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ДА ЗНАЕШ, ЗНАЧИ ДА МОЖЕШ!



ОБУЧЕНИЕ
КОНСУЛТАЦИИОЦЕНКИ

А К Ц Е Н Т И 

ДА ЗНАЕШ, ЗНАЧИ ДА МОЖЕШ!

Членуването в ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ 

ОЦЕНКИ е доброволно. Членството е пълноправно, 

асоциирано и почетно.



Мисия

• Да съдействаме, чрез актуални обучения, 
добри и иновативни практики, да се повишава 
качеството, приноса и националня статут на 
консултантската и оценителската дейности, 
ориентирани към благото на обществото.

Визия

• Да направим професионализма, доверието и 
уважението към експерта крайъгълен камък 
на нашата дейност.

ДА ЗНАЕШ, ЗНАЧИ ДА МОЖЕШ!



ЦЕЛИ

ДА ЗНАЕШ, ЗНАЧИ ДА МОЖЕШ!

 Да защитаваме правата, достойнството и законните интереси, 

професионалната и обществена позиция на нашите членове и 

престижа на консултантската и оценителската дейности.  

 Да представляваме интересите на нашите членове пред държавни и 

общински органи, обществени организации, физически и 

юридически лица.  

 Да провеждаме обсъждания, допитвания и анализи, сред своите 

членове, на закони, наредби и други нормативни актове във връзка с 

консултантската и оценителската дейности. 

 Да съдействаме за повишаване квалификацията на консултантската, 

образователната и оценителската гилдии, вкл. учене през целия 

живот, като важен фактор за развитие на успешна кариера. 

 Да съдействаме за въвеждане на съвременни иновативни подходи в 

областта на консултирането, образованието и оценителската дейност. 

 Да работим за установяване на  контакти и осъществяване на 

съвместна дейност по реализиране целите на Сдружението със 

сродни организации във и извън страната. 

 Да подпомагаме изявата на нашите членове в професионални 

форуми.  

 Да разработваме учебни програми, методики и учебни пособия за 

професионално обучение. 

 Да подпомагаме нашите членове при осъществяване на 

професионалната им дейност и спазване на етичните принципи и 

задължения за реализирането им. 



ДА ЗНАЕШ, ЗНАЧИ ДА МОЖЕШ!

ОБУЧЕНИЕ
(надграждащо -

повишаване на 

квалификацията)

ФОРМИ
Семинари, курсове, 

майсторски класове,

кръгли маси, тематични 

дискусии, разраотване и 

издаване на учебни пособия 

и помагала

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

• Балансирана система от показатели

• Финансов анализ и диагностика на 

предприятие в криза

• Риск от снижаване на финансовата

устойчивост  в условията на криза

• Влияние на жизнеиня цикъл на бизнеса върху

оценката на стойността му

• Иновационни методи на стойностната оценка

• Оценка на добавената стойност,

създавана от интелектуалния капитал 

• Неопределеност и риск в оценката на бизнеса



ДА ЗНАЕШ, ЗНАЧИ ДА МОЖЕШ!

КОНСУЛТАЦИИ

ОБЛАСТИ НА КОНСУЛТИРАНЕ 

• Диагностика на финансовото здраве

на организацията в кризисни условия 

• Икономическа обосновка на бизнес 

планове

• Диагностика на опасността от фалит

• Ключови показатели за ефективност

• Анализ на финансовата устойчивост 

на нефинансови  предприятия

• Изработване на нефинансов отчет

• Европейски регламенти за екологичния,

социален  и  управленски отчет

• Стойностно базиран мениджмънт

• Финансови и икономически анализи 

и прогнози

• Бюджетиране и планиране

• Анализ и оценка на рискове

• Влияние на нормативните актове върху 

бизнеса и отражението им върху 

стойността



ДА ЗНАЕШ, ЗНАЧИ ДА МОЖЕШ!

ОЦЕНКИ
1. Разработване на стойностни оценки на:

• Търговски предприятия и вземания

• Недвижими имоти

• Финансови активи и финансови 

институции

• Машини и съоръжения

• Права на интелектуална и индустриална 

собственост и други фактически отношения;

2. Изготвяне на рецензии и становища по

разработени стойностни оценки

3. Разработване на методики и алгоритми за

оценка на различни активи с използване на  

отделни подходи и методи

4. Изготвяне на аналитични обзори по видове

оценявани активи

5. Изготвяне на становища по конкретни 

въпроси в помощ на бизнеса, касаещи 

стойността на активите


