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Професионален семинар-дискусия: 
АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ НА ПАЗАРА НА ИМОТИ 

 10 март 2022 г. 
 

 
 
12:45 - 13:00 ч.   

 
Регистрация 
 

 
 
13:00 - 14:00 ч.  
 
 
14:00 - 15:00 ч. 

Панел 1: Бизнес имоти – тенденции на пазара 
 
„Преглед на пазара на бизнес имоти“– Николай Георгиев, MRICS – 

Colliers 

 
ДИСКУСИЯ С МОДЕРАТОР: Николай Георгиев, MRICS – Colliers 
Павел Тишев – Банка ДСК 
Виктор Баръмов – Агенция за събиране на вземания 
Стоян Колев – Trinity Capital 
Олга Стоичкова – Fairplay International 

 
15:00 - 15:15 ч. 

 
Почивка 
 

 
 
15:15 - 15:45 ч. 
 
 
15:45 - 16:45 ч 

Панел 2: Жилищни имоти – динамика и/или устойчивост 
 
„Какви са последните тенденции при жилищните проекти, 
цени, наеми, търсене и предлагане“ – Младен Митов, Явлена  
 
ДИСКУСИЯ С МОДЕРАТОР: Маню Моравенов, MRICS – Импакт Оценители 
Диляна Христова – Nova City Group 
Тихомир Тошев – CreditCenter 
Младен Митов – Явлена 
Ценка Божилова – Адванс Експертни Оценки 
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ДЕТАЙЛИ: 

 
 
 

 
CPD / ППР часове   

 
4 часа, формално  
 

 
Срок  

 
Регистрация до 8.03.2022 г. 

 
Такса участие 

 
84 лв. /с ДДС/ – редовна такса, 60 лв. /с ДДС/ – такса за REV 
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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МОДЕРАТОРИ НА СЕМИНАРА: 
 
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 

Експерт в областта на оценките и консултантските 
услуги 

Николай е регистриран оценител и професионален член на 
RICS. Има над 9 години опит в областта на оценките и 
консултантските услуги. 

Стартира кариерата си в Colliers International в България през 
май 2012 г. като асистент и постепенно до януари 2020 г. 

достига позицията Мениджър на отдел „Оценки и консултантски услуги“. Николай има 
два сертификата за оценителска правоспособност от Камарата на независимите 
оценители в България – за оценка на недвижими имоти и земеделски земи. В края на 2018 
г. Николай е избран за член на Royal Institution of Chartered Surveyors. 

 

МАНЮ МОРАВЕНОВ 

Преподавател, експерт в областта на финансите и 
инвестициите 

Доц. д-р Моравенов регистриран оценител и професионален 
член на RICS. Той е дългогодишен преподавател във ВУЗФ – 
София, като е титуляр на курсовете „Оценки на недвижими 
имоти“, „Алтернативни инвестиции“, „Електронни борси“, и 
„Международни пазари на недвижими имоти“. Маню 
Моравенов, също така, е регистриран оценител на 
предприятия и вземания в КНОБ. Той е партньор в оценителска 

компания „Импакт Оценители“ ООД и член на REV комитета към УС на КПО. 

Маню Моравенов има над 20 годишен опит в сферите на финансите и инвестициите, 
пазара на недвижими имоти и капиталовите пазари. Той е заемал и продължава да заема 
ръководни длъжности, както в частни компании (инвестиции в недвижими имоти, 
финансовото посредничество и консултантски услуги), така и в институциите и 
неправителствените организации на българския капиталов и инвестиционен пазар. 


