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СЕМИНАР 
Технически характеристики на сгради – необходими и 
достатъчни базови репери за оценителската практика 

 
Дата:    14 октомври 2021 г., четвъртък  
Присъствие:  на място или online 

 

13:00 - 13:30ч.   Регистрация 
13:30 - 14:30ч. Пазарът отчита ли „конструкцията“, като фактор на 

стойността - вид на конструкцията и способ на изпълнение 
Инж. Румен МИХАЙЛОВ, PhD 
 
Представяне на казуси 

 

14:30 – 15:00ч. Кафе Пауза 

15:00 - 17:00ч. Технически параметри на застрояването – видове площи, 
способи за измерване, ретроспективен анализ на 
нормативната база 
Инж. Румен МИХАЙЛОВ, PhD 
 
Представяне на казуси 
 

17:00 - 17:10ч. Заключение 
 

CPD / ППР часове   4 часа, формално  
Такса участие 60 лв. с ДДС – стандартна 

48 лв. с ДДС – за REV оценители 
Банкова сметка   IBAN: BG92BUIN95611000633975 (BGN) 

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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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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