


НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИНАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Гаранция за професионализъм и коректност



МИСИЯМИСИЯ

Професионален и регламентиранПрофесионален и регламентиран бизнес с недвижими имотибизнес с недвижими имоти
с гаранции за коректност към партньорите, потребителите ис гаранции за коректност към партньорите, потребителите и
Държавата.  Държавата.  



ЦЕЛИЦЕЛИ

 Да гарантира професионалните Да гарантира професионалните интерeсинтерeси и авторитета на своите и и авторитета на своите 
членовечленовечленове.членове.

 Да защитава интереситеДа защитава интересите на всички заинтересовани странина всички заинтересовани страни в бизнеса с в бизнеса с 
недвижими имоти.недвижими имоти.

 Да Да гарантира етичнагарантира етична бизнесбизнес среда между членовете на сдружението, среда между членовете на сдружението, 
б Е НСНИб Е НСНИсъобразена с Етичния кодекс на НСНИ.съобразена с Етичния кодекс на НСНИ.

 Да създаде високи професионални критерии  за работа при Да създаде високи професионални критерии  за работа при 
предоставянето на услуги в сферата на недвижимите имоти.  предоставянето на услуги в сферата на недвижимите имоти.  

 Да налДа налагаага БДС EN 15733БДС EN 15733..
 Да постигне регламентиране на посредническата дейност при сделки с Да постигне регламентиране на посредническата дейност при сделки с 

недвижими имоти.недвижими имоти.
 Да укрепва и разширява мрежата си от партньорстваДа укрепва и разширява мрежата си от партньорства с национални и с национални и 

международни професионални, браншови и бизнес организации с оглед международни професионални, браншови и бизнес организации с оглед у р р ф , р ру р р ф , р р
интересите на своите членове.интересите на своите членове.

 Да подпомага професионалното израстване на агентите на недвижими Да подпомага професионалното израстване на агентите на недвижими 
имотиимоти..

 Да информира широката общественост, държавните институции и Да информира широката общественост, държавните институции и Д ф р р р щ , д р уцД ф р р р щ , д р уц
браншовите организации по  важните за индустрията и браншовите организации по  важните за индустрията и 
професионалистите в нея теми.професионалистите в нея теми.



ЧЛЕНОВЕЧЛЕНОВЕЧЛЕНОВЕЧЛЕНОВЕ

222200 ффНад 2Над 2220 0 професионално професионално 
работещи  работещи  компании за компании за 
недвижими имоти от цялата недвижими имоти от цялата 
страна обединени в 14 страна обединени в 14 
регионални регионални структури.структури.

София, Варна, Бургас, Враца,     София, Варна, Бургас, Враца,     
Велико Търново, Видин, Русе,    Велико Търново, Видин, Русе,    
П П ПП П ППерник, Плевен, Пловдив, Перник, Плевен, Пловдив, 
Шумен,    Стара Загора, Шумен,    Стара Загора, 
Добрич, Благоевград  Добрич, Благоевград  



ПОЛЗИ ОТ ЧЛЕНСТВОПОЛЗИ ОТ ЧЛЕНСТВОПОЛЗИ ОТ ЧЛЕНСТВОПОЛЗИ ОТ ЧЛЕНСТВО

 Авторитет, представителност и легитимност пред клиенти,Авторитет, представителност и легитимност пред клиенти,Авторитет, представителност и легитимност пред клиенти, Авторитет, представителност и легитимност пред клиенти, 
партньори, институции, браншови и бизнес организации.партньори, институции, браншови и бизнес организации.

 Членовете са част от професионална общност, която дава Членовете са част от професионална общност, която дава 
гаранции за коректност и професионализъм.гаранции за коректност и професионализъм.гаранции за коректност и професионализъм.гаранции за коректност и професионализъм.

 Защита  интересите на членовете и бранша.Защита  интересите на членовете и бранша.
 Достъп до международни професионални бизнес мрежи.Достъп до международни професионални бизнес мрежи.
ДД Допълнителен имидж и реклама.Допълнителен имидж и реклама.

 Поставяне на логото на НСНИ във вашия офис, сайт, рекламни и Поставяне на логото на НСНИ във вашия офис, сайт, рекламни и 
други материали.  други материали.  

 Подкрепа за Вашия бизнес Подкрепа за Вашия бизнес --създаване на  условия за бизнес създаване на  условия за бизнес 
партньорства, участия в организирани от НСНИ национални и партньорства, участия в организирани от НСНИ национални и 
международни събития.международни събития.у ру р

 Подкрепа в професионалното развитие чрез обучения и Подкрепа в професионалното развитие чрез обучения и 
семинари, участия в проекти при преференциални  условия.семинари, участия в проекти при преференциални  условия.

 Достъп доДостъп до MLSMLS Достъп до Достъп до MLSMLS..



ОТЛИЧИЯ И ПРИЗНАНИЕОТЛИЧИЯ И ПРИЗНАНИЕОТЛИЧИЯ И ПРИЗНАНИЕОТЛИЧИЯ И ПРИЗНАНИЕ

66 1111 20032003 ПП 66.11..11.2003 г.2003 г.-- ПочетнаПочетна грамотаграмота и и статуеткастатуетка
""ХермесХермес““ на БТППна БТПП, , заза въвежданетовъвеждането нана
добридобри бизнесбизнес практикипрактики в в работатаработата нана
ббброкеритеброкерите нана недвижиминедвижими имотиимоти в в 
БългарияБългария..

 77.12..12.2010 г.2010 г.-- ГрамотаГрамота и и статуеткастатуетка
""ХермесХермес““ нана БТППБТПП обявена заобявена за ""БраншоваБраншоваХермесХермес   нана БТППБТПП, обявена за, обявена за БраншоваБраншова
организацияорганизация нана годинатагодината““ като признание като признание 
заза заслугизаслугите на НСНИ те на НСНИ вв развитиеторазвитието нана
секторасектора нана недвижимитенедвижимите имотиимоти съобразносъобразносекторасектора нана недвижимитенедвижимите имотиимоти съобразносъобразно
европейскитеевропейските стандартистандарти и и моделимодели..



ИСТОРИЯ. ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, ЕТИЧЕН ИИСТОРИЯ. ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, ЕТИЧЕН ИИСТОРИЯ. ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, ЕТИЧЕН И ИСТОРИЯ. ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, ЕТИЧЕН И 
ПРОЗРАЧЕН БИЗНЕС С НЕДВИЖИМИ ПРОЗРАЧЕН БИЗНЕС С НЕДВИЖИМИ 

ИМОТИИМОТИ
 1992 г. Сдружение Недвижими имоти 1992 г. Сдружение Недвижими имоти -- няколко фирми няколко фирми 
създават сдружение с основна цел постигането на етичен създават сдружение с основна цел постигането на етичен 
и законосъобразен бизнес в защита интересите наи законосъобразен бизнес в защита интересите наи законосъобразен бизнес, в защита интересите на и законосъобразен бизнес, в защита интересите на 
клиента.клиента.

1995 С Н1995 С Н 1995 г. Сдружението променя името си на Национално 1995 г. Сдружението променя името си на Национално 
Сдужение Недвижими Имоти.Сдужение Недвижими Имоти.

 1995 г. Сдружението създава и въвежда Етичен кодекс за 1995 г. Сдружението създава и въвежда Етичен кодекс за 
търговия с недвижими имоти.търговия с недвижими имоти.

 2002 г. Сдружението създава доброволен публичен 2002 г. Сдружението създава доброволен публичен 
регистър на професията с участието на 350 агенции за регистър на професията с участието на 350 агенции за 
недвижими имоти.недвижими имоти.недвижими имоти. недвижими имоти. 



ИСТОРИЯИСТОРИЯ..РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И ЗАЩИТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И ЗАЩИТА 
ИНТЕРЕСИТЕ НА БРАНШАИНТЕРЕСИТЕ НА БРАНШАИНТЕРЕСИТЕ НА БРАНШАИНТЕРЕСИТЕ НА БРАНША

 1999 г. 1999 г. -- петиция за създаване на нормативен ред за петиция за създаване на нормативен ред за 
регламентация и лицензиране на дейността на фирмите регламентация и лицензиране на дейността на фирмите 
брокери на недвижими имоти.брокери на недвижими имоти.

 2002 г.2002 г.-- намален  патентен данък за агенциите за намален  патентен данък за агенциите за 
недвижими имоти. недвижими имоти. 

 20022002--2003 г.2003 г.-- включване на професията в Единния включване на професията в Единния 
класификатор на професиите с фиксирани осигурителни класификатор на професиите с фиксирани осигурителни 
прагове за работещите брокерипрагове за работещите брокерипрагове за работещите брокери.прагове за работещите брокери.

 20022002--2003 г.2003 г.-- създаване на първия доброволен пазарен създаване на първия доброволен пазарен 
индекс на недвижимите имоти в странатаиндекс на недвижимите имоти в страната-- REMIREMIиндекс на недвижимите имоти в странатаиндекс на недвижимите имоти в страната REMIREMI..

 2010 г.2010 г.-- БДС за услуги предоставяни от брокери на БДС за услуги предоставяни от брокери на 
недвижими имотинедвижими имотинедвижими имоти.недвижими имоти.



ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НА 
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на НСНИ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на НСНИ 

ййХристо Бойков    1991 Христо Бойков    1991 -- 1993г.1993г.
Валери Левиев   1994 Валери Левиев   1994 -- 1995г.1995г.
Атанас Захариев 1995Атанас Захариев 1995 -- 1996г.1996г.Атанас Захариев 1995 Атанас Захариев 1995 1996г.1996г.
Страхил Иванов  1996 Страхил Иванов  1996 -- 1997г.1997г.
Наско Атанасов   1997 Наско Атанасов   1997 -- 2000г.2000г.
Х Б й 2000Х Б й 2000 20022002Христо Бойков     2000 Христо Бойков     2000 -- 2002г.2002г.
Орлин Владиков  2002 Орлин Владиков  2002 -- 2004г. и 2005 2004г. и 2005 -- 2007г.2007г.
Лъчезар Искров   2007 Лъчезар Искров   2007 -- 2009г. и 2009 2009г. и 2009 -- 2011г.2011г.р рр р



ЧЛЕНСТВО В НАЦИОНАЛНИ ИЧЛЕНСТВО В НАЦИОНАЛНИ ИЧЛЕНСТВО В НАЦИОНАЛНИ И ЧЛЕНСТВО В НАЦИОНАЛНИ И 
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИМЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 БТПП БТПП -- Българска търговскоБългарска търговско--промишлена палата, от 2000гпромишлена палата, от 2000г..

КРИБКРИБ Конфедерация на работодателите и индустриалците вКонфедерация на работодателите и индустриалците в КРИБ КРИБ -- Конфедерация на работодателите и индустриалците в Конфедерация на работодателите и индустриалците в 
България, от 2002гБългария, от 2002г..

 NARNAR -- National Association of Realtors, Националната асоциация на National Association of Realtors, Националната асоциация на , ц ц ц, ц ц ц
реалторите в САЩ, от 1992г.реалторите в САЩ, от 1992г.

 CEREANCEREAN -- Central European Real Estate Associations Network Central European Real Estate Associations Network 
Централно eвропейскаЦентрално eвропейска ммрежа на асоциациите за недвижимирежа на асоциациите за недвижимиЦентрално eвропейска Централно eвропейска ммрежа на асоциациите за недвижими режа на асоциациите за недвижими 
имоти, от 1999 г. имоти, от 1999 г. 

 FIABCIFIABCI -- International Real Estate Federation, Международна International Real Estate Federation, Международна , у р, у р
федерация за недвижими имоти, от 2002г.федерация за недвижими имоти, от 2002г.

 C.E.I.C.E.I.-- European Confederation of Real Estate Agents    Европейска European Confederation of Real Estate Agents    Европейска 
конфедерация на aгентите на недвижими имоти от 2008гконфедерация на aгентите на недвижими имоти от 2008гконфедерация на aгентите на недвижими имоти, от 2008г.конфедерация на aгентите на недвижими имоти, от 2008г.



ПАРТНЬОРСТВАПАРТНЬОРСТВАПАРТНЬОРСТВА ПАРТНЬОРСТВА 

 Университет Университет по архитектура по архитектура 
строителство и геодезия строителство и геодезия 
/УАСГ/, /УАСГ/, гр.София.гр.София.

 Университет за национално и Университет за национално и 
световно стопанство /УНСС/, световно стопанство /УНСС/, 
гр Софиягр Софиягр.София. гр.София. 

 Икономически университетИкономически университет--
Варна /ИУВарна /ИУ--Варна/, Варна/, гр.Варна.гр.Варна.

 Професионална гимназия за Професионална гимназия за 
строителство, архитектура и строителство, архитектура и 
градоустройство, гр. Пловдив.градоустройство, гр. Пловдив.р д у р , р др д у р , р д

 IRPFIRPF



СЪТРУДНИЧЕСТВАСЪТРУДНИЧЕСТВАСЪТРУДНИЧЕСТВАСЪТРУДНИЧЕСТВА

НСНИНСНИ отворено къмотворено къмНСНИ НСНИ -- отворено към отворено към 
сътрудничества с доказани сътрудничества с доказани 
международни и национални международни и национални 
организации в подкрепа на организации в подкрепа на ор а зац од ре а аор а зац од ре а а
бранша и за постигане на     бранша и за постигане на     
попо--висок професионализъм     висок професионализъм     
в сферата на недвижимите в сферата на недвижимите 
имотиимотиимоти.имоти.

 Национална Национална асоциация наасоциация на
САЩСАЩреалторитереалторите в САЩв САЩ

 Руска гилдия на Руска гилдия на реалторитереалторите
РГРРГР
СС Солунска асоциация на Солунска асоциация на 
брокерите на недвижими брокерите на недвижими 
имотиимоти



ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ

 Обучение на брокери на недвижими имоти в ключови Обучение на брокери на недвижими имоти в ключови у р ру р р
компетенции на професията, проект по ОП “Развитие на компетенции на професията, проект по ОП “Развитие на 
човешките ресурси” 2007човешките ресурси” 2007--2013 г2013 г..;;

 Обучение на брокери в “Професионална етика и изключителниОбучение на брокери в “Професионална етика и изключителни Обучение на брокери в  Професионална етика и изключителни Обучение на брокери в  Професионална етика и изключителни 
права за представителство при сделки с недвижими имоти”, с права за представителство при сделки с недвижими имоти”, с 
подкрепата на подкрепата на IRPFIRPF--2010 2010 г.г.

 Програми на ЦПО към НСНИПрограми на ЦПО към НСНИ



СЪБИТИЯСЪБИТИЯСЪБИТИЯСЪБИТИЯ

ПППартньор на:Партньор на:
 BalREcBalREc
 RealExRealEx

Домакин на: Домакин на: 
 2006 г2006 г -- ЕЕвропейски конгрес на FIABCIвропейски конгрес на FIABCI ии 2006 г.2006 г. ЕЕвропейски конгрес на FIABCIвропейски конгрес на FIABCI и и 

1212--та годишна конференция на CEREAN та годишна конференция на CEREAN 
с с 400400 участници от участници от странатастраната и и 
чужбина. чужбина. 

 2010 г.2010 г.-- Международна кМеждународна конференция за онференция за 
въвеждане на европейския стандарт за въвеждане на европейския стандарт за 
услугите предоставяни от брокерите на услугите предоставяни от брокерите на 
недвижими имотинедвижими имоти..

 2011 г.2011 г.-- Европейски конгрес на FIABCI и Европейски конгрес на FIABCI и 
1717--та конференция на CEREAN. та конференция на CEREAN. 



ПРОГРАМА НА УС на НСНИ 2012ПРОГРАМА НА УС на НСНИ 2012 2013 г2013 гПРОГРАМА НА УС на НСНИ, 2012ПРОГРАМА НА УС на НСНИ, 2012--2013 г.2013 г.
ЦЕЛИЦЕЛИ

 Организационно укрепване.Организационно укрепване.

 Създаване на международни партньорства със сродни организации с Създаване на международни партньорства със сродни организации с 
цел подкрепа и развитие на индустриятацел подкрепа и развитие на индустриятацел подкрепа и развитие на индустрията.цел подкрепа и развитие на индустрията.

 Оптимизиране на отношения с институции, местна власт и Оптимизиране на отношения с институции, местна власт и 
административни структури за подобряване на бизнес средата.административни структури за подобряване на бизнес средата.ад с ра с ру ур за одобр а е а б з ес среда аад с ра с ру ур за одобр а е а б з ес среда а

 Ефективни външни и вътрешни комуникации. Ефективни външни и вътрешни комуникации. 

 Организация и провеждане на обучения и семинари.Организация и провеждане на обучения и семинари.

 Регламентация на бранша.Регламентация на бранша.

 Налагане на стандарта Налагане на стандарта БДС EN 15733.БДС EN 15733. и ри разработване модел на азработване модел на 
сертифициране по стандарта.сертифициране по стандарта.

 Национална кампания Национална кампания “20 години НСНИ”.“20 години НСНИ”.



Проучване на приоритетите Проучване на приоритетите 
и нуждите на членоветеи нуждите на членоветеи нуждите на членоветеи нуждите на членовете

Анкетирани 200 компанииАнкетирани 200 компании-
членове на НСНИ

Приоритети:Приоритети:
 Обучения, бизнес контакти, 
регламентация, неформално 
общуване в групатаобщуване в групата.

Нужди:
 Обучения бизнес мрежа Обучения, бизнес мрежа, 

MLSMLS, повече общуване в , повече общуване в 
групата, изработването на групата, изработването на 
типови докуметни за типови докуметни за д уд у
членовете на НСНИ, косвена членовете на НСНИ, косвена 
реклама.реклама.



ПРОГРАМА НА УС на НСНИ, 2012 г.ПРОГРАМА НА УС на НСНИ, 2012 г.
ЙЙДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 Регионални срещи с представители на бранша за представяне Регионални срещи с представители на бранша за представяне 
на организацията и разширяване на мрежата от членовена организацията и разширяване на мрежата от членовена организацията и разширяване на мрежата от членове.на организацията и разширяване на мрежата от членове.

 Активно членство в работодателските организации.Активно членство в работодателските организации.

 Активизиране на работата с институции, местна власт и Активизиране на работата с институции, местна власт и 
административни структури в помощ на бранша, за административни структури в помощ на бранша, за 
облекчаването на процедури и достъп до информацияоблекчаването на процедури и достъп до информацияоблекчаването на процедури и достъп до информация.облекчаването на процедури и достъп до информация.

 Разширяване на партньорската мрежа и активизиране на Разширяване на партньорската мрежа и активизиране на 
създадените вече двустранни отношения със сроднисъздадените вече двустранни отношения със сроднисъздадените вече двустранни отношения със сродни създадените вече двустранни отношения със сродни 
професионални организации на съседни държави. професионални организации на съседни държави. 



ПРОГРАМА НА УС на НСНИ, 2012 г.ПРОГРАМА НА УС на НСНИ, 2012 г.,,
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 Проучвания на приоритетите и нуждите на членовете от Проучвания на приоритетите и нуждите на членовете от 
специализирани обучения.специализирани обучения.

 НСНИНСНИ--обучителна академияобучителна академия--годишен план за 2012 г.годишен план за 2012 г.--2013 г. 2013 г. 
Разработване на форми на обучение отговарящи на нуждите Разработване на форми на обучение отговарящи на нуждите 
включително и на найвключително и на най--високите нива в гилдията.високите нива в гилдията.

 Партньорство с образователни институции (стажове на Партньорство с образователни институции (стажове на 
студенти, разработване на програми, семинари, съвместни студенти, разработване на програми, семинари, съвместни 
срещи и др )срещи и др )срещи и др.). срещи и др.). 

 Изработване на методика за оценка на професионална Изработване на методика за оценка на професионална 
ффрелевантност, компетентност и ценз спрямо професионалните релевантност, компетентност и ценз спрямо професионалните 

стандарти.стандарти.



ПРОГРАМА НА УС на НСНИ, 2012 г.ПРОГРАМА НА УС на НСНИ, 2012 г.,,
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Информационна кампанияИнформационна кампания за популяризиране наза популяризиране на Информационна кампанияИнформационна кампания за популяризиране на за популяризиране на 
професионалните стандарти в бранша.професионалните стандарти в бранша.

 Въвеждане на нови форми за комуникация с членовете и третиВъвеждане на нови форми за комуникация с членовете и трети Въвеждане на нови форми за комуникация с членовете и трети Въвеждане на нови форми за комуникация с членовете и трети 
страни.страни.

 Организиране на кръгли маси дискусионни форуми събития заОрганизиране на кръгли маси дискусионни форуми събития за Организиране на кръгли маси дискусионни форуми, събития за Организиране на кръгли маси дискусионни форуми, събития за 
създаване на бизнес контакти, семинари и социално отговорни създаване на бизнес контакти, семинари и социално отговорни 
кампании.кампании.

 Подобряване на интернет базираната комуникация:Подобряване на интернет базираната комуникация:

Н ф йН ф й i bi bНови функционалности и редизайн наНови функционалности и редизайн на www.nsni.bgwww.nsni.bg
Корпоративен Корпоративен FacebookFacebook профилпрофил
Корпоративен Корпоративен LinkednLinkedn профилпрофил

Корпоративен бюлетинКорпоративен бюлетин







ПРОГРАМА НА УС на НСНИ, 2012 г.ПРОГРАМА НА УС на НСНИ, 2012 г.
ЙЙДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ         ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ         

 Създаването на информационни центрове съвместно с общини и Създаването на информационни центрове съвместно с общини и 
университети.университети.

 Сформиране на постоянно действаща експертна работна групаСформиране на постоянно действаща експертна работна група Сформиране на постоянно действаща експертна работна група Сформиране на постоянно действаща експертна работна група 
от членове на Сдружението. от членове на Сдружението. 

 Координация и изготвяне на становища по промени в Координация и изготвяне на становища по промени в 
нормативни актове (основно инициирани от организации в нормативни актове (основно инициирани от организации в 
които НСНИ е член).които НСНИ е член).))



ПРОГРАМА НА УС на НСНИ, 2012 г.ПРОГРАМА НА УС на НСНИ, 2012 г.ПРОГРАМА НА УС на НСНИ, 2012 г.ПРОГРАМА НА УС на НСНИ, 2012 г.
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

П        П         Проучване на възможностите за участие на неизползвани Проучване на възможностите за участие на неизползвани 
досега финансови досега финансови инструменти. инструменти. Създаване на център за анализи Създаване на център за анализи 
и проучвания на пазара на недвижими имоти към НСНИ.и проучвания на пазара на недвижими имоти към НСНИ.

 Търсене на общи области за Търсене на общи области за сътрудничествосътрудничество и партньорство при и партньорство при 
разработване и изпълнение на проекти с други организации.разработване и изпълнение на проекти с други организации.разработване и изпълнение на проекти с други организации.разработване и изпълнение на проекти с други организации.

 Проекти по различни финансиращи програми, информация за Проекти по различни финансиращи програми, информация за 
процеса на планиране на новия програмен период процеса на планиране на новия програмен период 22014014 2020 2020 процеса на планиране на новия програмен период процеса на планиране на новия програмен период 22014014--2020 2020 
година.година.

 Текущо изпълнение на дейностите по одобрени проекти.Текущо изпълнение на дейностите по одобрени проекти.



ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 Национален съвет/Общо събрание 2012г.Национален съвет/Общо събрание 2012г.
 Цикъл от „Регионални кръгли маси в подкрепа на професионализма в Цикъл от „Регионални кръгли маси в подкрепа на професионализма в 

бизнеса с недвижими имоти”, бизнеса с недвижими имоти”, маймай--септемврисептември 2012г.2012г.
 Есенна конференция 2012г 20 години НСНИ”Есенна конференция 2012г 20 години НСНИ” Есенна конференция 2012г. „20 години НСНИ .Есенна конференция 2012г. „20 години НСНИ .
 Годишни награди 2012г. „20 години НСНИ”. Годишни награди 2012г. „20 години НСНИ”. 
 Коледно благотворително мероприятие.Коледно благотворително мероприятие.



НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ 
ИМОТИ

www.nsni.bgwww.nsni.bg






