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Открит дискусионен форум на тема: 

 
„ПАЗАРЪТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ –  

МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА 

ИНВЕСТИРАНЕ“ 

19 март 2014 г., от 10.00 часа, зала ПАРИЖ, НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ 
 

 

ПРОГРАМА 

 
09:45 – 10:00  Регистрация 

 

Първа част                      Пловдив, инвестиционни възможности и нови проекти 

 

10:00 – 10:15 Потенциалът за развитие на логистичните територии в Пловдив като град 

със стратегическо местоположение на територията на България - 

Инвестиционната програма на Община Пловдив“ Индустриална Зона 

Тракия“ - Инж. Димитър Кацарски – заместник кмет „Общинска 

собственост, устройство на територията, строителство и инвестиции“ 

10:15 -  10:30                  Една съвместна програма на FIABCI, ООН и Global Housing Foundation за 

изграждане на социални жилища - Г-н Флавио Нунес  - Световен 

Президент на Международната федерация по недвижими имоти FIABCI      

/ Консултативен съветник на ООН по въпросите свързани с недвижимите 

имоти / 

10:30 – 10:45 Социалните жилища на гр. Пловдив - Инж. Димитър Кацарски – заместник 

кмет „Общинска собственост, устройство на територията, строителство и 

инвестиции“ 

 

Втора част                       Пазарът на недвижими имоти – между професионалистите и 

институциите 

10:45 – 12:45                   Отворена дискусионна среща на НСНИ и бранша с представители на 

Агенция по вписванията, Агенция по геодезия картография и кадастър, 

Нотариална камара, Съдии по вписванията, Община „Пловдив“, Район 

„Родопи“, Район „Център“. 

- Взаимовръзка между институции на територията на гр. Пловдив 

- Защитата на личните данни и свързаните с това ползи и затруднения 

- Градоустройствени проблеми и перспективи – регулационни планове, 

прилагане на регулацията, изграждане на инфраструктури – как влияят 

тези процеси върху сделките с недвижими имоти в практиката 

- Издаване на кадастрални скици и схеми – регионални проблеми и 

обратната връзка между АГКК и АП 
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- Сделките със земя след 01.01.2014г.- права на граждани от ЕС, 

инвеститори извън ЕС, прилежаща земя, сделки със земеделски земи, 

ПИ, УПИ  

- Обслужване на посредниците по сделки с недвижими имоти в Служба 

по вписванията към АВ и от Съдиите по вписванията  – гр. Пловдив, 

проблеми при издаването на Удостоверения за тежести и компютърни 

справки, такси, легитимация, изискуеми документи, система за 

отдалечен достъп ИКАР 

- Проверка на завещания 

- Други въпроси възникнали в процеса на дискусия 

 

Трета част                        Агенциите за недвижими имоти – професионалисти между добрите и  

   лошите практики 

12:45 – 13:45 Дискусия на чаша кафе на тема професионалната и пазарна етика, 

инструменти за професионална защита, с присъствието на г-н Флавио 

Нунес    

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


