
 
 Оценки и Партньорство

СЕМИНАР: НОВО! 
Финансовият и икономическият модел  на концесията в светлината на  
новия Закон за концесиите и Наредбата за изискванията за определяне  
на финансово-икономическите елементи на концесията

Семинарът разглежда основните изисквания към финансовия модел  и икономическия модел на концесията в светлината на новия 
Закон за концесиите и Наредбата за изискванията за определяне на финансово икономическите елементи на концесията.  Темата 
има за цел да акцентира върху новите моменти в тази проблематика, както и да илюстрира техники при създаване на финансовия и 
икономическия модел на концесията.

ПРОГРАМА:

Концесията-развитие и форми. Размер на концесионното възнаграждение. Финансово-икономически елементи на концесията.

Финансово-икономически елементи на концесията – продължение. Финансов анализ. Икономически анализ.

Резултати от финансовия модел. Финансова оценка на концесионния модел. Нетни парични потоци, коефициент на 
дисконтиране.

Оценка на рискове и анализ на чувствителността.

Участниците получават: сертификат за придобиване на знания и практически умения по темата и презентация по програмата на 
семинара, подготвена от лектора.

Предварително могат да се задават въпроси на имейл: office@ocenki.eu

По време на обучението, присъстващите могат да обсъдят заедно с лекторите практически казуси и да получат 
консултация по важни проблеми.

Краен срок за записване: един ден преди датата на семинара, най-късно до 12.00 на обяд. Може да заявите участие през сайта, по 
имейл или телефон и да внесете таксата в деня на курса в залата, след предварителното записване.

Цена: 228 лв. с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за двама и повече представители от една организация, 
цената е с отстъпка – 210 лв. с ДДС. В цената е включена кафе-пауза, безалкохолни напитки, сандвичи, материали за семинара.

Банкова сметка: IBAN BG 58 UNCR76301037213212, BIC код UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, Оценки и Партньорство ООД .

Контакти и записване: София, ул. ”Дунав” 36, ет. 1, офис 3, 
тел. 02/983 58 58, GSM 0896 60 66 89, office@ocenki.eu; ocenki@yahoo.com
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Дата на провеждане: 22.02.2019, петък, 9.30-17.00 ч.

Място: София, хотел „Шипка”, бул. „Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център

Лектор: Соня Йочева - главен експерт в Министерството на икономиката

www.ocenki.eu


