МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВ ЖИЛИЩЕН СЕКТОР ЩЕ СЕ
ПРОВЕДЕ В СОФИЯ ПРЕЗ НОЕМВРИ
Международни и български експерти, представители на UNECE и UN-Habitat ще споделят
иновативен опит и най – добрите международни практики и политики за развитие на
жилищния сектор и как да се приложат в българската среда

На 15 и 16 ноември в Зала 6 на НДК ще се проведе международен форум на високо равнище с
участието на експерти от Икономическата комисия на ООН за Европа, Програмата на ООН за
населените места - UN-Habitat, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и
бизнеса, посветено на възможностите за насърчаване развитието на устойчив жилищен сектор.
Събитието под надслов "МОЯТ ГРАД, МОЯТ ДОМ, МОЯТ БИЗНЕС – технология, политики, регулация
и международен опит" е инициирано и организирано от Национално сдружение Недвижими
имоти в партньорство с МРРБ, ООН и UN-Habitat и е подкрепено от ключовите камари и браншови
организации и компании в сферата на недвижимите имоти, строителство, проектиране и
предприемачество, общини, институции, висши учебни заведения. Форумът в София е част от
поредицата уъркшопи на тази тематика под егидата на ООН, които се провеждат периодично в
различни държави.
Основни теми на обсъждане по време на конференцията ще бъдат конкретните цели и приоритетни
теми за България, свързани с Националната жилищна политика, кадастъра, поддръжката и
управлението на сградния фонд, енергийната ефективност, техническа паспортизация, устойчиво
развитие на населените места, управление на градската среда и др., заложени в международните
стратегически документи 2030 Аgenda за устойчиво развитие и нейните цели SDG, the New Urban
Agenda и Женевската харта на ООН за устойчива жилищна политика, Инициативата на UN-Habitat City
Prosperity Initiative /CPI/.
Събитието се провежда под формата на уъркшоп с множество дискусионни панели, в които ще
бъдат търсени и споделяни иновативен опит и най – добрите международни практики и политики по
темите. В рамките на двудневния форум за пети пореден път ще бъде отбелязан и Професионалният
празник на брокерите и агентите за недвижими имоти чрез конференцията "INSPIRE TO HIGHER",
който ще има за цел насърчаването на професионалистите да бъдат активни участници в
изграждането на устойчива градска среда и ще подчертае ключовата роля на партньорството с
държавата и общините в създаването на политики и концепции за развитие на средата, в която
живеем. Форумът ще завърши с кръгла маса, на която ще присъстват представители на ООН, МРРБ,
държавни институции, неправителствените организации -партньори на събитието, общините, за да се
формулират изводите и да се начертаят новите стратегии, по които да се насочи законодателството,
свързано с развитието на жилищния сектор.

