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Нашите действия
Институциите
Ще поискаме от институциите 
максимално съдействие и 
организирането на постоянна кръгла 
маса НАМЕС – Правителство – Местни 
организации, на която да се предложат 
решения за подобряването на сектора 
с етажната собственост най-вече по 
отношение на финансовите, правните, 
нормативните и осигурителните аспекти 
на дейността.
Банковият сектор
Ще поискаме от Банките да подкрепят 
сектора, като предложат в най-кратки 
срокове на Уважаемите управители 
облекчения, които касаят месечните 
вноски по разходите за етажната 
собственост и затова да се открият 
сметки, където да се събират средства 
във фонд “Ремонт и обновяване”, който е 
задължителен по закон.
Застрахователният сектор
Ще поискаме от застрахователния 
сектор да обмисли нови и модерни 
варианти, насочени към застраховането 
на етажната собственост, управителите 
и живущите, в случая да предложат на 
управителите индивидуални застраховки 
(както в Италия) и за етажната 
собственост нови форми на застраховане 
като „Застраховка етажна собственост“ 
(каквато има в Италия).

ЦЕЛ НА КОНГРЕСА

Полагане на основите на прозрачно развиване на 
сектора чрез създаването на Бизнес мрежа между 
професионалисти и фирми. 
Промотиране на инициативата, поета от НАМЕС, 
ANACI и UPPI за започване на Обучителни курсове 
за професионализиране на ролята на управителя 
на етажна собственост. Илюстриране, чрез опита на 
Duferco Energia, възможните подобрения за реално  
увеличаване на пестенето на енергия, по напълно 
природосъобразен начин. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Конгресът е отворен за: частни лица и 
фирми, професиналисти от бранша, банки и 
застрахователни дружества, Правителство и 
местни власти, браншови сдружения, български 
и италиански университети, с факултетите си по: 
инженерство, икономика, архитектура, право. 

ДЕЙСТВИЯ СЛЕД КОНГРЕСА

- Стартиране на Европейски обучителни курсове, 
със съдействието на ANACI Italia.
- Създаване на РЕГИСТЪР на Професионалните 
управители на етажна собственост.
- Промотиране на действия, подобряващи 
социалната обстановка.
- Създаване на Бизнес мрежа от услуги за етажната 
собственост. 
- Създаване на постоянни кръгли маси с 
Правителството.
- Взаимоотношения с други асоциации в сектора.

Телефон: 
+ 359 879 436 756

За допълнителна информация:
ncma.congress@gmail.com
http://ncma-bg.eu/
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ПРОГРАМА:
В рамките на КОНГРЕСА ще бъде обсъдена текущата ситуация в България по отношение 
на сектор Управление на етажна собственост, като ще бъдат обсъдени и предложени 
различни възможности за развитие. Като единственото събитие в България, посветено на 
темата, основната му цел е да се поставят основите на професионализиране и регулиране на 
бранша, в съответствие с правните и етични  норми.

Конгресът е предназначен за ДОМОУПРАВИТЕЛИ, ПРОфЕСИОНАЛНИ фИРМИ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, юРИСТИ, ДОСТАВчИЦИ НА УСЛУГИ ЗА 
СГРАДИ (саниране, почистване, енергийна ефективност и др.), банки и застрахователни 
компании, държавна и общинска администрация, университетски преподаватели и др.

И тази година в рамките на събитието ще присъства официална делегация от най-голямата 
асоциация на управителите на етажна собственост с над 8000 членове в Италия – AN-
ACI, които  ще споделят опит и добри практики с българските си колеги и ще обсъдят 
възможности за сътрудничество. Те ще представят и ситуацията в Италия след въвеждането 
на закон номер 220 от 11//12/12, отнасящ се до “Промяна на статута на етажната собственост 
в сградите”, както и произхождащите предприемаческите възможности, благодарение на 
законите за ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ.

В програмата на конгреса е включена специална интерактивна част, в рамките на която 
ще бъдат обособени 4 тематични кръгли маси, на които ще бъдат дискутирани различни 
аспекти на управлението на етажната собственост – „Правна/Счетоводна”, „Инженерна”, 
„Информационни технологии”, „Архитектурна”. Участниците ще бъдат настанени на тях 
според предварителната им заявка.

След края на конференцията ще се състои РАБОТНА ВЕчЕРЯ (B2B), по време на 
която фирми, институции и сдружения в неформална обстановка ще могат да обсъдят 
възможности за сътрудничество.

Управлението на етажна собственост е един от най-динамично развиващите се сектори, 
но същевременно е белязан от незадоволително ниво на професионализъм, неспазване на 
професионалния и етичен  кодекс, пропуски в законодателството и слаб институционален 
контрол, липса на информация и дебати по темата.

Конгресът ще позволи на фирмите- участници, да обменят информация, да създадат 
синергия и да развият не само гражданско насочени споразумения, но и такива в 
публичната администрация, която е бенефицент до 2020-та на огромни по размер 
европейски фондове за финансиране.

Съдружието НАМЕС-ANACI, действащо в синхрон с Европейските директиви, ще 
предостави солидни предприемачески и професионални възможности за всеки 
заинтересован.

Телефон: 
+ 359 879 436 756

За допълнителна информация:
ncma.congress@gmail.com
http://ncma-bg.eu/
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09:00 НАМЕС и UPPI BG. Отговорността на домоуправителя. 
Поздрав от г-н Марио Понте, председател на НАМЕС и от 
модератора на конгреса г-н Матео Кампора, общински съветник 
гр. Генуа

09:25 Поздрави
Ролята на българското консулство в чужбина и подкрепата, 

която може да окаже на фирмите, г-н Микеле Скандрольо, 
почетен консул на Република България за Регион Лигурия 
(Италия)

г-н Антонио Таркуинио, почетен консул на Република Италия 
за град Варна (България)

09:40 Ролята на UPPI по света и услугите, които UPPI 
предоставя на частните собственици, адвокат Нерио Марино, 
председател на UPPI International

09:55 Ролята на ANACI в Италия и услугите, които предлага 
на управителите на етажна собственост, инженер Франческо 
Бурели, председател на ANACI

10:05 Поздравителни адреси от представените институции
10:10 Ролята на Конфиндустрия в българската индустриална 

конюктура, представител Конфиндустрия България
10:20 Представяне и поздрави от гостуващите асоциации: 

BGFMA, UPPI BG и UPPI International, ANACI. Поздрави от 
спонсорите

Официално приветствие

Политики за управление на ЕС

10:30 Презентация на ANACI Europa и текущи програми Г-н 
Леонардо Карузо

10:45 Дебат: ЗУЕС
адвокат Теодора Саркизова и г-н Траян Митев от Домо  Про

11:05 Успешни модели на управление на сгради от затворен 
тип, г-жа Бисера Пейчева от PLHome

29 октомври

РАБОТНА ВЕЧЕРЯ

Изисква допълнителна регистрация

 маса ПРАВНА / СЧЕТОВОДНА

Теми:
Промени в правната система по отношение на сектора 
в България, курсове за професионална квалификация 
и образователни кредити, счетоводни практики

ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ: Правителство, адвокати, 
преподаватели, управители

14.20 - 17.00 
4 кръгли маси за дискутиране на проблемите от сутрешната сесия*

маса АРХИТЕКТУРА

Теми:
Архитектурни и ландшафтни аспекти 

ДРУГИ УЧАСТНИЦИ: Правителство, управители, 
фирми 

 маса ИНЖЕНЕРНА маса ИТ

Теми:
Информационните технологии в помощ на 
управителите на ЕС

ДРУГИ УЧАСТНИЦИ: банки, застрахователни 
дружества, Правителство, управители

11:30 Авангардни строителни структури 
Доц. арх. Георги Георгиев- ръководител на  Департамент 

“Архитектура” в НБУ; Арх. Мартина Монджардино
11:45 Поддръжка на зелените площи с участието на 

общината и специалност Урбанистика
г-н Джовани Васало, общински съветник по градоустройство 

за гр. Генуа, Италия 
12:00 Алтернативни и ВЕ източници. Приложение в 

жилищните сгради
инж. Лука Мазини, Главен изпълнителен директор на 

Duferco 
12:20 Европейско обучение на професионални управители 

на ЕС - тристранно сътрудничество м/у България-Италия-
Унгария в рамките на програма Erasmus Plus

г-жа Даниела Пнарити, от ANACI Italia
12:35 Ролята на УниКредитБулбанк в управлението на 

разходите на етажната собственост
12:50 Данъчните облекчения при енергийно подобряване 

на сградите в Италия
г-н Джузепе Мерело, управител на ЕС и на национален 

ковчежник на ANACI Italia
13:05 Сътрудничество между университетите и НАМЕС 
13:15 Интернет технологиите в управлението на етажната 

собственост
инж. Александър Димитров, Е-Домбг

Политики за управление на ЕС
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Възможности за корпоративно участие

Официален партньор- 2760 лева

20 мин. презентация
Лого на всички печатни материали
Рекламни материали за всеки участник
Корпоративен банер по време на събитието
Списък с участници
Упоменаване на компанията в прес съобщенията
3 безплатни пропуска
2 участия на официалната вечеря

Партньор- 1800 лева

Лого на всички печатни материали
Рекламни материали за всеки участник

Списък с участници
Упоменаване на компанията в прес съобщенията

2 безплатни пропуск

Партньор баджове- 1200 лева

Брандиране на баджовете на участниците
Лого на всички печатни материали
Рекламни материали за всеки участник
Списък с участници
2 безплатни пропуска

Телефон: 
+ 359 879 436 756

За допълнителна информация:
ncma.congress@gmail.com
http://ncma-bg.eu/

 Всички посочени цени са с ДДС
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рЕгиСтрация
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ в конгреса (с вкл. ДДС)

Ранна регистрация (до  9 октомври) за един участник от организация    102 лв. (за 1 участник)

Ранна регистрация (до 9 октомври) за повече от един участник от организация  84 лв. (за 1 участник)

Късна регистрация (до 28 октомври) за един участник от организация    120 лв. (за 1 участник)

Късна регистрация (до 28 октомври) за повече от един участник от организация   102 лв. (за 1 участник)

Желая да присъствам на официалната вечеря на 29.10.2015     98 лв. (за 1 участник)

Желая да участвам на следната кръгла маса

ДАННИ ЗА УЧАСТНИКА

Име на участник:  _______________________

Организация:   _______________________

Отдел:    _______________________

Длъжност:   _______________________

Телефон:   _______________________

email:    _______________________

Град:   _______________________

П.К.:    _______________________

Адрес:    _______________________

ДАННИ ЗА ФАКТУРА

Име на компания:  _______________________

ЕИК:    _______________________

ЗДДС №:   _______________________

МОЛ:    _______________________

Дан. адрес:   _______________________

Град:    _______________________

П.К.    _______________________

Телефон: 
+ 359 879 436 756

За допълнителна информация:
ncma.congress@gmail.com
http://ncma-bg.eu/

Потвърждение
За присъствие на събитието е необходимо да попълните регистрационния формуляр, който представлява договор за 
участие. След получаване на Вашия регистрационен формуляр от страна на Асоциация Управители на Етажна Собственост в 
България, ще получите на посочените от вас email или телефон потвърждение за успешна регистрация.
Условия за регистрация и участие
Броят на участниците в събитието е ограничен. Регистрации по телефона ще се потвърждават при получаване на попълнена 
регистрационна форма. Участниците ще се допускат в залата само при предварително заплатена такса участие. 
Отказ от участие
Ако сте се регистрирали и нямате възможност да участвате, трябва да ни уведомите на email адрес 
uesb.congress@gmail.com най-къс но 5 работни дни преди началото на събитието. В случай че не го направите, Вашата 
регистрация остава в сила и ще трябва да заплатите таксата за участие.
Ако сте заплатили таксата за участие и нямате възможност да присъствате, трябва да ни уведомите писмено най-късно 
5 работни дни преди началото на събитието и ние ще Ви възстановим сумата. Уведомления след този срок се считат за 
невалидни и внесената сума не се възстановява, но е допустимо да участва друг представител от същата фирма.
Опровержение
Организаторите на събитието ще направят всичко възможно, за да гарантират изпълнението на програмата така, както е 
посочена в предварителните материали. Въпреки това, Асоциация Управители на Етажна Собственост в България си запазва 
правото да променя лекторите, програмата, времето и мястото на събитието или да го отмени, ако обстоятелствата го 
налагат. Организаторите на събитието и неговите партньори не поемат отговорност за нематериални загуби, причинени от 
възникнали такива промени или отмяна.

Счетоводна         Инженерна

Архитектурна         ИТ
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Медиите за етажната собственост

Телефон: 
+ 359 879 436 756

За допълнителна информация:
ncma.congress@gmail.com
http://ncma-bg.eu/

Снимки 2014


