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Професионален семинар-дискусия: 
Пазарът на офиси в България, новото поколение coworking пространства и ESG. 

Оценяване на „зелени сгради“ – 26 септември 2022 г. 

 
13:15 - 13:30 ч.   Регистрация 
13:30 - 13:40 ч.  
 
13:40 - 15:15 ч. 
 
 
 
КЛЮЧОВА 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 
 
ДИСКУСИЯ:   

Откриване на срещата - Ценка Божилова REV, MRICS – Председател на УС в КПО 
 
ПАНЕЛ 1 - Пазар на офис площи: статистика и тенденции. Споделени офис 
пространства. Предизвикателства пред управлението на офис сградите в 
светлината на новите реалности (ESG, енергийна ефективност, увеличени 
разходи за енергия и отопление) 
 
„Office life – тенденции, пазарни нива, прогнози“ – Красимир Петров - CW Forton 
 
МОДЕРАТОР - Таня Косева-Бошова – Park Lane Developments  
Арх. Весела Вълчева-Макгий – Triple Green Building Group - Bulgaria 
Весела Петкова – ОББ 
Красимир Петров - CW Forton 
Савин Дянков - PwC 
 

15:15 - 15:30 ч. Почивка 
15:30 - 17:00 ч. 
 
 
 
КЛЮЧОВА 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 
 
ДИСКУСИЯ:   

ПАНЕЛ 2 – Еволюция и трансформация при офисните пространства. Добавената 
стойност на новото поколение офиси. Готови ли са банките да поощрят 
инвестициите в зелени сгради 
 
 „Оценяване на зелени бизнес сгради – споделени практики от Румънския пазар“ 
- Дана Абабей, MRICS, MAA, REV  
 
МОДЕРАТОР – Ценка Божилова, MRICS, REV – Адванс Експертни Оценки 
Проф. Фантина Рангелова, REV – УАСГ 
Никола Стоянов – Пощенска банка 
Георги Попчев – Lions Head Investments 
Ваня Асенова – PwC 
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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 

 
96 лв. /с ДДС/ – стандартна такса 
84 лв. /с ДДС/ – такса за REV, MRICS оценители и за повече от 1 участник 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  
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