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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Оценка на интелектуална и индустриална собственост
2. Код на курса: MAN 1464
3. Вид на курса: факултативен
4. Цикъл: първи
5. Година на обучение: 3,4
6. Семестър: 5-8
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Мария Брусева
9. Резултати от обучението за дисциплината

Една от основните бизнес задачи на предприятието е процеса на оценяване, както на цялото предприятие,
така и на отделни елементи от бизнеса му. Целта на курса е студентите да могат, след успешно приклюване
дапознават същността на нематериалните активи и да могат да ги оценяват професионално. Това ще им
позволи да могат активно да участват в инвестиционната политика на организацията.
10. Начин на преподаване - директно.
11. Предварителни изисквания:

Базовата подготовка на студентите трябва да се осигури от учебните дисциплини касаещи
икономическите дисциплини (микро- и макроикономика, финанси, счетоводство и контрол, маркетинг и др.) и
базови знания и умения при използване на информационни системи,, изучавани по време на обучението в по-
малките курсове
12. Съдържание на курса:

В лекционния материал се представят основни понятия за нематериалните активи, връзките между тях и
различните подходи и методи за оценяването им. Разглеждат се счетоводното отразяване, основните
прецеденти инпринципите при тяхното оценяване. Дават се основни моменти, понятия и задачи в процеса на
оценявне.. Разглежда се нормативната рамка. основните стъпки прин оценяване на нематериалните активи.

13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси /
инструменти

1. Иван Златков, Коментар на международните счетоводни стандарти, изд. Ciela, 2009г
2. Иван Златков, Счетоводство, изд. Ciela, 2009г
3. Катя Драгийска и др ; Лиляна Петрова, Христо Маврудиев, Национални счетоводни стандарти , ИК

Труд и право, 2009г
4. списание “CIO”, бр.4/2009г.
5. Жеко Фетваджиев , Оценка на нематериални активи, изд ”Симолини ”, 2005
6. http://www.online-trading-stock.org/valuation-of-intangible-assets/bg

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
Лекциите представят основни определения за нематериален актив; счетоводни концепции, връзки и

различия между материални и нематериални активи. Третират се понятията стойност и оценка. Разглеждат се
различни техники за оценка на нематериални активи.. Самостоятелна работа (извънаудиторна заетост) – по
време на извънаудиторната си заетост студентите работят върху поставените им по време на упражненията
задачи Консултации - консултациите се провеждат индивидуално по инициатива на студента
15. Методи и критерии на оценяване: Текущото оценяване се осъществява по време на занятията на
основата на изпълнението на поставените задачи и една контрална работа – тест.. Заключителното оценяване
се извършва на изпита, като се проверяват теоретичните знания на студента и се отчитат резултатите му през
семестъра.
16.Език на преподаване: български, руски
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