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ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

 

Уважаеми дами и господа, 

Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) има удоволствието да Ви покани на 

пресконференция на тема: 

 

ПАЗАРЪТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. И ОЧАКВАНИЯ 

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА  

Целта на пресконференцията е да се предоставят данни за пазара на недвижими имоти през 

първите шест месеца на 2017 г.,  да се очертаят тенденции за бъдещото му развитие и да 

бъдат дадени ценни и полезни съвети на потребителите при ползването на услуги на 

брокери на недвижими имоти 

 

Заповядайте на 21 юни 2017 г. (сряда) в 12:00 ч. в Национален Пресклуб на БТА 

Адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 49 

 

Участници в пресконференцията: 

Ирена Перфанова, председател на УС на НСНИ,  

Добромир Ганев, заместник-председател на УС на НСНИ, 

Александър Бочев, член на УС на НСНИ,  

Михаил Бобев, председател на УС на РС-Бургас на НСНИ.  

 

Теми в пресконференцията: 

1. Обзор на пазара на недвижими имоти в София. 
 
2. Обзор на пазара на недвижими имоти по Северното Черноморие – Варна и региона. 
 
3. Обзор на пазара на недвижими имоти по Южното Черноморие –Бургас и региона. 
 
4. Връзката между лихвите по кредитите и търсенето и предлагането на жилища. 
  
5. Съвети към потребителите. 
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Национално сдружение Недвижими имоти /НСНИ/ е национална представителна 

организация на специалистите на пазара на недвижими имоти.  Вече 25 години налага високи 

бизнес стандарти и етични норми, с които гарантира коректността и професионализма на 

своите членове пред потребителите, държавата и бизнеса. НСНИ  представя членовете си в 

най-големите браншови международни организации – Международната федерация за 

недвижими имоти FIABCI, Европейската асоциация на националните асоциации и 

професионалистите в бранша CEPI-CEI, Американската асоциация на реалторите  NAR, Мрежата 

на професионалистите от централна и източна Европа CEREAN. НСНИ е член на 

работодателските организации БТПП и КРИБ и на Българския институт по стандартизация.   

Национално сдружение Недвижими имоти се стреми към демократична регулация на бизнеса 

чрез регламентиране на професията „брокер на недвижими имоти” и създаването на 

професионален регистър. През 2010г. НСНИ въведе в България Европейския стандарт за услуги 

предоставяни от брокери на недвижими имоти, БДС EN 15 733. Центърът за професионално 

обучение на НСНИ работи активно за професионалното обучение и квалификация на агентите 

за недвижими имоти като дава възможност на лицата с професионален опит и знания да 

положат изпит за валидиране на знания и да получат държавен ценз за владеене на 

професията „Брокер на недвижими имоти“. НСНИ е партньор на утвърдени наши 

университети като УНСС, УАСГ, Икономически университет-Варна и дава възможност на 

амбициозни млади специалисти да навлязат в бизнеса.  

 

 

За потвърждение и допълнителна информация: 

Анастасия Велева  

Мениджър политики и бизнес развитие  

моб. 0879 590 900, veleva@nsni.bg  

Национално сдружение Недвижими имоти 
 
София 1000, бул. "Патриарх Евтимий" 36А 

 


