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Работната група към НСНИ за ограничаване на некоректните практики и 
нелегитимните брокери на пазара на НИ,15.11.2012г. 

Цели на Работната група: 

 I. Да формулира видовете проблеми по отношение на използвани лоши и 
некоректни практики на пазара на НИ, използвани основно в някои медии, носители на 
рекламни обяви и съобщения. 

II. Да предложи варианти за решаване на горните проблеми и за подобряване на 
бизнес средата, спазвайки законите в РБългария, интересите на членовете на НСНИ,   
професионалната гилдия и потребителите на нашите услуги. Участниците в групата се 
обединиха около мнението, че медиите са независими и имат свои търговски интереси. В 
бъдещи срещи ще се търси партньорство, а не конфронтация 

III. Да се избере Контактна група /3-5 представители/, която да бъде упълномощена 
за организиране на бъдещи среща с работещите в имотната сфера. 

IV. Да се съобразява с разумните предложения на членове на Сдружението и 
представители на професионалната гилдия по време на своята дейност. Да уведомява УС 
и членовете на Сдружението за осъществените действия. 

I. Формулиране на проблеми: 

1. Обявяване на ЦЕНИ, по-ниски от заявените и договорени със собственика - 
т.н.”набирателни оферти”-използвана практика, както в сайтове, така и в печатни издания 

2. „Подвеждаща реклама” – няколко типа:  

- с фалшива текстова информация,  

- с използване на чужди снимки, свалени от  реална реклама на друг колега/фирма/, или 

- с използване на снимки/от цял свят/, които въобще нямат общо с предлагания имот. 

3.Умишлено поддържани в реклама оферти на голям обем вече продадени или отдадени 
имоти, с оглед да се предизвика интерес и телефонно обаждане. 

4.Копиране на „чужда рекламна оферта” – използване на реклами на фирми, които имат 
реална договореност със собствениците. 

5. Дискусия по темата - реклама на фирма под формата на физическо лице - Масова 
практика ли е и доколко е коректна?/примерно в.”Позвънете”/ 

 

II. Варианти за решаване: 

Групата се обедини около становището, че основните проблеми в бранша ще  
бъдат  решени след приемане на проекта за Закон за брокерската дейност. До този 
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момент, обаче е необходима воля, както от членовете на НСНИ и всички лоялни и 
легитимни компании, така и от ръководствата на партньорските медии. Ще се търси 
контакт и с Държавните институции и потребителските асоциации, които могат да помогнат 
за решаване на наболелите проблеми. 

1. Да се предложи техническа „защита” срещу сваляне и използване на чужди 
снимки – чрез изискване, напр. да не са по-малки от определена резолюция, поставяне на 
лого. Да се свалят оферти на фирми, рекламиращи чужди снимки, както и да се 
отстраняват от сайта всички техни оферти. 

2. Ако дадена компания има „ексклузивни оферта” и тя бъде копирана от друга, 
това действие да дава възможност, както на собственикът, така и на засегнатата фирма да 
поискат премахване на офертата с предоставяне на съответния договор. За това е нужно 
съдействие на медията. Наличието на „ексклузивни договори” дава възможност да се 
сезира Комисията за защита на потребителя или да се подаде сигнал към НАП, при 
некоректна реклама на друга фирма. 

3. Да се подават офертите на фирмите, членове на НСНИ през отделен код. Да 
има лого на Сдружението в обявите на членовете. В „търсачките” да могат да се маркират 
предложенията на агенциите, по критерия "член" на Сдружението. Да има „филтър” за 
фирмите на НСНИ, който да дава възможност на клиента приоритетно да направи избор – 
„Препоръчваме”. 

4. Да се създаде техническа възможност за „Сигнал”, както от колегията, така и от 
потребители при некоректна обява. Складиране в база данни на фирмите с такъв стил на  

работа. Периодично базата да се контактва с НСНИ за предприемане на законови 
мерки. Така, както е в новият сайт на НСНИ – срещу име и телефон да може да се подаде 
сигнал. 

5. Да се направи Рейтинг -за стимулиране на коректните фирми – като има в 
homes.bg 

6. Относно безплатните сайтове –Продавалник, Базар – да се проведат разговори  
за спиране на некоректните статии по адрес на брокерите и професионалната гилдия. 

7. Предложение за създаване на техническа възможност за изрично обозначаване 
„цена на оглед” при подаване на офертата за реклама-задължително поле, ако фирмата 
изисква такова плащане. 

8. С оглед намаляването на сивия сектор, при регистрация в рекламен сайт, да се 
изисква стриктна регистрация, с адрес на управление, Булстат и МОЛ на фирмата. НСНИ  
заедно с техническите екипи на медиите да проверяват периодично коректността на 
данните. Това ще даде възможност за създаване на прозрачност, база данни и статистика,  
както и за по-добра работа на НСНИ с НАП, КЗП, КЗК. 

 

15 ноември 2012 



 

бул.” Патриарх Евтимий”36А, 1000 София, България, тел: 02 988 68 90, office@nsni.bg, www.nsni.bg 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

София 

 


