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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината  “Икономичски методи за оценка на технически системи “е един от 

основните  курсове за специалностите от направления 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика. Тя дава знания за основните понятия и апарата на бизнесоценяването. Въвежда се 

терминология, визират се основните области на приложение, пазарни механизми, стандарти. 

Разглеждат се идентификацията на машини и съоръжения, различните концепции на 

възпроизводителна и възстановителна стойност. Основно място е отделено на методите за 

оценка.   

Всяка тема завършва с решаване на пример от практиката. 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на курса е да се овладеят основните понятия, апарата и възможностите за 

направа на бизнес оценка на машина или  съоръжение. Разглеждат се възможните случаи при 

които се налага да се прави бизнесоценяване - при промяна на собственост, при преобразуване на 

предприятие, при създаване на съвместни предприятия, за целите на  застраховането и данъчното 

облагане. 

Бизнес оценяването може да се формулира като процес за определяне на стойността 

на инвестиционни бизнес обекти, т. е. на обекти, в които се инвестира определен начален капитал, 

с цел получаването на потоци от бъдещи доходи от дейността им. 

Разглеждат се поотделно подхода /методите/ на разходите, пазарен подход /метод/ и 

подход /метод/ на доходността. Определят се силните и слабите им страни. 

Предмет на разглеждане са видовете стойности- ликвидационна, застрахователна и 

стойност при бракуването, както и методите за оценка. 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА  
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Отделено място и за  въпроси свързани с определянето на наемната вноска, 

стойността на парите във времето, бъдещата и настоящата стойност на паричния поток. 

Подробно се разглеждат въпросите свързани с процедурата за оценка и подготовка на 

оценителски доклад. 

Основните цели на актуализацията на програмата се състои в усвояване на преподавания 

материал с ясна представа за практическото му приложение.  Чрез  решаването на 

разнообразни примери и ситуации завършилите специалисти  бързо ще се адаптират към 

практиката. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

  Студентите трябва да са слушали учебен курс по дисциплините Икономика, Макроикономика, 

Микроикономика, Висша математика. 

 

  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

  Формата на  обучение е задочна. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1. Въведение в бизнесоценяването. Обекти на бизнесоценяването. Правни основи на 

оценителската дейност.   Дефиниране на основни икономически понятия. Наредба за реда за 

лицензиране на оценители, закон за приватизация, международни стандарти за оценяване  IVS.  

Дефиниции за целите на IVS, рамка на IVS стандарти IVS 101, IVS 102, IVS 103, IVS 220, Technical information 

paper 1 – Discounted cash flow 2012 IVSC, Technical information paper 2 – The cost approach for tangible assets 

Тема 2. Финансово-икономически анализ на предприятието. Финансово-икономическо представяне 

на активите /движими вещи/ – машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и 

стопански инвентар. Документи, които оценителят трябва да познава.  

Тема 3. Методи на амортизация – линейни, дегресивни, прогресивни.- линеен и нелинейни методи 

–прогресивен,  на снижаващия се остатък, дегресивен и на сумата на числата. Примери за всеки 

метод. 
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Тема 4. Пазарна стойност, цена, стандарти на стойността. Организация на оценката. Цел на 

оценката – случаи на пазарна оценка на машини и съоръжения./Тема 5./ Теоретична основа на 

оценката на машини и съоръжения, оборудване – идентификация на машините. 

Микроидентификация на машините. Примери. Макроидентификация на машините. /Тема 6./ 

Стандарти за стойността. Връзка между цел и стандарт на оценката. Ценообразуване на Машини - 

определяне на Нова възстановителна стойност. Ценообразуване на Машини - определяне на Нова 

репродуктивна /възпроизводителна/ стойност. 

Тема 5. Стойност на парите във времето – бъдеща стойност, настояща стойност. Аннюитет, рента, 

парични потоци и инвестиции.Коефициенти на капитализация и дисконтиране. Методи за 

измерване и оценяване на степента на риска. Задачи.  

Тема 6./Тема 7./ Метод на разходите за оценка на машини и съоръжения. Видове обезценки – 

Поправимо, непоправимо износване. Методи за определяне на физическото износване – на 

наблюдението, на съотношенията, на непосредственото парично изразяване. Ефективна възраст 

на машината. Полезен живот. Подходи и методи при оценяване на машини и съоръжения. Специфични 

моменти при оценяване на машини и съоръжения. Подходи за оценяване: разходен подход, пазарен подход и 

приходен подход и приложими методи. Разходен подход. Описание, логика, особености и приложимост на 

подхода. Възстановителна и възпроизводителна стойност. Амортизирана възстановителна стойност.  

Физическо изхабяване - методи за определяне: метод на експертен анализ на физическото изхабяване; 

експертно - аналитичен метод; метод на ефективната възраст; метод на среднопретеглената хронологична 

възраст; метод на отчитане на основните ремонти; метод на влошаване на главния параметър. Пример.  

Функционално остаряване - методи за определяне. Пример. Икономическо остаряване - методи за 

определяне.  Пример.  

 

Тема 7./Тема 8./ Пазарен метод.Метод на дохода за оценка на машини и съоръжения. Сравнение 

на трите метода. Пазарен подход - описание, логика, особености и приложимост на подхода. Избор на 

аналози, анализ на избраните аналози и подходи за корекции. Методи при пазарния подход: метод на пряко 

сравнение с идентични активи; метод на пряко сравнение с аналогични активи; метод на пряко сравнение с 

аналогични активи с използване на качествени корекции; метод на ценови индекси; метод на относителни 

икономическо - технически показатели и корелационни модели, Етапи на определяне на стойността на база 

пазарния подход. Предимства и недостатъци на подхода и методите. 

 

Тема 8. Приходен подход / приходни  методи/. Метод на дисконтиране на бъдещи приходи. Метод 

на дисконтиране на бъдещите чисти парични приходи. Метод на капитализиране на 

прихода.Пример. Сравнение между методите за  оценка. 

Тема 9. Ликвидационна стойност. Оценка на негодни машини.Методи за оценка. Застрахователна 

стойност. Стойност при бракуване. 

Тема 10. Наем на машини. Методи за  определяне на наемната вноска.Изводи и сравнение между 

различните методите за оценка на машини и съоръжения. 
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Тема 11. Оценителски доклад и етика на оценителя.Процедура за оценка и подготовка на 

оценителски доклад. Договор за въэлагане, изготвянето на оценката. Условие, декларация по чл. 

3.4 и  декларация по чл. 3.5 и  задание за оценка. Професионална етика и морал. Наказателна 

отговорност на оценителя. 

КУРСОВА ЗАДАЧА 

Всеки студент получава курсова работа, която се разработва с един от разгледаните 

подходи и методи за оценка. Защитата и оценката  се провеждат по време на изпита. 

 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Учебното съдържание по дисциплината е ориентирано към смесения тип обучение, което 

се характеризира с интегриране на разнообразни информационни и комуникационни технологии и 

традиционни и интерактивни методи на преподаване. 

С цел да се провокира мисленето на студентите, както и да се мотивира участието им в хода на 

работата по време на лекциите се използва т.нар. интерактивна лекция. Тя дава възможност 

съдържанието по дадена тема да се „разбие” на сегменти – сегмент на лекция в съчетание със 

сегмент, по който студентите работят по групи или самостоятелно върху определена част от 

съдържанието, участват в дискусии, представят материали по поставени от преподавателя задачи.  

Курсът е разработен и в електронен вид. Качен е в обучителната платформа MOODLE и 

осигурява достъп на студентите по всяко време и място до учебните материали – теоретични и 

практически. 

В платформата, курсът на обучение е представен чрез ресурси под формата на 

теоретични материали, чрез разнообразни дейности за студентите - задания, тестове. 

 

 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Семестриалният изпит включва разработване на въпрос от конспекта и решаване на 

задача.  

Оценката се формира като резултат от семестриалния изпит и защитата на курсовата 

работа. 
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