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АНОТАЦИЯ 
Целта на настоящата дисциплина е да предостави знания относно особеностите на 

процеса на оценяване на отделните отчетни обекти в предприятието. Акцентът се поставя 
върху специфичните особености на оценителските техники на отчетните обекти и по-конкретно 
оценяването по дисконтирана стойност, амортизирана стойност, справедлива стойност и 
текуща стойност. Обект на разглеждане са оценките на активите и пасивите в рамките на 
концепцията за действащото предприятие. В структурно отношение отделните методични 
единици са ориентирани към особеното и по-специфичното при оценяването на отчетните 
обекти за целите на текущото счетоводно отчитане и представянето на последните в годишния 
финансов отчет на предприятието. Учебното съдържание по дисциплината е съобразено с 
действащото у нас счетоводно законодателство. 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Основна цел на дисциплината е студентите да: 
- разберат начините на прилагане на различни оценителски техники в системата на 
счетоводството, за целите на получаването на счетоводна информация, необходима на 
управляващите и външните потребители;  
- получат знания и умения относно възможностите за прилагане на различни видове оценки в 
счетоводството на предприятието; 
- да обогатят знанията си за подходите, методите и средствата на първоначална и последваща 
оценка на отчетните обекти. 
 

ПРЕДПОСТАВКИ 
 
 Дисциплината има определени методологически входни и изходни връзки с други 
учебни дисциплини: Макроикономика, Микроикономика, Счетоводство I част (Основи на 
счетоводството), Счетоводство II част (Счетоводство на предприятието), Банково счетоводство, 
Статистика и др. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА 
 
Тема 1. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОЦЕНЯВАНЕТО ВЪВ ФИНАНСОВОТО СЧЕТОВОДСТВО 
Видове оценки използвани в счетоводството. Особености при прилагането на оценката за 
целите на текущото счетоводно отчитане и при изготвяне на ГФО на предприятието. 



Тема 2. ИЗХОДНИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО ВЪВ ФИНАНСОВОТО 
СЧЕТОВОДСТВО 
Оценяване при спазване на принципа за действащото предприятие. Особености при 
оценяването на активите и пасивите в условията на недействащо предприятие. 
Тема 3. ИСТОРИЧЕСКАТА ЦЕНА КАТО МЕРНА БАЗА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА АКТИВИТЕ И 
ПАСИВИТЕ 
Същност на историческата цена като мерна база за оценяване на имуществото на 
предприятието. Видове оценки при спазването на концепцията за историческа цена. 
Особености при оценяване на активите и пасивите по историческа цена. Сфери на приложение 
на цената на придобиване и себестойността. 
Тема 4. СПРАВЕДЛИВАТА ЦЕНА КАТО МЕРНА БАЗА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
АКТИВИТЕ, ПАСИВИТЕ И СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ В ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА 
ПРЕДПРИЯТИЕТО 
Същност на справедливата цена като мерна база за оценяване на дружественото имущество. 
Методики за определяне на справедливата цена в условията на активен пазар. Техники за 
определяне на справедливата цена в условията на липсващ активен пазар. 
Тема 5. ДИСКОНТИРАНА СТОЙНОСТ  
Същност на дисконтираната стойност. Методики за определяне на дисконтираната стойност. 
Приложеие на дисконтираната стойност в счетоводството. 
Тема 6. АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ 
Същност амортизираната стойност. Методики за определяне на амортизираната стойност. 
Ефективен лихвен процент. Методики за определяне. Приложение на амортизираната стойност 
в счетоводството. 
Тема 7. НЕТНА РЕЗЛИЗИРУЕМА СТОЙНОСТ И СТОЙНОСТ В УПОТРЕБА 
Същност на нетната реализируема стойност и стойността в употреба. Методики за определяне 
на нетната реализируема стойност и стойността в употреба. Възстановима стойност. Методики 
за определяне. Приложение на нетната реализируема стойност и стойността в употреба в 
системата на счетоводството. 
Тема 8. ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СЧЕТОВОДНИ ОЦЕНКИ 
Същност на приблизителните счетоводни оценки. Методики за определяне на приблизителните 
счетоводни оценки. Приложение на приблизителните счетоводни оценки в системата на 
счетоводството. 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 
 
 Присъствени лекции, присъствени семинарни занятия, мултимедийни презентации по 
отделни теми, електронно обучение (електронна платформа МOODLЕ), проучване на 
специализирана литература и нормативна уредба, решаване на казуси и задачи, интернет 
ресурси, доклади, дискусии, консултации и  др. 

КУРСОВА ЗАДАЧА 
 
 В края на курса  всеки студент изготвя курсова работа по предварително зададена тема. 
Защитата се извършва в края на семестъра. 
 

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 
 

Работата на всеки студент през семестъра се оценява с текуща оценка въз основа на 
участието му в семинарните занятия и провеждане на две контролни работи. При формирането 
на текущата оценка се вземат предвид и резултата от курсовата задача. 
 Семестриалният изпит е писмен изпитен тест. Освобождаване от него се допуска, ако 
текущата оценка е отличен 6,00. 
 Крайната оценка на студент, явил се на семестриален изпит се формира от резултата 
от текущата оценка и оценката от семестриалния изпит. 
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1. Необходимост от оценяване в счетоводството. 
2. Историческата цена като мерна база за оценяване на дружественото имущество. Същност на 
историческата цена. Видове оценки при придобиване (възникване) на активите и пасивите. 
Особености на историческата цена при представянето на активите и пасивите в ГФО. 
3. Справедливата стойност като мерна база за оценка и представяне на дружественото 
имущество в годишния финансов отчет на предприятието. Същност на справедливата цена 
като вид оценка на имуществото. Методики за определяне на справедливата цена в условията 
на активен и неактивен пазар. 
4. Дисконтирана стойност. Същност на дисконтираната стойност. Методики за определяне на 
дисконтираната стойност. Приложение на дисконтираната стойност в счетоводството. 
5. Амортизирана стойност. Същност на амортизираната стойност. Методики за определяне на 
амортизираната стойност и ефективния лихвен процент. Приложение на амортизираната 
стойност в счетоводството. 
6. Нетна реализируема стойност и стойност в употреба. Същност на нетната реализируема 
стойност  и стойността в употреба. Методики за определяне на нетната реализируема стойност 
и стойността в употреба. Приложение на нетната реализируема стойност и стойноста в 
употреба в системата на счетоводството. 
7. Приблиизтелни счетоводни оценки. Същност на приблизителните счетоводни оценки. 
Приложение на приблизителните счетоводни оценки в счетоводството. 
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