
 
 Оценки и Партньорство

Курс НОВО!  
Оценяване на щети по недвижимо имущество и  
ценообразуване на строителство и ремонти 

Семинарът е предназначен за експерти в застрахователни компании и фирми, осъществяващи дейности по ликвидация на щети.

Сертификат за професионална компетентност: Оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителство и 
ремонти.  

Теми:

1. Методи за оценяване на недвижими имоти. Оценка на застрахователна стойност.

2. Нормативи и практики за съставяне на единични цени. Единични цени според предназначението. Общи правила за 
съставяне.

3. Описание на видовете СМР, технически спецификации, нормативни изисквания.

4. Извеждане на норми за дисконтиране на парични потоци и методи за формиране на дисконтови фактори. Норми на 
дисконтиране, сконтиране и капитализиращ фактор.

Участниците получават: учебно помагало по програмата на курса и презентация на лектора. Кафе-пауза, топъл обяд, безалкохолни 
напитки, материали за курса.

Краен срок за записване: един ден преди началото на курса. Желаещите да участват, могат да се запишат през сайта, по телефон 
или e-mail и да платят в деня на курса, в залата на провеждане.

Предварително можете да отправите въпроси към лектора на e-mail: office@ocenki.eu. 

Цена: 228 лв. с ДДС.  За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за двама и повече представители на една организация, 
цената е 210 лв. с ДДС на участник. 

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, моб.: 0896 60 66 89, office@ocenki.eu; ocenki@yahoo.com
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Дата на провеждане: 18.10.2019, 9.30-15.30 ч.

Място на провеждане: София, хотел „Арт Хотел Симона”, София 1379, бул. ”Инж. Иван Иванов” 10, www.hotelsimona.com

Лектор: 

Борислава Ценева, управител на фирма, член на UniCredit Group, строителен предприемач, опит в организирането на процедури и 
извършване на разпоредителни действия с имоти на Министерството на отбраната. Член на Комисията по етика, КСБ 

www.ocenki.eu


