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СЕМИНАР 
Разпределение на стойност между земя, сгради и други активи при оценка на 

недвижими имоти за целите на финансовото отчитане и  
за целите на банково финансиране 

 
Дата:     5 ноември 2020 г., четвъртък 
Присъствие:  на място или online 
Място:    Полиграфия Офис Център  

Гр. София, бул. Цариградско шосе 47А  

13:00 - 13:30ч.   Регистрация 
 

13:30 - 15:30ч. „Преглед на приложимите разпоредби и стандарти“ 
Стелиана Костова, CFA, REV 

EY Bulgaria 

Теоретичен модул, решаване на практически казуси 
и възможност за задаване на въпроси 

 
15:30 – 16:00ч. 

 
Кафе пауза/Почивка 
 

16:00 - 17:00ч. „Специфика в изискванията на Европейската 
Централна Банка при оценки на обезпечения за 
банкови финансови институции“ 
Представители на банковия сектор 
 

17:00 - 17:10ч. Заключение 
 

CPD / ППР часове   4 часа, формално  

Такса участие 84 лв. стандартно участие 
72 лв. за REV оценители  

Банкова сметка   IBAN: BG92BUIN95611000633975 (BGN) 
 
*В дните преди събитието ще получите необходимите материали за Вашата 
подготовка в линк и/или по електронна поща 
Регистрация в срок до 3.11.2020 г. - ТУК (проследете връзката)  
За информация може да се свържете с Весела Семова на телефон 0885 322 380.  

 

https://www.kpo.bg/bg/events
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Стелиана КОСТОВА 

Steliana.Kostova@bg.ey.com 

 
Стелиана е  Старши мениджър в  отдел „Стратегия и сделки“ на 
EY  България с  опит и интереси в сферата на корпоративни 
финанси, финансово моделиране, пазарни анализ и оценки, 
консултации по сделки за придобиване и др.  
Тя е бизнес оценител  и оценител на недвижими  имоти, 
лицензиран от КНОБ.   От 2005 г. е сертифициран финансов 
анализатор – CFA и член на Българска CFA асоциация. От 2019 г. 
е лицензиран от TEGOVA  оценител на недвижими имоти – REV. 
 
Професионален опит – консултантски услуги в много индустрии 
за български и международни компании и инвеститори. 
Специфичен опит в прегледи на оценки в контекст на одит 

ангажименти и в рамките на ангажименти за финансови институции. През 2019 г. 
ръководи екипите за преглед и оценка на обезпечения в две от българските банки, обект 
на Преглед на качеството на активите, извършен от Европейската Централна Банка.  
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