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СЕМИНАР 
„Право на ползване“ – правна рамка и техники на 

оценяване 
 

Дата:    15 октомври 2020 г., четвъртък  
Присъствие:  на място или online 
Място:    Българска Търговско Промишлена Палата  

Гр. София, ул. Искър №9 
13:00 - 13:30ч.   Регистрация 

13:30 - 14:30ч. Правна рамка на „право на ползване“ 
Адв. Атанас Петров, PhD 
 

Представяне на нормативната постановка на въпроса:  
Закон за собствеността, ЗУТ и др.  
 
Представяне на казуси 
 

14:30 – 15:00ч. Кафе Пауза 

15:00 - 17:00ч. Дискусия и казуси при оценяване на „право на ползване“ 
Инж. Румен Михайлов, PhD 

Специфичен метод/техника за оценка на недвижим 
имот, базиран на приходния подход 
Представяне на казуси 
 

Всички участници, които имат становище по въпросите 
следва да го представят систематизирано, в едно с 
конкретно решение. На разположение ще е мултимедия, 
като материалите, моля носете на външна памет. 
 

17:00 - 17:10ч. Заключение 
 

CPD / ППР часове   4 часа, формално  
Такса участие 72 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) – отворена в периода 5-10.10.2020 г. 
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. Атанас ПЕТРОВ 

a.petrov@progressive.legal 

Корпоративен адвокат – член на Софийската 
адвокатска колегия с докторска степен в сферата на 
търговското дружествено право и по-конкретно в 
областта на непаричните вноски в капиталовите 
дружества, като средство за набиране на 
дружествения капитал.  

Притежава подчертан академичен интерес, в това число и 
активна кариера като университетски преподавател – асистент, 
преподаващ търговско, гражданско и вещно право на юристи и 
студенти от икономическите специалности. Повече от 
десетилетие Атанас Петров предоставя специализирани 
юридически услуги на своите бизнес клиенти в тяхната 
ежедневна дейност. Практиката му включва богат опит и 
умения в областта на дружественото право, сливанията и 
придобиванията, корпоративното преструктуриране, 
придобиване и прехвърляне на дялови участия и акции, 
набирането на капитал. Притежава значителна експертиза в 
сферата на облигационното (договорно) право, вещното право, 
градоустройство, административно право и събиране на 
вземания, включително и по съдебен ред. 

 

Инж. Румен МИХАЙЛОВ 

 

acticon.mihaylov@gmai.com 

 

Строителен инженер специалност Промишлено и 
гражданско строителство - Конструкции (ВИАС/УАСГ, 
гр. София) 

32 г. професионален опит в областта на строителното 
проектиране, обследване, анализ и техническа оценка на 
строителни конструкции (сгради и съоръжения) за съответствие 
със съществените изисквания към строежите, управление на 
проекти и разработване CAD - системи в строителното 
проектиране. 

Председател на ЕК по Строителство, архитектура на НАПОО към 
МС. Член на Консултативния съвет на МРРБ във връзка със ЗУТ, 
ЗКИР и ЗВК и проблемите по инвестиционното проектиране и 
устройствено планиране. 

Член на:  

• Технически комитет ТК-95 при Български институт по 
стандартизация (БИС) за въвеждане на Европейски стандарти 
в областта на услугите свързани с недвижими имоти в 
България;  

• Комисия по Регламент 1980/2000 на ЕО за определяне на 
критерии за присъждане на знак Екомаркировка за 
продуктова група Сгради;   

• Европейска работна група (EWG11) към CEN/TC 391: Societal 
and Citizen Security (Обществена сигурност) в сектор 
Строителство. 

Професионален оценител от 1993 г., с правоспособност за 
оценяване на недвижими имоти, участвал в разработването на 
учебни програми и обучението по дисциплина „Оценка и 
управление на недвижими имоти и имотни стопанства“ в УАСГ, 
Факултет за следдипломна квалификация (1994 - 2000). 
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