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        Пазарът на недвижими имоти в България през 2022 година. 
Перспективи и предизвикателства за развитие през 2023 година 

09 март 2023 г. 
 

 
 
13:15 - 13:30 ч.   

 
Регистрация 
 

13:30 - 15:45 ч.  
 
 
КЛЮЧОВИ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ: 
 

Откриване на срещата - Ценка Божилова REV, MRICS – Председател на УС КПО 
ПАНЕЛ 1: Жилищни и бизнес имоти – представяне и анализ на ключови 
данни за пазара 
„Пазарът на жилищни имоти в България в търсене на равновесие“ –  
доц. д-р Мирослав Владимиров – ЕРА България 
„Преглед на пазара за бизнес имоти през 2022 година - влияние на 
пандемията върху развитието на нови практики на този пазар“ –  
Деян Тодоров, REV – C&W Forton 
„Пазарът на луксозни имоти - предизвикателства и възможности“ –  
Невена Валентинова - Luximmo 
„Преминахме ли червените линии на имотния пазар? Инвестицията в имоти – 
убежище за финансите ни или приключение с неизвестен край“ –  
Стойне Василев - SmartMoney  

15:45 – 16:00 ч. Кафе пауза 
 

16:00 - 17:30 ч. 
 
ДИСКУСИЯ:   

ПАНЕЛ 2: Професионална дискусия 
 
МОДЕРАТОР: доц. д-р Маню Моравенов, MRICS - Импакт Оценители 
Георги Шопов – Национална асоциация на строителните предприемачи 
Георги Георгиев, MRICS RV, REV – Банка ДСК 
Явор Пердухов – Forton Homes 
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              ДЕТАЙЛИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 

 
 

 
CPD / ППР часове 
 
Формат   

 
5 часа, формалнo 
  
Хибриден: 
За физическо присъствие – Полиграфия Офис Център 
За онлайн участие – чрез линк в You Tube 

  
 
Такса участие 

84 лв. /с ДДС/ – редовна такса 
72 лв. /с ДДС/ – такса за REV/MRICS оценители и за повече от 2 участници от 
компания  

 
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  

 

mailto:office@kpo.bg
https://www.kpo.bg/bg/events
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