
Програма за КРЪГЛАТА МАСА  

„Иновации в архитектурата, строителството и 

търговията с недвижими имоти” 
Дата: 08.12.2015 г. 

Тема: 

ОБЩО СЪБРАНИЕ и КРЪГЛА МАСА на тема: 

„Иновации в архитектурата, строителството и 

търговията с недвижими имоти”, организирана от 

Съвета по иновации и развитие на технологиите 

при БТПП (СИРТ)  

Място: 
ул. Искър 9, София 1058, Българска търговско-

промишлена палата 

Ет. 1, зала А 

Ключови 

думи: 

иновации, наука, архитектура, строителство, 

търговия с недвижими имоти  

Лектори и 

привлечени 

партньорски 

организации: 

Ръководни представители и експерти от МРРБ, 

Членове на БТПП от Съвета на браншовите 

организации и Съвета по иновации и развитие на 

технологиите, представители на бизнеса; учени, 

изследователи и преподаватели от БАН, 

Селскостопанска академия, университетите, 

Национално сдружение Недвижими имоти, Съюза на 

архитектите в България, Камарата на архитектите в 

България и Камара на строителите в България 

13.45 – 14.00 Регистрация на участниците  в Общото събрание  

14.00 – 14.10  

Официално откриване на Общото събрание на 

СИРТ 

Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП 



14.10 – 14.50 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СИРТ при следния дневен 

ред: 

1.Приемане на изменения в Правилника на СИРТ, 

съгласно указанията на ИС на БТПП за промени в 

правилниците на съветите при БТПП до 31.12.2015 

г. 

2.Промени в състава на Комисията по оценяване на 

проектите в конкурсите на СИРТ за най-успешна 

иновативна фирма и най-добър иновативен проект 

3.Промени на критериите, по които се оценяват 

проектите в конкурсите на СИРТ за най-успешна 

иновативна фирма и най-добър иновативен проект 

4.Разни 

15.00 –15.10 

14,45 – 15,00 Регистрация на участниците  в 

Кръглата маса 

КРЪГЛА МАСА на тема: „Иновации в 

архитектурата, строителството и търговията с 

недвижими имоти” 

Модератор: Йосиф Аврамов, съпредседател на 

СИРТ, член на УС на БТПП 

Официално откриване на Кръглата маса 

Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП 

15.10– 15.20 

Приветствия: 

1.Арх.Георги Бакалов, председател на Съюза на 

архитектите в България 

2.Инж.Иван Бойков, изпълнителен директор на 

Камарата на строителите в България 



15.20 -15,40 

 

 

 

 

15.40- 16,00 

 

 

 

 

16,00 – 16,20 

 

 

16,20-16,40 

 

 

16,40 – 17,00 

 

„Финансови иновации на пазара на недвижими 

имоти”, Проф.д-р Йорданка Йовкова,  декан на 

Бизнес факултет и ръководител на катедра 

„Недвижима собственост” при Университета за 

национално и световно стопанство 

Предимството на ексклузивните договори и на 

инструментите за тях,г-жа Ирена Перфанова, 

председател на Национално сдружение Недвижими 

имоти 

Иновативни подходи в търговията с недвижими 

имоти, г-н Страхил Иванов, Управител на Агенция за 

недвижими имоти „Явлена”АД  

Пасивната къща в условията на България, г-н Радослав 

Радушев, доктор на техническите науки;  

ИНОВАЦИИ В АРХИТЕКТУРАТА, ВСЛЕДСТВИЕ 

НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ, арх.Николай 

ГЪЛЪБОВ зам.председател на Камарата на 

архитектите в България 

17,00 –17,45 

    

 

17,45 ч. 

ДИСКУСИЯ – СТАНОВИЩА И ВЪПРОСИ КЪМ 

ЛЕКТОРИТЕ   

 

ЗАКРИВАНЕ НА КРЪГЛАТА МАСА – ЙОСИФ 

АВРАМОВ 

Съпредседател на СИРТ и член на УС на БТПП 

 


