coefficient of 0.939) has been 
observed over the period 2014-2020. This regression model is also statistically significant. 
Every increase in the CPI by 1% results in an agricultural land price increase of 59.2%. 
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  P al = 778,822 + 59,222 * CPI 
 
where: P al - price of agricultural land, 
              CPI – consumer price index  

 
 

The comparison between the price of land and the land lease rate in Bulgaria to the rates 
in other European countries is essential for identifying the trends in the development of the 
agricultural land market (fig. 4 and fig. 5). 

 

 
Fig. 3. Prices of agricultural land in Europe in 2020 in thousand EUR/ha 

Source of data: Eurostat https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/, last accessed on 10 May 2022. 
 
The average price of agricultural land in Bulgaria in 2020 was relatively close to that in 

Hungary and a little higher than that in Lithuania, Latvia, Slovenia, Estonia and Croatia. It 
should be noted that according to Eurostat’s statistics, the lowest prices of agricultural land in 
Europe are the prices in the South-West Region of Bulgaria. 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coeff icients 

Standardized 

Coeff icients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 778,822 19,122  40,730 ,000 

VAR00004 59,222 9,672 ,939 6,123 ,002 

a. Dependent Variable: VAR00005 
 

Average prices with minimum and maximum varations in regions 
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Fig. 4. Average amount of land lease paid in Europe in 2020 in EUR/ha 
Source of data: Eurostat https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/, last accessed on 10 May 2022 

 
The land lease paid in Bulgaria is among the relatively high lease rates in Europe. This is 

explained by the relationship between the subsidies per area paid and the land lease in Bulgaria 
after the country’s EU accession and the implementation of the EU’s Common Agricultural 
Policy (CAP). The support to farmers resulted in an increase in the land lease rate paid and a 
higher demand for agricultural land both among farmers and other investors (seeking growing 
return on their investment). In 2007, the so-called “single area payment scheme” (SAPS) 
entered into force as a transitional and easily administered option before the possible future 
introduction of the “single payment scheme” (SPS) applied by the old member states, which is 
based on the historical approach. The main difference between SAPS and SPS is that the first 
system defines the amount of subsidy solely on the basis of the area farmed and managed, while 
support under the second system is based on the quantity of agricultural products produced by 
the farmers at a certain past period of time. It was assumed at the start that SAPS will only be 
applied for three years by 2009, but the European Commission then provided the opportunity 
to extend the period of application. 

The regime of support under SAPS is constantly developing and a multi-layered form of 
subsidy was introduced in 2013 (base payment, redistributive payment, payment to young 
farmers, coupled support, etc.), while part of the support under the second pillar of CAP 
(agroecology, organic farming, NATURA 2000 payments, etc.) was also included as direct 
support. It is expected that the basic concept of the mechanism to support farmers’ income will 
remain the same during the new programming period after 2022. Based on a survey of 
InteliAgro (InteliAgro, 2017) on the first ten years of the application of CAP in Bulgaria, the 
average amount of payments per area increased by nearly 170%. At the same time, the average 
lease rate  in the country over the same period has increased by 120%, whereas the price of land 
– by nearly 230%. This has reflected on the rate of land use, the amount of land rented and the 
agricultural land transactions. A study among six new EU member states (Herck, Swinnen, & 
Vranken, 2013) also demonstrates that direct payments have a positive and significant impact 

Average prices at national level with minimum and maximum variations in regions 
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on the land lease rates, accounting for a lease rate increase of EUR 0.13-0.25 per every 
additional euro of direct payments. 

The highly fragmented land ownership is one of the main characteristics that influence 
the specifics of land relationships and the agricultural land market in Bulgaria. After the 
changes in 1989 in Bulgaria, the country was among the ones with the lowest average amount 
of land ownership – 3.7 decares (Van Dijk, T. (2004)) and 86% of the properties were with an 
area below 1 ha (compared, for example, to Romania, where 40% of the properties had an area 
below 1 ha). Small and medium-sized holdings (SMH) in the country accounted for 85% of all 
holdings (a total number of 85770 as of 2004), but received as little as up to 10% of the total 
subsidies under the single area payment scheme. 

To summarise, the complex analysis and evaluation of the agricultural land market 
efficiency requires an analysis of not just the dynamics of land supply and demand, but also an 
analysis of the regulatory and legal framework, as well as of financial markets, particularly the 
aspect related to support to the agricultural sector and investment in agricultural land. The 
application of such a comprehensive approach is difficult in practice, but the discussion of the 
matters presented is the basis for evaluation of the level of development of the agricultural land 
market in Bulgaria.   

The main factors that impact the land lease rates and the price of land in Bulgaria are the 
yields of the primary crops grown: wheat, corn and sunflower. The amount of land lease paid 
and inflation can be used to forecast the price of agricultural land by establishing the statistically 
significant regression functions and models over the period 2010 – 2020. The price of land is 
influenced by the support under SAPS and the CAP implemented by the EU. A specific factor 
that has impact on support is the highly fragmented ownership of agricultural land in Bulgaria, 
resulting in a high level of consolidation of land use. 
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ТЕНДЕНЦИИ НА ПАЗАРА НА ОФИС И ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ 
В БЪЛГАРИЯ 

 
доц. д-р Драгомир Стефанов 

УНСС, катедра „Недвижима собственост” 
d.stefanov@unwe.bg 

 
Последните две години се оказаха много динамични в секторите „Строителство” и 

„Операции с недвижими имоти” в България. На първо място, пандемията от COVID 19 
даде отражение на много аспекти от пазара. Търговията и строителството не пострадаха 
толкова силно, колкото първоначално се очакваше. Част от анализаторите предвиждаха 
тежка икономическа криза, по подобие на тази от 2008-2009 година, но поне на този етап, 
сериозни забавяния в изпълнението на инвестиционно-строителните проекти не се забе-
лязват, няма и осезаемо нарастване в размера на просрочените ипотечни кредити. Тър-
говските банки въведоха някои рестрикции по отношение на кредитирането, но това са 
по-скоро ефекти от предпазливост, отколкото от реално съществуващи опасности за кре-
дитния пазар. Размерът на депозитите в търговските банки, както по линия на спестява-
нията на домакинствата, така и като цяло, продължава да расте, дори с по-бърз темп от 
преди началото на пандемията. За последните 9 тримесечия (от началото на 2020 година), 
по данни на БНБ, депозитите на домакинствата са нараснали с близо 20% - от 56 на 67 
млрд. лева. Общата сума на банковите депозити надхвърли 100 млрд. лева в средата на 
миналата година, като изменението от началото на 2020-та е с 23% - от 85 на 105 млрд. 
лева. Всичко това се случва в условия на практически нулеви номинални лихвени про-
центи по тези инвестиционни носители и силно отрицателна реална възвръщаемост в 
резултат от рекордно високата за последните 25 години у нас инфлация. (Фиг. 1) 

 

 
Фиг. 1. Депозити на домакинства и общо в търговските банки в България. 

Тримесечни данни (в млрд. лева). Източник: БНБ. 
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Отпуснатите кредити също нарастват през разглеждания период, но с доста по-
ниски темпове. Други инвестиционни възможности и носители вътре в страната не се 
откриват лесно, което в известен смисъл е добра новина за имотния пазар. 

В разгара на втората година от пандемията и след плахото преодоляване на първо-
началните шокове за икономиката, страната изпадна в тежка политическа криза. Трите 
поредни парламентарни избора в рамките на осем месеца и три различни правителства, 
две от които служебни и едно широко коалиционно, създадоха допълнителни предпос-
тавки за засилване на инвестиционните рискове и динамика в секторите „Строителство” 
и „Операции с недвижими имоти” – в първия със знак минус, а във втория със знак плюс. 
Данните на НСИ за Брутната добавена стойност от тези два икономически сектора, на 
база индекс за съответното тримесечие на предходната година показват, че строителст-
вото в страната се е свило с 9% през последното тримесечие на 2021 година спрямо го-
дина по-рано, като това е пето поредно тримесечие със спад. Обратно, при операциите с 
недвижими имоти, в края на 2021 година се отбелязва близо 14% ръст на годишна база, 
като тенденцията се запазва и през първите четири месеца на настоящата година. (фиг. 
2) 

 

 
Фиг. 2. Индекси на динамиката в БДС на икономически сектори „Строителство” 
и „Операции с недвижими имоти”(в % на база съответно тримесечие на предход-

ната година = 100). Източник: НСИ. 
 
Анализът на данните показва, че спадът при строителството се дължи в по-голяма 

степен на инженерното, отколкото на сградното строителство, най-вече по линия на за-
бавени инвестиционни проекти с държавно и друго бюджетно финансиране. При опера-
циите с недвижими имоти, най-силен ръст бележи търговията с жилищни имоти, основно 
в София и доста по-слабо в другите 3 големи града в страната – Пловдив, Варна и Бургас. 
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И докато при жилищните имоти като най-голям сегмент от пазара, поне за сега не 
се наблюдават сътресения, то при офис площите тенденциите са отчетливи – намираме 
се в период на слабо търсене и доминиращо предлагане. И ако преди две години това 
изглеждаше да е само временно състояние на пазара заради COVID кризата, то от днешна 
гледна точка става все по-ясно, че това ще бъде дългосрочен процес на трансформация. 
Дигитална трансформация. 

Изборът между работа от къщи и присъствие в офиса, споделените пространства за 
срещи, онлайн пазаруването и комуникацията, вече са нещо нормално, в много случаи 
ефективно от гледна точка на цена и време, и е редно да измерваме тяхното отражение 
върху отделните сегменти на имотния пазар и съпътстващите индустрии като нещо пер-
манентно и необратимо. 

Като цяло, офис пазарът в София изпрати 2021 г. с дял от 16,8% свободни площи, 
което е ръст от над 3% за година и близо 7% за периода от преди пандемията, като е и 
своеобразен негативен рекорд за последните поне 12 години, от когато има сравнително 
точни публични данни. Числата на Colliers и Forton са доста близки, което показва, че 
може да им се има доверие. Ако към тях се добави и скритата незаетост на пазара, т.е. 
преотдаването на неизползвани квадратури от някои компании, която по различни 
оценки е между 3-5% от обема на клас А офиси в столицата, то може да се заключи, че 
всеки пети квадратен метър офис площ е незает към момента или това са около 370 хи-
ляди кв.м. свободни офис пространства (фиг. 3). 

 

 
Фиг. 3. Дял на свободните офис площи в София (%). Източник: Forton. 

 
Добрата новина тук е, че все пак пазарът регистрира ръст, като през първото три-

месечие на настоящата година са подписани договори за 44 хиляди кв.м нови наеми и 
подновявания на действащи такива. Този показател е значително над средния за послед-
ните пет години, което отразява желанието на ползвателите да подобрят качеството или 
да консолидират своите офис пространства. Повечето компании се насочват към офис 
сгради от по-висок клас или новозавършени такива, които отговарят на всички 
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съвременни изисквания за фасилити мениджмънт и ESG фактори1 за устойчивост на ин-
вестициите. Все пак трябва да отбележим, че впечатляващия обем на новоподписани до-
говори е далеч по-висок от нетното усвояване на офис-площи, което е едва 8 600 кв.м., 
тъй като пазарът се движи основно от премествания и обновявания, а не от разширения 
на необходимите пространства. 

Процентът на незаетите площи отбеляза леко намаление с 0,4 процентни пункта до 
16,4% през първото тримесечие на 2022 г., най-вече поради липса на нововъведени в ек-
сплоатация офис сгради през този период, но това едва ли ще се превърне в тенденция. 
Подобно развитие на пазара вече беше отчетено през първото тримесечие на миналата 
2021 година, но през следващите 3 тримесечия покачването продължи. Очакванията към 
момента са делът на свободните площи да запази негативния си тренд. 

Офисите в процес на изграждане в столицата са в обем около 200 хиляди кв.м., като 
остават сравнително без изменение вече година. Прави впечатление, че в началото на 
анализирания период те са двойно повече, което е ясен знак, че дивелъпърите разчитат 
сигналите на пазара и не започват нови проекти с такава функционалност (Фиг. 4). Тъй 
като в последно време много наематели търсят гъвкави решения, споделените офиси на-
бират популярност, включително като елемент от микса на офис сгради. Към първото 
тримесечие на 2022 г. предлагането в този сегмент в София надхвърля 45 000 кв.м и се 
очаква да надхвърли 50 000 до средата на годината. 

Следва да се отбележи, че въпреки доминирания от предлагането пазар, офертните 
наемни нива остават без особено изменение през последните 2-3 години. В началото на 
2022-ра те се движат около 15 евро на кв. м за офиси клас А и 10 евро на кв. м за клас В. 

 

 
1 До не отдавна се смяташе, че основната цел на инвеститорите и на бизнесите, в които те инвести-

рат, е единствено да увеличават максимално краткосрочната възвращаемост за акционерите, без да се от-
читат фактори като социални или екологични въздействия на бизнеса. Днес това вече е неприложимо. 
Кризите и шоковете върху икономиките на страните през последните години доведоха до това все повече 
компании да преразгледат тази концепция и да включват в инвестиционния си анализа и обществения ин-
терес. Така след корпоративната социална отговорност (CSR), днес вече все по-активно се говори за ESG 
(Environmental, Social and Governance – екологично, социално и корпоративно управление), като за основен 
елемент на устойчивото и отговорно инвестиране (Sustainable and Responsible Investing, SRI). 

В основата на ESG стои идеята, че е по-вероятно бизнесът (съответно сградата) да бъде успешен и 
да генерира висока възвращаемост, ако създава стойност за всички заинтересовани страни – служители, 
клиенти, наематели, доставчици и обществото като цяло, включително околната среда, а не само за своите 
собственици. 

ESG измерва три основни аспекта за устойчивостта на инвестициите –екологичен, социален и 
корпоративно отговорен. Този подход произтича от концепцията „хора, планета, печалби“ (PPP – People, 
Planet, Profit), известна от 90-те години на миналия век, за да насочи вниманието на компаниите не само 
към печалбите, но и към всяко едно „P” в уравнението, което в крайна сметка довежда до устойчивостта 
на всяко търговско предприятие. Аспектите на ESG могат да помогнат на инвеститорите да избягват 
компании, които представляват по-голям финансов риск поради техните екологични или други практики. 
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Фиг. 4. Офис площи в процес на изграждане в София (кв.м.). Източник: Forton. 

 
Другият сегмент от пазара на недвижими имоти, който попада в обхвата на насто-

ящия анализ, е пазарът на търговски площи. Традиционно търговията на дребно много 
по-силно се влияе от макроикономическите фактори, като инфлация, ръст на потребле-
нието, бизнес активност и вериги на доставките. В тази връзка, ръстът на БВП на Бълга-
рия надхвърли предварителните прогнози и достигна 4,2% през 2021 г. Положителната 
тенденция беше подкрепена от по-високо от очакваното увеличение на потреблението и 
подобряване на бизнес активността, основно като резултат от фискалната подкрепа от 
страна на правителството по време на пандемията, както и намалелите разходи за пъту-
вания и туризъм на населението в този период. 

Войната в Украйна рязко промени икономическите перспективи за 2022 г. поради 
прекъсвания на веригата за доставки, както и нарастващите цени на енергоносителите и 
суровините. Очакванията на МВФ са за спад на Украинската икономика с над 40%, а на 
тази в Русия с повече от 10 на сто. В същото време, предизвикателствата с пандемията в 
Китай отново са на дневен ред, след като правителството там затвори милионни градове, 
ключови пристанища и заводи. Според пролетната прогноза на Министерството на фи-
нансите у нас, БВП ще нарасне с едва 2,6% през 2022 г. и с 2,8% през 2023 г. Инфлацията, 
която нарасна с 12,4% на годишна база през март, достигна 14,4% през април и ще про-
дължи да се ускорява, като се очаква средният годишен темп да надхвърли 15 %. Това 
ще се отрази на частното потребление и растежа на доходите, докато безработицата се 
прогнозира постепенно да намалява. 

След драстичния скок в обема на свободните търговски площи в София през вто-
рата половина на 2020 г. до около 8-9%, постепенно пазарът се успокои и се върна на 
нивата си от преди пандемията, или около 5% по данни на Forton. Това до голяма степен 
се дължи на възстановяването на потреблението през второто и третото тримесечие на 
2021 година (фиг. 5). 
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Фиг. 5. Изменение в обема на продажбите на дребно (в % спрямо година по-рано). 

Източник: Forton. 
 
Офертните наеми в търговските центрове остават стабилни на нива около 34 евро 

за кв.м в столицата, около 24-25 евро за Пловдив и Варна, и около 21 евро за квадратен 
метър в Бургас. Наемните нива в ритейл парковете също остават без особена промяна – 
в София между 9 и 10 евро на кв. м, докато в останалите големи градове варират между 
7 и 9 евро на кв. м. Доходността на търговските центрове остава непроменена на 7,5%. 
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Депозити в търговските банки
в България

Тримесечни данни (в млрд. лева). Източник: БНБ.
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“Строителство” и 
“Операции с недвижими имоти”

В % на база съответно тримесечие на предходната година = 100. Източник: НСИ.

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021

104,4

96,4

99,3

96,5

83,4

98,7

93,4
91,0

97,8

85,9

95,5
96,6

102,8
101,2 101,2

113,7

Индекси на физическия обем на Брутната добавена стойност на сектор 

"Строителство" и "Операции с недвижими имоти”

Строителство Операции с недвижими имоти

178



03
ESG – екологично, социално и 
корпоративно управление

179



03
ESG – екологично, социално и 
корпоративно управление

180



03
ESG – екологично, социално и 
корпоративно управление

181



Фиг. Дял на свободните офис площи в София (%). Източник: Forton.
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Офис площи

Тримесечни данни за пазара на Офис площи в София (2020-2022)

OFFICE OVERALL
VACANCY RATE

(%) submarket Sofia

AVAILABILITY 
(SM)

CURRENT QTR
TAKE UP

UNDER 
CNSTR 

(SM)

Q1 2020 10,0 201 000 27 000 392 000

Q2 2020 10,6 215 000 27 000 380 000

Q3 2020 11,4 231 000 18 000 387 000

Q4 2020 13,6 284 000 34 000 319 000

Q1 2021 12,9 272 000 16 000 346 000

Q2 2021 14,3 313 000 54 000 212 000

Q3 2021 15,0 333 000 38 000 205 000

Q4 2021 16,8 377 000 46 000 191 000

Q1 2022 16,4 367 000 44 000 200 000
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Фиг. Офис площи в процес на изграждане в София (кв.м.) Източник: Forton.
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Търговски площи

Макроикономически фактори,  влияещи върху търговията на дребно:

✓ Ръст на БВП   – 2,6% за 2022 г. 

✓ Инфлация – 14,4% през април (YoY) 

✓ Ръст на потреблението – 6,6% Q1 2022 (YoY) 

✓ Бизнес активност

✓ Вериги на доставките (Украйна, Китай)
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Фиг. Изменение в обема на продажбите на дребно (в % спрямо година по-рано). Източник: Forton.
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TRENDS IN THE OFFICE AND RETAIL SPACE MARKET IN BULGARIA 
 

Assoc. Prof. Dragomir Stefanov, PhD 
University of National and World Economy, Department of Real Estate 

d.stefanov@unwe.bg 
 

The last two years have turned out to be very dynamic for the Construction and Real 
Estate sectors in Bulgaria. First, the COVID 19 pandemic affected many market sectors, but 
trade and construction did not suffer as much as initially expected. Some analysts predicted a 
severe economic crisis, similar to that of 2008-2009, but, at least presently, no serious delays 
in the implementation of investment construction projects have been observed, and there is no 
noticeable increase in the share of overdue mortgage loans. A number of commercial banks 
have imposed certain restrictions on lending, but these are the effects of prudence rather than 
real threats to the credit market. The amount of deposits in commercial banks, both from 
household savings and in general, continues to grow, even at a faster pace than before the start 
of the pandemic. According to Bulgarian National Bank (BNB) data, within the last 9 quarters 
(from the beginning of 2020) household deposits have increased by nearly 20%: from BGN 56 
to BGN 67 billion. The total amount of bank deposits exceeded BGN 100 billion in the middle 
of last year, which is an increase by 23% since the beginning of 2020: from BGN 85 to BGN 
105 billion. All this is happening in an environment of practically zero nominal interest rates 
on these investment vehicles and a very negative real return caused by the record inflation rate 
for the last 25 years in Bulgaria (Fig. 1).   

 

 
Figure 1. Household deposits and total deposits in commercial banks in Bulgaria. 

Quarterly data (in BGN billion). Source: BNB. 
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Loans also increased during the reviewed period, but at a much slower pace. Other 
investment opportunities and vehicles are scarce in Bulgaria, which in a sense is good news for 
the real estate market. 

In the midst of the second year of the pandemic, having barely overcome the initial shocks 
to the economy, Bulgaria fell into a severe political crisis. The three consecutive parliamentary 
elections held over eight months and three different governments, two of them being caretaker 
governments and one formed by a broad coalition, created additional preconditions for 
increased investment risks and dynamics in the construction and real estate transactions sectors 
– with negative value in the former sector, and with positive value in the latter one. Data from 
the National Statistical Institute (NSI) on the Gross Value Added in these two economic sectors, 
based on an index for the respective quarter of the previous year, show that construction 
nationwide decreased by 9% in the last quarter of 2021 year-on-year, that being the fifth 
consecutive quarter seeing a decline. Conversely, in real estate transactions, 2021 ended with a 
nearly 14% growth year-on-year, and this trend continued in the first four months of this year 
(Fig. 2).  

 

 
Figure 2. Indices of the dynamics in the GVA in the economic sectors Construction and 

Real Estate Transaction (in %, on the basis that the corresponding quarter of the 
previous year = 100). Source: NSI. 

 
The analysis of the data shows that the decline in Construction was more in civil 

engineering construction than in building construction, mainly because of delayed investment 
projects with state and other budget funding. In Real Estate Transactions, the strongest growth 
was experienced by the trade in residential real estate, mainly in Sofia and much less in the 
other three major cities in the country – Plovdiv, Varna and Burgas. 
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While the residential real estate, being the largest segment of the market, has at least as 
of now not experienced any shocks, the trends in office space are clear – we are now in a period 
of weak demand and dominant supply. And while two years ago this seemed to be only a 
temporary state of the market due to the COVID crisis, from today’s point of view it is 
becoming increasingly clear that this is going to be a long-term process of transformation. A 
digital transformation. 

The choice between working from home and being present in the office, shared meeting 
spaces, online shopping and communication are now the new normal, which in many cases is a 
cost and time-effective solution, and it is therefore appropriate to view its impact on the 
different segments of the real estate market and the accompanying sectors as something 
permanent and irreversible. 

In general, the office space market in Sofia saw the end of 2021 with a 16.8% share of 
the vacant spaces, which is an increase of over 3% for one year and nearly 7% for the period 
from before the pandemic – a negative record for the last 12 years, at the very least, since this 
is the period covered by relatively accurate public data. The statistics of Colliers and Forton are 
quite similar, so they can be comfortably trusted. If we add to this the hidden vacancies on the 
market, i.e. unused space subleased by some companies, which according to various estimates 
is between 3-5% of the volume of class A offices in the capital city, it can be concluded that 
every fifth square meter of office space is currently unoccupied, which amounts to about 370 
thousand square meters of vacant office space (Fig. 3). 

 

 
Figure 3. Share of vacant office space in Sofia (%). Source: Forton. 

 
The good news here is that the market is still growing, and in the first quarter of this year, 

contracts were signed for 44 thousand square meters of office space under new and renewed 
leases. This number is significantly higher than the average for the last five years, which reflects 
the desire of occupants to consolidate or improve the quality of their office space. Most 
companies seek higher-class or newly completed office buildings that meet all modern 
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requirements for facility management and ESG factors1 for investment sustainability. However, 
it should be noted that this impressive volume of newly signed contracts is far higher than the 
net utilization of office space, which is only 8,600 square meters, as the market is driven mainly 
by relocations and renovations, and not by increased volume of the necessary spaces. 

The percentage of vacant spaces decreased slightly by 0.4 percentage points to 16.4% in 
the first quarter of 2022, mainly due to the lack of newly commissioned office buildings during 
this period, but this is unlikely to become a trend. Similar market developments were already 
observed in the first quarter of 2021, but the next three quarters saw an increase. Currently, the 
share of vacant space is expected to maintain its negative trend. 

Offices under construction in Sofia are about 200 thousand square meters in total area, 
and have remained relatively unchanged for a year now. It is noteworthy that at the beginning 
of the analyzed period they were twice as many, which is a clear sign that developers are reading 
the market signals and do not venture into new office building projects (Fig. 4). Given that 
many occupants have been looking for flexible solutions lately, shared offices are gaining 
popularity, including as part of the office buildings mix. As of the first quarter of 2022, the 
supply in Sofia in this segment exceeded 45,000 square meters and is expected to exceed 50,000 
by the middle of the year. 

It should be noted that despite the supply-dominated market, the asking rent levels have 
remained unchanged over the last 2-3 years. At the beginning of 2022, they were around 15 
euros per square meter for Class A offices and 10 euros per square meter for Class B. 

 

 
1 Until recently, it was generally accepted that the main goal of investors and the businesses they invest in 

was only to maximize short-term returns for shareholders, without considering factors such as the social or 
environmental impact of the relevant business. This is no longer the case today. The economic crises and shocks 
experienced by countries in recent years caused an increasing number of companies to reconsider this concept and 
include the public interest in their investment analysis. Thus, after corporate social responsibility (CSR), ESG 
(environmental, social and corporate governance) is now increasingly thought of as a key element of Sustainable 
and Responsible Investing, SRI). 

At the heart of the ESG is the idea that the business (or the building) is more likely to be successful and 
generate high returns if it creates value for all stakeholders – employees, customers, occupants, suppliers and 
society at large, including the environment, and not just for its owners. 

The ESG measures three main aspects of investment sustainability – environmental, social and corporate 
responsibility. This approach stems from the concept of “People, Planet, Profit” (PPP), known since the 90s of 
last century, aimed at drawing the attention of companies not only to profits but also to each ‘P’ in the equation, 
which ultimately leads to the sustainability of any commercial enterprise. The aspects of ESG can help investors 
avoid companies that pose a greater financial risk due to their environmental or other practices. 
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Figure 4. Office space under construction in Sofia (square meters). Source: Forton. 

 
The other segment of the real estate market that falls within the scope of this analysis is 

the retail space market. Retail has traditionally been most affected by macroeconomic factors, 
such as inflation, consumption growth, business activity and supply chains. In this regard, the 
growth of Bulgaria’s GDP exceeded the estimates and reached 4.2% in 2021. This positive 
trend was due to higher than expected increase in consumption and improvement of the business 
activity, mainly because of the fiscal support from the government during the pandemic and the 
reduced travel and tourism costs of the population during this period. 

The war in Ukraine changed dramatically the economic outlook for 2022 due to supply 
chain disruptions and rising energy and raw material prices. The IMF expects the Ukrainian 
economy to decline by over 40 percent, and the Russian economy – by more than 10 percent. 
At the same time, the challenges of the pandemic in China are back on the agenda, as the 
Chinese government closed a number of million-citizen cities, key ports and factories. 
According to the spring forecast of the Ministry of Finance of Bulgaria, the GDP will grow by 
only 2.6% in 2022 and by 2.8% in 2023. Inflation, which in March grew by 12.4% year-on-
year, reached 14.4% in April and will continue to increase, with the average annual rate 
expected to exceed 15%. This will affect private consumption and income growth, while 
unemployment is projected to decline gradually. 

After the drastic jump in the volume of vacant retail spaces in Sofia in the second half of 
2020 to about 8-9%, the market gradually calmed down and returned to pre-pandemic levels – 
about 5%, according to Forton. This was largely due to the recovery of consumption in the 
second and third quarters of 2021 (Fig. 5). 
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Figure 5. Change in the volume of retail sales (in % year-on-year). Source: Forton. 

 
The asking rents in shopping centres remain stable at around 34 euros per square meter 

in the capital, about 24-25 euros in Plovdiv and Varna, and about 21 euros in Burgas. Rental 
levels in retail parks also remain substantially unchanged – it varies between 9 and 10 euros per 
square meter in Sofia, and between 7 and 9 euros in the other major cities. The rate of return of 
shopping centres remains unchanged at 7.5%. 
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ИНДЕКСИТЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ИМОТИ – НАЧИНИ НА 

УПОТРЕБА В БЪЛГАРИЯ 

Райчо Дянков, MRICS 

Сертифициран оценител на недвижими имоти от КНОБ 

Пазара на услуги за оценки на недвижими имоти е сравнително добре развит на 

територията на България с много компании и сертифицирани оценители, действащи на 

регионален и/или национален принцип. Професионалистите в бранша са концентрирани 

в София и големите градове, където има бизнес, данни и търсене/предлагане на услугите 

ни. Предлаганите оценителски услуги варират, както в цена, така и в качество. Първото 

е разбираемо, второто не.  

Причините са разнообразни, но една от важните е липсата на данни за сравнение 

на резултатите. Няма национална/регионална база за изготвяните оценки, липсва точна 

статистика за цените на търгуваните недвижими имоти, данните на НСИ и разните ве-

домства са пълни с неточности и липсва достъп до информация за сделките с недвижи-

мите имоти. За представителни регионални или национални ценови нива и дума не може 

да става. Какъв е ефекта? Едва ли може да се очаква да е положителен. 

 

Фиг. 1 Стойности на кв.м жилищна площ в Европа, 2020 г. 

Източник: https://www.statista.com/statistics/722905/average-residential-square-meter-prices-in-eu-28-per-country/ 
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Информацията от Статиста на фиг. 1 показва стойността на кв.м. жилищна площ 

в евро от септември 2020 г. На пръв поглед видимо е, че за България изобщо липсва 

информация за стойността на продадените „стари“ жилища. 

Как да бъде набавена тази информация е интересна тема, както за „старите“, така 

и за „новите“ продадени жилища.  

• Каква е средната стойност на конкретно жилище в конкретен район?  

• Дали продажната цена на това жилище е пазарна или има премия/подценя-

ване?  

• Изразявайки мнение като експерт-оценители какво ползваме като данни, за 

да сме сигурни в изведената стойност? 

Тези и много други въпроси интересуват огромен кръг хора и институции в Бъл-

гария. Достоверна информация е трудно да се осигури от неспециалистите и част от тях 

прибягват до специалисти, друга отлагат инвестицията или рискуват с информация от 

всякакви източници.  

Едно от възможните решения е извеждането на индекси на цените на недвижи-

мите имоти, като начало. Индексите на цените на недвижими имоти дават представа за 

движението на цените за определен период от време, на тип имоти, в даден изследван 

район срещу базова цена на същия тип имоти в този район. Различни модели на индек-

сите за недвижими имоти се прилага в много държави и общности – Европейския съюз, 

САЩ, Великобритания, Австралия, Канада, Япония, Нова Зеландия. Добрите примери 

съществуват, прилагат се и има явни резултати, които може да се проучат и приложат в 

България – т.н. Blue print са публични. Има опитите да се правят такива индекси и се 

прилагат от няколко години в някой банки. Цялата индустрия за недвижимите имоти би 

трябвало да бъде заинтересована от наличието на такива ценови индекси – строители, 

инвеститори, брокери, оценители, финансиращи институции, нотариуси, консултанти. 

Държавата, общините, съда също би следвало да имат сериозен интерес да разполагат с 

такива данни. Не трябва да се забравя и факта, че за голяма част от купувачите на жи-

лища, тази покупка е най-значимата инвестиция в живота им.  

Какво ни пречи да стане добра практика в цялата индустрия за недвижимите 

имоти? 

Липсват данните! 

Прилагането на този наличен опит е в зародиш.  

Дали има желание?  

Предимството на използването на индекси на цените на недвижимите имоти при 

преоценката на недвижими имоти и икономика на недвижими имоти се корени в това, че 
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жилищните имоти макар и многообразни, имат различни характеристики за лесно измер-

ване, които ги правят удобни за прилагане на разни статистически модели. Например, 

при оценителите на недвижими имоти индексите ще дадат така нужната основа да се 

прецени колко се различава изведена стойност в дадена оценка от средните за ра-

йона/страната, имам ли основание за това. Помагат, както на изготвящите оценките, така 

и на ползвателите на докладите от тези оценки. Повишават доверието в професията и 

създават много повече ангажименти – към индивидуалните клиенти, към банки, към дър-

жавни и общински институции, съд и инвестиционни фондове.  

За държавата, предприемачите, инвеститорите дават база за взимане на решения, 

основани на реални, проверими и достъпни факти.  

За купувачите и продавачите дава яснота къде стоят в ценовите си решения и при 

равни други обстоятелства би следвало транзакциите да се случват по-бързо и ефек-

тивно.  

Откритостта на пазара дава много предимства и графиката на Статиста (по-горе) 

е показателна за това къде се намират като стойности държавите с непрозрачен пазар и 

в частност България.  

Извеждането на официален български индекс на недвижимите имоти е важна и 

отговорна задачи. Също така е и сложна задача за решаването, на която е необходимо 

единодействие на институции, професионални организации и държавата.  

Една източна поговорка казва “10 000 мили пътешествие започва с една стъпка“. 

Време е за първата обща стъпка! 
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Индексите на цените на жилищните
имоти – начини на употреба в България

1
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Жилищен 
пазар

Нефинансови 
участници

Финансови 
институции

Хората 

А. Въвлечени играчи :
1. Национално и местно 

управление
2. Банки и финансови 

компании
3. Нефинансови участници

1. Купувачи 
2. Продавачи
3. Строители
4. Предприемачи
5. Посредници
6. Консултанти
7. Оценители
8. Нотариуси/АВ
9. Медии
10. Всички останали

Б. Интереси:
1. Жилищна и икономически 

политики – национална и 
месна

2. Управление на риска
3. Увеличено 

финансиране/предлагане
4. Намалена цена на 

финансовите продукти  
5. Прозрачност на пазара
6. Повишен брой транзакции; 

намалени разходи; 
7. Базиран на данни и факти 

избор, анализи и 
препоръки

2
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1. Какво представлява индексът 
на цените на недвижимите 
имоти? Или на наемите? 

2. Жилищни? Бизнес имоти?
3. Кой има нужда от него?
4. Как се формира?
5. Как работят индексите? 
6. Кой се ползва от тях?

7. Защо е важен за оценители? 

3

?
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Какво представлява индексът на цените 
на недвижимите имоти?

Средство за проследяване на движението
на цените в дадена държава, район, град
или квартал.

Тенденциите в цените на имотите (в
частност) жилищата са един от най-
важните показатели за икономическото
здраве на държавата. Разбирането на това
как тези цени варират е от решаващо
значение за тези, които разработват
политики и инвестиционни стратегии, за
тези които са на имотния пазар и за
финансовото здраве на домакинствата.

2010=100

5
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ТОП 10

1. Национално и местно управление
2. Банки и финансови компании
3. БНБ/ЕЦБ
4. Нефинансови участници

1. Купувачи 
2. Продавачи
3. Строители
4. Предприемачи
5. Посредници
6. Консултанти
7. Оценители?
8. Нотариуси/АВ
9. Медии
10. Всички останали

2010=100
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ПРИНЦИПНО

Информация + статистика + коректност! 
И МНОГО, МНОГО РАБОТА! 
Мога да се проследява движението на цени на нови имоти, на стари имоти – по различни 
критерии – местоположение, тип имот, тип строителство, етаж, брой спални, бани и т.н.

7
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• Информация:
• Регистри за продажба
• „Скрейпване“
• Оценки? 

• Обработка на информацията и 
изчистване на грешки

• Тестване
• Изчистване на грешките
• Прилагане
• Информация
• Обработка на информацията и 

изчистване на грешки
• Тестване
• Изчистване на грешките
• Прилагане……………

8
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Източник: 
https://www.imot.bg/pcgi/imot.c

gi?act=5&adv=1c16434594458524

5&slink=80xfie&f1=1

9
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▪ Може да бъде приложен за всеки район с много голяма прецизност – примерно по граници на 
общини, градове,  области и цялата държава;

▪ По тип конструкция – панели, ЕПК, тухла, гредоред и т.н.

▪ Площ, етаж, изложение, екстри и т.н. 

Генерира се информация за т.н „типични“ тристайни  ( примерно) – действат като еталон; 

▪ Колкото повече данни, токова повече точност в извадката;   

▪ Сравнимо за периодите, за които има данни – месец, тримесечие, година, декада, столетие 

10

207



Може да се ползва за 
1. Изработване и прилагане на жилищна 

и икономически политики –
национална и месна

2. Управление на политиката на 
Българска народна банка

3. Управление на риска във финансовите 
институции

4. От медиите, когато коментират 
пазара, базиран на данни и факти 

5. Правилен избор за инвестиране в 
недвижим имот – място, тип, момент, 
цена…. от всички, въвлечени в пазара 
на недвижими имоти 

6. От оценителите - за Сравнителния 
метод и за „сверяване на часовника“ 

11
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Водещи страни с действащ индекси 
• САЩ – поне 4 „официални“
• Великобритания
• Индия
• Ирландия
• Канада
• Австралия
• Нова Зеландия
• Индонезия
• Сингапур
• Кипър и много други
Много организации и компании също имат 
индекси – политико/икономически или 
комерсиални

12
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Британските 
индекси,  от 
2016

Методология за проверка на качеството на извадката 

HR - Хедонистична регресия
RSR - Методът на повтарящите се  продажби
SMA – Обикновена/проста пълзяща средна стойност

13
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1. Много полезен инструмент при оценяване
2. При формиране на икономическа и финансова 

политика
3. При вземане на едно от най-важните решения за 

всеки човек – покупката на жилище/продажбата на 
такова

4. При инвестиционни намерения 
5. При управлението на риска за финансовите 

институции 
6. При определяне на политиката на Централната 

банка/БНБ или ЕЦБ
7. При влизането на България в Еврозоната 
8. Възможност за сравнимост в регионален и 

международен мащаб
9. Прозрачност на пазара 
10. Предвиждане на кризи и омекотяване на ефекта им

14
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Райчо Дянков, MBA

MRICS

Оценител на недвижими имоти и 
Член на Камарата на 
независимите оценители в 
България 

Регистриран оценител и Експерт 
по бизнес имоти към RICS

И НЕКА 
ИНДЕКСИТЕ 
БЪДАТ С ВАС!

ген. Джордж Патън
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RESIDENTIAL PROPERTY PRICE INDICES – HOW THEY ARE USED IN 

BULGARIA 

Raycho Dyankov 

MRICS – CIAB-Certified Real Property Valuer 

The real property valuation services market is relatively well developed in Bulgaria, with many 

valuation companies and individual certified valuers operating regionally and/or nationwide. 

The professional practitioners in the valuation sector are concentrated in Sofia and other major 

cities, where there are businesses, data and demand for/supply of our services. The provided 

valuation services vary in terms of price and quality. The former is understandable, unlike the 

latter. 

The reasons are manifold, but one of the important ones is the lack of data to compare the 

results. There is no national/regional database for the valuations performed, there are no 

accurate statistics on the prices of real properties on offer, the data of the National Statistical 

Institute and various other agencies are full of inaccuracies and there is no access to information 

on real property transactions. Availability of any representative regional or national price levels 

is out of the question. What is the effect of all this? One can hardly expect any positive outcome. 

 

Fig. 1. Price of square meter of housing in Europe, 2020. 

Source: https://www.statista.com/statistics/722905/average-residential-square-meter-prices-in-eu-28-per-country/ 
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The information in Fig. 1, taken from Statista, shows the price per square meter of housing in 

euros in September 2020. At first glance, it is obvious that for Bulgaria there is no information 

whatsoever on the prices of existing housing. 

How such information can be obtained is an interesting topic, in the case of both existing and 

new residential properties sold. 

• What is the average price of a particular residential property in a particular area? 

• Is the asking price of such a property a market price or is there a premium/discount? 

• When expressing an opinion as expert valuers, what do we use in terms of data, so as to 

be confident in the value arrived at? 

These and many other issues are of interest to a large group of people and institutions in 

Bulgaria. Reliable information is difficult to obtain by nonprofessionals and some of these turn 

to experts, while others shelve the investment or take the risk of getting information 

indiscriminately from any source. 

One possible solution is to derive real property price indices, as a starting point. Real property 

price indices give an idea of the movement of prices within a certain period of time, per property 

type, in a given study area, compared to the base price of the same type of property in that area. 

Various models of real property indices are applied in many countries and communities – the 

European Union, the United States, the United Kingdom, Australia, Canada, Japan, New 

Zealand. Good practices exist and these are applied with palpable results that can be studied 

and applied in Bulgaria – the so-called blueprints are in the public domain. There have been 

attempts to create such index databases and these have been used by some banks for several 

years now. The entire real property industry should be interested in the availability of such price 

indices – developers, investors, brokers, valuers, financing institutions, notaries, and 

consultants. The state, the municipalities and the courts should also show a serious interest in 

having such data at their disposal. We must also not forget the fact that for most home buyers, 

this purchase is the most significant investment in their lives. 

So what prevents this from becoming a good practice throughout the real property industry? 

The lack of data! 

The application in practice of this available experience is in its infancy. 

Is the the will to adopt this even there? 

The advantage of using real property price indices in real property valuation and economics is 

rooted in the fact that residential properties, although diverse, have some typical characteristics 

for easy measurement, which makes them convenient for applying various statistical models. 

For example, in the case of real property valuers, the indices will provide the necessary basis 

to assess how much the value derived in a valuation differs from the averages for the 
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region/country, and if there is any justification for this. Indices help both the valuers and the 

users of the valuation reports. They increase the trust in the profession and the number of 

valuation assignments – from individual clients, from banks, from state and municipal 

institutions, from courts and investment funds. 

Indices allow the State, entrepreneurs and investors to make decision based on real, verifiable 

and accessible facts. 

Indices give clarity to buyers and sellers in terms of their pricing decisions, and, other things 

being equal, transactions should be finalized more quickly and efficiently. 

The openness of the market gives many advantages and the Statista chart (shown above) is 

indicative of where the countries with non-transparent markets, and in particular Bulgaria, are 

positioned in terms of prices. 

The creation of official Bulgarian real property index is an important task that should be 

undertaken responsibly. It is also a complicated task whose solution requires the cooperation of 

institutions, professional organizations and the State.  

An Eastern proverb teaches us that “A journey of a thousand miles begins with a single step”. 

It is time to take the first step together! 
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НОВОСТИТЕ В МСО С ЕФЕКТИВНО ДЕЙСТВИЕ ОТ 31 ЯНУАРИ 2022 Г. 
И ВРЪЗКАТА ИМ С БЪЛГАРСКАТА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАКТИКА 

И БСО 
 

Д-р Иво Костов (Dr Kostov™) 
сертифициран оценител за оценка на ТПВ, ФАФИ, НИ, МС 

 
член на Американското общество на оценителите (ASA, САЩ; член на Международния виртуален клон, 
член на Европейския клон, член на клона на Северна Калифорния), член на Полското научно дружество 
на недвижимите имоти (TNN), член учредител на Камарата на независимите оценители в България и 

на Регионална колегия – Варна, член на УС на КНОБ в периода 2014 – 2017 г., член на Учебно-
методичния съвет на КНОБ в периода 2015 – 2017 г., преподавател в катедра „Бизнес, инвестиции, 

недвижими имоти” в Икономически университет – Варна 
 

Резюме. В изследването се разглеждат основните промени (в сила от 31 януари 
2022 г.) и новостите в Международните стандарти за оценяване (МСО, IVS), издава-
ни от Съвета по международни стандарти за оценяване (IVSC) и публикувани във Ве-
ликобритания от Page Bros, Norwich. МСО са база за професионална оценителска 
практика в глобален мащаб. Те представляват и фундамент за Европейските стан-
дарти за оценяване (EVS), Европейските стандарти за бизнес оценяване (EVBS), реди-
ца други действащи оценителски стандарти по света и в частност за Българските 
стандарти за оценяване (БСО) и българската оценителска практика. Новите акценти 
в МСО са свързани предимно с промените в пазарната среда, развитието и нуждите 
на оценителската професия, както и предизвикателствата, пред които са изправени 
професионалните оценители на различни видове активи, пасиви и бизнеси. Подробно-
то и детайлно изследване на промените в МСО би спомогнало за развитието на про-
цеса по оценяване в България и на оценителската гилдия, като дава някои основания за 
актуализиране на Българските стандарти за оценяване. 

 
Оценителската дейност в България се развива динамично в продължение вече на 

30 години. Тук е мястото да се отбележи и нейната кръгла годишнина, по повод на коя-
то през 2022 г. са предвидени и се организират редица събития за оценителите в Бълга-
рия, някои от тях с представители на изключително значими оценителски организации 
в световен мащаб: 

- ASA – Американско общество на оценителите (САЩ), което датира от 1936 г. 
и е значимо за оценителската гилдия в страната ни, тъй като членове на тази организа-
ция идват в България в началото на 90-те години в качеството си на лектори и съветни-
ци, с цел създаване на оценителска професия и практика. Американското общество на 
оценителите е световноизвестна и уважавана международна организация, посветена на 
професията на оценителя. ASA е най-старата и единствената голяма членска междуна-
родна организация на професионални оценители от всички оценителски специалности. 
Нейната структура, по отношение на въведени оценителски правоспособности, в много 
голяма степен прилича на българската практика. В някои източници ASA е представена 
като най-известната международна организация, отдадена на професията на оценителя. 

- TEGOVA – Европейската група на оценителските асоциации, представляваща 
източник на оценителски стандарти от 45 години насам, създадена първоначално като 
TEGOVOFA (The European Group of Valuers of Fixed Assets). Най-важните етапи, през 
които преминава усъвършенстването и развитието на дейностите, свързани с оценител-
ската професия в България за периода 1992 – 2022 г., включват: 

 1992 г. – Създаване на Закона за преобразуване и приватизация на държавни 
и общински предприятия; създаване на Агенция за приватизация. 
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 1992 – 1993 г. – Лицензиране (от Агенция за приватизация) на първите неза-
висими оценители на предприятия и отделни активи в България (по наложени немски и 
англосаксонски школи, включително чрез водещи лектори в областта на оценителската 
дейност).  

 1994 – 2001 г. – Създаване през 1994 г. на АБО (Асоциация на бизнес оцени-
телите, преименувана по-късно на Асоциация на българските оценители); създаване 
през 1995 г. на БАОНИ (Българска асоциация на оценителите на недвижими имоти); 
оценяване предимно за целите на приватизацията в България. 

 2002 г. – Създаване на Закона за приватизация и следприватизационен конт-
рол; преструктуриране на Агенция за приватизация (АП) в Агенция за приватизация и 
Агенция за следприватизационен контрол (АСК). 

 2003 – 2007 г. – Разпространение на оценителската дейност към частни въз-
ложители, както и други държавни и общински структури извън рамките на приватиза-
ционните процеси. 

 2008 г. – Създаване на Закона за независимите оценители (ЗНО); оценител-
ската професия става саморегулираща се. 

 2009 г. – Създаване на Камарата на независимите оценители в България 
(КНОБ) съгласно ЗНО; Кодекс за професионална етика (КПЕ); Устав на КНОБ; управи-
телни органи на КНОБ (Управителен съвет, Контролен съвет, Комисия по професио-
нална етика); сертифициране по право на съществуващите оценители, получили лицен-
зи от Агенция за приватизация; създаване на Публичен регистър на независимите оце-
нители (към КНОБ); създаване на първи сертифицирани оценители от КНОБ; учредя-
ване на първа регионална колегия на КНОБ (Регионална колегия – Варна, като впос-
ледствие са създадени още 7 регионални колегии в страната); създаване на сдружение 
„Камара на професионалните оценители”. 

 2010 г. – Създаване на Агенция за приватизация и следприватизационен 
контрол (чрез преструктуриране на АП и АСК); изменения в Закона за независимите 
оценители. 

 2011 г. – Последно изменение на Закона за независимите оценители. 
 2012 г. – КНОБ става член на TEGOVA; подписан е първи меморандум за 

международно сътрудничество (между КНОБ – Регионална колегия – Варна и Нацио-
нална асоциация на оценителите в Румъния – Териториален център Констанца). 

 2013 – 2014 г. – Развитие на регионалните колегии на КНОБ. 
 2015 – 2017 г. – Международните стандарти за оценяване са задължителни 

за ползване в оценителската практика в България; активна дейност по квалификация на 
оценителите; създаване (след изрично включване в ресорната програма „Обучение и 
квалификация” в КНОБ) на национална конференция на независимите оценители в 
България на тема „Актуални въпроси на оценителската практика”, проведена за първи 
път в гр. Варна на 5 септември 2015 г. по модел на наложени европейски и световни 
практики в сферата на оценителската дейност, превърнала се впоследствие на традици-
онно ежегодно събитие, което през 2021 г. събира над 600 участници; организиране на 
редица курсове и изпити (включително чрез водещи международни лектори от Европа); 
увеличаване на броя на сертифицираните оценители; международна дейност на КНОБ; 
начало на процеса по създаване на Български стандарти за оценяване (БСО), както и 
създаване на първи предпоставки и преговори с TEGOVA за предоставяне на права на 
КНОБ да присъжда добре познатата в Европа квалификационна степен REV 
(Recognised European Valuer – признат европейски оценител). 

 2018 – 2022 г. – Изменение на Кодекса за професионална етика; създаване на 
Български стандарти за оценяване (в сила от 01 юни 2018 г.) – задължителни за ползва-
не; отпадане на условията за задължително ползване на МСО; МСО, ЕСО, стандартите 
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на RICS, USPAP и други оценителски стандарти в международен план придобиват по-
желателен характер и могат да се ползват само в случаите на изрично изискване от кон-
кретен възложител; КНОБ придобива от TEGOVA статут на организация, която може 
да присъжда квалификационната степен REV; създаване на първи REV оценители в 
България; въвеждане на ежегодна вноска (за всички сертифицирани оценители) за тех-
ническа, административна и логистична поддръжка на Публичния регистър на нeзави-
симите оценитeли; активна дейност на КНОБ по квалификация и обучение на оцените-
ли (чрез провеждане на множество конференции, семинари, уебинари, кръгли маси, 
квалификационни дискусии и др.); ежегодно отчитане на задължението на оценителите 
съгласно ЗНО за притежаване на застраховка професионална отговорност; въвеждане 
на правило за ежегодно преминаване и отчитане на поддържащо обучение (квалифика-
ция) по всяка притежавана оценителска правоспособност; отпадане на хиляди сертифи-
цирани оценители от Публичния регистър поради неизпълнение на конкретни задълже-
ния съгласно ЗНО и други поднормативни актове и процедури в КНОБ; увеличаване 
броя на онлайн обученията (най-вече поради настъпилата пандемия), както и на про-
вежданите обучения по хибриден начин – онлайн и присъствено; активна дейност на 
КНОБ в международен план (включително чрез редовно представляване на КНОБ в 
значими форуми на професионални оценителски организации в Европа и др.). 

Преглеждайки внимателно БСО, става ясно, че те са създадени най-вече въз ос-
нова на Международните стандарти за оценяване, както и на база на Европейските 
стандарти за оценяване, взимайки под внимание регулацията на оценяването в Бълга-
рия. Ето защо познаването на МСО и ЕСО (включително техните изменения) е от съ-
ществена важност за актуализацията на БСО, респективно е от значение и за българска-
та оценителска практика. Следва да обърнем също внимание, че през 2020 г. са създа-
дени и Европейски стандарти за бизнес оценяване (EBVS). Много добри практики и 
новости се откриват при детайлно изследване на RICS Valuation – Global Standards, как-
то и на USPAP (Uniform Standards for Professional Appraisal Practice, издавани от Оцени-
телската фондация /The Appraisal Foundation/, упълномощена от Конгреса на САЩ като 
източник на оценителски стандарти и квалификации на оценителя). Съществуват стан-
дарти за оценяване (на национално равнище) и в Русия, Китай, Полша, Румъния, Сър-
бия и много други страни по света. 

В последното актуализирано издание на МСО, което е в сила от 31 януари 
2022 г., правят впечатление следните по-важни моменти: 

- Първо и основно, не само за МСО но и за редица други оценителски стандар-
ти в международен аспект, е задължителното преминаване през процес по професио-
нална редакция на текстовете. За следващото актуализирано издание на БСО е препо-
ръчително да се използва тази добра световна практика, имайки предвид също, че тези 
стандарти текущо се използват от професионалисти (някои с много богат практически 
опит), както и тяхното значение в исторически аспект. Препоръчително е да се въведе 
подходяща номерация на съответните стандарти (например БСО 100, БСО 200 и т.н.), 
за да могат по-лесно да се идентифицират, използват и управляват (включително да се 
извършва по-ефективен мониторинг и да се взимат съответните мерки след това). 

- Въведени са някои водещи принципи при съставянето на МСО: ясно са фор-
мулирани целта, съответните стандарти за оценяване, разработването и изменението на 
стандартите, юрисдикцията.  

- Обръща се особено внимание на термина и значението на „обхват на работа-
та”, за който е дефинирано, че оценителите трябва да определят, извършат и обявяват 
или докладват такъв обхват на работата, който е подходящ за ангажимента (възлагане-
то) и би довел до достоверна оценка. 
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- Съхранение на записи – оценителите трябва да пазят копие от оценката или 
копие от извършената оценителска работа за определен период от време след приключ-
ване на ангажимента (възлагането); записано по този начин може да се възприеме, че 
копието на дигитален източник (т.нар. фотокопие или електронно копие) също отговаря 
на условията за съхранение на записи, каквато е практиката в редица други оценителс-
ки стандарти (напр. USPAP, САЩ). 

- На много места се среща и се използва едно от основните понятия в оценява-
нето, но дефинирано по един и същи начин, като „дисконтова норма”. След обстоен 
преглед на българската оценителска теория и практика прави впечатлeние, че това по-
нятие често се използва чрез една от следните различни формулировки (включително 
смислово различни някои от тях): „норма на възвръщаемост”, „процент на възвръщае-
мост”, „дисконтов процент”, „сконтов процент”, „сконтова норма”, „норма на печалба”, 
„дисконтов фактор”, „норма на капитализация”, „лихвена ставка”, „изискуема норма на 
възвръщаемост” и други подобни. В тази връзка е желателно, както в БСО, така и реал-
но в оценителската дейност, да се използва по-точно и ясно едно единно понятие във 
връзка с осъвременяването на паричните потоци.  

- Често се употребяват понятията „разходи” и „цена”, тук е мястото да обърнем 
особено внимание на значителните разлики между основни понятия в оценителската 
дейност като „стойност”, „цена”, „разходи”. 

- В МСО 104 Бази на стойността е включено понятието „разпределение на 
стойност” – представлява разпределение на стойността на актив на индивидуална база 
или на компоненти. Когато се разпределя стойност, методът на разпределение трябва 
да е в съответствие с цялостната предпоставка/база на оценката и оценителят трябва: да 
следва приложимите правни или регулаторни изисквания; да представи ясно и точно 
описание на целта и предвидената употреба на разпределението; да вземе предвид фак-
тите и обстоятелствата, като относимите характеристики на обектите, които се разпре-
делят; да възприеме подходяща методология, предвид обстоятелствата. 

- Създаден е изцяло нов стандарт МСО 230 Материални запаси (IVS 230 
Inventory). В тази връзка и към БСО е удачно да се включи информация за оценката на 
материални запаси, но изследвайки този въпрос, обръщаме внимание и на друга „празно-
та” в БСО и ЗНО, която се обсъжда и дискутира активно в оценителската гилдия през 
последните години, а именно оценката на биологични активи, за която в Борда за стан-
дарти за материални активи (Tangible Assets Standards Board) към Съвета по междуна-
родни стандарти за оценяване (IVSC) са издали през месец юни 2019 г. IVSC Perspective 
Papers Issue 1: A road map to valuing agricultural properties (including biological assets), 
където е дефинирано, че биологичните активи са живи животни или растения, както и са 
направени редица други пояснения за оценяването на тези специфични видове активи. 

- За оценяване на материални запаси, както и за нефинансови пасиви, е описан 
Top-Down метод (метод „Отгоре – надолу”), формулиран като остатъчен метод, при 
който от прогнозната продажна цена се приспадат оставащите разходи и прогнозната 
печалба. Представен е и Down-Up методът (метод „Отдолу – нагоре”), при който нефи-
нансовият пасив се измерва като разходите (които може, но не е задължително, да 
включват определени режийни разходи), необходими за изпълнение на задължението, 
плюс разумна надценка върху тези разходи, дисконтирани до настояща стойност. От 
друга страна, може да се поясни, че още от преходни издания на МСО съществува 
стандарт (непознат добре в българската оценителска практика) за оценяване на не-
финансови пасиви, които представляват пасиви, изискващи непарично изпълнение на 
задължение, чрез доставка на стоки или предоставяне на услуги. Неизчерпаемият 
списък от пасиви, които могат частично или изцяло да изискват непарично изпълне-
ние и да попадат в обхвата на МСО 220 Нефинансови пасиви, включва: приходи за бъ-
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дещи периоди или пасиви по договори, гаранции, задължения, свързани с околната сре-
да, задължения за изваждане от употреба на активи, определени задължения за пла-
щане под условие, програми за лоялност, споразумения за закупуване на електроенер-
гия, определени резерви за съдебни спорове и непредвидени ситуации, както и опреде-
лени обезщетения и гаранции. 

- Обръща се внимание в МСО 400 Права върху недвижими имоти, че в някои 
случаи легитимни, индивидуални, обществени и/или колективни права върху земя и 
сгради се държат по неформален, традиционен, недокументиран или нерегистриран 
начин. 

- Остава определението за „разходи по сделката”, където е регламентирано, че 
повечето бази на стойността представляват определената цена за размяна на даден ак-
тив без оглед на разходите на продавача за продажбата или разходите на купувача за 
покупката, както и без корекция за данъци, които са дължими от някои от страните 
вследствие на сделката. 

Част от другите новости и по-съществени характерни особености на актуализи-
рано издание на МСО включват: 

- Определението за „бази на стойността” – това са основните предпоставки, на 
които са или ще се базират докладваните стойности. 

- „Себестойност/разход” – цена или разход за придобиване или създаване на 
актив. 

- „Дисконтова норма” (Discount Rate) – норма на възвръщаемост, използвана за 
превръщането на парична сума, платима или получена в бъдещето, в настояща стой-
ност. 

- „Разумна стойност” (Equitable Value) – оценената цена за прехвърляне на ак-
тив или задължение между идентифицирани, информирани или желаещи страни, която 
отразява съответните интереси на тези страни (понятието се представя като различно от 
понятието „справедлива пазарна стойност” /СПС/ – Fair Market Value, както и различно 
от понятието „справедлива стойност” – Fair Value; едно от определенията в МСО за 
СПС е, че за целите на данъчното законодателство в САЩ Регламент §20.231-1 гласи, 
че „справедливата пазарна стойност е цената, на която би се сменила собствеността на 
актив в сделка между желаещ купувач и желаещ продавач, като никой от тях не е при-
нуден да купува или да продава, при което и двете страни са разумно осведомени за 
съответните факти по сделката; тук е мястото да се уточни и да се обърне особено вни-
мание, че в много страни по света т.нар. данъчни оценки на недвижими имоти се из-
вършват от професионални оценители). 

- За инвестиционната стойност освен традиционно определение, добре познато 
в оценителската теория и практика, тя се представя и като ценност. 

- „Цена” – парично или друго възнаграждение, поискано, предложено или зап-
латено за активи, което може да е различно от стойността. Тук е мястото да обърнем 
също внимание, че цената може да бъде равна, по-висока или по-ниска от стойността; 
това важи както за офертната цена, така и за пазарната цена (представляваща реалната 
продажна цена – transaction price). 

- Оценката е към определена дата, т.е. не е приемливо (такава оценителска 
практика съществува в България), да се дава срок на валидност на оцeнителския док-
лад, например 90, 180 или 270 дни (каквито са изискванията например на някои банко-
ви институции, общински администрации, държавни агенции), тъй като няма гаранции 
какво ще е състоянието както на оценявания актив, така и пазарното състояние, напри-
мер на 198-я ден след ефективната дата на доклада. 

- Валидна и действаща е дефиницията за „рецензент на оценка” – той представ-
лява професионален оценител, на когото е възложен прегледът върху работата на друг 
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оценител. В рамките на процеса по рецензиране на дадена оценка определеният профе-
сионалист може да приложи някои оценителски процедури и/или да изрази мнение за 
стойността. Преглеждайки действащите БСО, забелязваме, че рецензиите не са оценки 
по смисъла на ЗНО. Тук е мястото да отбележим и да допълним, че съществуват редица 
утвърдени оценителски практики по света (вкл. в USPAP, САЩ), където рецензирането 
на оценка представлява отделна оценителска правоспособност. 

- В определението за оценител забелязваме, че дадена организация може да се 
нарече оценител, дори и ако конкретно „външно” физическо лице (с квалификация, 
умения, опит и др.) бъде наето чрез съответен договор. Посочено е също така, че в ня-
кои юрисдикции е необходимо дадено лице да получи лиценз, за да може да извършва 
оценителска дейност. По тази логика стигаме до извода, че по света има държави, къде-
то не е необходимо да има такова лицензиране, за да се извършва определена оценител-
ска дейност. Пример в това отношение е Полша, където по законово установен ред е 
регламентирана дейността само на оценителите на недвижими имоти. Оценки на 
машини, бизнес или други активи/пасиви, които са различни от недвижимите имоти, 
реално могат да извършват всички лица, които имат нужните знания за това и на 
които възложителите биха се доверили за извеждането на надеждни стойности и 
крайни оценъчни резултати.  

- В МСО 105 Подходи и методи за оценка изрично е записано, че един или по-
вече подхода на оценка могат да се приложат, за да се достигне до стойност, съгласно 
базата на стойността. Тук е мястото да се отбележи, че все още немалко оценители в 
България следват не толкова актуални оценителски стандарти, създадени преди десетки 
години за целите на приватизацията, където се уточнява, че в оценителските доклади 
трябва да се използват поне два подхода/метода. 

- Съгласно МСО 200 Бизнес и участия в бизнес „стойността на предприятието” 
обикновено се определя като обща стойност на собствения капитал на даден бизнес, 
плюс стойността на неговия дълг и задължения с характер на дълг, минус паричната 
наличност или паричните еквиваленти, които са на разположение за изплащане на тези 
задължения. „Стойността на инвестирания капитaл” представлява размерът на общите 
парични средства, инвестирани към момента в даден бизнес, независимо от източници-
те на финансиране (обикновено се определя като стойността на всички активи, намале-
на със стойността на краткосрочните задължения и паричните наличности). Оценките 
на бизнеси могат да бъдат необходими и като входящи данни или стъпка в друг тип 
оценки, например оценка на опции върху акции, определен клас акции, или дълг. 

- В МСО 230 Материални запаси е регламентирано следното: 
o Материалните запаси включват стоки, които ще бъдат вложени в бъде-

щи производствени процеси (суровини, части, консумативи); стоки, използвани в те-
кущи производствени процеси (незавършено производство), и стоки, предназначени за 
продажба (готова продукция). 

o Балансовата стойност на материалните запаси включва само историчес-
ки разходи, а печалбите, реализирани в производствения процес, отразяващи възвръща-
емостта на активите, вложени в производството (включително оборотен капитал, нед-
вижими имоти, машини, съоръжения, оборудване и нематериални активи), не се капи-
тализират в нея. В резултат на това пазарната стойност на материалните запаси обикно-
вено се различава от балансовата им стойност и е по-висока от нея. 

o Тъй като материалните запаси рядко се реализират на пазара в межди-
нен етап (например незавършено производство) или се продават на трети лица с цел 
препродажба (например готова продукция, продавана чрез дистрибуторска мрежа), 
техниките за оценка и специалните съображения за материалните запаси се различават 
от тези при оценката на други активи. 
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o И трите подхода за оценка, описани в МСО 105 Подходи и методи за 
оценка, могат да бъдат приложени за оценката на материални запаси. 

o Маржовете на печалбата на дистрибуторите представляват смислен па-
зарен индикатор за възвръщаемост от процеса на продажба, ако е идентифицирана под-
ходяща база от сравними компании. Договорите за производство, доколкото са налич-
ни, могат да представляват ориентир за маржовете, получени чрез производствения 
процес. 

o Съгласно приходния подход стойността на материалните запаси се оп-
ределя чрез разпределение на печалбата (стойността), получена преди датата на оцен-
ката, спрямо печалбата (стойността), получена след датата на оценката. 

o Към основни методи за оценка на материални запаси са причислени: 
 метод „Отгоре – надолу” (Top-Down Method);  
 метод „Отдолу – нагоре” (Bottom-Up Mehod);  
 метод на текущата възстановителна стойност (Current Replacement 

Cost Method). 
o Относно нематериалните активи и връзката с материалните запаси, не-

зависимо дали нематериалните активи са собственост или лицензирани, пазарната 
стойност на материалните запаси би трябвало да бъде една и съща. 

o Оценителят би следвало да отчете обезценките за обездвижени матери-
ални запаси. 

o Обикновено обездвижените материални запаси, коригирани с обезценка, 
не би следвало да се оценяват, тъй като са коригирани до нетна реализуема стойност. 
Може да се наложи оценителят да обмисли допълнителни обезценки, ако пазарната 
стойност е по-ниска от нетната реализуема стойност. 

- Може да се твърди, че МСО 300 с наименование Plant and Equipment включ-
ва смислово съоръжения, инсталации, агрегати, апаратура и оборудване. 

- В МСО 400 Права върху недвижими имоти остават валидни трите основни 
вида права: 

o Първостепенно право върху определена площ земя – собственикът на 
това право има абсолютно и вечно право на владение и контрол върху земята и всички 
сгради, разположени върху нея, при ограниченията само на второстепенни права или 
законови и други правно приложими права. 

o Второстепенно право – предоставя на притежателя му право на изклю-
чително владение и контрол върху определена площ земя или сгради върху нея за оп-
ределен срок, например при условията на договор за наем и/или 

o право на ползване на земя или сгради, но без право на изключително 
владение или контрол, например право на преминаване през земята или право на полз-
ване само за определен вид дейност. 

- В действие е МСО 410 Имоти в процес на развитие, като това представляват 
права върху имоти, при които за постигане на най-добрата и ефективна употреба (HBU) 
е необходимо преустройство, или при които към датата на оценката се планират, или 
вече са в ход подобрения, като включват: строителство на сгради; незастроен терен, за 
който се изгражда инфраструктура; повторно застрояване на вече застроен терен; по-
добрения или промяна в съществуващи сгради или конструкции; земя, отредена за зас-
трояване в нормативен акт; земя, отредена за използване, осигуряващо по-висока стой-
ност или по-голяма плътност, съгласно нормативен акт. 

Значителна част от разгледаните новости в МСО имат пряка връзка с оценителс-
ката практика в България, което от своя страна касае обсъждането и актуализирането на 
Българските стандарти за оценяване с цел усъвършенстване като цяло на оценителската 
професия и услуга, с фокус върху оценяването на различните видове активи, пасиви, 
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бизнес или техни части за нуждите на банките, държавните и общинските структури, 
купувачите, продавачите, наемателите, наемодателите, кредитните посредници, лизин-
говите дружества, инвестиционните компании, строителните фирми, застрахователните 
дружества, пенсионните фондове, съдебните институции и др.  
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19. https://www.appraisers.org/ – сайт на Американското общество на оценителите 

(ASA). 
20. https://www.wavoglobal.org/ – сайт на Световната асоциация на оценителските 

организации (WAVO). 
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BULGARIAN VALUATION STANDARDS AND PRACTICE 
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certified valuer for valuation of businesses and receivables, financial assets and financial 
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member of the American Society of Appraisers (ASA, USA; member of the International Virtual Chapter, 

member of the European Chapter, member of the Northern California Chapter), member of the Polish Real 
Estate Scientific Society (TNN), founding member of the Chamber of Independent Appraisers in Bulgaria (CIAB) 
and its Regional College in Varna, Member of the CIAB Board between 2014 and 2017, member of the Training 
and Methodology Council of CIAB between 2015 and 2017, Lecturer, Department of Business, Investment and 

Real Estate at Varna University of Economics 
 

Abstract. The study examines the main amendments (effective 31 January 2022) to the 
International Valuation Standards (IVS) issued by the International Valuation Standards 
Council (IVSC) and published in the UK by Page Bros., Norwich. IVS are the basis for 
professional valuation practice on a global scale. They are also the foundation of the European 
Valuation Standards (EVS), the European Business Valuation Standards (EBVS), a number of 
other valuation standards currently in effect around the world, and also of the Bulgarian 
Valuation Standards (BVS) and the Bulgarian valuation practice. The new emphasis in IVS is 
mainly related to changes in the market environment, the development and needs of the 
valuation profession, as well as the challenges faced by professional valuers of various types 
of assets, liabilities and businesses. A detailed study of the changes in the IVS would contribute 
to the development of the valuation process and the valuation profession in Bulgaria, and may 
warrant certain updates in the Bulgarian Valuation Standards. 

 
The valuation practice in Bulgaria has been developing dynamically for the last 30 

years. In 2022 the profession celebrates its anniversary, and on this occasion a number of events 
have been planned and organized for valuers in Bulgaria, some of them with the participation 
of representatives of vastly important valuation organizations worldwide: 

- ASA – the American Society of Appraisers (USA), which dates back to 1936 and 
is important for the valuation practitioners in our country, as members of this organization used 
to visit Bulgaria in the early 90’s as lecturers and advisors, in order to help launch the domestic 
valuation profession and practice. The American Society of Appraisers is a world-renowned 
and respected international organization dedicated to the valuation profession. ASA is the oldest 
and only major membership organization representing all valuation specialists. Its structure, in 
terms of valuation qualifications, is very similar to the Bulgarian practice. Some sources refer 
to ASA as the most famous international organization dedicated to the valuation profession. 

- TEGoVA – The European Group of Valuers’ Associations, originally established 
as TEGOVOFA (The European Group of Valuers of Fixed Assets), has been the valuation 
standards setter for the last 45 years.  
 The most important stages of development and improvement of activities related to the 
valuation profession in Bulgaria in the period 1992-2022 include: 

 1992 – the Reorganization and Privatization of State and Municipal Enterprises Act 
was adopted; the Privatization Agency was established. 

 1992-1993 - Licensing (by the Privatization Agency) of the first independent 
valuers of businesses and individual assets in Bulgaria (modelled after well-established German 
and Anglo-Saxon schools, including with the collaboration of leading lecturers in the field of 
valuation).  
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 1994-2001 – the Association of Business Appraisers, later renamed Association of 
Bulgarian Appraisers was established in 1994; the Bulgarian Association of Real Estate 
Appraisers was established in 1995; valuations were carried out predominantly for the purposes 
of the privatization process in Bulgaria. 

 2002 – the Privatization and Post-Privatization Control Act was adopted; the 
Privatization Agency was restructured into the Privatization Agency (PA) and the Post-
Privatization Control Agency (PPCA). 

 2003 – 2007 – The valuation practice began to expand to private clients and other 
state and municipal bodies beyond the framework of the privatization process. 

 2008 – the Independent Valuers Act (IVA) was adopted; the valuation profession 
became self-regulating. 

 2009 – the Chamber of Independent Appraisers in Bulgaria (CIAB) was established 
in accordance with IVA; the Code of Professional Ethics and the Statute of CIAB were adopted; 
the governing bodies of CIAB (Management Board, Supervisory Board, Professional Ethics 
Committee) were elected; ex-officio certification of existing valuers licensed by the 
Privatization Agency; establishment of a Public Register of Independent Appraisers (kept at 
CIAB); first certifications of valuers by CIAB; establishment of the first regional college of 
CIAB (Varna Regional College, and subsequently 7 more regional colleges were established in 
Bulgaria); establishment of the Chamber of Professional Appraisers association. 

 2010 – Establishment of the Privatization and Post-Privatization Control Agency 
(through the restructuring of the PA and the PPCA); adoption of amendments to the 
Independent Valuers Act. 

 2011- Latest amendment to the Independent Valuers Act. 
 2012 – CIAB became a member of TEGoVA; the first memorandum for 

international cooperation was signed (between CIAB – Varna Regional College and the 
National Association of Romanian Authorized Valuers – Constanta Territorial Centre). 

 2013 – 2014 – Development of the regional colleges of CIAB. 
 2015 – 2017- the International Valuation Standards become mandatory for use in 

the valuation practice in Bulgaria; dynamic activity related to the qualification of valuers; 
establishment (after express inclusion in the departmental program “Training and 
Qualification” of CIAB) of a national conference of independent valuers in Bulgaria on the 
topic “Current issues of the valuation practice”, held for the first time in Varna on 5 September 
2015 on the model of established European and global practices in the field of valuation, which 
subsequently became a traditional annual event, and in 2021 it brought together more than 600 
participants; organizing a number of courses and exams (including some conducted by leading 
international lecturers from Europe); increasing number of certified valuers; international 
activity of CIAB; start of the process of setting the Bulgarian Valuation Standards (BVS), as 
well as creating the first conditions and entry into negotiations with TEGoVA to accredit CIAB 
to award the well-known European designation REV (Recognized European Valuer). 

 2018 – 2022 – Amendment to the Code of Professional Ethics; adoption of the 
Bulgarian Valuation Standards (effective 1 June 2018), with mandatory application; the 
requirement for mandatory use of IVS is no longer in force; IVS, EVS, RICS, USPAP and other 
internationally applicable valuation standards are now optional and can only be used where the 
client expressly has requested so; CIAB is recognized by TEGoVA as a REV Awarding 
Member Association; the designation REV is for the first time awarded to valuers in Bulgaria; 
introduction of an annual membership fee (payable by all certified valuers) used for technical, 
administrative and logistical support of the Public Register of Independent Appraisers; dynamic 
activity of CIAB in the field of qualification and training courses for valuers (by holding 
numerous conferences, seminars, webinars, round tables, qualification discussions, etc.); annual 
verification of the fulfilment of the obligation of valuers under IVA to maintain a professional 
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liability insurance; introduction of a rule for annual documented retraining (qualification) for 
each valuation competence; striking-off thousands of certified valuers from the Public Register 
due to failure on their part to fulfil specific obligations under IVA and various regulations, as 
well as under procedures put in place by CIAB; increasing the number of online trainings 
(mostly due to the pandemic), as well as of hybrid trainings conducted both online and in 
person; dynamic activity of CIAB internationally (including through regular participation of 
CIAB in important forums of professional valuers’ organizations in Europe, etc.). 

When scrutinizing the BVS, it becomes evident that they were created mainly on the 
basis of the International Valuation Standards and the European Valuation Standards, taking 
into account the legal framework of valuation in Bulgaria. That is why good knowledge of both 
IVS and EVS (including their amendments) is essential for the updating of BVS, and also for 
the Bulgarian valuation practice in general. We should also note that in 2020 the European 
Business Valuation Standards (EBVS) were adopted. A variety of good practices and 
innovations are identified through a detailed study of RICS Valuation - Global Standards, as 
well as of USPAP (Uniform Standards for Professional Appraisal Practice, issued by the 
Appraisal Foundation, which is authorized by the US Congress to set valuation standards and 
qualifications of valuers). There are valuation standards (at national level) also in Russia, China, 
Poland, Romania, Serbia and many other countries around the world. 

In the latest updated edition of the IVS, effective 31 January 2022, the following 
highlights stand out: 

- First and foremost, not only for IVS, but also for a number of other valuation 
standards globally, is the mandatory process of professional proofreading of texts. For the next 
updated edition of the BVS it is advisable to apply this global good practice, bearing in mind 
that these standards are regularly used by professionals (some with very extensive practical 
experience), as well as their significance in historical terms. It would be expedient to introduce 
appropriate numbering of the relevant standards (e.g. BVS 100, BVS 200, etc.) so that they can 
be more easily identified, used and managed (including for the purposes of a more effective 
monitoring and adoption of appropriate measures thereafter). 

- Some core principles have been introduced in the IVS: the purpose, the relevant 
valuation standards, the development and revision of the standards, and the jurisdiction are 
clearly set out. 

- Particular attention is paid to the meaning of the term “scope of work”, which 
requires that valuers must determine, perform, and disclose or report a scope of work that is 
appropriate for the assignment that will result in a credible valuation. 

- Record keeping – valuers must keep a copy of the valuation and a record of the 
valuation work performed for an appropriate period after completion of the assignment; this 
wording suggests that a copy on digital media (photocopy or electronic copy) also meets the 
requirement for record keeping, and such option is laid down in a number of other valuation 
standards (e.g. USPAP, USA). 

- “Discount rate” is a widely-used concept that appears in many places. A thorough 
review of the Bulgarian valuation theory and practice reveals that this concept is often used via 
one of the following different phrasings (some of them varying semantically): “rate of return”, 
“discount rate”, “profit rate”, “discount factor”, “capitalization rate”, “interest rate”, “required 
rate of return” and the like. In this regard, it is desirable, both in the BVS and in the valuation 
practice, to use a more precise and clear single concept in connection with the discounting of 
cash flows back to a present value. 

- The terms “cost” and “price” are often used, and here is the place to pay special 
attention to the significant differences between such basic concepts in the valuation practice as 
“value”, “price”, “cost”. 
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- IVS 104 Bases of Value includes the term “allocation of value”, which denotes the 
separate apportionment of value of an asset on an individual or component basis. When 
apportioning value, the allocation method must be consistent with the overall valuation 
premise/basis and the valuer must: follow any applicable legal or regulatory requirements; set 
out a clear and accurate description of the purpose and intended use of the allocation; consider 
the facts and circumstances, such as the relevant characteristic(s) of the items(s) being 
apportioned, and adopt appropriate methodology(ies) in the circumstances.  

- An entirely new standard has been created – IVS 230 Inventory. In this regard, it 
would be appropriate to include information on inventory valuation also in the BVS, but in 
examining this matter, our attention was drawn to another “gap” in the BVS and IVA, which 
has been the subject of vigorous discussions in the valuation profession in recent years, namely 
the valuation of biological assets, for which purpose the Tangible Assets Standards Board under 
the International Valuation Standards Council (IVSC) issued in June 2019 the IVSC Perspective 
Papers Issue 1: A road map to valuing agricultural properties (including biological assets), 
where biological assets are defined as living animals or plants, and a number of other 
clarifications have been made with regard to the valuation of these specific types of assets. 

- For the purposes of valuations of inventory and non-financial liabilities, the Top-
Down method is described, defined as a residual method that begins with the estimated selling 
price and deducts remaining costs and estimated profit. The Bottom-Up method is also 
presented, where the non-financial liability is measured as the costs (which may or may not 
include certain overhead items) required to fulfil the performance obligation, plus a reasonable 
mark-up on those costs, discounted to present value. On the other hand, it should be clarified 
that even in previous versions of the IVS there was a standard (not well known to the Bulgarian 
valuation practice) for valuation of non-financial liabilities, which are liabilities requiring a 
non-cash performance of obligation through delivery of goods or services. The non-exhaustive 
list of liabilities that may in part or in full require a non-cash fulfilment and be subject to IVS 
220 Non-Financial Liabilities includes: deferred revenue or contract liabilities, warranties, 
environmental liabilities, asset retirement obligations, certain contingent consideration 
obligations, loyalty programmes, power purchase agreements, certain litigation reserves and 
contingencies, and certain indemnifications and guarantees. 

- It is noted in IAS 400 Real Property Interests that in some instances, legitimate 
individual, communal/community and/or collective rights over land and buildings are held in 
an informal, traditional, undocumented and unregistered manner. 

- The definition of “transaction costs” remains valid, which stipulates that most bases 
of value represent the estimated exchange price of an asset without regard to the seller’s costs 
of sale or the buyer’s costs of purchase and without adjustment for any taxes payable by either 
party as a direct result of the transaction. 

Some of the other amendments to and more significant characteristics of the updated 
version of the IVS include: 

- The definition of “bases of value” – these are the fundamental premises on which 
the reported values are or will be based. 

- “Costs” - the price or costs incurred in the acquisition or construction of an asset. 
- “Discount Rate”- a rate of return used to convert a monetary sum, payable or 

receivable in the future, into a present value. 
- “Equitable Value” - the estimated price for the transfer of an asset or liability 

between identified knowledgeable and willing parties that reflects the respective interests of 
those parties. This concept is presented as different from the concept of “Fair Market Value” 
and that of “Fair value” – according to one of the definitions of Fair Market Value in the IVS, 
for United States tax purposes, Regulation §20.2031-1 states: “The fair market value is the price 
at which the property would change hands between a willing buyer and a willing seller, neither 
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being under any compulsion to buy or to sell and both having reasonable knowledge of relevant 
facts; here is the place to clarify and draw special attention to the fact that in many countries 
around the world the tax assessments of properties are performed by professional valuers). 

- In addition to the traditional definition, well known in the valuation theory and 
practice, is also referred to as worth. 

- “Price” - monetary or other consideration asked, offered or paid for an asset, which 
may be different from the value. It should be also noted here that the price may be equal to, 
higher or lower than the value; this applies to both the asking price and the market price (the 
actual selling price – the transaction price). 

- The valuation is as of a specified date, i.e. it is not acceptable (such valuation 
practice exists in Bulgaria) to designate a validity period of the valuation report, for example 
90, 180 or 270 days (as required by some banking institutions, municipal administrations, 
government agencies), as there are no guarantees as to what the state of the subject asset and 
the market will be e.g. on the 198th day after the effective date of the report. 

- The definition of “valuation reviewer” is still valid and effective – a professional 
valuer engaged to review the work of another valuer. As part of a valuation review, that 
professional may perform certain valuation procedures and/or provide an opinion of value. 
Looking at the existing BVS, we notice that reviews do not constitute valuations within the 
meaning of the IVA. It should be noted that there are a number of well-established valuation 
practices around the world (including USPAP, USA), where the reviewing of valuations 
requires a separate valuation competence. 

- The definition of valuer includes even an “external” individual (possessing the 
necessary qualifications, ability, experience, etc.) engaged by an entity under a contract. It is 
also stated that in some jurisdictions, licensing is required before one can act as a valuer. By 
this logic, we come to the conclusion that there are countries in the world where it is not 
necessary to obtain such licensing in order to perform certain valuations. An example in this 
respect is Poland, where only the practice of real property valuers is regulated by law. Thus, 
valuations of machinery, business or assets/liabilities other than real property can be 
performed by any person who has the necessary knowledge for this and whom the client would 
trust to determine reliable values and achieve end results of the valuation. 

- IVS 105 Valuation Approaches and Methods expressly states that one or more 
valuation approaches may be used in order to arrive at the value in accordance with the basis 
of value. It is worth noting that many valuers in Bulgaria still comply with outdated valuation 
standards, adopted decades ago for the purposes of privatization, where it is specified that at 
least two approaches/methods must be used in the valuation reports. 

- According to IVS 200 Businesses and Business Interests, “enterprise value” is often 
described as the total value of the equity in a business plus the value of its debt or debt-related 
liabilities, minus any cash or cash equivalents available to meet those liabilities. “Total invested 
capital value” is the total amount of money currently invested in a business, regardless of the 
source (often reflected as the value of total assets less current liabilities and cash). Business 
valuations may also be needed as an input or step in other valuations such as the valuation of 
stock options, particular class(es) of stock, or debt. 

- IVS 230 Inventory stipulates the following: 
o Inventory includes goods which will be used in future production processes 

(raw materials, parts, supplies), goods used in the production process (work-in-process), and 
goods awaiting sale (finished goods).). 

o While the book value of inventory only includes historical costs, the profits 
earned in the production process, which reflect returns on the assets utilised in manufacturing 
(including working capital, property, plant, and equipment, and intangible assets), are not 
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capitalised into book value. As a result, the market value of inventory typically differs from, 
and is usually higher than, the book value of inventory. 

o As inventory is seldom transacted at an interim stage (e.g., work-in-process) or 
may not be frequently sold to a third party to conduct the selling effort (e.g., finished goods 
sold via distributor networks), the valuation techniques and considerations for inventory vary 
from those of other assets. 

o All three valuation approaches described in IVS 105 Valuation Approaches and 
Methods can all be applied to the valuation of inventory. 

o Distributor profit margins represent a meaningful market proxy for returns on 
the disposition process, if an appropriate base of comparable companies is identified. Contract 
manufacturers, to the extent available, may provide a proxy for margins earned through the 
manufacturing process. 

o Under the income approach, the value is arrive at through allocation of profit 
(value) contributed pre-valuation date versus the profit (value) contributed post-valuation date. 

o The main methods for valuation of inventory include: 
 Top-Down Method; 
 Bottom-Up Mehod; 
 Current Replacement Cost Method. 

o With regard to intangible assets and their relationship to inventory, whether 
intangible assets are owned or licensed, the market value of the inventory should be the same. 

o The valuer should account for obsolete inventory reserve balances. 
o Typically, the obsolete inventory adjusted for the inventory reserve would not 

be valued as it has been adjusted to net realisable value. However, the valuer may need to 
consider further write-downs if market value is lower than net realisable value. 

- It can be concluded that IVS 300 Plant and Equipment covers facilities, 
installations, units, apparatus and equipment. 

- In IVS 400 Real Property Interests, the three main types of interest remain valid: 
o The superior interest in any defined area of land – the owner of this interest has 

an absolute right of possession and control of the land and any buildings upon it in perpetuity, 
subject only to any subordinate interests and any statutory or other legally enforceable 
constraints. 

o A subordinate interest that gives the holder rights of exclusive possession and 
control of a defined area of land or buildings for a defined period, e.g., under the terms of a 
lease contract, and/or 

o A right to use land or buildings but without a right of exclusive possession or 
control, e.g., a right to pass over land or to use it only for a specified activity. 

- IVS 410 Development Property remains effective, and such properties are defined 
as interests where redevelopment is required to achieve the highest and best use, or where 
improvements are either being contemplated or are in progress at the valuation date, including 
the construction of buildings, previously undeveloped land which is being provided with 
infrastructure, the redevelopment of previously developed land, the improvement or alteration 
of existing buildings or structures, land allocated for development in a statutory plan, and land 
allocated for a higher value uses or higher density in a statutory plan. 

A significant part of the amendments to the IVS examined in this paper are directly 
relevant to the valuation practice in Bulgaria, and this in turn warrants discussions and updates 
to fthe Bulgarian Valuation Standards in order to improve the valuation profession and services 
in general, with emphasis on valuations of the different types of assets, liabilities and businesses 
or parts thereof, for the needs of banks, state and municipal bodies, buyers, sellers, 
tenants/lessees, landlords/lessors, credit intermediaries, leasing companies, investment 
companies, construction companies, insurance companies, pension funds, the judiciary, etc. 
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Сертифициран оценител на Търговски предприятия и вземания, Интелектуална и индустриална собс-

твеност и други фактически отношения. 

 

Въведение 

При прилагане на ликвидационна стойност, всички заинтересовани лица, за да вземат 

определено управленско решение се нуждаят от ясна и точна представа за ликвидационна 

стойност на всички активи, пасиви или капитал.  

Един от основните проблеми е ясно дефиниране на условията и допусканията, които 

се определя ликвидационната стойност. Важността на проблема е продиктувана от принципа 

за вярно и честно извеждане на ликвидационна стойност на оценявания обект.  

Обичайно в икономическия живот на дружествата, прилагане на ликвидационната 

стойност става, когато се извършва наддаването при основания ред за осребряване (вж. чл. 

717в ал. 5 ТЗ и чл. 717 ж ал. 1 ТЗ, както и НСС 13).  

При извеждане на ликвидационната стойност – Търговския закон възприе различен 

подход в сравнение с останалите закони уреждащи принудително изпълнение по отношение 

на имуществото на длъжника (ГПК,ДОПК и ЗБН). Докато тези закони предвиждат извършване 

на оценка по пазарната (прогнозната) продаваема цена, ТЗ предвижда подобно на ЗПСК оп-

ределянето на метод на оценка1. 

Основната цел на настоящето изложение е да се докаже наличието на няколко ос-

новни техники при извеждане на ликвидационната стойност в процедура на ликвидация или 

несъстоятелност на длъжника. Извеждат се две основни разновидности на стойността – стой-

ност при Доброволна ликвидация и стойност при Принудителна ликвидация.  

Основната задача е да се илюстрират начините на извеждане на ликвидационните 

стойности, да се покажат основните прилики и разлики при разновидностите на ликвидаци-

онната стойност.  

Всичко това би послужило на вземащите управленски решения по какъв начин да уп-

равляват своите активи, пасиви и капитали при развиващи се при специални условия и дейс-

тващи им различни пазарни условия. 

1 Дефиниция на ликвидационната стойност 

Съгласно действащата нормативна уредба в Р.България, процесът по ликвидация е 

уреден в глава XVII на Търговския закон – чл. 266-2742. Терминът ликвидация би могло да 

се третира по различни начини: 

- от една страна ликвидацията се разглежда като система от действия (производс-

тво),  

- от друга страна ликвидацията е един от последните етапи от съществуването на 

едно търговско дружество. Дружеството продължава да съществува като юридическо лице, 

но е престанало да има търговска дейност и да сключва търговски сделки.  

 
1 Попова, В. „Избрани съчинения в три тома” том втори „Несъстоятелност” С. 2010 г., с. 573. 
2 Търговски закон – https://lex.bg/laws/ldoc/-14917630  
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Първоначално дружеството прекратява търговската дейност, а в последствие за-

почва процес по ликвидация. Задачите които си поставят дружествата на този етап са: ос-

ребряване на имуществото му, изплащане на дълговете му, разпределяне на остатъка от 

чистото му имущество между съдружниците и подготвяне на дружеството за заличаването 

му от търговския регистър като субект на търговското право. 

По своето естество, процесът на ликвидация, извежда Ликвидационна стойност, както 

на активите, и на пасивите, така и на капитала на дружеството. Ликвидационната стойност е 

стойност, изведена при специални условия и се базира на вече формирано в хода на оценява-

нето становище за стойност. Така изведената нетната реализуема стойност на активите на 

дружеството, в случай на неговата предполагаема или фактическа ликвидация, изразена в 

пари и получена в резултат на продажбата му на отделните активи на пазара " втора ръка" 

или като скрап като се приспаднат съответните разходи за тази цел. 

При определяне на ликвидационната стойност водещ е факторът време - по-кратък от 

обичайния срок за реализация на обекта/ актива или група от обекти/ активи. 

Терминът Ликвидационна стойност3 е онази сума, която може да се постигне, 

когато актив или група активи се ликвидират или се продават под принуда поот-

делно /на части. При определянето на ликвидационна стойност обичайно се вземат 

предвид разходите за привеждане на активите в продаваемо състояние, както  и разхо-

дите им за продажбата им (при наличие на такива). Ликвидационната стойност може да 

бъде определена при две различни предпоставки за стойност:  

(а) обичайна сделка с типичен период на продажба – доброволна ликвидация4. 

Тази стойност се постига ако активът/ групата активи се продават при ликвидация, при 

която е осигурен разумен период от време за намиране на купувач (или купувачи), и при 

която продавачът е принуден да продава активите в текущото им състояние и местонахожде-

ние. Разумният период от време за намиране на купувач (или купувачи) може да е различен 

за различните активи и зависи от пазарните условия 

(б) принудителна сделка със съкратен период на маркетинг – принудителна лик-

видация5. „Принудителна продажба” е налична за обстоятелства, при които продавачът е 

принуден да продава, поради което не е възможен подходящ период за привеждане на ак-

тива в атрактивно състояние за продажба, реклама или друга логистична дейност и същевре-

менно продавачите може да нямат възможността да извършат надлежните проучвания – фи-

нансови, правни, дю дилижънс и др. Принудителната ликвидационна стойност се предопре-

деля от редица ограничения, като естеството на натиска върху продавача и причините, по-

ради които не е възможно предприемането на определени действия за привеждането на ак-

тива / активите в атрактивен за купувачите вид. При неизяснени причини за принудителната 

продажба (ограничения) за продавача и причините за тези ограничения, стойността, която 

може да се получи при принудителна продажба, не може да се определи надеждно. Стой-

ността, която продавачът би приел при принудителна продажба ще отразява по – скоро не-

говите конкретни обстоятелства, а не обстоятелствата около хипотетичен желаещ продавач 

съгласно дефиницията за „Пазарна стойност“.  

 
3 МСО, 2017 г. - МСО 104 „Бази за стойността“, § 80.1 
4 МСО, 2017 г. - МСО 104 „Бази за стойността“, § 160.1 
5 МСО, 2017 г. - МСО 104 „Бази за стойността“, § 170.1,  
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За да се докаже необходимостта от извеждане на ликвидационна стойност при 

условията на принудителна продажба, е необходимо да се посочат причините за огра-

ниченията за продавача, включително последствията за него (последиците от невъзмож-

ността да продаде в определен срок), ако не продаде в определения срок, като се направят 

подходящи допускания. Ако тези обстоятелства не съществуват към датата на извеждане на 

стойността, те трябва да бъдат ясно обозначени като специални допускания.  

Едни от условията6 за извеждане на ликвидационна стойност при принудителна про-

дажба са:  

(а) реализиране на продажба в кратък период от време,  

(б) активът се подчинява на пазарни условия, преобладаващи към датата на оценката 

или допускането за времевата рамка необходима за приключване на сделката,  

(в) купувачът и продавачът действат разумно и информирано,  

(г) продавачът е под принуда да продава,  

(д) купувачът обикновено е мотивиран,  

(е) двете страни действат в свой най-добър интерес, според конкретните им съобра-

жения,  

(ж) не са възможни нормални маркетингови инициативи поради краткото време на 

пазарна експозиция, и  

(з) плащането ще бъде в парично изражение. 

Продавачът се надява да постигне по – добра стойност за продавания ак-

тив/активи при наличие на условия за неактивен или намаляващ пазар, поради тази при-

чина нямаме автоматизирано извеждане на ликвидационна стойност на активи при „прину-

дителни продажби”. Освен ако продавачът е принуден да продаде до конкретен краен срок, 

който не позволява подходящ маркетинг. Продавачът се определя като желаещ продавач съг-

ласно дефиницията за Пазарна стойност.  

Стойността при принудителни продажби обикновено не се вземат предвид при извър-

шването на оценка, при които базата на стойността е „Пазарна стойност“. При проверка е 

трудно доказуемо, дали една сделка сключена при пазарни условия, е била принудителна 

продажба или не. 

2 Видове Ликвидационна стойност 

Ликвидационната стойност е вероятната предполагаема стойност на активите (в т.ч. 

материални, нематериални и финансови) при специални условия, които собственикът може 

да продаде при прекратяване дейността на действащо предприятие чрез разпродажбата на 

активите при условията на търсене на най – подходящия купувач без ограничение в сроковете 

за ликвидация. 

При извеждане на стойност на капитала на предприятия (от гледна точка на бизнеса 

на даденото дружество), ликвидационната стойност е антитеза на стойността на капитала на 

предприятието като действащо (going concern). Въпреки, че методът на ликвидационната 

стойност е широко прилаган, резултатите трябва да бъдат разглеждани като долна граница 

 
6 МСО, 2017 г. - МСО 104 „Бази за стойността“, § 170.3, 
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на стойността на оценявания актив или капитал на предприятието, ако то се продава като 

функциониращо. 

Ликвидационната стойност като част от прилагането на Способа на оценъчна система 

в счетоводството е необходимо да се отбележи, че нямат пълно покритие между счетовод-

ната практика и стандартите за оценяване. Съществен момент при извеждане на ликвидаци-

онната стойност е отразяването на всички разходи, свързани с ликвидацията на активите в 

тяхната стойност, т.е. тя е нетна.  

Съществуват следните разновидности ликвидационна стойност: 

• Доброволна (Нормална) ликвидационна стойност; 

• Принудителна ликвидационна стойност в условията на бърза ликвидация  

• Принудителна ликвидационна стойност в условията на незабавна ликвидация 

(в т.ч. физическо ликвидиране на актива). 

2.1 Доброволна (Нормална) ликвидационна стойност  

Доброволна (Нормална) ликвидационна стойност - за да се постигне тази 

стойност е необходимо ликвидаторите да разполагат с достатъчно  време, за да се под-

готвят активите за продажба, да се направи реклама на предлаганите активи и групи ак-

тиви и да се осигурят нормални условия на конкуренция сред потенциалните купу-

вачи. В зависимост от това доколко са налице горепосочените условия, нормалната лик-

видационна стойност ще бъде повече или по-малко близка до справедливата/пазарна стой-

ност на активите. 

При извършването на оценката за нормална ликвидация е необходимо да се предвиди 

достатъчно технологично време за нейното осъществяване в т.ч.: 

• За подготовка на активите за продажба; 

• За реклама на продаваните активи; 

• За намирането на клиенти и осигуряване нормални условия за конкуренция 

между тях. 

В зависимост от това, до каква степен могат да се осигурят подобни условия за ликви-

дация, нормална / доброволна ликвидационна стойност ще бъде повече или по-малко близка 

до тяхната справедлива/ пазарна стойност. 

При определянето на нормалната ликвидационна стойност се изключват фактори като: 

търговски марки, know-how, патенти, лицензи, софтуерни програми и пр. и е необходимо да 

бъдат отчетени разходите по ликвидация на активите, включващи :  

• Административни, счетоводни, юридически разходи; 

• Комисионни по ликвидационните сделки; 

• Други разходи по време на ликвидацията. 

Разходите за демонтаж и транспорт могат да бъдат и въпрос на тръжно условие или 

договорни отношения. 

Времето за организиране и провеждане на продажбата е обикновено 12 месеца. Всяка 

промяна в срока за реализиране продажбата на активите, приет в оценката, води до промяна 

на стойността. В случай, че разпродажбата продължи по-дълго от предвидения срок е необ-

ходимо да се извърши актуализация на оценката. 
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Доброволна лик-

видационна 

стойност 
= 

Пазарна 

стойност 

на актива 
* 

( 1 - % 

отстъпка) 
* 

(1 - % за ко-

мисионни) 

дисконтов фактор 

^(1 година) 

2.2 Принудителна ликвидационна стойност при условията на Бърза ликвида-

ция  

Бърза ликвидационна стойността, на която могат да бъдат продадени активите чрез 

търг, за кратко време, без тяхната предварителна подготовка, без предварителни преговори 

с потенциални купувачи и без предварително уточняване на разходите по тяхната продажба. 

При бърза ликвидация - активите се продават без предварителна подготовка. На потен-

циалните купувачи се предоставя възможност да закупят активите такива, "каквито са 

и където са". Тази ликвидационна стойност по принцип е много ниска и се прилага оби-

чайно в резултат на наличие на силна външна принуда. Разходите за комисионни и 

отстъпки, които ще бъдат направени в процеса на покупко-продажбата ще бъдат зна-

чително по – големи спрямо същите разходи при доброволна ликвидация.  

Времето за организиране и провеждане на продажбата е обикновено от 8 до 12 сед-

мици, а в някои случаи и до 3-4 месеца.  

Бърза ликви-

дационна 

стойност 
= 

Пазарна 

стойност 

на актива 
* 

( 1 - % 

отстъпка) 
* 

(1 - % за ко-

мисионни) 

дисконтов фактор 

^(месеците) 

 

2.3 Принудителна ликвидационна стойност – незабавна ликвидация 

Прилага се при наличие на много силна външна принуда – фалит или силна заплаха от 

фалит, в резултат на която е необходимо частично или пълно ликвидиране (в т.ч. физическо 

ликвидиране на актива). Тази стойност може да достигне изключително неблагоприятни 

ниски граници за собственика и затова се прилага само в тези случаи. Независимо от прину-

дата е необходимо да се извърши обективна пазарна оценка на актива, съобразяваща се със 

срока на извършване на ликвидацията и състоянието на вторичния пазар на тези активи. В 

този случай се допуска разглеждането на актива, като продажба за вторични суровини или 

неговото физическо ликвидиране. Целта е да се реализира максимално възможния приход, 

а не само да се предвидят средства за удовлетворяване на принудителното вземане, тъй като 

евентуалната положителна разлика след покриване на всички задължения ще намали щетите 

на собственика. 

3 Метод на ликвидационната стойност 

Този метод се прилага обичайно при оценка на активи, пасиви и цели предприятия, 

които са продължително губещи, нямат пазарни перспективи за реализация на про-

дукция, а и осъвременените очаквани чисти приходи от бъдещата им стопанска дейност 

са по-малки от стойността на чистите им активи. При доказани неблагоприятни обстоятелс-

тва, като например отрицателна ликвидност, негативна рентабилност, резултати от Z - score 

анализа показващи фалит и др., изведени в резултат на финансов анализ.  

При прилагане на метод за оценка ликвидационна стойност се подлагат отдел-

ните активи, а не очакваните приходи от съвместното им използване в стопанската дей-

ност на предприятието. Целта при метода на ликвидационната стойност е да се намери най-

вероятната продажна (ликвидационна) стойност на активите, пасивите и капиталите. При 
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формирането на ликвидационните стойности е необходимо да се отчетат и разходите по 

ликвидацията (административни, комисионни за посредници по ликвидационните сделки 

и други). 

С оглед на надеждното извеждане на ликвидационната стойност е необходимо да 

се направят следните редукции; 

• редукция на активите - за кредиторите е важно да се определи каква част от 

дълга може да се покрие от разпродажбата на дълготрайните активи;  

• редукция на паричните средства - налага се при налагане на запор върху 

паричните средства, като в този случай се оценява тяхната ликвидност; 

Концепцията за ликвидна стойност "на място" приема, че липсата на доходност или фа-

лита на дадена компания се дължат на слабости в управлението, пазарни аномалии или макрои-

кономически причини. В редица случаи не може да бъде намерен купувач, който ще направи 

предприятието печелившо при промяна на ръководството тъй като практически всички възмож-

ности за възобновяване на производството са ликвидирани. Именно този факт налага преминава-

нето към процедура по ликвидация. 

4 Обща процедура по ликвидацията 

Съгласно приетия в България НСС 13 „Отчитане при Ликвидация и Несъстоятелност“ има 

разписани следните стъпки: 

Стъпка 1: Изготвяне на „Начален баланс при ликвидация“ 

1. Инвентаризират се всички активи и пасиви. 

2. Активи и пасиви се оценяват по справедлива стойност и в последствие Ликвидационна 

стойност.  

3. Всички разчети в чуждестранна валута се трансформират в левове по централния курс на 

Българската народна банка към датата на съдебното решение за обявяване на предприя-

тието в ликвидация. 

4. Записаният капитал се отчита по нетен размер - регистрираният капитал се намалява с 

невнесения капитал и изкупените собствени акции и дялове. 

5. Финансовите резултати до ликвидацията и всички останали видове резерви се обединяват 

и се отчитат като други резерви. 

6. При наличие на процедура по ликвидация всички активи и пасиви, които не могат да се 

реализират, се описват за сметка на резервите. Например: разходите за учредяване и за 

разширяване, търговските репутации, разчетите по данъчните временни разлики, разхо-

дите и приходите за бъдещи периоди, финансовите разходи и финансовите приходи за 

бъдещи периоди, финансирания и др. 

В края на годината ликвидаторът извършва годишното приключване на сметките и 

настоящите годишни финансови отчети и годишния отчет за дейността на общото събрание. 

Тези изявления и отчети се изготвят от ликвидатора всяка година до приключване на ликви-

дацията. След окончателното прекратяване на ликвидацията трябва да бъде съставен и ба-

ланс, независимо дали е настъпил краят на отчетната година. Това е причината според Башев 
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и Маркова 7[....] Предприятията в ликвидация да подготвят три вида баланси: начален баланс, 

годишен баланс и окончателен баланс. 

Стъпка 2: Изготвяне на „Краен ликвидационен баланс“ 

След удовлетворяване на кредиторите се съставя краен ликвидационен баланс. Иму-

ществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се посочва в крайния ликви-

дационен баланс. Прилагат се документите, с които се доказва, че е извършено разпределе-

ние между съдружниците, съответно между акционерите. 

Когато при съставянето на крайния ликвидационен баланс активите не са били доста-

тъчни, за да се постигне удовлетворяване на кредиторите, разликата се посочва в баланса 

като задължение и като загуба. 

5 Прилагане на метода за извеждане на Ликвидационната стойност  

При ефективна ликвидация на активи или обособени производства от дружество, трябва 

да се спазва следната обща процедура по етапи, както следва:  

1. Изготвяне на предварителни разчети за стойността на ликвидационните дей-

ности и очакваните приходи (ако има такива).  

2. Изготвяне на работен проект за ликвидация по отделни обекти и за дру-

жеството като цяло. 

3. Разрушаване на наличния сграден фонд. В този етап се разрушават сгради 

до кота нула. Остатъците от разрушенията и демонтажа се изнасят на определеното за целта 

депо за строителни отпадъци. 

4. Разрушаване на фундаменти на машини, оборудване и бетонови настилки. 

(примерни дейности: къртене, взривяване, и др.)  

5. Изнасяне на остатъците от разрушенията със земекопни, машини и из-

копаване на замърсения слой. Извозване до депо за строителни отпадъци. 

6. Зариване със земна маса на площадките след ликвидацията. Проби за 

чистота на площите, до окончателно достигане на приемливи стойности за степента на за-

мърсеност. Засяване на култури за обогатяване на почвата. 

7. Изготвяне на предварителни разчети за стойността на ликвидационните дей-

ности и очакваните приходи. 

8. Ликвидационната стойност на активите, които могат да намерят вторичен па-

зар е определена на база приходите от тяхната продажба и разходите по организацията 

на търговете. Предполагаемата стойност, на която могат да се реализират активите е фор-

мирана от справедлива (пазарна) стойност и ликвидационен коефициент. Този коефици-

ент отразява търсенето на съответния актив на вторичния пазар и е в пряка зависимост от 

възрастта и моментното им състояние.  

При извеждане на ликвидационна стойност на активите, пасивите и капитала се 

допуска че тя ще бъде реализирана при доброволна / нормална ликвидация. Според пазар-

ните условия за отделните активи и пасиви, срокът на ликвидация е променлив.  

 
7 Markova,M. Bachev.I ( 2015) Preparation of financial statements for enterprises undergoing liquidation proceedings 

in the Republic of Bulgaria. fraud possibilities in financial statements, ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: 

наукові нотатки Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6). 
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При извеждане на ликвидационната стойност се следва единен  общ подход, отнасящ 

се както до общата стратегия за хипотетична ликвидация на дружеството, така и до ползваните 

методи на оценка. 

Методът на Ликвидационната стойност ще се приложи при доброволна (нормална) ликвидация. 

5.1. Ликвидационна стойност на Дълготрайни активи 

➢ Недвижимо имущество - УПИ, за което не се предвижда проекти за ранжиране 

на обекти, площадки и производства. При ликвидацията им са  предвиждани раз-

ходи за тяхната ликвидация, т.е. следните видове дейности няма да се изпълняват 

от ликвидиращото се дружество. Видът на имота  и степента на развитие на този пазар 

в съответните райони на страната. Допуска се срок за продажба в рамките на 6 месеца. До-

пускат се отбиви за терена да не са извършват, тъй като по принцип той е остойностен с 

възможно най – ниската цена, която е нормативно определена.  

➢ Промишлена сграда – взето е под внимание степента на развитие на специ-

фичния пазар за продажба на промишлени сгради в съответния район на страната. До-

пуска се срока за осребряване в рамките на 6 месеца, а разходите за продажба на недви-

жими имоти да са 2.50 % тяхната справедлива / пазарна стойност.  

➢ Машини, съоръжения, оборудване и стопански инвентар - Ликвидационната 

стойност на активите (транспортни средства, компютри и офис обзавеждане), които могат да 

намерят вторичен пазар е определена на база приходите от тяхната продажба и разходите 

по организацията на търговете. С оглед на спецификата на активите и степента на развитие 

на този пазар се допуска срокът на продажба да бъде около 6 месеца. Допуснато е да се 

направи отстъпка при продажбата на този вид активи в размер на 5% от справедливата/па-

зарната стойност, което се налага от факта, че обстоятелствата за покупко–продажбата са 

принудителни. Допуска се комисионните във връзка с посредничеството за реализиране на 

сделката да бъде 3 % от справедливата / пазарната стойност. На тази база са изведени след-

ните примерни ликвидационни стойности: 

 

Таблица Ликвидационна стойност на активите  

НАИМЕНОВАНИЕ НА АК-

ТИВА 

Справед-

лива 

стойност 

(хил. лв.) 

От-

стъпка 

% 

Разходи 

и коми-

сионна 

% 

Месец 

на про-

дажба 

Дискон-

тов 

фактор 

Ликвида-

ционна 

стойност 

(хил. лв.) 

Машини, съоръжения и 

оборудване  
2 5 3 6 1,21 2 

Транспортни средства 14 5 3 6 1,21 12 

Стопански инвентар  4 5 3 6 1,21 3 

Материали 11 5 3 6 1,21 9 

➢ Съдебни и присъдени вземания - Ликвидационната стойност на вземанията, 

които могат да бъдат цесирани или продадени. В зависимост от спецификата на активите 

(вземанията) и степента на развитие на този пазар се допуска срокът за покупко-продажба 

да бъде 6 месеца. Допускане се отстъпка при продажбата с 10% от справедливата / пазарна 

стойност, която е наложена от спецификата на покупко – продажба, в условия под принуда. 

Допуска се комисионните във връзка с посредничеството за реализиране на сделката да 

бъде 7 % от справедливата / пазарна стойност.  
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➢ Други вземания - Ликвидационната стойност на вземанията, които могат да 

бъдат цесирани или продадени. В зависимост от спецификата на активите (вземанията) и 

степента на развитие на този пазар се допуска срокът за покупко-продажба да бъде 2 месеца 

Не се допускат отстъпки от продажната стойност, нито разходи за комисионни. Изведени са 

следните примерни ликвидационни стойности: 

НАИМЕНОВАНИЕ НА АК-

ТИВА 

Справед-

лива 

стойност 

(хил. лв.) 

От-

стъпка 

% 

Разходи 

и коми-

сионна 

% 

Месец 

на про-

дажба 

Дискон-

тов 

фактор 

Ликвида-

ционна 

стойност 

(хил. лв.) 

Съдебни и присъдени взе-

мания 
9 10 7 6 1,21 7 

Други вземания 1 0 0 2 1,21 1 

➢ Млади животни и животни за угояване - Ликвидационна стойност се извежда 

в случаи, когато обектите/активите за оценяване са включени в собствеността на юридически 

лица. Самия процес на ликвидация се реализира, когато: 1) обекти/активи, в т.ч. или на части, 

в условията на принудителна продажба, се вземат предвид обичайните разходи за про-

дажба, в т. ч. специфичните разходи, свързани със биологичните активи; 2) При реализация 

на обекти/активи в т.ч. на части, в условията на доброволна продажба, извеждането на лик-

видационна стойност се определя при условията на обичайна сделка с отчетени всички раз-

ходи относно: нормален срок за маркетинг, специфични допускания, касаещи биологичните 

активи и 3) Ликвидационна стойност на биологични активи и трайни насаждения се извежда 

и е допустима в случаите на „разпадане“8.  

5.2. Ликвидационна стойност на Краткотрайни активи 

➢ Материални запаси (материали, стоки и продукция) - Ликвидационната стой-

ност на активите, които могат да намерят вторичен пазар е определена на база приходите 

от тяхната продажба и разходите по организацията на търговете. В зависимост от специфи-

ката на активите и степента на развитие на този пазар се допуска срокът за покупко-про-

дажба да бъде 6 месеца. Допуска се отстъпка при продажбата 5% от справедливата / пазар-

ната стойност, която се налага от факта че покупко – продажбата се извършва в пазарни ус-

ловия под принуда. Допуска се комисионни във връзка с посредничеството за реализиране 

на сделката да бъде 3 % от справедливата/пазарната стойност. На тази база са изведени 

следните примерни ликвидационни стойности 

НАИМЕНОВАНИЕ НА АК-

ТИВА 

СПС 

По 

ЧСА 

(лв.) 

От-

стъпка 

% 

Разходи 

и коми-

сионна 

% 

Месец 

на про-

дажба 

Дис-

контов 

фактор 

Ликвида-

ционна 

стойност 

(лв.) 

Материали 11 5 3 6 1,21 9 

Продукция 0 5 3 6 1,21 0 

Стоки 0 0 0 2 1,21 0 

 
8 Рупска Т., "Теоритически и методологичиски проблеми при счетоводното интерпретиране на краткотрайните 

биологични активи."с.20-21. Дисертация, София, 2009 г 
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➢ Вземания - Ликвидационната стойност на вземанията, които могат да бъдат 

цесирани или продадени. Според спецификата на активите и степента на развитие на този 

пазар се допуска срокът за покупко-продажба да бъде 6 месеца. Допуска се отстъпка при 

продажбата в размер на 10% от справедливата / пазарната стойност, което се налага от по-

купко – продажбата се реализира при пазарни условия под принуда. Допуска се комисион-

ните във връзка с посредничеството за реализиране на сделката да бъдат 7 % от справедли-

вата / пазарната стойност. На тази база са изведени следните примерни ликвидационни стой-

ности: 

НАИМЕНОВАНИЕ НА АК-

ТИВА 

СПС 

По 

ЧСА 

(лв.) 

От-

стъпка 

% 

Разходи 

и коми-

сионна 

% 

Месец 

на про-

дажба 

Дис-

контов 

фактор 

Ликвида-

ционна 

стойност 

(лв.) 

Б.I.2. Вземания 9 10 7 6 1,21 7 

➢ Парични средства – Те не подлежат на корекция, остават такива каквито са. 

На реална ликвидация подлежат следните активи, чийто рекапитулация е: 

 

 

 

Активи на Дружеството 

Номер Вид актив Ликвидационна 

стойност в 

хил. лева 

1. Дълготрайни активи 17 

2. Краткотрайни активи 17 

3 Парични средства 5 

 ОБЩО АКТИВИ : 39 

Ликвидационната стойност на активите възлиза на: 

39 хил. лв. 

/тридесет и девет хиляди лева/ 

Това е стойността на активите определена при продажба на всеки един актив отделно 

в условията на спокойна ликвидация, изхождайки от стойността определена по метода на 

чистата стойност на активите. 

5.3. Ликвидационна стойност на капитала 

Ликвидационна стойност на капитала на дружеството е определена като от общата 

сума на ликвидационната стойност на активите се приспаднат: 

o сумата на задълженията на дружеството, които остават без изменение, тъй като 

съгласно МСС се отразяват по справедлива стойност.; 
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o разходите по ликвидация, включващи изплащане на възнаграждения на работ-

ниците, на ликвидатора и неговия екип, юридически и счетоводни услуги, организиране и 

провеждане на търгове, държавни такси и вземания, възникващи при ликвидацията, комиси-

онни разходи и др. възникнали в срока за ликвидация, в случая приет за 12 месеца след да-

тата на оценката. Предвижда се активите да се осребрят за 6 месеца за ликвидация и 6 месеца 

– за приключване на процедурата по ликвидацията на дружеството и неговото заличаване от 

Търговския регистър на Р.България; 

o При ликвидация на Дружеството наличния персонал следва да се съкрати и да 

му се изплатят 6 работни заплати, които възлизат на кръгло три хиляди лева – 2 души със 

заплата 220 лв./мес.  

Настоящата приемлива стойност на капитала на Дружеството, определена на ликви-

дационна база е изведена в следната таблица: 

Ликвидационна стойност на дружеството 

Номер Показатели Хил. лв. 

1. Общо активи (ликвидационна стойност) 39 

2. Задължения 26 

3. Разходи по физическа ликвидация на 

сгради 

0 

4. Приходи за бъдещи периоди 0 

5. Разходи за ликвидация 7 

6 Разходи за персонала 3 

Ликвидационната стойност на Дружеството в условията на нормална ликвидация въз-

лиза кръгло на: 3 хил. лв. 

Заключение 

Обобщавайки изложените концепции за извеждане на ликвидационна стойност е нужно 

да се отбележи че: 

- Ликвидационна стойност при физическо ликвидиране на активи, пасиви и/или капи-

тал – при фактически ликвидиране се извежда като от евентуалните приходи от ликвидира-

нето на актива (продажба на отделните ликвидирани части на "втора ръка" или като скрап) 

се приспаднат съответните разходи за ликвидиране. 

- Ликвидация при принудителни условия, при принудителна продажба – в този случай 

се разглеждат: Доброволна ликвидация при нормална ликвидация, с нормален период на про-

дажба и Принудителна ликвидация ( тук се разглеждат ускорена ликвидация и незабавна ликви-

дация) – със съкратен период на маркетинг. Обобщавайки изложените концепции е необходимо 

да се отбележи, че прилагането им във всички случаи е свързано с точно дефиниране на срока и 

условията, при които възложителят възнамерява да извърши продажбата. 

 

309



Създаване на ликвидационна стойност

Д-р КАЛИНА КАВАЛДЖИЕВА

Конференция КНОБ – Пловдив, България, 21st Май
2022
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EBVS и БСО

т 1.7.4.1. „Методи за извеждане на 

ликвидационна стойност“

МСО-2020

МСО 104 „Бази за стойността“, § 80.1

ЕСО 2020 – липсва 

ЕСО - 2016

ОБ 2 „Оценка за заемни цели“, параграф 6 „

Принудителна и ликвидационна продажба“, т.6.1 

до 6.6

Условия за 

извеждане

Стойност, изведена при специални 

условия и се базира на вече 

формирано в хода на оценяването 

становище за стойност. 

Стойност, която може да се постигне, 

когато актив или група активи се 

ликвидират или се продават под принуда 

поотделно /на части. 

Ликвидационната стойност се извежда при

принудителна или ликвидационна продажба за

заемни целите.

Ликвидационната стойност е антитеза на пазарната

стойност, т.е. собствениците може да не са

желаещи продавачи и да са принудени да приемат

стойност, която се счита за по ниска от пазарната,

поради наложените ограничения.

Определящи 

фактори

Първоначално се извежда 

справедлива / пазарна стойност на 

актив /активите, която се редуцира 

с: 

= разходите за фактическа 

ликвидация на актива, изразена в 

пари. 

= разходите за продажба му на 

отделните активи на пазара "втора 

ръка"

= разходите за предаването на 

актива като скрап 

При определянето на ликвидационна 

стойност обичайно се вземат предвид:

= разходите за привеждане на активите в 

продаваемо състояние, 

= разходите за продажбата им (при

наличие на такива).

При оценка на актив, които не е търгуван на

свободния пазар при обичайни условия или когато

в изведените стойности, трябва да се отрази

редукция на хипотетичния период за търгуване.

Пазарът за търгуване на подобен вид активи,

пасиви или капитали е западащ или

неблагоприятен.

Специални допускания, които се правят при

извеждане на ликвидационната стойност се правят

писмено и включват в условията на ангажимента.
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БСО МСО ЕСО

Ограничаващи 

фактори

Водещ е факторът време - по-

кратък от обичайния срок за 

реализация на обекта/ актива 

или група от обекти/ активи

Оповестяват се задължително,

като например специфичен

характер на имота или

обстоятелства около

собственика.

Видове 

ликвидационна 

стойност

= ликвидационна стойност 

при доброволна реализация;

= ликвидационна стойност 

при принудителна реализация;

=доброволна

ликвидационна

стойност;

=принудителна

ликвидационна стойност

= доброволна ликвидацинна

стойност – не е коментирана;

= Ликвидационна стойност при

принудителната продажба.
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БСО МСО 104,  § 160.1

Доброволна

ликвидацион

на стойност

При доброволна реализация се основава на концепцията, 

че обектът/активът на оценяването следва да се реализира 

в кратки срокове, различни от обичайните за реализацията 

му, които включват проучване на пазара и избор на 

определено време, място и други параметри. В 

определената ликвидационна стойност се включват и 

всички присъщи преки и непреки разходи. Доброволната 

реализация може да се разглежда за цял обект/актив на 

оценката или за части от него, в зависимост от 

конкретните условия и възприети решения за 

реализацията, посочени в целта на оценката 

Ликвидационната стойност се реализира при обичайна 

сделка в условията на взети предвид всички разходи 

относно: нормален срок на маркетинг, специфични 

допускания, касаещи оценявания актив и съблюдавайки 

духа на закона за тяхното опазване.

Обичайна сделка с типичен период на

продажба – доброволна ликвидация.

Тази стойност се постига ако активът/

групата активи се продават при

ликвидация, при която е осигурен разумен

период от време за намиране на купувач

(или купувачи), и при която продавачът е

принуден да продава активите в текущото

им състояние и местонахождение.

Разумният период от време за намиране на

купувач (или купувачи) може да е различен

за различните активи и зависи от пазарните

условия
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БСО МСО 104 , § 170.1 ЕСО

Принудителна 

ликвидационна 

стойност

Ако поради някаква 

причина продавачът е 

под натиск и/или 

принуда да продаде 

обекта/актива в най-

кратки срокове.

Тази стойност е 

вероятно най-ниска 

стойност, която може да 

се получи за конкретен 

обект/актив 

Принудителна сделка със съкратен период

на маркетинг – принудителна ликвидация.

„Принудителна продажба”:

– продажба под принуда;

- Липсва период за привеждане на актива в

атрактивно състояние за продажба, реклама

или друга логистична дейност

- Липсва време за проучвания – финансови,

правни, и др.

Тази стойност е „ненадеждна“ без ясни причини /

ограничения за продажбата.

Обичайно се посочват причините за

ограниченията за такъв род продажба. (по този

начин се обосновават допусканията в оценката)

База за определяне е пазарна 

стойност но с по-кратък от 

обичайния маркетингов период, 

Оценителят следва да докладва 

стойността като „пазарната 

стойност при специалното 

допускане, че продажбата на 

имота ще се реализира в 

рамките на (X) месеца от 

първоначалното експониране на 

имота на пазара”
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1. Доброволна ликвидационна стойност в условия на нормални

ликвидационни условия;

2. Принудителна ликвидационна стойност в условията на бърза

ликвидация

3. Принудителна ликвидационна стойност в условията на незабавна

ликвидация (в т.ч. физическо ликвидиране на актива).

Видове ликвидационна стойност :
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Доброволна ликвидационна стойност в условията на нормална 
ликвидация

Ликвидаторите / управляващите активите имат достатъчно време за:

• Подготовка на активите за продажба; 

• За реклама на предлаганите активи и групи активи; 

• За намиране на клиенти и осигуряване на нормални условия за конкуренция сред 

потенциалните купувачи. 

Тази стойност ще бъде повече или по-малко близка до справедливата/ пазарна стойност на 

активите

При нормална ликвидационна стойност обичайно се изключват фактори като: търговски марки,

know-how, патенти, лицензи, софтуерни програми и пр. и е необходимо да бъдат отчетени разходите по

ликвидация на активите, включващи :

• Административни, счетоводни, юридически разходи;

• Комисионни по ликвидационните сделки;

• Други разходи по време на ликвидацията.
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Ликвидационна 

стойност при 

нормална/добров

олна ликвидация

=

Пазарна 

стойност 

на актива

*
( 1 - % 

отстъпка)
*

(1 - % за 

комисионни)

дисконтов фактор ^(1 

година)

Разходите за демонтаж и транспорт могат да бъдат и въпрос на тръжно условие или договорни отношения.

Времето за организиране и провеждане на продажбата е обикновено 12 месеца. 

Всяка промяна в срока за реализиране продажбата на активите, приет в оценката, води до промяна на 

стойността. 
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Принудителна ликвидационна стойност в условията на Бърза ликвидация 

Времето за организиране и провеждане на продажбата е обикновено от 8 до 12 седмици,

а в някои случаи и до 3-4 месеца. (чрез търг или без тяхната предварителна подготовка, без

предварителни преговори с потенциални купувачи и без предварително уточняване на

разходите по тяхната продажба.

При бърза ликвидация - активите се продават без предварителна подготовка. На

потенциалните купувачи се предоставя възможност да закупят активите такива,

"каквито са и където са". Тази ликвидационна стойност по принцип е много ниска и се

прилага обичайно в резултат на наличие на силна външна принуда. Разходите за

комисионни и отстъпки, които ще бъдат направени в процеса на покупко – продажбата

ще бъдат значително по – големи спрямо същите разходи при доброволна ликвидация.

.

Бърза 

ликвидационна 

стойност

=

Пазарна 

стойност 

на актива

*
( 1 - % 

отстъпка)
*

(1 - % за 

комисионни)

дисконтов фактор 

^(месеците)
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Принудителна ликвидационна стойност в условия на незабавна 
ликвидация

Прилага се при наличие на много силна външна принуда – фалит или силна заплаха от фалит, 

в резултат на която е необходимо частично или пълно ликвидиране (в т.ч. физическо 

ликвидиране на актива). 

Тази стойност може да достигне изключително неблагоприятни ниски граници за 

собственика и затова се прилага само в тези случаи. 

Независимо от принудата е необходимо да се извърши обективна пазарна оценка на актива, 

съобразяваща се със срока на извършване на ликвидацията и състоянието на вторичния пазар 

на тези активи. В този случай се допуска разглеждането на актива, като продажба за 

вторични суровини или неговото физическо ликвидиране. 
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Ликвидационна стойност на Недвижими имоти

Ликвидационна стойност при доброволна 

продажба

Ликвидационна стойност при принудителна 

продажба

При реализация на обекти/активи в т.ч. на части в

условията доброволна продажба извеждането на

ликвидационна стойност се определя при условията

на обичайна сделка с взети предвид всички разходи

относно: нормален срок на маркетинг, специфични

допускания, касаещи недвижимите имоти и

съблюдавайки духа на закона за тяхното опазване

При реализация на обекти/активи, в т.ч. на части в

условията на принудителна продажба, се вземат

предвид обичайните разходи за продажба в т.ч.

специфичните разходи свързани с обекта/ актива на

оценката и други съгласно действащата нормативна

уредба при най-кратък срок и най-ниска стойност.

Оценителят извежда ликвидационна стойност при

принуда и обичайно същата се взима предвид при

ликвидиране –осребряване на обекта/актива в т.ч. на

части.

[1] БСО, 2018, Глава втори, Раздел първи, точка 7.6, стр.35
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= ликвидационна стойност на недвижимо имущество, за което не се предвижда проекти за ранжиране на обекти,

площадки и производства. При ликвидацията им са предвиждани разходи за тяхната ликвидация. Видът

на имота, географското местоположение, размер и категория на сградата, както и степента на развитие на

този пазар в съответните райони на страната.

При извеждането на ликвидационна стойност при доброволна продажба - Допуска се срок за продажба в рамките

на 12 месеца. Допуска се склонност да се направи отстъпка от цената в размер на 10% от ПС, процентът е определен

в предвид че продажбата ще се реализира след нормален маркетингов период. Допуска се Разходите за комисионни

да в размер на 5% от ПС. Допуска за целите на примера да се разгледа дисконтов фактор в размер на 12%.

При извеждането на ликвидационна стойност при принудителна продажба - Допуска се срок за продажба в

рамките на 6 месеца. Допуска се склонност да се направи отстъпка от цената в размер на 20% от ПС, процентът е

определен в предвид, че продажбата ще се реализира при съкратен маркетингов период. Допуска се Разходите за

комисионни да в размер на 5% от Пазарната стойност. Допуска за целите на примера да се разгледа дисконтов

фактор в размер на 12%.

Пазарна От Разходи Месец Дискон- Ликви-

Ликвидационна стойност на стойност стъп и коми- на про- тов дационна

недвижимо имущество ка сионна дажба фактор стойност

(хил.лв.) % % (хил.лв.)

При доброволна продажба 32 000 10% 5% 12 12 % 24 429

При принудителна продажба 32 000 20% 5% 6 12 % 22 980
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Ликвидационна стойност на Промишлена сграда

При извеждането на принудителна ликвидационна стойност в условия на незабавна продажба – в 

този случай е възможно да се предприемат действия по физическо ликвидиране на сградния фонд. В 

резултат ще се формират следните парични потоци:

– разходи за ликвидация включващи:  Плащане на проектанти за работен проект за ликвидация,

плащане на такси и комисионни разходи и др. възникнали в срока за ликвидация. Плаща се 

възнаграждения на работниците, необходими за физическото разрушаване на сградния фонд. В 

резултат на физическото ликвидиране на сградата се генерират остатъци – част от тях са строителни 

отпадъци, които трябва да се извозят до съответното регионално сметище.  Плаща се такса смет.

- Приходи от ликвидация – част от строителните остатъци в резултат на физичекото ликвидиране на

сградата могат да бъдат предадени на вторични суровини или продадени като продадени като

материали на „втора ръка“.
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Вид Начин на формиране сума
Приходи

Приходи от предаване на строителни отпадъци за 

вторични суровини
строителни отпадъци 5000 кг. по 5 лв./кг 25 000,00

Приходи от продажба на строителни материали като 

материали „втора ръка“
строителни отпадъци 10 000 кг.по 15 лв./кг 150 000,00

175 000,00

Разходи

Плащане на проектанти за работен проект за 

ликвидация,
5% от приходите 8 750,00

плащане на такси и комисионни разходи за различни 

видове разрешителни
3% от приходите 5 250,00

Плаща се възнаграждения на работниците, необходими 

за физическото разрушаване на сградния фонд
5 човека * 2 месеца * 600 лв./човек 6 000,00

Извозване до регионалното сметище 100 км. За 20 тона по 15 лв./т.км. 30 000,00

такса смет Допуска се размерът на такса смет, която се плаща

в регионалното депо да бъде в 500 т. по 10 лв./тон
5 000,00

Всичко разходи 55 000,00

Ликвидационна стойност при незабавна 

принудителна ликвидация
120 000,00
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Ликвидационната стойност на Машини, съоръжения, оборудване и 

стопански инвентар
Ликвидационната стойност на активите (транспортни средства, компютри и офис обзавеждане), които могат да намерят

вторичен пазар е определена на база приходите от тяхната продажба и разходите по организацията на търговете. Видът

на материалните активи, местоположение и характеристики на активите, както и степента на развитие на този

пазар в съответните райони на страната.

При извеждането на ликвидационна стойност при доброволна продажба - Допуска се срок за продажба в рамките на

12 месеца. Допуска се склонност да се направи отстъпка от цената в размер на 5% от ПС, процентът е определен в

предвид че продажбата ще се реализира след нормален маркетингов период. Допуска се комисионните във връзка с

посредничеството за реализиране на сделката да бъде 3 % от справедливата / пазарната стойност. Допуска за целите на

примера да се разгледа дисконтов фактор в размер на 12%. На тази база са изведени следните примерни

ликвидационни стойности:

Ликвидационна стойност на 

Машини, съоръжения, оборудване и 

стопански инвентар                               

при доброволна продажба

От Разходи Месец Дискон- Ликви-

Пазарна стъп и коми- на про- тов дационна

стойност ка сионна дажба фактор стойност

(хил.лв.) % % (хил.лв.)

Машини, съоръжения и оборудване 2 000 5% 3% 6 12 % 1 741

Транспортни средства 14 000 5% 3% 6 12 % 12 190

Стопански инвентар 4 000 5% 3% 6 12 % 3 483
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При извеждането на ликвидационна стойност при принудителна продажба - Допуска се

срок за продажба в рамките на 2 месеца. Допуска се склонност да се направи отстъпка от

цената в размер на 15% от ПС, процентът е определен в предвид че продажбата ще се

реализира при съкратен маркетингов период. Допуска се комисионните във връзка с

посредничеството за реализиране на сделката да бъде 3 % от справедливата / пазарната

стойност. Допуска за целите на примера да се разгледа дисконтов фактор в размер на 12%

На тази база са изведени следните примерни ликвидационни стойности:

Таблица Ликвидационна стойност при принудителна продажба

Ликвидационна стойност на

Машини, съоръжения, 

оборудване и стопански 

инвентар при принудителна 

продажба (бърза)

Пазарна От Разходи Месец Дискон- Ликви-

стъп и коми- на про- тов дационна

стойност ка сионна дажба фактор стойност

(хил.лв.) % % (хил.лв.)

Машини, съоръжения и 

оборудване 2 000 15% 3% 2 1,12 1 618 

Транспортни средства 14 000 15% 3% 2 1,12 11 327

Стопански инвентар 4 000 15% 3% 2 1,12 3 236
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При извеждането на ликвидационна стойност при незабавна принудителна продажба – в този случай 

е възможно да се предприемат действия по физическо ликвидиране / бракуване на Машини, 

съоръжения, оборудване и стопански инвентар. При бракуване е нужно да бъдат спазени всички 

законови и подзаконови нормативни уредби (напр.Закон за управление на отпадъците, Наредба за 

изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване, и др.)

В резултат ще се формират следните парични потоци:

– разходи за ликвидация включващи: Плащане на проектанти за работен проект за ликвидация,

плащане на такси и комисионни разходи и др. възникнали в срока за ликвидация. Плаща се

възнаграждения на работниците, необходими за физическото унищожение на ДМА. В резултат на

физическото ликвидиране се генерират остатъци – част от тях са отпадъци, които трябва да се извозят до

съответното регионално сметище. Плаща се такса за депониране.

- Приходи от ликвидация – част от остатъците в резултат на физическото ликвидиране на ДМА могат

да бъдат предадени на вторични суровини или продадени като материали на „втора ръка“.
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Вид Начин на формиране сума

Приходи

Приходи от предаване на отпадъците за 

вторични суровини
отпадъци 5000 кг. по 12 лв./кг 60 000,00

Приходи от продажба на материали, 

получени в процеса на ликвидация като 

материали „втора ръка“

Отпадъци 1 000 кг.по 1 лв./кг 1 000,00

61 000,00

Разходи

Плащане на проектанти за работен 

проект за ликвидация
5% 3 050,00

Плаща се възнаграждения на 

работниците, необходими за физическото 

разрушаване на ДМА

2 човека * 3 месец * 600 лв./човек 3 600,00

Извозване до регионалното сметище 100 км. За 250 кг. по 0,36 

лв./кг./км.
9 000,00

такса смет Допуска се размерът на такса смет, 

която се плаща в регионалното 

депо да бъде в 200 кг. по 10 лв./кг

2 500,00

Всичко разходи 18 150,00

Ликвидационна стойност при 

незабавна принудителна ликвидация
42 850,00
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Ликвидационна стойност на Финансови инструменти

Ликвидационна стойност при доброволна 

продажба

Ликвидационна стойност при принудителна 

продажба

При реализация на дялови участия и

финансови инструменти (вземания/

задължения) обект на оценката в условията

доброволна продажба, извеждането на

ликвидационна стойност се определя при

условията на обичайна сделка с взети предвид

всички необходими разходи в условия на

нормален срок за маркетинг и специфични

пазарни допускания

При реализация на дялови участия и финансови

инструменти (вземания/задължения) обект на

оценката в условията на принудителна

продажба, при извеждането на ликвидационна

стойност се вземат предвид всички необходими

разходи за продажба в условия на по-кратък

срок и най-ниска стойност

При извеждане на ликвидационна стойност на финансовите

инструменти – вземания/задължения, в случай на процедура по

ликвидация се следва следната последователност:
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1. Ревизиране на предявените молби за наличие на задължения / вземания - за защита на интереса на

кредиторите, се праща писмена покана към известните кредитори да предявят претенциите за събиране на

техните вземания (на кредиторите). Поканата се обявява в търговския регистър. (съгласно чл.267 от

Търговския закон ).

2. Съставя се списък на кредиторите, списък относно наличните вземания и задължения – съгласно чл. 272, ал.1

от ТЗ след 6 месеца от деня на публикуването на обявата, се съставя списък на предявилите претенции

кредитори.

3. Вземанията на дружеството - Съгласно чл. 272, ал. 4 от ТЗ ръководният орган на дружеството може, след като

бъдат удовлетворени кредиторите, да отпише вземанията на дружеството, които са несъбираеми. Решението

за отписване на несъбираемите вземания се взема обичайно при обикновено мнозинство (според устава или

дружествен договор).

4. При наличие на несъбрани вземания и неудовлетворени кредитори - Необходимо е решение на ръководния

орган на дружеството за уреждане на задълженията и отписване на вземанията. Това решение намира

съответното отражение в баланса на дружеството и в доклада да ликвидатора. В СС № 13 - Отчитане при

ликвидация и несъстоятелност е записано в т. 5. 2.- когато при съставянето на крайния ликвидационен

баланс активите не са били достатъчни, за да се постигне удовлетворяване на кредиторите, разликата се

посочва като задължение и/или като загуба. Общото събрание следва да приеме този ликвидационен баланс
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➢ Вземания - Ликвидационната стойност на вземанията, които могат да

бъдат цесирани или продадени. Според спецификата на активите и

степента на развитие на този пазар се допуска срокът за покупко-

продажба да бъде 6 месеца. Допуска се отстъпка при продажбата в

размер на 10% от справедливата / пазарната стойност, което се налага от

покупко – продажбата се реализира при пазарни условия под принуда.

Допуска се комисионните във връзка с посредничеството за реализиране

на сделката да бъдат 7 % от справедливата / пазарната стойност. На тази

база са изведени следните примерни ликвидационни стойности:

Пазарна От Разходи Месец Дискон- Ликви-

НАИМЕНОВАНИЕ стойност Стъп и коми- на про- тов дационна

НА АКТИВА Ка Сионна дажба фактор стойност

(ЛВ.) % % (ЛВ.)

Б.I.2. Вземания 9 000 10 7 6 21 % 7 000
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I Introduction 

In the case of application of liquidation value, all stakeholders need to have a clear and accurate 

insight into the liquidation value of all assets, liabilities or equity in order to make a certain 

management decision.  

One of the main problems is related to the clear definition of the conditions and assumptions 

based on which liquidation value is identified. The importance of this problem is based on the 

principle of accurate and fair deriving of the liquidation value of the object that is being evaluated.  

Usually, liquidation value is applied at that time of the companies’ economic cycle when 

bidding takes place in accordance with the established procedure for liquidation (see Art. 717c, para. 

5 of the Commercial Act and Art. 71g, para. 1 of the Commercial Act, as well as National Accounting 

Standard 13).  

The Commercial Act has set out a different approach for deriving liquidation value as 

compared to the other acts governing the enforcement procedure with respect to the debtor’s assets 

(Code of Civil Procedure, Tax and Social Security Code of Procedure and the Bank Insolvency Act). 

While these acts envisage evaluation based on the (estimated) market selling price, the Commercial 

Act, similarly to the Privatisation and Post-Privatisation Control Act, envisages the identification of 

an evaluation method1. 

The main objective of this paper is to prove the existence of several primary techniques for 

deriving the liquidation value in the case of a debtor’s liquidation or insolvency procedure. Two main 

types of values are derived – value in the case of Voluntary Liquidation and value in the case of 

Compulsory Liquidation.  

The main task is to illustrate the methods for deriving the liquidation values and to detail the 

main similarities and differences between the types of liquidation value.  

All this could be used by the management decision-makers to understand how they could 

manage their assets, liabilities and equity under developing special conditions and different market 

conditions that affect them. 

 

1 Definition of liquidation value 

According to the Bulgarian legislation that is currently in force, the liquidation process is 

set out in Chapter XVII of the Commercial Act – Art. 266-2742. There are different ways to discuss 

the term “liquidation”: 

- On the one hand, liquidation is considered to be a system of actions (proceedings).  

- On the other hand, liquidation is one of the last stages of the existence of a commercial 

company. The company continues to exist as a legal entity, however, it has ceased to exercise 

business and conclude commercial transactions.  

First, the company stops exercising business and then it starts with the liquidation process. 

The tasks companies are faced with at this stage are as follows: sale of its assets, repayment of its 

 
1 Popova, V. “Selected works in three volumes”, volume two “Insolvency” Sofia, 2010, page 573. 
2 Commercial Act – https://lex.bg/laws/ldoc/-14917630  
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debts, distribution of the remaining net assets among the shareholders and preparing the company 

for its removal from the commercial register as an entity under commercial law. 

Essentially, the liquidation process derives the Liquidation Value of both the assets and 

liabilities, as well as of the company equity. Liquidation value is the value derived under special 

conditions and it is based on a statement of value that has already been formed in the course of 

evaluation. The net realisable value of the company assets in the case of its hypothetical or actual 

liquidation derived by this method and expressed in monetary terms, is obtained as a result of the sale 

of its individual assets on the “second hand” market or in the form of scrap, by deducting the relevant 

costs incurred for this purpose. 

The key factor in the identification of liquidation value is time – shorter than the usual period for 

realisation of the object/asset or group of objects/assets. 

The term “liquidation value”3 is the amount that can be obtained when an asset or a group 

of assets are compulsorily liquidated or sold individually/in parts. The costs for making the assets 

realisable and the costs for their sale (if any) are usually taken into consideration when defining the 

liquidation value. The liquidation value can be identified based on two different premises for value:  

(a) A normal transaction with a typical sale period – voluntary liquidation4. This value is 

achieved, if the asset/group of assets are sold as part of a liquidation process, where reasonable period 

of time has been allowed to find a buyer (or buyers) and where the seller is forced to sell the assets 

in their current condition and at their location. The reasonable period of time for finding a buyer (or 

buyers) can be different for the different assets and depends on the market conditions. 

(b) A forced transaction with a shortened marketing period – compulsory liquidation5. 

A “forced sale” is a sale in circumstances, where the seller is forced to sell, due to which no reasonable 

period for making the asset attractive for sale, advertising or any other logistic activity is available 

and, at the same time, the sellers are unable to perform due research – financial, legal, due diligence, 

etc. The compulsory liquidation value is predetermined by a number of limitations, such as the nature 

of the pressure on the seller and the reasons that make it impossible to undertake certain actions to 

make the asset/assets attractive for the buyer. If the reasons for the forced sale (limitations) for the 

seller and the reasons for those limitations are unclear, the value that could be realised in the case of 

forced sale cannot be reliably determined. The value that the seller would accept in the case of forced 

sale will primarily reflect their specific circumstances, rather than the circumstances related to a 

hypothetical willing buyer according to the definition of "market value”.  

In order to prove the need for deriving the liquidation value in the context of forced sale, it is 

necessary to indicate the reasons for the seller’s limitations, including the consequences for the seller 

(the consequences of the lack of possibility to sell within a specific period), if they do not sell within 

the defined period, by making appropriate assumptions. If these circumstances are not present as of 

the date of deriving the value, they should be clearly marked as special assumptions.  

Some of the conditions6 for deriving the liquidation value in the case of forced sale are as 

follows:  

(a) realising the sale within a short period of time;  

(b) the asset is subject to the market conditions that are dominant as of the date of the valuation 

or the assumption about the time interval necessary to close the transaction;  

 
3 IVS, 2017 - IVS 104 “Bases of Value”, § 80.1 
4 IVS, 2017 - IVS 104 “Bases of Value”, § 160.1 
5 IVS, 2017 - IVS 104 “Bases of Value”, § 170.1.  
6 IVS, 2017 - IVS 104 “Bases of Value”, § 170.3. 
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(c) the buyer and the seller are acting in a reasonable and informed manner;  

(d) the seller is forced to sell;  

(e) the buyer is usually motivated;  

(f) both parties act in their best interest based on their specific considerations;  

(g) no normal marketing initiatives are possible due to the short period of market exposure; 

and  

(h) payment will be money-based. 

The seller hopes to obtain better value for the asset/assets sold, if there are conditions for an 

inactive or diminishing market. This is why we do not have an automated mechanism for deriving of 

the liquidation value of assets in the case of “forced sales”. This is valid unless the seller is forced to 

sell until a specific deadline that does not allow proper marketing. The seller is defined as a willing 

seller according to the definition of "market value”.  

The value in the context of forced sale is usually not taken into account in the evaluation; 

therefore the base of the value is “market value”. In the case of a check it is difficult to prove whether 

a transaction closed according to the market conditions has been a forced sale or not. 

2 Types of liquidation value 

Liquidation value is the likely estimated value of the assets (including tangible, intangible 

and financial assets) under special conditions, which the owner can sell upon termination of the 

business of a going concern through the sale of the assets in the context of searching for the most 

suitable buyer with no restrictions regarding the periods for liquidation. 

When deriving the value of the equity of undertakings (from the perspective of the specific 

company business), the liquidation value is the antithesis of the equity of the undertaking as a going 

concern. Although the liquidation value method is widely applied, the results should be considered 

as the lower limit of the value of the asset or company equity under consideration, if it is sold as a 

going concern. 

It needs to be noted that the liquidation value as part of the application of the valuation system 

method in accounting is not entirely the same in accounting practice and the valuation standards. An 

essential aspect in deriving liquidation value is the reflecting of all costs associated with the assets 

liquidation in their value, i.e. this is net value.  

The types of liquidation value can be classified as follows: 

• voluntary (normal) liquidation value; 

• compulsory liquidation value in the context of rapid liquidation;  

• compulsory liquidation value in the context of immediate liquidation (including 

physical liquidation of the asset). 

2.1 Voluntary (normal) liquidation value  

Voluntary (normal) liquidation value – in order to achieve this value, liquidators need to have 

sufficient time to prepare the assets for sale, make an advertisement of the assets and groups of assets 

offered and ensure normal competitive environment among potential buyers. The extent to which 

those conditions are present will determine whether the normal liquidation value will be more or less 

close to the fair/market value of the assets. 

For the evaluation of normal liquidation, it is necessary to plan sufficient technological time 

for its implementation, including time for: 
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• preparing the assets for sale; 

• advertising the assets for sale; 

• finding clients and ensuring normal conditions for competition between them. 

Depending on the extent to which these conditions for liquidation can be ensured, the 

normal/voluntary liquidation value will be more or less close to their fair/market value. 

When defining the normal liquidation value, certain factors are excluded, such as: trademarks, 

know-how, patents, licenses, software programmes, etc. and it is necessary to account for the asset 

liquidation costs, which include:  

• administrative, financial and legal costs; 

• commissions under the liquidation transactions; 

• other costs incurred during the liquidation. 

The costs for dismantling and transportation could be also subject to a tender provision or 

contractual relationships. 

The period for organising and holding the sale is usually 12 months. Each change in the period 

for realising the assets sale adopted in the valuation results in a change of value. If the sale continues 

for more time than planned, the valuation needs to be updated. 

Voluntary 

liquidation 

value 

= 

Asset 

market 

value 

* 
(1 - % 

discount) 
* 

(1 - % for 

commissions) 

discounting factor 

^(1 year) 

2.2 Compulsory liquidation value in the context of rapid liquidation  

The rapid liquidation value is the value at which the assets can be sold through an auction 

over a short period of time, without preliminary preparation, preliminary negotiations with 

prospective buyers and without preliminary specification of the sale costs associated with the sale. In 

the case of rapid liquidation, assets are sold without preliminary preparation. Potential buyers are 

provided with the opportunity to buy the assets “as and where they are”. This liquidation value is 

generally very low and is usually applied as a result of strong external constraints. The costs for 

commissions and discounts that will be incurred in the process of the sale will be significantly higher 

as compared to the same costs in the case of voluntary liquidation. 

The time to organise and hold the sale is usually from 8 to 12 weeks or, in some cases, up to 

3-4 months.  

Rapid 

liquidation 

value 

= 

Asset 

market 

value 

* 
(1 - % 

discount) 
* 

(1 - % for 

commissions) 

discounting factor 

^(the number of 

months) 

 

2.3 Compulsory liquidation value – immediate liquidation 

This is applied in the presence of very strong external constraints – bankruptcy or a strong 

threat of bankruptcy, as a result of which it is necessary to perform partial or full liquidation (including 

physical liquidation of the asset). This value can reach extremely adverse low levels for the owner 

and therefore it is only applied in these cases. Irrespective of the constraints, it is necessary to perform 

an objective market valuation of the asset by considering the period for liquidation and the condition 

of the secondary market for these assets. In this case it is possible to view the asset as a sale of 

recyclable materials or its physical liquidation. The purpose is to generate the maximum possible 

income instead of just finding the necessary funds to settle the forced execution of the debt, because 

the eventual positive difference after covering all debts will reduce the damages for the owner. 
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3 Liquidation value method 

This method is usually applied for evaluation of assets, liabilities and entire companies which 

have been losing over a continuous period of time, do not have any market perspectives to realise 

their products and the updated expected net income from their future business is lower than the value 

of their net assets. This is used in the case of proven adverse circumstances, such as negative liquidity, 

negative profitability, Z-score analysis results showing bankruptcy, etc., derived as a result of a 

financial analysis.  

When applying this method for identification of the liquidation value, it is the individual assets 

that are taken into consideration, rather than the expected income from their joint use for the company 

business. The purpose of the liquidation value method is to find the most likely realisation 

(liquidation) value of the assets, liabilities and equity. When forming the liquidation values, it is 

necessary to also account for the costs associated with the liquidation (administrative costs, 

commissions for the agents under the liquidation transactions, etc.). 

The following reductions need to be made for the reliable deriving of the liquidation value: 

• reduction of assets – for the creditors it is important to determine the part of the debt that 

can be covered by the sale of the fixed assets; 

• reduction of cash – it is necessary in the case of attachment order on cash; in this case their 

liquidity is subject to valuation; 

The concept of “on-the-spot” liquidity value assumes that the lack of profitability or the 

bankruptcy of a company are the result of weaknesses in the management, market anomalies or 

macroeconomic factors. There are a number of cases where it is impossible to find a buyer to make 

the company profitable by changing its management because, in practice, all possibilities to resume 

production have been liquidated. This particular fact is a prerequisite for proceeding with a liquidation 

procedure. 

4 General liquidation procedure 

According to National Accounting Standard 13 "Reporting Liquidation and Insolvency” 

adopted in Bulgaria, the procedure comprises of the following steps: 

Step 1: Drafting the “Opening Liquidation Balance Sheet” 

1. The inventories of all assets and liabilities are identified. 

2. Assets and liabilities are evaluated based on their fair value and, subsequently, based on 

their liquidation value.  

3. All accounts in a foreign currency are transformed into Bulgarian leva based on the 

official exchange rate of the Bulgarian National Bank as of the date of the court ruling to 

place the company in liquidation. 

4. The subscribed capital is accounted for based on its net amount – the subscribed capital 

unpaid and treasury stocks and shares are deducted from the registered capital. 

5. The financial results before the liquidation, as well as any other types of reserves, are 

merged and accounted for as “other reserves”. 

6. If there are liquidation proceedings, all assets and liabilities that cannot be realised are 

described on the account of reserves. For example: costs for incorporation, goodwill, 

taxable temporary differences accounts, deferred expenses and income, deferred financial 

expenses and financial income, financing, etc. 
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At the end of the year, the liquidator closes the accounts for the year and drafts the current 

annual financial statements and the annual report on operations and presents them to the general 

meeting. These statements and reports are drafted by the liquidator every year until the liquidation is 

closed. After the final closure of the liquidation, a balance sheet needs to be drafted, even if the end 

of the reporting year has not come yet. According to Bashev and Markova, this is the reason why 
7[....] Companies in liquidation need to prepare three types of balance sheets: opening balance sheet, 

annual balance sheet and closing balance sheet. 

Step 2: Drafting the “Closing Liquidation Balance Sheet” 

After settling the creditors’ claims, a closing liquidation balance sheet is drafted. The 

remaining assets after settling the creditors’ claims are indicated in the closing liquidation balance 

sheet. The evidence that distribution between the shareholders has taken place is enclosed. 

If, when making the closing liquidation balance sheet, it is identified that the assets were not 

sufficient to settle the creditors’ claims, the difference is listed in the balance sheet as a liability and 

a loss. 

5 Application of the method for deriving the liquidation value  

In the case of effective liquidation of assets or individual items of the company, the following 

general procedure needs to be followed based on the following stages:  

1. Making estimates about the value of the liquidation activities and the expected revenues 

(if any).  

2. Development of a draft project for liquidation by individual items and for the company 

as a whole. 

3. Demolition of the building stock available. At this stage, the buildings are demolished to 

ground zero. The remnants from the demolition and dismantling are transported to a designated 

landfill for construction waste. 

4. Demolition of foundations of machines, equipment and concrete coverings (for example: 

hammering, detonation, etc.). 

5. Transportation of the remnants from the demolition with excavators and excavation of 

the polluted layer of soil. Transportation to a landfill for construction waste. 

6. Site backfilling with soil after the liquidation. Taking samples for pollution levels at the 

site until reaching acceptable values for the level of pollution. Planting crops for soil conditioning. 

7. Making estimates about the value of the liquidation activities and the expected revenues. 

8. The liquidation value of the assets that can be realised on the secondary market is 

identified based on the revenue from their sale and the costs for organising the auctions. The estimated 

value of realisation of the assets is obtained based on the fair (market) value and a liquidation factor. 

This factor reflects the demand for the respective asset on the secondary market and is directly 

dependent on the age and the current condition of the asset.  

When deriving the liquidation value of assets, liabilities and equity, it is assumed that this 

value will be obtained in the case of voluntary/normal liquidation. Based on the market conditions 

for the different assets and liabilities, the liquidation period is variable.  

 
7 Markova, M. Bachev. I. ( 2015) Preparation of financial statements for enterprises undergoing liquidation 

proceedings in the Republic of Bulgaria. Fraud possibilities in financial statements, ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. 

МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6). 
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The liquidation value is derived by following a single common approach that is related both 

to the overall strategy for the hypothetical liquidation of the company and to the valuation methods 

used. 

The liquidation value method will be applied in the case of voluntary (normal) liquidation. 

5.1. Liquidation value of fixed assets 

➢ Real estate property - zoned land, for which no projects for ranking facilities, sites 

or production facilities are planned. Upon its liquidation, the relevant costs need to be estimated, i.e. 

the following types of activities will not be performed by the company in liquidation. The type of 

property and the level of development on this market in the relevant region of the country. A period 

for selling the property of up to 6 months is allowed. No discounts for the terrain should be made, 

because generally the value of the terrain has been estimated based on the lowest possible price, which 

is defined by the legislation.  

➢ Industrial building – the level of development of the specific market for industrial 

building in the respective region of the country shall be taken into account. A period for selling the 

property of up to 6 months is allowed and the costs for the sale of real estate property shall be up to 

2.50% of the fair/market value.  

➢ Property, plant, equipment, fixtures and fittings – the liquidation value of the assets 

that can be realised on the secondary market is identified based on the revenue from their sale and the 

costs for organising the auctions. Based on the specific characteristics of the assets and the level of 

development of this market, the sale period can be up to 6 months. It is possible to make a discount 

of 5% of the fair/market value when selling such types of assets, which is necessitated by the fact that 

this is a forced sale. The commissions related to the agency services for realising the transactions can 

be up to 3% of the fair/market value. Based on this, the following sample liquidation values have 

been derived: 

Table “Liquidation Value of Assets  

NAME 

OF 

ASSET 

Fair 

value 

(BGN 

‘000) 

Discount 

% 

Costs 

and 

commissi

on % 

Month 

of sale 

Discount 

factor 

Liquidati

on value 

(BGN 

‘000) 

Property, plant and equipment  2 5 3 6 1.21 2 

Transport vehicles 14 5 3 6 1.21 12 

Fixtures and fittings  4 5 3 6 1.21 3 

Materials 11 5 3 6 1.21 9 

➢ Receivables awarded by court decision or assigned receivables - the liquidation 

value of the receivables that can be subject to assignment or sale. Based on the specific characteristics 

of the assets (receivables) and the level of development of this market, the sale period can be up 6 

months. A discount of 10% from the fair/market value is allowed for this sale, which is necessitated 

by the specifics of the sale process in the context of enforced execution. The commissions related to 

the agency services for realising the transactions can be up to 7% of the fair/ market value.  

➢ Other receivables - the liquidation value of the receivables that can be subject to 

assignment or sale. Based on the specific characteristics of the assets (receivables) and the level of 

development of this market, the sale period can be up 2 months. No discounts from the sale price or 

commission costs are allowed.  
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The following sample liquidation values have been derived: 

NAME 

OF 

ASSET 

Fair 

value 

(BGN 

‘000) 

Discount 

% 

Costs 

and 

commiss

ion % 

Month 

of sale 

Discoun

t factor 

Liquidat

ion value 

(BGN 

‘000) 

Receivables awarded by court 

decision or assigned receivables 9 10 7 6 1.21 7 

Other receivables 1 0 0 2 1.21 1 

➢ Young animals and animals for fattening – the liquidation value is derived in the cases 

where the objects/assets to be evaluated are part of the property of legal entities. The liquidation 

process itself is realised in the following cases: 1) objects/assets, including partially, in the context of 

forced sale, where the usual costs for sale, including the specific costs associated with the biological 

assets, are taken into account; 2) In the case of a sale of objects/assets, including partially, in the 

context of voluntary sale, the liquidation value is derived based on the factors of an orderly 

transaction, by taking into account all costs associated with: normal marketing period, specific 

assumptions related to the biological assets; and 3) The liquidation value of biological assets and 

perennial crops is derived and allowed in the cases of "decay”8.  

5.2. Liquidation value of current assets 

➢ Inventories (materials, goods and products) - the liquidation value of the assets that 

can be realised on the secondary market is identified based on the revenue from their sale and the 

costs for organising the auctions. Based on the specific characteristics of the assets and the level of 

development of this market, the sale period can be up 6 months. A discount of 5% from the fair/market 

value is allowed for this sale, which is necessitated by the fact that the sale is performed in the context 

of enforced execution. The commissions related to the agency services for realising the transactions 

can be up to 3% of the fair/market value. Based on this, the following sample liquidation values have 

been derived: 

NAME 

OF 

ASSET 

Fair 

market 

value 

based 

on the 

net asset 

value 

(BGN) 

Discoun

t % 

Costs and 

commissio

n % 

Month 

of sale 

Discoun

t factor 

Liquidatio

n value 

(BGN) 

Materials 11 5 3 6 1.21 9 

Products 0 5 3 6 1.21 0 

Goods 0 0 0 2 1.21 0 

➢ Receivables - the liquidation value of the receivables that can be subject to assignment 

or sale. Based on the specific characteristics of the assets and the level of development of this market, 

the sale period can be up 6 months. A discount of up to 10% from the fair/market value is allowed 

for this sale, which is necessitated by the fact that the sale is taking place under market conditions 

and is performed on a compulsory basis. The commissions related to the agency services for realising 

 
8 Rupska, T., “Theoretical and Methodological Problems in the Accounting Interpretation of Current Biological Assets” 

page 20-21. thesis paper, Sofia, 2009 

339



the transactions can be up to 7% of the fair/market value. Based on this, the following sample 

liquidation values have been derived: 

NAME 

OF 

ASSET 

Fair 

market 

value 

based 

on the 

net asset 

value 

(BGN) 

Discoun

t % 

Costs and 

commissio

n % 

Month 

of sale 

Discoun

t factor 

Liquidatio

n value 

(BGN) 

B.I.2 Receivables 9 10 7 6 1.21 7 

➢ Cash – cash may not be subject to adjustment, it should remain as it is. 

The following assets can be subject to actual liquidation, which are summarised as follows: 

 

Company assets 

 

Number Type of asset Liquidation 

value in 

thousand BGN 

1. Fixed assets 17 

2. Current assets 17 

3 Cash 5 

 TOTAL ASSETS: 39 

The liquidation value of the assets amounts to: 

BGN 39 thousand 

(thirty-nine thousand leva) 

This is the value of the assets identified in the case of selling each asset individually in the 

context of normal liquidation based on the value determined by using the net asset value method. 

5.3. Liquidation value of equity 

The liquidation value of the company equity is defined by deducting the following from the 

total liquidation value of assets: 

o the amount of payables of the company that remain unchanged because they are 

reflected based on their fair value according to the International Accounting Standards; 

o the costs for liquidation, which include payment of compensation to the workers, the 

liquidator and their team, legal and accounting services, organising and holding auctions, state fees 

and receivables payable upon liquidation, commission costs, etc. that have occurred during the 

liquidation period, which is assumed to be 12 months after the date of the evaluation in this case. It 

is assumed that the assets will be realised within 6 months for the liquidation to take place and 6 

months for closing the liquidation procedure of the company and removing the company from the 

Commercial Register of the Republic of Bulgaria. 
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o In the case of company liquidation, the staff available shall be laid off and shall be 

paid their wages for 6 months, which is roughly equal to three thousand leva – 2 people with a monthly 

wage of BGN 220.  

The current acceptable value of equity of the company defined on a liquidation basis has been 

derived in the following table: 

Liquidation value of the company 

Numbe

r 

Indicators thousand 

BGN 

1. Total assets (liquidation value) 39 

2. Payables 26 

3. Costs for the physical liquidation of 

buildings 

0 

4. Deferred income 0 

5. Liquidation costs 7 

6 Staff costs 3 

 

The liquidation value of the company in the context of normal liquidation is roughly equal 

to: BGN 3 thousand 

Conclusion 

After summarising the concepts for deriving liquidation value outlined above, the following 

needs to be noted: 

- Liquidation value in the case of physical liquidation of assets, liabilities and/or equity – 

in the case of actual liquidation: it is derived by deducting the relevant costs for liquidation from the 

eventual revenues from the asset liquidation (sale of the individual liquidated parts on the “second 

hand” market or in the form of scrap). 

- Compulsory liquidation, in the case of forced sale – in this case the following scenarios 

need to be considered: Voluntary (normal) liquidation with a normal period of sale and compulsory 

liquidation (in this case it can be either accelerated liquidation or immediate liquidation) – with a 

shortened marketing period. In conclusion, for the concepts outlined above it needs to be noted that 

their application always necessitates precise definition of the period and conditions under which the 

seller intends to perform the sale. 
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