
 

 
 
ЗАМИСЪЛ 

Конференцията се организира от Сдружение “ОКО – ОБУЧЕНИЕ  КОНСУЛТАЦИИ  ОЦЕНКИ”. 
Замислена е като авангардно насочена, в духа на свободния избор, без паралелни секции, с 
дискусионен характер, ниско разходна. 
 
Начало на конференцията: събота, 12 септември 2020 г. от 9.00 ч.  
Място на конференцията: София. Мястото на провеждане ще бъде съобщено на участниците 
в конференцията допълнително. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Копие от платежно нареждане за преведена такса за участие и регистрационна карта по 
приложения образец се изпращат на имейл office@okobg.com не по-късно от 02.09.2020 г. 
  

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА: 80 (осемдесет) лв. Сдружението не е 
регистрирано по ЗДДС. Таксата включва: материали от конференцията, удостоверение 
за участие в конференцията, две кафе паузи и лек обяд. Заплаща се до 02.09.2020 г. по 
следната банкова сметка: 

ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ 
IBAN: BG 94 SOMB 9130 1068 1130 01 
BIC: SOMBBGSF 
Общинска банка АД клон Денкоглу 
Основание: участие в конференция 
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ДОКЛАДИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

Участниците в конференцията, ще представят експресивни презентации по авангардни теми, 
интересни и полезни за консултантската и оценителската гилдии.   

Докладите от конференцията ще бъдат издадени в сборник с ISBN и ще бъдат предоставени на 
участниците след отпечатването. 

Автор Доклад 

акад. Иван Попчев,  доц.д-р Ирина Радева –              
Институт по информационни технологии, БАН 

Индустрия 4.0 и съвременност 

проф.д-р Серафим Петров – Международно висше 
бизнес училище,  доц.д-р Ангел Георгиев – НБУ 

Рискове, информация и управление 

доц.д-р Нинел Кьосева – Нешева – НБУ Външен шок: промяна на бизнес модела 

Гергана Мантаркова – Българска асоциация на 
управленските консултантски организации (БАУКО) 

Управленското консултиране в България: 
индикативна оценка на пазара и фактори за 
растеж 

Любомир Гетов, СМС 
Предизвикателствата пред консултанта при 
работа с малкия и средния бизнес 

Диана Николаева - Митровска, CFA –                                         
ERNST & YOUNG  BULGARIA 

Развитие на МСО 2017 и основни промени в                   
МСО 2020 

Юлиан Узунов, СМС Стандарти за хора с нестандартно мислене 

доц.д-р Маню Моравенов, MRICS –                                                  
Висше училище по застраховане и финанси 

REITs и тяхната роля в глобализацията на 
пазара на недвижими имоти 

проф.д-р Димитър Ненков – УНСС, катедра „Финанси” 
Настоящите нива на пазара на акции на фона на 
фундаменталните променливи 

доц.д-р Виолета Касърова –                                            
Сдружение „ОКО – Обучение  Консултации Оценки” 

Стойностната оценка през призмата на новата 
икономика 

инж. Румен Михайлов 
Специфичен метод/техника за оценка на 
недвижим имот, базиран на приходния подход 

Райчо Дянков, MRICS 
Има ли бъдеще индексната преоценка в 
България 

инж. Олга Петрова  –  ASSESS CONSULT 
Недвижимият имот с възможност за смяна на 
предназначението – предизвикателство пред 
оценителя 

доц.д-р Иван Митев,  инж. Соня Йочева –                  
Сдружение  „ОКО – Обучение  Консултации Оценки” 

Влиянието на икономическите кризи върху 
оценката на машини и съоръжения 

доц.д-р Георги Андонов,  инж.  Петър Савов  – 
Сдружение „ОКО – Обучение  Консултации Оценки” 

Наемните договори – база за доброто управление 
и запазване стойността на недвижимите имоти 

 
10 часа ППР (CPD) 

За контакти и повече информация: 
www.okobg.com 
office@okobg.com 

http://www.okobg.com/
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