
8 ч.
25 юли 2015 год.       
адв. Гергана Гюрова

8 ч.
26 юли 2015 год. 
проф. д-р Дариус 
Заржецки

8 ч.
27 юли 2015 год. 
проф. д-р Дариус 
Заржецки

8 ч.
28 юли 2015 год. 
проф. д-р Дариус 
Заржецки

8 ч.
29 юли 2015 год. 
проф. д-р Дариус 
Заржецки

гр. Варна, 25 юли - 05 август 2015 год.

График за провеждане на обучителен курс
 за придобиване на оценителска правоспособност за "Права на интелектуалната 

и индустриална собственост и други фактически отношения"

ТЕМА 1. Общи правни знания, свързани с процеса на

оценяване. Специфични правни знания при оценяването на
обекти на интелектуалната и индустриалната собственост и

други фактически отношения. Договор за възлагане на

оценка (оферта, конкурси, обществени поръчки и др.)

ТЕМА 3. Нерегистрирани права. Други фактически

отношения. /Ноу-хау; Продукти на научноизследователската и
развойна дейност; Авторски и сродни права; Търговски фонд;
Репутация; Други нерегистрирани права; Договори, лицензни,
сертификати, учредени права/

ТЕМА 5. Методология на оценяването - Разходен подход
/Метод на разходите за възпроизвеждане на идентичен актив -
Същност и примери за приложение; Метод на разходите за

разработване, замяна или изграждане на подобен Актив - Същност и

примери за приложение/ . Разходи за възстановяване на

актив.

ТЕМА 4. Методология на оценяването - Основни

оценителски концепции, принципи и дефиниции. /Обект, 
предмет и цели на оценката. Цена, себестойност и стойност; Пазар:
проучване и анализ, активност и участници на пазара; База на
стойността; Видове стойности: пазарна, инвестиционна,
справедлива, стойност, специална, синергична, принудителни

продажби и други./

ТЕМА 2. Интелектуална и индустриална собственост.
Регистрирани права. /Същност, обхват и структура на НМА.
Основни параметри, определящи актива като нематериален. Общи
черти и различия между дълготрайните материални и дълготрайните

нематериални активи. Място на НМА в счетоводните документи на
фирма. Видове НМА и характеристики;Изобретения и полезни модел;
Търговски марки; Промишлен дизайн; Други регистрирани права/



8 ч.
30 юли 2015 год. 
проф. д-р Дариус 
Заржецки

8 ч.
31 юли 2015 год. 
проф. д-р Дариус 
Заржецки

8 ч.

01 август 2015 год.  
проф. д-р Дариус 
Заржецки,  д-р Михал 
Груджински

8 ч.
2 август 2015 год.        
д-р Михал 
Груджински

8 ч.
3 август 2015 год.        
д-р Михал 
Груджински

ТЕМА 8. Методология на оценяването - Стойност на
парите във времето /Концепция за стойността на парите във
времето - бъдеща и настояща стойност. Проста лихва и сложна
лихва. Олихвяване при по-малки периоди от година. Непрекъснато
олихвяване. Дисконтиране на еднократен паричен поток: за един и
няколко периода; при по-малки периоди от година; непрекъснато
дисконтиране. Зависимости при олихвяване и дисконтиране.
Стойност във времето на многократни парични потоци:
перпетюитет с нарастване и без нарастване; обикновен и

предварителен анюитет; парични потоци с различна стойност;
дисконтиране на парични потоци, създавани в междинни периоди от

годината./ .

ТЕМА 7. Методология на оценяването - Специфични
методи и случаи на оценяването. /Метод на 25%-то (50%-то) 
правило - Същност на метода. Приложимост. Опционен метод -
Същност на метода. Приложимост. Електронни сайтове и домейн

имена/ .

ТЕМА 6. Методология на оценяването - Пазарен подход
/Метод на сравнителните аналози - Общи и специфични данни за
обекта на оценяване и обектите аналози - източници, анализ и

обработка/ . Сравнителни сделки /Източници на информация;
анализ за сходимост на условията/ .

ТЕМА 10. Методология на оценяването - Норма на
дисконтиране /Подходи и методи при определяне -
среднопретеглена цена на капитала (WACC), адаптираната спрямо
риска норма на възвръщаемост, метод на надграждането, метод на
оценка на капиталовите активи (САРМ), изисквана норма на

възвръщаемост (RRR) в страните с нововъзникнали и развиващи се

капиталови пазари; специфика при НМА/ .

ТЕМА 9. Методология на оценяването - Приходен

подход /DCF модели; прогнозиране паричните потоци. Метод на
спестените роялти (Relief-from-royalty Method) - Същност на метода,
ставка на хипотетичните роялти - определяне чрез анализ на
компонентите, влияещи на печалбата и по съпоставими сделки.
Метод на премийните печалби (Premium Profits Method) - Същност на
метода. Метод на допълнителните приходи (Excess Earnings Method) -

Същност на метода./ .



8 ч.
4 август 2015 год.       
д-р Михал 
Груджински

8 ч.
5 август 2015 год.        
д-р Михал 
Груджински

9.00 - 10.30 ч. Лекция

10.30 - 11.00 ч. Кафе - пауза

11.00 - 12.30 ч. Лекция

12.30 - 13.30 ч. Обедна почивка

13.30 - 15.00 ч. Лекция

15.00 - 15.30 ч. Кафе - пауза

15.30 - 17.00 ч. Лекция

* Забележка: Графикът на провеждане на лекциите е:

ТЕМА 12. Примерен тест; Коментар на теста;
Организация на оценителската дейност /Задание за оценка
(изисквания за необходимост и достатъчност на информацията).
Доклад за оценка (организация и технология на оценката - МСО 101,

102 и 103).Етика на оценителя и цена на оценителската услуга/ .

ТЕМА 11. Методология на оценяването - Входящи

параметри при оценката /Финансови и счетоводни данни и
прогнози /Релевантни исторически счетоводни документи; бизнес план
и прогнози; анализ на представените документи. Лицензионни

възнаграждения или суми - Източници на информация. Избор на
ставката съобразно характеристиките на оценявания обект.
Премийни печалби - Информация за сравняваните прогнозни потоци -
собствени и външни; отчитане на инвестициите; корекции. Влияния
на други активи - Анализ на условията на действие на оценявания
актив - самостоятелно или в синергия, в т.ч. гудуил, работен капитал,
производствен персонал; определяне на свързани разходи и влияние.
Коефициент на капитализация - Същност, определяне; корекции.
Остатъчен полезен живот - Повлияващи фактори - правни,
технологични или функционални, икономически. Анализ на

конкурентните условия./ .


