
 
 
 
 

 

ЦПО на НСНИ 

гр.София 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  
МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИЯ „БРОКЕР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ 

 
 
 
1. НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ – Магистър „Трудова и организационна психология“, „Социална 

психология“ – СУ „Кл. Охридски“- Лектор, треньор, рекрутър. 
 
2.  Д-р адв. БИСЕРКА МАРИНОВА - д-р по Гражданско и семейно право Доц. по Гражданско 

право в УАСГ , преподавател в УНСС. 
 
3.   Доц. д-р инж. ГЕОРГИ АНДОНОВ – преподавател - Геодезически факултет, Катедра 

Земеустройство и аграрно развитие, Оценител на недвижими имоти 
 
4. Д-р НИКОЛИНКА ИГНАТОВА – преподавател Катедра "Недвижима собственост", Бизнес 

факултет,УНСС 
 

5. Инж. РУМЕН ПАВЛОВ – геодезист 
 

6. Инж. МАРИАНА СТАМЕНОВА - Строителен инженер и Юрист. В сферата на недвижимите 

имоти съм от 1993год. Работила като оценител на земеделски земи и на недвижими имоти. 

Експерт по управление на недвижими имоти. Управител на "Бокар недвижими имоти" от 

1994год. 

 

7. Адв. РОСИЦА НИКОЛОВА – с опит като юрисконсулт на Столична община, р-н "Слатина" и 

на Агенцията по кадастър в отдел "Нормативна уредба и развитие", както и юрисконсулт и 

правен консултант на "Географска информационна система - София" ЕООД. Взима активно 

участие в разработването на различни нормативни актове и информационни системи, 

отнасящи се до рeгулацията, картографията и електронната им обработка. 

 

8.    Инж. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ - Магистър-икономист по бизнес с недвижими имоти, Главен 

Мениджър Продажби на Arco Real Estatе 
 
9.  ЦВЕТАН ТОМЧЕВ – фоторепортер,преподавател в НБУ и Арт колеж 

 
10.  Инж. ИРЕНА ПЕРФАНОВА - CCIM, CPM, CIPS, CLHMS, TRC, Realtor, Магистър-икономист по 

бизнес с недвижими имоти, Инженер по вътрешна архитектура, Оценител на недвижими имоти, 

Международен специалист по сделки с недвижими имоти, финансови и пазарни анализи, 

управление на имоти, маркетинг на луксозни имоти. Завършени специализации към четири 

американски института и още четири сертификата на FIABCI University. Носител на няколко от 

най-престижните международни титли в бизнеса с недвижими имоти. Член на Световния борд на  
FIABCI, Член на Real Estate Market Advisory Group към ООН, Основен делегат на FIABCI в ООН за 

Женева, Председател на УС на НСНИ, Член на борда на директорите на CEPI-CEI. 
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