
 Оценки и Партньорство

Семинар:
БИЗНЕС ПЛАН И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА.  
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ.  НЕТНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

Програма:

1.  Бизнес план и ефективно управление на фирмата. Необходимост от бизнес планиране. Структура и елементи на бизнес 
плана. Основни етапи при бизнес планирането Анализ на съществуващото положение. Избор на решения. Елементи на 
бизнес плана - маркетингова стратегия, производствена стратегия, инвестиционен план, финансова стратегия, бюджетиране.

2.  Финансов анализ и връзките му с бизнес плана. Финансовият анализ като необходим елемент на бизнес плана. 
Нормализиране и трансформиране на финансовата отчетност за определяне на приходите и разходите, характерни за 
анализирания обект. Основни финансови съотношения – ликвидност, ефективност, финансова автономност, рентабилност и 
техния анализ. Критична точка на продажбите.

3. Нетни парични потоци – видове и прогнозиране. Модели за определяне на коефициентите на капитализация и на 
дисконтиране. Анализ на риска

Участниците получават: сертификат за придобиване на знания и практически умения по темата. Презентации на лекторите. Учебно 
помагало с разработени лекции потемата. Видео-запис. Сертификатът, помагалото и видео-записът се изпращат след семинара по Спиди, за 
сметка на организаторите. 

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.

Цена: 210 лв. с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за двама и повече представители от една организация, цената 
е с отстъпка – 192 лв с ДДС. 

Б. 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
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Дата на провеждане: 16.11.2022, сряда, 9.30 – 15.00 ч.

Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.

Лектор: инж., маг. икономист Соня Йочева 

Опит като главен експерт в отдел „Оценителска дейност“ в Агенция за приватизация и държавен експерт в отдел “Управление 
и преструктуриране на държавното участие“ в дирекция „Индустриални отношения и управления на държавното участие“ в 
Министерство на икономиката.

www.ocenki.eu


