
 Оценки и Партньорство

КУРС: НОВО!  
ПОДГОТОВКА ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.
РЕШАВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ПО МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Курсът е предназначен за експерти, които се подготвят за придобиване на квалификация оценител на машини и съоръжения, 
потребители на оценки, съдебни експерти, повишаване на професионалния опит. Ще бъдат разгледани всички методи за оценка 
на машини и съоръжения от гледна точка на новите БСО. Разработени са примерни задачи по всички методи и елементи от тяхната 
структура. Предвидени са упражнения за затвърждаване на знанията и технологията по оценка на активи – машини и съоръжения. 
Курсът е фокусиран върху прилагането на методите за оценка и алгоритъмът на оценителската дейност. 

Програма:

4.12.2019

9.30 – 11.00  Единичен паричен поток, равномерно разпределен многопериоден паричен поток. Неравномерно 
разпределен паричен поток, Безкраен паричен поток, интервали по-малки от 1 година

11.30 – 13.00  Основни икономически понятия. Преглед на Баланс и Отчет за приходи и разходи – продължение. 
Решаване на задачи по темата

14.00 – 15.30  Разходен подход – основни положения, Бази на стойността

Примерни задачи по определяне на възпроизводимата стойност, физическото, моралното и функционално остаряване, 
икономическо обезценяване.

Изчисляване на ефективна възраст на МС, отразяване на ремонти в стойността на МС

16.00 – 17.30  Приходен подход – основни положения, решаване задачи

5.12.2019

9.30 – 11.00  Пазарен подход – метод на пазарните аналози. Примерни задачи

11.30 – 13.00  Решаване на примерни задачи по всички методи

14.00 – 17.30  Решаване на тест по всички методи

Завършилите курса получават Сертификат за успешно преминато обучение по темата „Подготовка за оценители на машини и 
съоръжения“. Обучението може да послужи за успешно полагане на изпит пред КНОБ за получаване на оценителска правоспособност 
„машини и съоръжения“. Участниците получават учебно помагало по темите с обяснения и решени задачи по методите, материали за 
курса, кафе-пауза, сандвичи и безалкохолни напитки.

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: 300 лв. с ДДС. За двама и повече участници от една организация, както и за лица, посетили други обучения на центъра, цената 
е 270 лв. с ДДС. 

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

Контакти и записване: Образователен център Оценки и Партньорство ООД, ЕИК 130918848  
София, ул. „Дунав” 36, ет. 1, офис 3, тел. 02/983 58 58, моб. 0896 60 66 89, office@ocenki.eu; ocenki@abv.bg
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Дата на провеждане: 4 – 5.12.2019

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

Лектор:  
инж. маг. ик. Соня Йочева – главен експерт в Министерството на икономиката и енергетиката 

www.ocenki.eu


