
  

  

  

ЦПО на НСНИ 

гр. Варна 

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. Нот. ИВЕЛИНА ОБРЕТЕНОВА – Член на Съвета на нотариусите към Регионална нотариална 

колегия с район Апелативен съд – Варна. Член на Латинския нотариат с висше юридическо 

образование-магистър по право. Работила е като съдия по вписванията в Районен съд - Варна и 

в Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието като Регионален Директор с район 

Апелативен съд- Варна.  

3. Инж. НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА – Дипломиран инженер, специалност “Автоматизация на 
производството”, Технически университет – Варна. Магистър, специалност “Икономика на 
недвижимата собственост”, Икономически университет – Варна. Собственик и управител на 
агенция за недвижими имоти “Ромел” от създаването и през 1994 г.   Собственик и управител на 
“Ригара” ЕООД, фирма за строителен надзор, от създаването и през 2001 г. 
 
 4. Инж. ГАЛИН МЕТОДИЕВ ТОДОРОВ – Магистър инженер по специалност „Геодезия“. 

Завършил Университета по Архитектура Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София през 2000г. 

Член на КИИП, КИГ, притежава правоспособност за дейности по кадастъра издаден от АГКК, 

притежава сертификати за оценител на НИ и ЗЗиТрН, вписан в състава на вещи лица към Адм. 

съд Варна, участва в съставите на фирми консултанти за строителен надзор. 

5. Aдв. ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА – работила в Столична община, Дирекция национален строителен 
контрол и Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), като към настоящия момент е 
правен консултант на АГКК с основна предметна област – нормативна уредба и съдебна 
практика в областта на кадастъра.  
 
6. Доц. д-р ИВАН ЖЕЛЕВ – Преподавател в ИУ – Варна от 1988г. Ръководител катедра ИУС. 

Лектор по: „Управление на инвестиционния процес”, „Управление на проекти”, „Фесилити 

мениджмънт” и др. 

7.  ДОБРОМИР ГАНЕВ – CIPS, Магистър икономист, Зам. Председател на УС на НСНИ, Член на 

Управителния съвет на Варненска търговско – индустриална камара, Член на УС на Асоциация 

на франчайзите в България 

 



8.  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. 

9.  ЮЛИЯН ВЕСЕЛИНОВ НЕДЕВ –  фотограф – жудожник, Член на Асоциацията на рекламните 

фотографи, Майстор фотограф в Националната Занаятчийска камара, СМАS –  Инструктор по 

подводна фотография, СМАS – дайвинг инструктор. Професионално представяне на интериор и 

екстериор.  

10. Инж. ТАНЯ АНТОНОВА –е завършила Университет по архитектура, строителство и геодезия 

(УАСГ) - София със специалност строителен инженер - конструктор, както и Варненски свободен 

университет със специалност Право. Притежава CIPS сертификат на National Association of 

REALTORS - USA.  Сертифициран оценител на недвижими имоти от 1998 год. и член на 

Камарата на независимите оценители в България от създаването й. Завършила е курс към Royal 

Institution of Chartered Surveyors - London и притежава RICS  сертификат за   оценяване на 

недвижими имоти.  

 


