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ДИСКУСИЯ  
„Отговорност на оценителите. Конфликт на интереси“ 

 
Дата:     24 септември 2020г., четвъртък  
Място:     Green Deli Cafe – градина  

Гр. София, бул. Хенрих Ибсен, 13 
Участници в дискусията:  адв. Любимка Дюлгерова, Пламен Бачев 

Венцислава Царибродска, Весела Кондакова,  
Калоян Маноилов 

 

14:00 - 14:10ч.   Откриване на дискусията – Ценка Божилова 
 

14:10 - 14:30ч. 
 
 
 

Отговорност на независимия оценител и съдебна практика 
Модератор: адв. Любимка Дюлгерова 

14:30 - 15:00ч. Конфликти на интереси в оценителската практика 
Модератор: Пламен Бачев, MRICS 
 

15:00 - 15:30ч. Характеристики на застраховката Професионална 
отговорност за оценители  
Модератор: Венцислава Царибродска, ЗД Армеец 
 

15:30 - 16:00ч. Застраховки Професионална отговорност на оценителите на 
застрахователния пазар у нас 
Модератори: Весела Кондакова, Калоян Маноилов, 
Уникредит Брокер 
 

16:00 - 16:30ч.   Q&A, Закриване на дискусията – Ценка Божилова 
CPV/ППР часове   3 часа, формално  

Такса участие 60 лв. 
Банкова сметка   IBAN: BG92BUIN95611000633975 (BGN) 

 
В дните преди събитието ще получите необходимите материали за Вашата подготовка 
в линк и/или по електронна поща. 
Форма за регистрация - ТУК (проследете връзката)  
За информация може да се свържете с Весела Семова на телефон 0885 322 380 

https://www.kpo.bg/bg/events
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Адв. Любимка Дюлгерова - Aдвокатско дружество “Дюлгерова и 
Пенкова“  
l_dyulgerova@law-dp.com 
Адвокат, медиатор, съдружник в адвокатско дружество “Дюлгерова и 
Пенкова“ (www.law-dp.com). Специализация в областта на корпоративно 
и търговско право, инфраструктурни проекти, недвижими имоти. 
 
 
Пламен Бачев, MRICS – Cushman & Wakefield Forton - 
plamen.bachev@cwforton.com 
Пламен отговаря за цялата дейност по оценки и консултиране в Cushman 
& Wakefield Forton, включително подбор на хотелски оператори, 
стратегия на наемателите и управление на промените, пазарни 
проучвания, изследвания за приложимост и стратегическо консултиране 
за бизнес имоти, в подкрепа на мащабни транзакции и вземане на 
ключови решения от инвеститори. 

 
Венцислава Царибродска, ЗД АРМЕЕЦ 
vtsaribrodska@armeec.bg 
15 години стаж в застрахователния сектор, като всички от тая са посветени 
на застраховането на „Отговорности“ – задължителни и професионални. 
Към настоящия момент - Директор на дирекция „Застраховане на 
отговорности“ в Застрахователна компания Армеец. 
 
 
Весела Кондакова, УНИКРЕДИТ БРОКЕР 
vesela.kondakova@unicreditleasing.bg 

Управител и Мениджър на Екип „Анализ и администрация на лизингов 
портфейл“ в УНИКРЕДИТ БРОКЕР. 

“Застраховането е сигурност, превенция, анализ и най-вече доверие. 
Щастливи сме, че нашите клиенти ни се доверяват за важните 
решения.” 

 
 
Калоян Маноилов, УНИКРЕДИТ БРОКЕР 
Kaloyan.Manoilov@UniCreditLeasing.bg 
 
Координатор Застрахователни програми в УНИКРЕДИТ БРОКЕР. 

 
„Предлагаме индивидуален подход и експертно консултиране при 
създаването на застрахователна програма за всеки клиент и бизнес.“  
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