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Професионален семинар-дискусия: 
ESG и енергийната ефективност – 

предизвикателство или възможност за оценителите - 31 март 2022 г. 

 
12:45 - 13:00 ч.   Регистрация 

 
13:00 - 13:15 ч.  
 
13:15 - 13:45 ч. 
 
 
 
 
13:45 - 14:45 ч. 

Откриване на срещата - Ценка Божилова REV, MRICS – Председател на УС в КПО 
 
„Как Европейското законодателството за климата ще трансформира 
недвижимите имоти и оценяването – ролята на TEGoVA в подготовката на 
процеса“ 
Крис Гжешик, REV FRICS – Председател на УС на TEGoVA 
 
„Влиянието на ESG върху недвижимите имоти – не забравяйте, че пазарната 
стойност е измерител за цената“ 
проф. Ник Френч, FRICS – Председател на Работната група по стандартите, RICS 

14:45 - 15:00 ч. Почивка 
 

15:00 - 15:45 ч. 
 
 
 
15:45 - 16:15 ч. 
 
 
 
16:15 - 16:45 ч. 
 
 
 
16:45 - 17:30 ч. 

„Как България отговаря на изискванията за Зелената сделка. Къде оценителите 
да намерят информация относно енергийната ефективност на сградите“  
Ивайло Алексиев, Председател на АУЕР  
 
„Енергийна ефективност, фасилити мениджмънт и ЕSG. Тенденции и практики - 
български и международен опит“  
Иван Велков, Председател на  УС на БГФМА и FIABCI България 
 
„Въглероден отпечатък – какво е и как го измерваме“ 
 Маню Моравенов MRICS, Партньор Импакт Оценители,  
Изпълнителен директор на Българска фондова борса 
 
ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ С МОДЕРАТОР:  Иван Велков, БГФМА, FIABCI 
Георги Георгиев – Райфайзен банк 
Ценко Ценков – УникредитБулбанк 
Ирена Перфанова – НСНИ 
Ивайло Алексиев, Председател на АУЕР  
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            ДЕТАЙЛИ: 
 

 
 
 

 
CPD / ППР часове 
 
Формат   

 
5 часа, формалнo 
  
Хибриден: 
За физическо присъствие – Полиграфия Офис Център,  
бул. Цариградско шосе, 47А 
За онлайн участие – чрез линк в You Tube 

 
Срок  

 
Регистрация до 25.03.2022 г. – ранна регистрация 
Регистрация до 30.03.2022 г. – стандартна регистрация 
 

 
Такса участие 

 
120 лв. /с ДДС/ – стандартна такса 
96 лв. /с ДДС/ – такса за ранно записване, за REV 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  

 

  

mailto:office@kpo.bg
https://www.kpo.bg/bg/events
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ЛЕКТОРИ НА СЕМИНАРА: 
 
НИК ФРЕНЧ 

 Професор в областта на недвижимите имоти  

Проф. Ник Френч е признат експерт в областта на оценката на 
имоти. По-рано той е работил като професор в различни 
университети в Обединеното кралство, Европа и САЩ, като е 
преподавал изключително в областта на оценяването, 
инвестициите и корпоративните недвижими имоти в 
бакалавърски, магистърски програми и магистърски 
програми по бизнес администрация. 
Той е и член на Кралския институт на сертифицираните 
оценители - Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) и 

често участва в различни комитети, като например Съвета за оценяване в Обединеното 
кралство и Групата за стратегия в областта на корпоративните недвижими имоти. Той е и 
член на Професионалния борд на Международния съвет за стандарти за оценяване (IVSC). 
Понастоящем Ник Френч е  Председател на Работната група по стандартите към Royal 
Institution of Chartered Surveyors (RICS). 
 
 
КРИС ГЖЕШИК 

Утвърден експерт в областта на оценяването и 
консултантските услуги 

Крис Гжешик е роден във Великобритания, понастоящем 
практикуващ в Полша, с над 35 години опит като консултант 
в сферата на недвижимите имоти във Великобритания и 
Централна Европа.  

Във Великобритания е работил 12 години като оценител в 
Оценителския офис на британското правителство, а след 

това е партньор в Kinney & Green в Лондонското сити. През 1991 г. основава звеното за 
недвижими имоти на Price Waterhouse в Полша, като консултира по това време проекти в 
Чешката република, Унгария и Русия. След това преминава като партньор през най-
големите консултантски агенции в Полша и през 2004 г. основава своя собствена 
компания - Polish Properties.  

Понастоящем той е председател на TEGoVA, част от RICS управленските органи и 
представлява Полската федерация на оценителските асоциации. Има множество 
научни публикации и е съавтор на Полските оценителски стандарти 
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ИВАН ВЕЛКОВ 

 Експерт в областта на недвижимите имоти 

Председател на Управителния съвет на Българската фасилити 
мениджмънт асоциация, Зам.-председател на Столичен 
общински съвет и член на УС на FIABCI България – 
Международната федерация на специалистите по недвижими 
имоти. 

Повече от 20 години опит в областта на недвижимите имоти. 

 

 
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. 

 


