
ПРОГРАМА 

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

От 20.02.2023 г. до 01.03.2023 г. 

ДЕН ДАТА 
ЧАСОВЕ 

ОТ/ДО 
ТЕМИ ЛЕКТОРИ 

Първи 
20.02.2023 

понеделник 

9,00 – 10,30 

10,45 – 12,15 

13,00 – 14,30 

15,00 – 16,30 

Психология на професията  
Людмил Стефанов 

Психолог 

Втори 
21.02.2023 

вторник 

9,00 – 10,30 

10,45 – 12,15 

13,00 – 14,30 

15,00 – 16,30 

Правни аспекти при сделки с 

недвижими имоти 

Адв. Красимира 

Стойчева 

Трети 
22.02.2023 

сряда 

9,00 – 10,30 

10,45 – 12,15 

13,00 – 14,30 

15,00 – 16,30 

Икономически аспекти на 

недвижимите имоти: 
Магда Халачева 

Четвърти 
23.02.2023 

четвъртък 

9,00 – 10,30 

10,45 – 12,15 

13,30 – 15,00 

15,15 – 16,45 

Банкови кредити 

Фотографиране на недвижими 

имоти 

Евгения Мънчева 

 

Камен Мицев 

Пети 
24.02.2023 

петък 

9,00 – 10,30 

10,45 – 12,15 

13,30 – 15,00 

15,15 – 16,45 

Земеделски земи  

Бизнес преговори при сделки с 

недвижими имоти 

Инж. Сийка 

Бандакова  

Камен Мицев 

Шести 
25.02.2023 

събота 

9,00 – 10,30 

10,45 – 12,15 

13,00 – 14,30 

15,00 – 16,30 

I. Устройствено планиране 

 

Арх. Ели Палазова 

 

Седми 
27.02.2023 

понеделник 

9,00 – 10,30 

10,45 – 12,15 

13,00 – 14,30 

15,00 – 16,30 

Маркетинг и реклама на 

недвижими имоти. 

Кадастър  

Камен Мицев  

 

Инж. Никола Бадев 

Осми 

28.02.2023 

вторник, 

 

9,00 – 10,30 

10,45 – 12,15 

13,00 – 14,30 

15,00 – 16,30 

II. Сградостроителство: 
Инж. Богдана 

Георгиева 

Девети 
01.03.2023 

сряда 

9,00 – 10,30 

10,45 – 12,15 

13,00 – 14,30 

15,00 – 16,30 

Оценка на недвижими имоти и 

земеделски земи 

Инж. Борис 

Гиздаков 

  



 

 

КЪМ КОГО Е НАСОЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО? 

Програмата за обучение е насочена към действащи брокери на 

недвижими имоти, които желаят да получат знания за новостите в 

бранша, да надградят знанията и уменията си. Начинаещи брокери или 

желаещите да упражняват тази професия е препоръчително да посетят 

курса за да получат базови знания и умения. Впоследствие може да 

кандидатстват за валидиране на знанията си и да получат Свидетелство 

за професионална квалификация, / образец 3-54В на МОН/, трета 

квалификационна степен по професия „Брокер“, специалност 

„Недвижими имоти“. 

КАКВИ ИЗПИТИ СЕ ПОЛАГАТ? 

Програмата за обучение е 72 учебни часа, засегнати са теми, 

касае-щи дейността на брокерите и съобразени с новостите и 

тенденциите в професията. Обучението завършва с полагане на изпит 

по част от теория на професията и по част от практика на професията за 

завършване на професионално обучение по част от професия „Брокер“, 

специалност „Недвижими имоти“. След завършване на курса, 

желаещите може да кандидатстват за валидиране на знанията си и да 

положат изпити и получат Свидетелство за професионална 

квалификация. 

 

 

КАКЪВ ДОКУМЕНТ СЕ ПОЛУЧАВА? 

1. Ако практикувате професията от няколко години и се 

чувствате подготвен теоретично след курса, може да подадете 

заявление до Директора на Център за професионално обучение, 

провеждащ обучението Ви за полагане на изпит за валидиране на 

знания Ви и получаване на Свидетелство за професионална 

квалификация / образец 3-54В на МОН/, по професията "Брокер" 

специалност "Недвижими имоти", валидно в Европейския съюз, 

издава се и Europass сертификат. 

2. Ако сте начинаещ брокер или сте убеден, че теоретични Ви 

знания не са достатъчни, можете да се включите в курса. При 

завършването му се полага на изпити за завършване на професионално 

обучение по част от професия „Брокер“, специалност „Недвижими 

имоти“ и се издава Удостоверение за професионално обучение по част 

от професията „Брокер" специалност "Недвижими имоти“ /образец 3 - 

37 на МОН/ и  Europass приложение към Удостоверение. 
 

 


