
 
 Оценки и Партньорство

ВИДЕО ЛЕКТОР, E-КУРС:  
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, 
банкови експерти, експерти строителство, вещи лица и оценители.

За участие в е-курс се изисква минимално компютърно оборудване, преносим или настолен компютър. Конкретни указания се 
получават при записване за обучението.

Можете да завършите е-курса от комфорта на вашия дом или офис.

Можете също така да получите достъп до записаната лекция, когато предаването на живо приключи.

Обучението включва: видео лектор, взаимодействие и комуникация с преподавателя и други участници чрез чат (дискусионен 
прозорец). По време на е-курса можете да получите отговори на вашите казуси, като задавате директни въпроси на преподавателя. 
Можете да зададете по-сложни въпроси преди е-курса, а лекторът ще отговори на тях за предпочитане по време на презентацията.

Участниците получават: 

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

Учебно помагало, подвързано на спирала с подробно разработени лекции по темите.

Сертификатът и лекциите се изпращат по СПИДИ за сметка на „Оценки и партньорство“ ООД, заедно с фактурата за обучението.

Видео-лектор:  3 презентации по 45 мин.

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.

Желаещите да участват, могат да се запишат през сайта, по телефон или e-mail и да платят по банков път или в брой, в офиса на 
„Оценки и партньорство“ ООД, София, ул. Дунав 36, ет. 1, офис 3, след телефонно обаждане. 

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:  25.03.2020, сряда, начало 10 ч.

Лектор: инж. 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


