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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса:  ММЕЕТТООДДИИККАА  ННАА  ЕЕККССППЕЕРРТТИИЗЗАА  ППОО  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИООННННИИ  
ООЦЦЕЕННККИИ 
2. Код на курса: FFIINN  33008833 
3. Вид на курса: задължителна дисциплина 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: втори курс 
6. Семестър: трети семестър 
7. Брой кредити: 4,5 
8. Име на лектора: доц. д-р Мария Николова Брусева  
9. Резултати от обучението за дисциплината: Курсът има научно-приложен характер и цели 
магистрантите да придобият знания и базови умения за провеждане на инвестиционни 
експертни оценки. След приключване на курса магистрантите ще могат, на базата на 
познанията си по инвестиционна дейност, методите за оценка на риска в процеса на 
инвестиране и методиките използвани в практиката за оценка на инвестиционните проекти, да 
дават компетентно мнение за признаване или оборване на предложена оценка, което ги прави 
конкурентни на пазара на труда в сферата на съдебната експертиза. 
10. Начин на преподаване: лекции и практически упражнения (експертна практика) 
11.Предварителни изисквания: Предлаганата дисциплина е естествено продължение на 
дисциплината „Методика на оценителната експертиза”. Разбирането и усвояването на 
материала изисква предварителни знания по обща теория на експертизите,  основни понятия по 
икономика и финанси както и базови знания по информатика и информационни технологии. 
12. Съдържание на курса (анотация): В лекционния материал се представят основни понятия за 
финансовата отчетност на фирма. Дават се начални сведения за оценката и инвестиционната 
дейност. Разглеждат се създаването на бизнес план и основните техники за отчитане на 
финансовия риск при инвестиране. Особено внимание е отделено на методиката за оценка на 
инвестиционните проекти  и различни информационни технологии и системи, подпомагащи 
експертизата на инвестиционната оценка За затвърждаване на знанията по дисциплината по 
време на упражненията се разглеждат съдържателни примери.  
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НОРМАТИВНИ АКТОВЕ: 
1. Закон за независимите оценители 2. Гражданско-процесуален кодекс 
3. Закон за независимия финансов одит 4. Наказателно-процесуален кодекс 
5. Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и 

реда за лицензиране на оценители 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, практически упражнения 
(експертна практика) и консултации. Изготвянето на курсов проект включва резултатите от 
практическите занятия на студентите (извършване на различни инвестиционни оценки, 
базирайки се на разгледаните в лекционния материал методики), обогатен от самостоятелната 
работа на студентите и индивидуалните консултации с водещия преподавател.  
15. Методи и критерии на оценяване: В края на занятията се провежда колоквиум с решаване на 
казус, положителната оценка от който е условие за допускане до изпит на редовна изпитна 
сесия. Крайната оценката се формира като резултат от положените писмен и устен изпити. 
Положителната оценка от писмения изпит и защитата на курсовия проект са условие за 
преминаване към устната форма на изпитване.  
16. Език на преподаване: български 
17. Практика: експертна практика 
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