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Оценки на недвижими имоти & Инвестиции  
Оценяване на специализирани имоти с търговско предназначение 

25 март ’2021 
Лектор - проф. НИК ФРЕНЧ - Real Estate Valuation Theurgy,  

Property Education, Chichester, UK 
 

 

 
12:45 - 13:00ч.   Регистрация 
13:00 - 13:30ч. 
 
 
13.30 - 14:20ч. 

ВЪВЕДЕНИЕ – СТОЙНОСТ, ЦЕНА И ЦЕННОСТ 
Кратко представяне на ролята на оценителя и разграничението 
между процеса на оценяване и калкулацията на ценността  
ПОДХОДИ, МЕТОДИ И МОДЕЛИ – ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНА НА БАЗА 
ПАЗАРНИ ИНДИКАЦИИ 
Използването на аналози в процеса на оценяване, в контекста на 
дефинициите и изискванията към оценителите и доклад в 2020 
TEGoVA, Стандарти за оценяване /Синя книга/ - дискусия 
 

14:20 – 14:30ч. Почивка 
14:30 - 15:00ч. 
 
 
 
 
15:00 - 16:00ч 
 
 
16:00 - 17:00ч 
 

ИМПЛИЦИТНИ И ЕКСПЛИЦИТНИ МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА 
Прилагането на имплицитни и експлицитни оценки на 
дисконтирания паричен поток (DCF) към ценообразуването на 
пазара и определянето на подходящи доходи - Връзката на 
доходността 
ПАЗАРЕН ПОДХОД – ПРИМЕРИ 
Процесът на оценяване преди и след COVID. Числата се 
променят, моделът остава същият. 
ДИСКУСИЯ – ОЦЕНЯВАНЕ, НЕСИГУРНОСТ и ПАЗАРНОТО 
ЦЕНООБРАЗУВАНЕ  
Дискусионен панел с оценители от България  

ONLINE EVENT 
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Подробности за регистрация: 
 

CPD / ППР часове   4 часа, формално  
 

Срок  Регистрация до 10.03.2021 г. – ранна регистрация 
Регистрация до 23.03.2021 г. – стандартна регистрация 
 

Такса участие 96 лв. /с ДДС/ за ранно записване до 10 март или за REV 
оценители, или за повече от един представител на компания 
114 лв. /с ДДС/ за стандартно записване  

Банкова 
сметка*   

IBAN: BG92BUIN95611000633975 (BGN) - Алианц банк 
Бенефициент – Сдружение Камара на професионалните 
оценители  

 
 
*Моля, посочвайте точното име на всеки участник в платежното, а при повече от един 
участник, моля, изпратете мейл със списъка на всички участници, заедно с платежното на 
office@kpo.bg Фактури ще ви бъдат издадени след постъпване на плащането. 
 
В дните преди събитието ще получите необходимите материали за Вашата подготовка в линк 
и/или по електронна поща. 
 
Форма за индивидуална регистрация на всеки участник - ТУК (проследете връзката)  
 
За информация може да се свържете с Весела Семова - телефон 0885 322 380  
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