
 КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ 

РК СОФИЯ
 

     

О

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВОСПОСОБНОСТИТЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ,

КАТО ВЪЗМОЖНОСТ И ЗА ДРУГА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

1. Новата нормативна уредба на счетоводството у нас
оценителската и счетоводната дейност по реда и условията на изискванията на счетоводните 
стандарти 
Лектор: проф. Иван Душанов

Обект на разглеждане и обсъждане на кръглата маса са основни моменти

същността и съдържанието на промените в

от 01 януари 2016 г. във връзка с приемането на новия Закон за счетоводството

(Обн. ДВ, бр.95 от 08.12.2015г.) и с 

Национални счетоводни стандарти 

МС (Обн. ДВ, бр. 3 от 12.01.2016г.).

Разглежданите въпроси са свързани непоср

на експертите изготвящи 

насока на засилване на интеграционния процес в практическата им работа.

  
2. Дейности, свързани с квалификацията на независимите
реализацията им като вещи лица. 
Изисквания  за квалификацията на независимите оценители по реда и условията на закона за 
независимите оценители (ЗНО)

Лектор: маг. ик. Божидар Кънев

 

Дата на провеждане:  30
Място:    Федерация НТС
    София,
 

П  О  К  А  Н  А  

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ 

РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

  

О Р Г А Н И З И Р А
КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: 

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВОСПОСОБНОСТИТЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ,

КАТО ВЪЗМОЖНОСТ И ЗА ДРУГА РЕАЛИЗАЦИЯ

уредба на счетоводството у нас, като база за интегрирането на 
оценителската и счетоводната дейност по реда и условията на изискванията на счетоводните 

: проф. Иван Душанов 

Обект на разглеждане и обсъждане на кръглата маса са основни моменти

същността и съдържанието на промените в Националното ни счетоводно законодателство в сила 

от 01 януари 2016 г. във връзка с приемането на новия Закон за счетоводството

. ДВ, бр.95 от 08.12.2015г.) и с измененията и допълненията в НСФОМСП (наричани вече 

Национални счетоводни стандарти - НСС),  приети с Постановление 394 от 30 декември 2015 г. на 

МС (Обн. ДВ, бр. 3 от 12.01.2016г.). 

Разглежданите въпроси са свързани непосредствено с дейността на независимите оценители и 

съдебно-счетоводните и съдебно-икономическ

насока на засилване на интеграционния процес в практическата им работа.

свързани с квалификацията на независимите оценители и възможност за 
реализацията им като вещи лица.  
Изисквания  за квалификацията на независимите оценители по реда и условията на закона за 
независимите оценители (ЗНО) 

маг. ик. Божидар Кънев    

30 януари 2016 г. /събота/ 9.30 ч. 
Федерация НТС 
София, ул. „Георги С. Раковски“ 108

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ  

ОБЛАСТ 

А  
 

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВОСПОСОБНОСТИТЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, 

КАТО ВЪЗМОЖНОСТ И ЗА ДРУГА РЕАЛИЗАЦИЯ 

като база за интегрирането на 
оценителската и счетоводната дейност по реда и условията на изискванията на счетоводните 

Обект на разглеждане и обсъждане на кръглата маса са основни моменти и въпроси относно 

Националното ни счетоводно законодателство в сила 

от 01 януари 2016 г. във връзка с приемането на новия Закон за счетоводството,                                       

змененията и допълненията в НСФОМСП (наричани вече 

приети с Постановление 394 от 30 декември 2015 г. на 

едствено с дейността на независимите оценители и 

икономическите експертизи - в 

насока на засилване на интеграционния процес в практическата им работа. 

оценители и възможност за 

Изисквания  за квалификацията на независимите оценители по реда и условията на закона за 

 

ул. „Георги С. Раковски“ 108 ет.2 зала №2 



ПРОГРАМА НА КРЪГЛАТА МАСА 

 
� 09.00 – 09.30 – Регистрация на участниците  
� 09.30 – 10.30 – Презентация по темата  - д-р хонорис кауза проф. Иван Душанов    
� 10.30 – 11.00 – Обсъждания по презентираната тема  

 
11.00 – 11.30 – Кафе-пауза 
 

� 11.30 – 12.30 – Презентация по темата - маг. ик. Божидар Кънев    
� 12.30 – 13.30 – Обсъждания по презентираната тема 

  
 

Условия за участие: 
 Такси за правоучастие:  

- за участници - членове на КНОБ → 25,00 лева,  

- за други участници → 60,00 лева, с включено ДДС 

Таксата включва материали от кръглата маса и кафе-пауза.  
 
 

Срок за регистрация с надлежно попълнена регистрационна карта и 

заплащане на такса за правоучастие – 22.01.2016 г. 

 


