
 

Градът Медиа Груп има удоволствието да покани членовете на КИИП на Годишна конференция „Инвестиции и 

строителство на жилищни сгради 2018“, която ще се състои на 18 май от 9:00 часа в Sofia Event Center. 

Годишна конференция „Инвестиции и строителство на жилищни сгради“ ще предостави платформа на 

водещите участници в строително-инвестиционния процес, за да направят преглед на важните фактори и 

процеси свързани с настоящото и бъдещото развитие на жилищния пазар в България. 

  

Основни акценти на събитието:  

  

СРЕДАТА: Инвестиции в жилищни сгради 2018: Инвестиционна среда и градоустройствен аспект 

- Социална и транспортна инфраструктурна обезпеченост на жилищните зони – предизвикателства пред 

общините и инвеститорите.  

- Взаимодействие между градски власти и жилищни предприемачи – как да се постигне ефективна регулация с 

цел създаване на устойчива и привлекателна жилищна и градска среда. 

- Закон за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО) – предоставят ли заложените промени 

дългосрочни решения на градоустройствените предизвикателства в София.  

- Нов закона за устройство на територията- концепция. 

  

ПАЗАРЪТ: Търсене, предлагане, цени и прогнози 2018 

- Кои са демографските, икономическите, финансовите и социо-факторите, които (ще) формират пазарната 

среда през 2018? 

- Кои са ключовите характеристики на успешните жилищни зони?  

- Търсене: Какви въпроси задава „информираният купувач“?  

- Предлагане: актуалните жилищни проекти през 2018 – нови концепции за по-добър начин на живот 

  

 

ЖИЛИЩНИЯТ ПРОДУКТ - АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ: Жилищна архитектура, дизайн и 

технологии 2018 

- Как съвременната жилищна архитектура отговаря на пазарното търсене – от жилищни сгради към жилищна 

среда и начин на живот. Международни и локални тенденции 2018. Гледната точка на водещите архитекти. 

- Технологични и иновативни сградни решения за по-добра жилищна среда – комфорт, безопасност, 

енергийна ефективност и устойчивост във времето. 



- Налагане на стандарти при степента на завършеност на новопостроените жилища в България – предимства 

и предизвикателства. 

- Повишаване на стойността на жилищния продукт чрез прилагане на модерен подход при интериорния 

дизайн. 

 

Предварителната програма на събитието можете да видите на: http://residentialforum.bg/bg/program/ 

 

Очакваме Вашето потвърждение на events@thecitymedia.bg 

 

Бихме искали да Ви информираме, че поради големия интерес към събитията от серията Building Innovation 

Forum Series e необходимо да определим квота от 15 безплатни присъстващи от страна на КИИП. При 

изчерпване на квотата, организаторите запазват правото си да отказват безплатен достъп. 
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