ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСКУСИЯ

НА ТЕМА
,,ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОДХОДА НА ДОХОДА ПРИ ОЦЕНКАТА НА
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ. МОДЕЛИ НА ОЦЕНКА ПО МЕТОДА
„ДПП“ .ОЦЕНКА НА СТОКОВИ ЗАПАСИ ЗА СЧЕТОВОДНИ ЦЕЛИ. МОДЕЛИ ЗА
ОЦЕНКА.“
Час

Тема

Дата: 5 декември 2020 г.
9.00 ч. – 9.30 ч.
Регистрация на участниците
9.30 ч. – 12.30 ч.
Приложение на подхода на Дохода при оценка на Машини,
Съоръжения и Оборудване – Модели на оценка по метода „ДПП“.
• Оценка на съоръженията на Фотоволтаични централи –
различни варианти на оценка – нови на база прогноза;
• Оценка на съоръженията на Фотоволтаични централи –
различни варианти на оценка – в употреба на база счетоводна
информация.
• Обсъждане и дискусия за възможностите за приложение на
подхода при различните типове Машини и Оборудване.
• Обсъждане на отделни казуси от практиката по всички методи
на оценка на М и С – докладват се от участниците в
Дискусията.
12.30 ч. – 13.00 ч.
13.00 ч. – 17.00 ч.

Почивка
• Специфика при оценка на Ветрогенератор /Вятърни
централи/.
• Специфика при оценка на ВЕЦ – цикличност на Приходите от
дейност.
• Оценка на Стокови материални запаси за счетоводни цели –
методика, модел на оценка
• Обсъждане на отделни казуси от практиката при оценка на
различни типове движими активи – дискусия.

Модератор

Инж.
Пламен
Чернев

Инж.
Пламен
Чернев

В дискусията се предвижда да бъдат разгледани случаи на оценки от отрасъл
„Енергетика“, като се сподели оценителски опит и спецификите при оценяване на активи Фотоволтаични централи, Вятърни централи, Водноелектрически централи и др. по
подхода на доходите. Ще се обсъдят и дискутират казуси от оценителската практика на
участници по всички подходи и по различни типове машини и оборудване и при различни
бази на стойността. Ще се сподели опит от оценка на материално стокови запаси за
счетоводни цели. Ще се обсъдят и дискутират и други въпроси по оценка на движими
активи, представляващи интерес от присъстващите на дискусията.
Модератор: инж. Пламен Чернев - строителен инженер, сертифициран оценител на:
"Машини и съоръжения", "Недвижими имоти", "Архитектурни паметници на културата и
вътрешен интериор", "Търговски предприятия и вземания". Работил е в държавната
администрация – МРРБ, Агенция за приватизация, Министерство на енергетиката и
Банковата сфера, като се е занимавал с преструктуриране и приватизация, оценителска
дейност – изготвяне и проверка на пазарни оценки, с 30 годишен опит. Лектор в
оценителски курсове.
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