
 

 Оценки и Партньорство

Ново!  
Семинар: Финансови инструменти за анализ, оценяване и контрол  
на инвестиционни проекти

Семинарът е подхадящ за крединти институции, оценители на проекти, финансисти, консултанти, общини и институции, 
кандидатстващи за финансиране по програми на ЕС, застрахователи, както и за мениджъри, разработващи и осъществяващи 
инвестиционни проекти.

Теми:

-  Запознаване с теорията за промяната на стойността на парите във времето – математически апарат за  
    изследване на ефективността на инвестиционните проекти.

- Финансова оценка  на инвестиционния проект.

- Икономическа оценка на инвестиционния проект:

- прости статистически методи за оценка - норма на печалба, срок на откупуване, критична точка;

- дисконтови методи за оценка –  видове нетни парични потоци, методи за определяне на коефициента  
   на дисконтиране, връзка между видовете парични потоци и дисконтовия коифициент, основни методи за  
   оценка на ефективността на инвестиционния проект.

Всички методи са илюстрирани с добри практики, показващи методологията за изследване на инвестиционния проект, както и 
изискванията на оперативните програми за резултатите от оценката на инвестиционните проекти, предлагани за финансиране. 
Практическите методи обхващат всички основни видове подходи при анализа и оценката на инвестиционните проекти.

Участниците получават: сертификат за придобиване на знания и практически умения по темата, учебно помагало по програмата 
на семинара.

По време на дискусията, присъстващите могат да обсъдят заедно с лектора практически казуси и да получат консултация по важни 
проблеми. Предварително могат да се задават въпроси на e-mail office@ocenki.eu.

Краен срок за записване: един ден преди датата на семинара, най-късно до 12.00 ч.  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: 190 лв. с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за повече представители от една организация, цената 
е с отстъпка - 170 лв. с ДДС

В цената са включени материали за курса, кафе-пауза, сандвичи и безалкохолни напитки.

Банкова сметка: IBAN BG58 UNCR76301037213212 UNCRBGSF УниКредит Булбанк АД,  
“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
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Дата на провеждане: 09.10.2014, 9.30-15.00 ч.

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

Лектор: Соня Йочева – главен експерт в Министерството на икономиката и енергетиката, основен лектор в курсовете за 
лицензирани оценители на машини и съоръжения и цели предприятия към Агенцията за приватизация,  дългогодишен оценител, 
приемала е оценки в АПСК и има 12 години стаж като консултант. 

www.ocenki.eu


