
 Оценки и Партньорство

СЕМИНАР: 
Финансов модел на концесията

Теми: 

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

2. Икономически анализ. Нетни парични потоци, коефициент на дисконтиране. Финансова оценка на концесионния модел – методи 
и финансови коефициенти за определяне финансовата състоятелност  и устойчивост на проекта. Примери за прилагане на Нетната 
настояща стойност на проекта

3. Финансова оценка на концесионния модел - продължение  - Вътрешна норма на възвръщаемост, Дисконтиран срок на откупуване на 
инвестицията. Примери за изчисляване на годишен  коефициент за покриване на дълга DSCR;  коефициент за обслужване на дълга 
през неговия срок LLCR; коефициент за обслужване на дълга през периода на проекта PLCR.  Резултати от финансовия модел. Анализ на 
рисковете и анализ на чувствителността.

Участниците получават: Сертификат за придобиване на знания и умения по темата. Учебно помагало с лекции. Видео-запис от семинара за 
онлайн участващите. Изпращат се по Спиди за сметка на организаторите.

Желаещите да участват, могат да се запишат през сайта, по телефон или e-mail и да платят по банков път или в брой, в хотел Лайт преди 
семинара.

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

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

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: 29.06.2022, сряда, 9.30 - 15.00 ч.

Форма на провеждане:  Семинарът се провежда присъствено и онлайн.

Място на провеждане: хотел „Лайт“, София, ул. Веслец 37, hotellight.com

Лектор:  инж., маг. икономист Соня Йочева. Опит като главен експерт в отдел „Оценителска дейност“ на Агенция за приватизация 
и държавен експерт в отдел “Управление и преструктуриране на държавното участие“, дирекция „Индустриални отношения и 
управления на държавното участие“ в Министерство на икономиката. 

www.ocenki.eu


