
 
 Оценки и Партньорство

Семинар: НОВО! 
Изисквания на Международните стандарти за оценяване, влизащи в сила от 01.07.2017 г. 
към оценките на машини и съоръжения, цели търговски предприятия и дялове и акции 
от капитала им

Семинарът е предназначен за служители в администрацията, кредитни инспектори и банкови служители, лизингови организации, 
явяващи се възложители на оценки, съдебни експерти, оценители. В теоретичната част са изяснени изискванията на МСО в областта 
на терминологията,  съдържанието на доклада по оценката, факторите, влияещи върху оценката, изискванията към приложението 
на методите за оценка на машини и съоръжения и цели търговски предприятия, както и дялове и акции от капитала им. Темата е 
илюстрирана с  примери в подкрепа на съответните изисквания към прилагането на методите за оценка на машини и съоръжения.

Програма:

1. Обща информация за МСО. Терминологичен речник. Изисквания към доклада по оценката на машини и съоръжения. Бази 
на стойността според новите МСО Оценка на машини и съоръжения  - Фактори влияещи върху оценката на МС, свързани с 
актива, със средата и икономически фактори.

2. Пазарен подход при оценка на МС. Метод на качествените корекции. Приходен подход за оценка. Пример за отразяване на 
изискванията на МСО Разходен подход за оценка. Пример за извеждане на възпроизводителната стойност. Метод стойност 
спрямо капацитет. Пример за използване на метода. Специални съображения при оценката на МС.

3. Терминологичен речник. Обхват на работа. Изисквания към доклада по оценката. Подходи и методи.

4. Подходи и методи. Предприятия и участие в предприятия. Специални съображения. Съдържание на доклада по оценката.

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

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

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

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 на участник. В цената е включена кафе-пауза, сандвичи, безалкохолни напитки, 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

стр.: 1/1

Дата на провеждане: 30.11.2017,  четвъртък, 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


