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НИЕ ГРАДИМ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПАЗАР 

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ 
 

   
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В края на календарната 2019г. Управителният съвет, ръководството 

на Регионалните структури и офисният екип на НСНИ благодарят на 
своите членове и партньори за активността и подкрепата през цялата 
година. 

2019 беше една изключително динамична, активна и успешна година 
за нашето Сдружение. Доказателство за това е и отличието в категория 
„Браншови организации“ за 2019г.,  което НСНИ получи в началото на 
декември по време на Годишните награди на Българската търговско-
промишлена палата измежду всички 76 организации, членове на 
палатата. Тази награда е заслуга на всички членове, които са поели 
отговорността да работят професионално, етично и коректно на 
пазара. 

2019 ще запомним, както с множеството събития – конференции, 
обучения, семинари, така и със стартирането и напредъка по няколко 
много важни дългогодишни проекти на НСНИ в полза на бранша – 
единния MLS за обмен на реални оферти LARIS MLS, доброволен 
Публичен регистър на брокерите и агентите на недвижими имоти, 
законовата регулация и онлайн семинарите.  

КЛЮЧОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ  НА НСНИ 
 
* Подписа споразумение за 
сътрудничество с Комисията за защита 
на потребителите /КЗП/ 

 

МЕЖДУНАРОДНО 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 
* Заместник-председателят на НСНИ г-
жа Ирена Перфанова беше преизбрана 
за член на Борда на директорите на 
Еврoпeйската асоциация на 
професионалистите по недвижими 
имоти  CEPI 
*    НСНИ и България бяха избрани за 
домакини на Генералната асамблея на 
CEPI през 2020 г. 

 

УСПЕХЪТ Е ВЪТРЕ В НАС,  

НО ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ ! 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  
ПОЛИТИКИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО 
ЕТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ 
ОПИТ И ТРАДИЦИИ 

https://www.nsni.bg/news/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%82%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2
https://www.nsni.bg/news/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%82%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2
https://laris.bg/


   

  

 

 

 

 

 

 

 

През тази година Националният съвет беше проведен в гр. Хисаря и 
беше съпроводен с весел тиймбилдинг и изключително успешния и 
полезен семинар по Ефективни продажби с лектор Георги Тодоров. 
Проведено беше Общо годишно отчетно събрание, на което 
актуализирахме Устава на Сдружението и успяхме да обсъдим някои 
актуални въпроси, свързани с целите и мисията на НСНИ. 

Продължихме кампаниите на НСНИ за налагане на добри пазарни 
практики и лоялна конкуренция в бизнеса с недвижими имоти. 
Продължихме партньорството си със сродните ни браншови 
организации КСБ, КАБ и КНОБ, НАСП и Aрбитражните съдилища, на 
които получихме тяхната подкрепа за инициативите на НСНИ. 
Подписахме споразумение за сътрудничество с КЗП с цел по-пълна 
всеобхватна и ефективна защита на потребителите в Република 
България. Желанието ни е да гарантираме на потребителите 
прозрачни и предвидими контролни и регулаторни практики, 
процедури и действия от страна на КЗП, съобразени с интересите на 
посредническата дейност при сделки с недвижими имоти в България. 
Част от това сътрудничество е и работата по проекта за унификация на 
договорите, които използваме в своята дейност. 
Включихме се в дейността на БТПП, като участвахме активно в срещите 
на Съвета на браншовите организации към БТПП, включително с 
предлагане на нови инициативи, касаещи широк мащаб 
икономическуи сектори. Имахме тясно сътрудничество със Съвета за 
инвестиции, чрез проектно участие и участие в местни и 
международни форуми. Представител на НСНИ участва, 
представлявайки  БТПП в делегацията в Турция, гр. Османие, Област 
Адана във връзка с приключване на Европейски проект за 
сътрудничество и обмяна на опит между местния университет, 
местната и столична община и Търговско - промишлените палати на 
Османие и БТПП. 
НСНИ беше основен инициатор и участник в работната група към 
МРРБ за промени в Закона за управление на етажната собственост, 
както и провеждане на съвместни инициативи и събития в тази посока. 
Съдействие на министерството с пренасяне на международен опит и 
законодателство от други държави с добра и ефективна практика.                 

https://nsni.bg/page/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B8-0
https://nsni.bg/news/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B8-2019


И тази година НСНИ имаше постоянна представителност в ООН и 
UNECE по въпроси свързани с Жилищните политики, Управление на 
земята и населените места, Кадастрални процеси, Енергийната 
ефективност, касаещи жилищния сектор. От НСНИ изнесохме 
национален доклад в Женева по време на годишната среща на CHLM 
към UNECE, свързан с мерките за енергийна ефективност.                    
 Участвахме пряко в създаването на няколко стратегически документа 
на UNECE - Policy Framework за прилагане на мерките за устойчиво 
развитие, Condominium Management наръчник за Управление на 
етажната собственост, Sharing Economy наръчник за навлизането на 
технологиите в бизнесите и услугите свързани с недвижими имоти, 
наемни пазари, финансови транзакции, Airbnb, други.                 
 И тази година работихме съвместно с МРРБ по  Проекта за 
осъвременяване на Националната жилищна стратегия.                          
Съдействахме на МРРБ и МЕ за по-ефективна техническа 
паспортизация на жилищните сгради в страната чрез създаването на 
съвместни инициативи и привличане на агенциите за недвижими 
имоти в този процес.                     
Участвахме пряко чрез Европейската Асоциация на 
професионалистите по недвижими имоти CEPI  в политиките на 
Европейска комисия по проблеми касаещи дейността, 
професиналната етика, потребителското поведение, защитата на 
правата на потребителите по въпроси, касаещи недвижимите имоти и 
относно GDPR, Изпиране на пари, Регулация на бизнеса и процесите в 
него при навлизане на новите технологии, Енергийна ефективност. 
Над 1300 участници от цялата страна, гости и международни 
партньори, лектори, представители на обществени институции, 
медийни и финансови партньори се присъединиха към събитията и 
инициативите на Сдружението. И тази година десетки 
професионалисти преминаха през  специализираното обучение на 
НСНИ за базови компетенции, проведено в София, Варна, Пловдив и за 
първи път Велико Търново положиха изпит за получаване на 
държавно свидетелство за владеене на професията „Брокер на 
недвижими имоти“.  

Проведохме няколко служебни срещи с КЗП, КЗК, ДАНС и Комисията за 
защита на личните данни, Столичен общински съвет, НЗПО, 
Министерство на финансите - по неотложни въпроси касаещи 
защитата правата на потребителите, финансови въпроси свързани с 
годишните данък -сгради и такса смет и преоценка на данъчните 
оценки в страната, мерките срещу изпиране на пари и документите 
свързани с тях, казуси на нелоялна конкуренция и фалшиви оферти, 
частни случаи по сигнали на крайни потребители. Подписахме и 
официално споразумение за сътрудничество с КЗП за подобряване 
предоставените услуги на потребителите и договорите, които се 
подписват с тях.  Взехме участие в Консултативния съвет към Агенция 
по вписвания, създаден с цел намаляване на административната 
тежест за гражданите и бизнеса, разширяване на видовете услуги и др. 

C:/Users/pcc/Downloads/laris.bg


Някои по-значими събития през 2019 г. 
 
*  VI-ти Професионален празник на брокерите 2019, който традиционно отбелязахме с международната 
конфренеция Inspire to Higher. Тази година под мотото „Предизвикателствата на технологиите, иновациите и 
макроикономическите промени за недвижимите имоти” с участието на международни лектори от САЩ, Белгия, 
Сърбия, Гърция, Полша, Хърватска и др. Специални гости на форума бяха президентът на Европейската 
асоциация на недвижимите имоти (CEPI) Ярослав Зилински, посланикът на Aмериканската асоциация на 
реалторите (NAR) за България Джон Мейфийлд, Саня Радованович, президент на Международната хоум 
стейджинг асоциация IAHSP®Europе, и Никос Маноменидис, председател на Асоциацията на сертифицираните 
експерти на Гърция (EPPA). Коментирахме актуални въпроси, касаещи взаимовръзката на бизеса с недвижими 
имоти с българската и световната икономика, законовите уредби и Proptech индустрията 
* Поредица от професионални обучения за брокери на недвижими имоти в София, Варна, Бургас, Пловдив и 
Велико Търново с подготовка за явяване на изпит за получаване на държавно професионално свидетелство по 
професията „Брокер на недвижими имоти“ 
*  Семинари по задълженията по ЗМИП на брокерите на недвижими имоти в София, Бургас, Стара Загора 
*   Уебинар за членове на НСНИ-Как да използваме социалните мрежи в недвижимите имоти 
*  Уебинар на НСНИ - Модерната комуникация с насоченост към бизнеса с недвижими имоти 
* Уебинар на НСНИ - Имоти. Собственост. Регулация. Общ устройствен план. Параметри на застрояването  
*   Дигитален маркетинг в недвижимите имоти Варна 
*   Тенденции в градоустройството и бизнеса с имоти в Стара Загора, 2 юли 2019 
*   Форум "Икономика, инфраструктура и инвестиции" във Варна с участието на представители на местната власт 
*   V-то регионално имотно изложение „Имоти-Експо Бургас” 2019 
*   Интерактивен тренинг „Успешната имотна сделка в 11 стъпки“ в София 
*  Бъдещето на бизнеса с недвижими имоти  и представяне на Единната Мултилистинг Система LARIS MLS в 
София, Варна, Бургас и Пловдив 
*  Потребителското преживяване,емоцията и убеждаващата комуникация, гр.Бургас 
* Семинар на тема “Финансови инструменти и инвестиционни проекти в областта на недвижимите имоти”, 
организатори Съветът по инвестиции към Българската търговско-промишлена палата и Национално сдружение 
Недвижими имоти, с подкрепата на EOS Matrix 
* Основи на фън шуи, енергия в жилищните помещения, гр. Стара Загора 
* Пролетен тиймбилдинг за членовете на НСНИ в гр.Стара Загора 
* Геопатогенни зони, подземни реки и разломи и методи за неутрализирането им, гр. Стара Загора 
* Актуални правни въпроси при сделки с недвижими имоти, гр.Варна  
* Бизнес комуникация в сферата на недвижимите имоти – Бургас 
* Национален съвет на НСНИ, Хисаря 
* Успешната имотна сделка в 11 стъпки , Хисаря 
* Пресконференции, телевизонни и радио интервюта и представяния в пресата по теми и казуси, касаещи 
добрите пазарни практики и състоянието на пазара 
* Срещи с академичните ръководства на УНСС, УАСГ, АУБГ и ИУ-Варна и участие в техни инициативи 
* Регионални срещи в големите градове в страната 

https://nsni.bg/news/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%B2-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4


 
 

 
 

 
ТЕКУЩИ И НОВИ ПРОЕКТИ НА НСНИ 

 
* Популяризиране на Laris MLS 
* Развитие на онлайн-обученията 
* Унифицирането на договорите в сътрудничество с КЗП 
* Отваряме Публичния професионален регистър на брокерите и агентите на недвижими имоти 

 
 

 ПРЕЗ 2018 Г НАШАТА МИСИЯ ПРОДЪЛЖАВА! 
 

      

 

 

 

  
 

 

 
ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС    

 ЗА 2020 г. 

 
 

КРАЕН СРОК 31 МАРТ 2020г. 
 

Съгласно новите разпоредби на  
Устава на НСНИ след тази дата 

членският внос се увеличава с 10% за 
неплатилите в срок членове. 

  

Редовните членове имат          
правото да ползват всички 

свои права и привилегии 
като част от НСНИ от 

момента на заплащането на 
годишния членски внос 

 
 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ  
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

 

          бул."Патриарх Евтимий" 36А 
                    София 1000 

P: +359 2/988 6890 
E: office@nsni.bg  
W: www.nsni.bg 

FB:@NSNIBulgaria 
 
 

27 ГОДИНИ       
ОБЕДИНЕНИ ЗАЕДНО 

 

 

 ИЗКАЗВАМЕ БЛАГОДАРНОСТ НА НАШИТЕ СПОНСОРИ ПРЕЗ 2019 Г 

 
 КАКВО ОЩЕ НИ ОЧАКВА ПРЕЗ 2020 Г. 

 
*  През октовмри 2020 г. България чрез НСНИ ще бъде домакин на Генералната асамблея на Европейската 

асоциация на професионалистите по недвижими имоти CEPI  
*  Продължаваме разгръщането на регионалните структури чрез систематизирана програма от срещи на 

бранша, семинари, кръгли маси, професионални обучения и имотни изложения  
*   Засилено сътрудничество и съвместни инициативи със сродните браншови организации 

Към НСНИ пожелаха да се присъединят или да възстановят своето членство 36 агенции за НИ 

 

 

mailto:office@nsni.bg
http://www.nsni.bg/

