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През последните няколко години оценителската дейност в България премина през 
нов етап от своето развитие, след като се създаде Камарата на независимите оценители в 
България2 (КНОБ), съгласно Закона за независимите оценители3. Всички лица, които 
притежаваха оценителска правоспособност, придобита въз основа на издадени лицензи от 
Агенцията за приватизация4, имаха възможност да бъдат сертифицирани по право от 
новосъздадената професионална организация.  

През изминалите двайсет години в страната са обучени над 7000 оценители5. 
Впоследствие броят на оценителите значително намалява, като към края на 2012 г. в 
КНОБ са регистрирани по-малко от половината от посочените лица. Това обстоятелство 
провокира редица въпроси, свързани предимно с броя на действащите оценители в 
страната, нуждата от нови оценители и тяхната правоспособност.   

Целта на този доклад е да изследва основните характеристики на регистрираните 
оценители в България, като ограничи анализа до 10-те най-големи града в страната, в 
резултат на което се посочат някои основни извода, обобщения и насоки за развитието на 
оценителската дейност като цяло. 
 Оценителите в България могат да бъдат както физически (ФЛ), така и юридически 
лица (ЮЛ), в които участват правоспособни физически субекти. За разлика от фирмите 
ФЛ имат възможност да членуват в КНОБ, което няма задължителен характер. Във фиг. 1 
е посочен броят на регистрираните оценители в България, както и членовете на КНОБ, 
като данните са към последното тримесечие на 2012 г. Въз основа на представените 
резултати могат да се направят следните изводи: 

- Оценителите в България са предимно ФЛ. Авторът се придържа към 
тезата, че оценителската дейност е индивидуална и конкретно физическо 
лице следва да извърши отделните етапи на оценителския процес. 
Подобни на разглежданата са много други професионални дейности, в 
т.ч. на проектантите, на адвокатите, на нотариусите и т.н. 

- Оценителите в страната не намират достатъчно мотиви за членство в 
своята професионална организация6. 

- Възможно е да се направи допускането, че съществуват множество 
оценители, които не са действащи, но притежават оценителска 

                                                   
1 По примера на 10-те най-големи града в страната. 
2 http://ciab-bg.com  – сайт на Камарата на независимите оценители в България. 
3 Закон за независимите оценители. // ДВ, №98, 2008, посл. изм. №19, 2011. 
4 http://priv.government.bg – сайт на Агенцията за приватизация. 
5 Илиев, Пл. Бизнес оценяването в България. Варна: Наука и икономика, 2011. 
6 В тази връзка вж. Костов, И. и др. Предимства на членството в Камарата на независимите оценители в 
България. // Сборник с доклади от международна научна конференция „Управление на недвижимата 
собственост в контекста на икономиката на знанието”. София: Авангард Прима, 2012.  
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правоспособност, която не желаят да губят, поради евентуалната й 
необходимост в бъдещ момент. 

На фиг. 2 е представен относителният дял на оценителите ФЛ по притежавана 
правоспособност. Графиката дава яснота за редица въпроси, главно свързани с 
моментното състояние на оценителската дейност в страната, както и перспективите, и 
възможните насоки за нейното развитие. Въз основа на изложените данни, за оценителите 
ФЛ могат да се направят следните изводи:   

- Най-често срещаната оценителска правоспособност е за недвижими 
имоти (62,44%), която е в пъти повече, в сравнение с другите 
правоспособности. 

- Сравнително малък е делът на лицата с правоспособност за оценяване на 
други активи (1,13%), на финансови активи и финансови институции 
(2,25%), както и на права на интелектуалната и индустриалната 
собственост (3,20%). 

- В България не съществуват ФЛ с оценителска правоспособност за 
недвижими културни ценности7. 

Във фиг. 3 се вижда идентична информация, която обаче касае правоспособността 
на ЮЛ. Отново най-често срещаната правоспособност е за оценяване на недвижими 
имоти, като делът на фирмите тук е близо 100%. За разлика от ФЛ значителна част от ЮЛ 
имат оценителска правоспособност за машини и съоръжения (66,67%), както и за 
търговски предприятия и вземания (65,33%). Относително ограничен е броят на лицата, 
които притежават останалите оценителски правоспособности, най-вече за други активи 
(2%). Прави също така впечатление, че не съществуват фирми, които имат 
правоспособност за оценяване на поземлени имоти в горски територии, т.е. всички такива 
оценители в страната са ФЛ.    

За да се ограничи изследването и да могат да се направят последващи анализи, във 
фиг. 4 е представена информация за броя на жителите в 10-те най-големи града на 
България, съгласно официалните данни на Националния статистически институт8. В 
следващата графика (фиг. 5) е посочен броят на оценителите ФЛ в тези населени места. 
Освен че в столицата те са най-много (1311 души), се забелязва че в два сходни по 
население града - Пловдив и Варна - оценителите във втория са много повече от тези в 
първия (с 44,27%). За останалите населените места логично техният брой намалява - 
спрямо мащабите на съответните градове. Единствено броят на оценителите в Сливен е 
значително по-нисък от подобните по население градове (34 души).   

Анализът на резултатите във фиг. 6 дава яснота, че основната част от 
регистрираните фирми с оценителска правоспособност в България са концентрирани в 
столицата. Регистрираните оценители ЮЛ във Варна са с 50% повече от тези в Пловдив, а 
броят на оценителските фирми в останалите градове постепенно намалява, съобразно 
големината на разглежданите населени места. Забелязва се, че в Добрич няма 
регистрирани фирми с оценителска правоспособност.  

От съществено значение представляват данните, посочени във фиг. 7. Там е 
представено съотношението на броя на оценителите ФЛ към 1000 души население в 10-те 
най-големи града на България. На глава от населението най-много оценители има в София 

                                                   
7 В тази връзка следва да се направи уточнението, че съществуват оценители с правоспособност за други 
активи, в която е включена възможността за оценяване на паметници на културата. 
8 http://nsi.com – сайт на Националния статистически институт. 
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(1,09 оценители на 1000 души население), следват Варна (0,83 оценители на 1000 души 
население) и Бургас (0,71 оценители на 1000 души население). Като причина за това може 
да се посочи развитието на пазара на недвижими имоти в тези градове и динамиката на 
пазарните цени на имотите през последните десет години. По официални данни на НСИ, 
средните цени на жилищата в посочените населени места са най-високи за страната и са 
единствените с нива над 1000 лв./ кв.м, при средно равнище от 881,21 лв./ кв.м. Към 
третото тримесечие на 2012 г. средните цени на жилищата в най-динамично развиващите 
се градове на България9 са: София – 1447,33 лв./ кв.м, Варна – 1425,83 лв./ кв.м, Бургас – 
1135,83 лв./ кв.м.  

Относително близки са резултатите за останалите населени места, където 
съотношението на броя на оценителите ФЛ към 1000 души население варира в диапазона 
0,51-0,59. Изключение прави отново Сливен, където този показател е значително по-нисък 
(0,37). 
 В таблица1, таблица 2 и таблица 3 са представени данни за броя на оценителите по 
притежавана правоспособност в 10-те най-големи града на страната, както и 
съотношението на броя на оценителите ФЛ към 1000 души население в тези населени 
места. Въз основа на представените данни, могат да се оформят следните изводи: 

- В София има най-много оценители на недвижими имоти (вкл. и на база 
1000 души население), следват Варна, Бургас и Пловдив. 

- Най-малко оценители на недвижими имоти (на база 1000 души 
население) има в Сливен, Стара Загора и Плевен. 

- В Сливен и Шумен има само по един регистриран оценител ЮЛ, 
същевременно тези фирми са само с една правоспособност (за 
недвижими имоти). 

- В страната няма оценители с правоспособност за недвижими културни 
ценности.  

- Най-много оценители на машини и съоръжения (на база 1000 души 
население) има в София, като в останалите градове резултатите по този 
показател са идентични, с изключение на Сливен, където са значително 
под средното равнище. 

- В Пловдив и Бургас има повече регистрирани фирми с оценителска 
правоспособност за търговски предприятия и вземания, отколкото във 
Варна. 

- Оценителите на някои специфични активи, в т.ч. на права на 
интелектуалната и индустриалната собственост, на финансови активи и 
финансовите институции, както и на други активи, са концентрирани в 
София, като в някои от изследваните градове няма оценители с такива 
правоспособности. 

- В Бургас и Сливен няма оценители ФЛ на права на интелектуалната и 
индустриалната собственост, а регистрирани ЮЛ с такава 
правоспособност има само в София и по едно в Пловдив, Варна и Русе. 

- Оценителите ФЛ на финансови активи са в София и по едно в Пловдив и 
Варна, а регистрирани фирми с такава правоспособност има само в 
София и една в Пловдив. 

                                                   
9 София, Варна, Бургас и Велико Търново са единствените областни градове в страната, в които има 
положителен прираст на населението през последните десет  години. 
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- Оценители ФЛ на други активи има само в София, Пловдив, Варна и 
Добрич. 

- Регистрирани ЮЛ с правоспособност за други активи има само в София. 
- Най-много оценители на земеделски земи и трайни насаждения (на база 

1000 души население) има във Варна, а най-малко - в Добрич.  
- В Русе, Стара Загора, Сливен, Добрич и Шумен няма регистрирани ЮЛ с 

правоспособност за оценяване на земеделски земи и трайни насаждения. 
- В страната няма фирми с оценителска правоспособност за поземлени 

имоти в горски територии. 
Във фиг. 8 е представен относителният дял на оценителите членове на КНОБ, 

спрямо регистрираните оценители в 10-те най-големи града на България. От графиката се 
вижда, че най-много членове на КНОБ има в Русе (59,74%), следват Шумен (54,35%) и 
Варна (45,13%). Интересен факт представляват резултатите, че на последно място по този 
показател е столицата (24,18%), следват Добрич (27,18), както и вторият по големина град 
в страната Пловдив (29,17%). 

Имайки предвид посочените изводи в изследването могат да се оформят следните 
обобщения:  

- Най-много оценители (на глава от населението) има в София, Варна и 
Бургас, а най-малко в Сливен. 

- Най-много оценители в страната има с оценителска правоспособност за 
недвижими имоти, а най-малко за други активи, за финансови активи и 
финансови институции, както и за права на интелектуалната и 
индустриалната собственост. 

- Посочените обстоятелства провокират въпроса от какви оценители има 
нужда пазарът на оценителски услуги в страната. В населените места, 
където броят на оценителите със съответната правоспособност е голям, 
се създават предпоставки за значително понижаване на цените на 
оценителските услуги и тяхното качество. В пазарната практика 
съществуват редица подобни примери. Не са редки случаите, когато се 
изготвят оценителски доклади на цени до няколко пъти по-ниски от 
средните пазарни равнища, като тези оценителски доклади обаче често 
не отговарят на действащите оценителски стандарти. Същевременно 
съществуват градове, в които липсват оценители по различните видове 
правоспособности. В тези населени места има потенциални възможности 
за развитие на оценителска дейност, като за момента е логично цените на 
съответните оценителски услуги да са по-високи от средните за страната, 
поради тяхното ограничено предлагане. Като цяло възложителите там 
срещат редица трудности за намиране на подходящите правоспособни 
лица, като дори съществуват пазарни практики за възлагане на оценки на 
хора, които нямат необходимата правоспособност. 

- Дали трябва да се създават нови оценители и с каква правоспособност да 
бъдат те, отговор можем да търсим и във факта, че преди учредяването 
на КНОБ оценителска правоспособност са имали над 7000 ФЛ, а 
впоследствие техният брой намалява с над 50%. Друго сравнение, което 
може да бъде направено, е че в България съотношението на броя на 
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оценителите към 1000 души население възлиза на 0,47, а в Румъния 
например този показател е значително по-нисък – 0,26. 

- В градовете, където няма оценители със съответната правоспособност, 
не се търсят достатъчно възможности от местните ЮЛ за създаване на 
партньорства с оценители от други населени места, с цел привличането 
им към техните фирмени оценителски правоспособности.  

- Оценителите като цяло не намират достатъчно мотиви за членство в 
своята професионална организация. В тази връзка е от съществено 
значение да се представят някои от най-важните предимства на 
членството в КНОБ, в т.ч.: оценителите могат да участват в нейното 
управление; оценителите могат да участват в семинари, дискусии, 
кръгли маси и други професионални форуми на занижени цени или 
безвъзмездно; оценителите имат възможности да създават партньорства 
с други оценители; оценителите имат свободен достъп до 
специализирана литература и актуална база данни за пазарните цени на 
недвижимите имоти, и др. 

- Най-много оценители членове на КНОБ, спрямо регистрираните 
оценители в съответното населено място, има в Русе, Шумен и Варна, а 
най-малко – в София, Добрич и Пловдив. 

Представените анализи и заключения не претендират за пълна изчерпателност по 
темата, но същевременно могат да бъдат използвани от управителните органи на КНОБ 
при изготвянето на цялостна стратегия за развитието на оценителската дейност в 
България.    

 

 
 

Фиг. 1. Брой на оценителите в България 
 

Източник: http://ciab-bg.com – сайт на Камарата на независимите оценители в България. 
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Фиг. 2. Относителен дял на оценителите ФЛ по притежавана правоспособност 
 

Източник: Собствени изчисления на автора. 
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Фиг. 3. Относителен дял на оценителите ЮЛ по притежавана правоспособност  
 

Източник: Собствени изчисления на автора. 
 

 
 

Фиг. 4. Брой на жителите в 10-те най-големи града на България 
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Източник: http://nsi.com – сайт на Националния статистически институт. 

 

 
 

Фиг. 5. Брой на оценителите ФЛ в 10-те най-големи града на България 
 
Източник: http://ciab-bg.com – сайт на Камарата на независимите оценители в България. 

 

 
 

Фиг. 6. Брой на оценителите ЮЛ в 10-те най-големи града на България 
 

Източник: http://ciab-bg.com – сайт на Камарата на независимите оценители в България.  
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Фиг. 7. Съотношение на броя на оценителите ФЛ към 1000 души население в 10-те 
най-големи града на България  

 
Източник: Собствени изчисления на автора. 

Таблица 1  

Брой на оценителите ФЛ по притежавана правоспособност 
в 10-те най-големи града на България  

 
Правоспособност/ 
град   София Пловдив Варна Бургас Русе Ст. Загора Плевен Сливен Добрич Шумен 

  общо10 1311 192 277 143 77 70 61 34 54 46 
Недвижими 
имоти 2164 838 144 216 102 53 40 36 20 36 31 
Недвижими 
културни 
ценности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Машини и 
съоръжения 763 316 43 51 29 20 16 15 7 11 12 
Права на 
интелектуалната 
и индустриалната 
собственост 111 86 4 5 0 3 3 1 0 1 1 
Търговски 
предприятия и 
вземания 676 396 34 44 26 12 15 12 2 7 9 
Финансови 
активи и 
финансови 
институции 78 70 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
Други активи 39 30 4 2 0 0 0 0 0 1 0 

                                                   
10 На реда е посочен общият брой на оценителите за съответния град, а в колоната данните са общо за 
страната за посочената правоспособност. 

1.09

0.57

0.83

0.71

0.51 0.51
0.57

0.37

0.59 0.57
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Земеделски земи 
и трайни 
насаждения 375 72 18 42 16 8 8 10 7 4 7 
Поземлени имоти 
в горски 
територии 337 53 9 10 11 3 7 6 3 5 4 

 
Източник: http://ciab-bg.com – сайт на Камарата на независимите оценители в България. 
 

Таблица 2  

Брой на оценителите ЮЛ по притежавана правоспособност 
в 10-те най-големи града на България   

 
Правоспособност/ 
град   София Пловдив Варна Бургас Русе Ст. Загора Плевен Сливен Добрич Шумен 

  общо11 67 12 18 9 5 4 4 1 0 1 
Недвижими 
имоти 144 61 12 17 9 5 4 4 1 0 1 
Недвижими 
културни 
ценности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Машини и 
съоръжения 100 42 8 15 7 3 4 2 0 0 0 
Права на 
интелектуалната 
и индустриалната 
собственост 21 17 1 1 0 1 0 0 0 0 0 
Търговски 
предприятия и 
вземания 98 47 9 7 9 4 3 3 0 0 0 
Финансови 
активи и 
финансови 
институции 14 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Други активи 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Земеделски земи 
и трайни 
насаждения 24 11 2 2 4 0 0 2 0 0 0 
Поземлени имоти 
в горски 
територии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Източник: http://ciab-bg.com – сайт на Камарата на независимите оценители в България. 
 

Таблица 3  

Съотношение на броя на оценителите ФЛ по притежавана правоспособност 
към 1000 души население в 10-те най-големи града на България 

 
Правоспособност/ 
град София Пловдив Варна Бургас Русе Ст. Загора Плевен Сливен Добрич Шумен 

Недвижими имоти 0.70 0.43 0.65 0.51 0.35 0.29 0.34 0.22 0.40 0.38 
Недвижими 
културни 
ценности 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Машини и 
съоръжения 0.26 0.13 0.15 0.14 0.13 0.12 0.14 0.08 0.12 0.15 

                                                   
11 Вж. бел. 2. 
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Права на 
интелектуалната и 
индустриалната 
собственост 0.07 0.01 0.01 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 
Търговски 
предприятия и 
вземания 0.33 0.10 0.13 0.13 0.08 0.11 0.11 0.02 0.08 0.11 
Финансови активи 
и финансови 
институции 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
Други активи 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
Земеделски земи и 
трайни 
насаждения 0.06 0.05 0.13 0.08 0.05 0.06 0.09 0.08 0.04 0.09 
Поземлени имоти 
в горски 
територии 0.04 0.03 0.03 0.05 0.02 0.05 0.06 0.03 0.05 0.05 

 
Източник: Собствени изчисления на автора. 
 

 
 

Фиг. 8. Относителен дял на оценителите членове на КНОБ в 10-те най-големи града 
на България  

 
Източник: Собствени изчисления на автора. 
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