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15 декември 2012 г., гр. София   ДНЕВЕН РЕД      
 
1. Обсъждане на събитиен календар на НСНИ за 2013 година. 
2. Насрочване на дата за Национален съвет на НСНИ, с цел подготовка за провеждане на Общо събрание. 
3. Разпределение на отговорностите за 2013 година сред членовете на УС. 
4. Предложение за изготвяне на писмо‐покана до РГР с предложение за съвместно събитие с бизнес 
насоченост. 
5. Разглеждане на финансово състояние на сдружението и обсъждане на мерки за навременно събиране 
на членския внос за 2013. 

18 октомври 2012 г., гр. Пловдив   ДНЕВЕН РЕД      
 
1. Обсъждане на подготовката за провеждането на Тържественото честване на юбилея на Сдружението.  
2. Фиксиране на дата, място, програма и бюджет за провеждането на мероприятието. 
3. Преглед на дейността на РС Пловдив и участие на ОС на Регионалната структура. 
4. Разни: ресурсно обезпечаване на ЦПО, прием на нови членове.  

28 август 2012 г., гр. Бургас   ДНЕВЕН РЕД      
 
1. Статус на организацията по провеждане на тържествено ОС и Гала вечер 20 години НСНИ. Изготвяне на 
план за действие. 
2. Обсъждане на идея за организиране от НСНИ на кръгла маса с участието на представители на сайтове 
за имоти и медии, потребителски организации и други заинтересовани /Омбудсман и др./ за 
обединяване на усилията за предотвратяване на съществуващите лоши практики в представянето на 
пазарна информация и коректни оферти в медийното пространство. 

Основна цел: намирането на методи, с които да се предотврати нарушаването на правата 
на потребителите и на гилдията на коректните брокери, както и да мотивира медиите да 
подемат дългосрочна кампания за представяне на добрите практики в бизнеса. 

3. Преглед на годишния план ‐ ниво на изпълнение и планиране на действия до края на 2012г.  
Писмени отчети на служителите в офиса на НСНИ.  
Финансово състояние на Сдружението към настоящия момент  
/наличие и изпълнение на бюджет и т.н./. 

4. Регионални структури: 
Отчет за проведените мероприятия ‐ кръгли маси в Пловдив, Варна, Бургас, 
Подготовка на провеждане на ОС на РС на НСНИ, 
Продължаване на регионални срещи. 
5. Съвместно сътрудничество на FIABCI, НСНИ и Виваком. 
6. Сайт на Сдружението 

16 юни 2012 г., гр. Бургас    ДНЕВЕН РЕД      
 
1. Концепция и подготовка на честване на 20 години от създаването на НСНИ, провеждането на Общо 
събрание и гала вечеря. 
2. Разглеждане и взимане на организационни и свързани с дейността на офиса решения. 

 

9 май 2012 г., София     ДНЕВЕН РЕД      
 
1. Становище на УС по проектозакона за дейността на брокерите на недвижими имоти. 
2. Организационни въпроси, свързани с кампанията "20 години НСНИ". 
3. Решения за отпадане и приемане на членове и организационни въпроси на РС. 
 
 
 

3 април 2012 г., гр. София    ДНЕВЕН РЕД      
 
1. Приемане на актуализирания Финансов правилник на НСНИ. 
2. Разглеждане и гласуване на бюджетите на РС на НСНИ. 
3. Разглеждане на план‐програма 2012 на НСНИ и включване на конкретни мероприятия. 
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4. Вземане на решение за избор на фирма, за изработване нов сайт на Сдружението. 
5. Вземане на решение за подписване на договор с PROXIO. 
6. Резултати от анкетата до членовете на НСНИ. 

 

10 март 2012 г., гр. Стара Загора   ДНЕВЕН РЕД      
 
1. План‐програма за работа на УС на НСНИ за 2012г.  

 приемане на програма за работа на УС за 2012 г. и разпределение на ресурсите. 
2. Оптимизиране на дейностите по: 

подобряване на комуникацията с членовете на Сдружението, с институциите, обществеността; 
актуализация на сайт, бюлетин;  
взаимодействие с Регионалните структури. 

3. Проектобюджет на НСНИ за 2012 г.: 
приемане на рамков бюджет за 2012 г., 
разглеждане на промени във финансовия правилник на НСНИ. 

4. Кампания 20 годни НСНИ. 
5. Прием на нови членове 

 

29 февруари 2012 г., гр. София     ДНЕВЕН РЕД      
 
1. Национална кампания 20 години НСНИ 

Юбилея, като сериозна равносметка.  
Регламентация и репутация, национални и регионални форуми и срещи ‐ прагматичен диалог с 
регионалните структури и със сродните браншови организации, общинска власт и крайни 
потребители. 

2. Регионални структури НСНИ 
Обсъждане дейността на регионалните структури на НСНИ:  
необходими действия на регионално и национално ниво за активизиране дейността на РС; 
разработване на план‐програми за дейността на РС;  
конкретни действия за подобряване на бизнес климата на регионално ниво. 

3. Финансови регламенти 
Обсъждане на нов финансов правилник. 

4. НСНИ във WWW и MLS 
Обсъждане на действия за активизиране на имотния портал на НСНИ – imoti.pro и предложения 
за подобряване на неговата функционалност. 

5. Презентации на МЛС система и вариант за сътрудничество чрез Проксио Про. 

31 януари 2012 г., гр. София     ДНЕВЕН РЕД      
 
1. Обсъждане и приемане: 

разпределение на ресори и работни групи на членовете на УС, избор на техни ръководители,    
координатори и на заместник председател; 

  на тезисите на бюджет и финансов правилник за 2012 г. 
2. Регионални структури: 
  отчисления към регионалните структури на НСНИ; 
  взаимодействие с новоучредената Софийска регионална структура на НСНИ. 
3. Национален съвет и кампания 20 години НСНИ: 
  обсъждане на дневен ред и организация на НС в Стара Загора на 25.02.2012 г.; 
  организационни и концептуални въпроси. 
4. Обучения: 
  ЦПО, ДАНС 
5. Членства, членски внос и взаимоотношения: 
  членства в български и международни организации; 
  прием на нови членове от София и Варна. 
6. Връзки с обществеността и маркетинг. 
7. Обсъждане на Imoti.pro и Proxio. pro 


