
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ И КРЪГЛА МАСА

22 октомври г2010 .

Шератон Хотел Балкан София, зала Роял

Национално сдружениеНедвижимиимоти (НСНИ) иЕвропейска конфедерация наАгентите
на недвижими имоти ( ) имат удоволствието да Ви поканят на конференция

На тема: “Въвеждане на европейския стандарт EN15733 за дейността на агентите на
недвижими имоти и законова регламентация на този бизнес в България”

C.E.I.

Конференцията се провежда на български и английски език, с осигурен симултантен превод.

Брифингът за журналисти ще се проведе от 09:00 до 10:00 ч. в зала Рила на Хотел Шератон.

П Р О Г Р А М А

09:00 Регистрация

09:30 - 10:00 Брифинг зажурналисти

10:00 Официалнооткриване

“ВъвежданетонаЕвропейския стандартEN15733„Услугинаагентите за
недвижимиимоти–Изискваниякъмпредоставянетонауслугиотагентите за
недвижимиимоти”в страните отЕвропейския съюз.”

– 10:00 –

–

– 10:30 –
ЛъчезарИскров –ПредседателнаУправителния съвет наНСНИ
РосенПлевнелиев –Министърна регионалното развитиеиблагоустройството
МануелНеграо –ПрезидентнаC.E.I.
Приветствия от официалните гости

Сътрудничествотомеждупрофесионалните организациииместните власти в
създаванетона съвременна градска среда и култура

Значимостта наЕвропейския стандартEN15733 за агентите нанедвижимиимотии
Асоциациите вЕвропа

СъдържаниенаЕвропейския стандартE 15733

Европейският стандартEN15733и защитата наинтересите напотребителите

Първа сесия (10:30 – 13:00)

Модератор:ВалериЛевиев,НСНИ

арх.ПетърДиков –Главен архитектнаСофия

МануелНеграо – президентнаC.E.I.

СвенДжонс, член на борда наC.E.I., IVDГермания

ПавелКърлев,
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Изпълнителен секретарнаФедерация на потребителите вБългари

11:30 - 11:45 Кафе пауза



11:45

13:00 Коктейлв залаРоял

“Регулацията надейносттанаагентите занедвижимасобственоствдруги
европейскидържави.”

15:30 Кафепауза
15:45

Дискусия

–13:00

– 14:00

– 15:45
– 17:30

ВъвежданетонаЕвропейския стандартEN15733 вБългария

Процесът на сертифициранепоЕвропейския стандартEn15733

Обучениетона агентите за недвижима собственост вБългария в съответствие с
изискванията наЕвропейския стандартEN15733 за професионална квалификация

Опитът иидеите наНСНИпоотношение регулиранетона дейността на агентите за
недвижима собственост вБългария

Законът за професията агент нанедвижима собственост вПортугалия предимства и

недостатъци

Концепцияипринципина Закона за дейността наРеалторите вРусия

Нормативнидокументи регулиращидейността наАгентите за недвижимиимоти в
Австрия

Процесът на въвежданена регулация за дейността на агентите за недвижима
собственост вСловакия

“Регулацията - бъдещетонаиндустрията с недвижимиимоти”

Европейският стандартEN15733идискусията за въвежданена Закон за агентите на
недвижима собственост вРумъния
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АндреГроот, член на борда наC.E.I., VBOХоландия

ИренДабижева, и.д.Изпълнителен директорнаБИС

Доц. ГеоргиАндонов

Модератор:ИванВелков, заместник-председател наНСНИ

ЛъчезарИскров,Председател наУСнаНСНИ
ВладимирЛафчиев,Председател на работната група наНСНИпо въпросите за
регулиране на дейносттанаагентите за недвижимасобственост”

МануелНеграо –ПрезидентнаC.E.I.

АлександърРоманенко, президентнаFIABCI 2011 – 2012

МаргретФунк, член на борда наC.E.I., OVI –Австрия

АдрианаЛитомерицка, ВицепрезидентнаC.E.I., международни отношения,NARKS,
Словакия

КиркорАджерханян,Президентнамеждународния комитетнаНационалнатафедерация
за недвижимиимоти -Франция

КристианПопеску, член на борда наC.E.I.,ARAIРумъния

Втора сесия (14:00 – 17:30)

–

(FNAIM)


