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ДО 

ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК „КАПИТАЛ” 

 

ДО 

„ИКОНОМЕДИА“ АД, ЕИК 131326269, седалище и адрес на управление: 

гр. София 1000, Столична община - район "Средец", ул. "Иван Вазов" № 

20 – издател на вестник „КАПИТАЛ“ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

От 

ДОБРОМИР КОСТАДИНОВ ГАНЕВ, в качеството на Председател на 

Управителния съвет и представляващ СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНО 

СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ", ЕИК 000682469, със седалище и 

адрес на управление гр.София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 36-А 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

Обръщаме се към Вас във връзка с публикация в електронното издание на вестник „КАПИТАЛ“ 

от дата 18.06.2021г., в рубрика „Строителство и имоти“, озаглавена „Жилище директно, без брокер”, с 

подзаглавие „123imot.bg свързва директно продавачи и купувачи, наематели и наемодатели като 

разчита на алгоритми за елиминиране на посредници и за проверка на данни от обяви“. 

Целта на настоящия отговор е да се внесе яснота и обективност в представянето на дейността на 

посредниците /брокерите/ по сделки с недвижими имоти в страната, при което евентуални негативни 

явления да не бъдат приписвани на всички участници на пазара и да не се засяга имиджът на целия 

бранш.  
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 На първо място, бихме искали да направим кратко представяне на организацията. Национално 

сдружение Недвижими имоти /НСНИ/ е водеща браншова организация, призната от международната 

професионална общност като обединяваща агенции за недвижими имоти заявяващи на доброволен 

принцип позицията си на компании предоставящи професионално обслужване при сделки с 

недвижими имоти. Членовете на организацията са обединени около спазването на етични правила и са 

присъединени към етичните стандарти на International Ethical Standard Coalition. НСНИ има 29 годишна 

история и е член на Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти CEPI и 

Международната федерация по недвижими имоти FIABCI. Основен приоритет на организацията е 

регулацията на бизнеса, добрите практики и професионалната квалификация на лицата заети в бранша. 

Независимо, че НСНИ обединява част от професионалните агенции за недвижими имоти неговата 

мисия е насочена към цялостния имидж на професията на брокерите и агентите на недвижими имоти 

и подпомагане на качественото обслужване на потребителите на целия пазар. Организацията е 

достъпна за всяка една компания, която желае да се присъедини и да спазва утвърдените й етични 

норми, изпълнението на които се контролира от Етична професионална комисия. Постоянното 

сътрудничество на НСНИ с Комисия за защита на потребителите дава своите положителни резултати за 

регулиране на лоялното професионално отношение към потребителите. Непрекъснатите обучения и 

внасяне на международен опит дават добавена стойност на всеки член на организацията, за да бъде 

той по-полезен и по-компетентен за своите клиенти. 

В публикацията, в която се представя софтуерна платформа за свързване на продавачи и 

купувачи на недвижими имоти, се съдържат някои не съвсем коректни и обосновани твърдения и 

оценки.  

Когато говорим за професионално обслужване на клиента от брокера на недвижими имоти, 

НСНИ прави разлика между лицата, които просто посредничат при сделки с недвижими имоти без 

професионална подготовка и компетенция, без етично отношение към клиентите и без отговорност за 

своите действия и тези, които упражняват легално своята дейност, инвестират в обучения, надграждат 

развитието си и поднасят на клиентите услуга с отговорност, уважение и етика. „Брокер за един ден“ не 

е професионален брокер или агент за недвижими имоти, а просто спекулативен търговец. Лица, които 

само комисионерстват без да са запознати с материята „недвижими имоти“ също не могат да се нарекат 

професионалисти в този бранш. За тях е изобщо неправилно да се наричат „брокер“ или „агент по 

недвижими имоти“, тъй като зад тези две наименования стои определение, което се ползва от 

международната общност за лица, притежаващи определен набор професионални знания, умения и 

компетенции. В този аспект НСНИ претендира да отличи своите членове от всички онези, които се 

вмъкват спекулативно в професията и се самоидентифицират като професионалисти - брокери, без 

да притежават качествата и компетенциите на такива. 

Нашето становище е, че публикацията представя целия бранш на посредниците по сделки с 

недвижими имоти в негативна светлина, без да представи цялостна обективна картина на този вид 

услуги. В публикацията не се посочва на каква база, въз основа на какви статистически данни и критерии 

посредническата услуга се преценява като „скъпа“. В действителност, професионалистите в бранша 

предлагат не обикновено посредничество, ограничаващо се до свързване на страните по сделки с 

недвижими имоти, а предоставят цяла гама от услуги, достигащи до над 30 различни услуги за 
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клиента. Най-отговорно заявявам, че брокерите на недвижими имоти като икономически бранш 

създават важен продукт в националната икономика, основана на услугите и знанието.  

В публикацията по-нататък се изнасят данни за злоупотреби и нелоялни търговски практики. 

Съгласни сме, че на пазара на посреднически услуги при сделки с недвижими имоти има и некоректни 

играчи и нелоялни практики. Това обаче важи за всеки сектор и бранш в икономиката, като причините 

са комплексни. Проблемите и лошите практики, които понастоящем се срещат, не следва да бъдат 

приписвани на целия бранш на брокерите по сделки с недвижими имоти..   

В публикацията се говори за непрофесионализъм от страна на брокерите и липса на задълбоченост при 

проверката за наличето на тежести върху имотите – предмет на сделка.  Тук следва да подчертаем, че 

коментираните в публикацията проблеми в действителност произтичат от несъвършенствата на 

системата на вписванията, действаща у нас, и най-вече – на липсата на функциониращ имотен регистър, 

който да позволява пълна и адекватна проверка на правото на собственост и наличието на тежести и 

права на трети лица върху конкретен недвижим имот. Проблемите, произтичащи от законодателни 

(нормативни) несъвършенства и недостатъци, не следва да се отдават на дейността на брокерите, а 

следва да се търсят адекватни законодателни решения, за което НСНИ през всичките години на своето 

съществуване се стреми да дава своя принос. Държа да подчертая, че НСНИ от години, ясно, 

категорично и последователно се бори за подобряване на законодателната уредба, касаеща 

недвижимите имоти и посредническите услуги при сделки с недвижими имоти.  

С напредване на технологиите пазарът става свидетел и на навлизането на различни софтуерни 

решения, зад които стоят бизнес модели с цел финансов бенефит на създателите им, предлагайки 

прикрито посредничество под предлог, че спасяват потребителите от заплащане на комисионно 

възнаграждение на агенции за недвижими имоти. Когато става въпрос за заместване на човек-

професионалист от софтуерен продукт говорим за изкуствен интелект. Въвеждането на изкуствен 

интелект при предоставяне на услуги, които се извършват чрез компетеницията на хора и зависят от 

индивидуален подход за всяка ситуация или всеки казус е научно течение, което все още е в 

изследователски етап. Доверяването на обещания за способностите на софтуерни решение за 

извършването на цялостен процес при сделки с недвижими имоти може да бъде силно подвеждащо за 

потребителите. Промените, които внесоха технологиите в посредническия процес не са свързани с 

цялостно заместване на човешкия фактор, а с допълване на услугите. Технологиите не са игнорирали 

професионалистите, а промениха техния профил и нуждата от нови компетенции и допълнителни 

инвестиции в бизнеса.  

Невъзможно е с една софтуерна платформа, създадена с търговска цел, да се защитят 

потребителите/купувачите на недвижими имоти от правните и други рискове, присъщи на сделките с 

недвижими имоти. За целта е необходимо да се ползват услугите на професионалисти, каквито са 

брокерите и различните професионални консултанти. Софтуерната система по никакъв начин не може 

да замени  компетентността, знанията и опита на специалистите по сделки с недвижими имоти, които 

са доказали своя професионализъм чрез дългогодишното си присъствие на пазара и множеството 

успешно приключени сделки. Не бива да се забравя, че пазарът на недвижими имоти не се състои само 

от сделките с жилищни имоти, но включва и търговски и промишлени имоти, както и закупуването на 

имоти с инвестиционна цел или с цел строителство и развитие.    
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Наред с това, в публикацията не се разграничават услугите, предоставяни от посредниците по 

сделки с недвижими имоти, и правните консултации, предоставяни от адвокати, нотариуси и други 

юридически специалисти.  Бих искал да подчертая, че реномираните посреднически агенции имат 

назначен юрист на щат или работят в сътрудничество с адвокати и юристи, поради което разполагат с 

капацитета и компетентността да предоставят и тази услуга на клиента.  

 

С оглед гореизложеното, с настоящото заявление Ви приканваме в най-кратък срок да 

публикувате в електронното издание на вестник „КАПИТАЛ” материал – опровержение, с което да 

бъде опровергана изложената в горепосочената публикация информация, представяща бранша на 

посредниците по сделки с недвижими имоти в негативна светлина, както и съдържаща подвеждащи, 

неточни и пределно обобщени твърдения.  

НСНИ приветства и зачита свободата на словото и изразяването на мнение, но е против 

използването на тази свобода за тесни комерсиални и търговски интереси на определени лица и 

когато това става в ущърб на доброто име и законните интереси на бранша и членовете на 

Сдружението, които НСНИ има за цел да защитава и отстоява.  

 Заявяваме, че НСНИ като засегната страна желае да се ползва от правото на отговор на основание 

Резолюция (74)26 на Комитета на министрите към държавите- членки относно правото на 

отговор, както и Препоръка (2004)16 на Комитета на министрите на държавите-членки 

относно правото на отговор в новата медийна среда. Република България, като член на Съвета на 

Европа, е обвързана с приетите от тази международна организация актове, целящи уеднаквяване на 

социалната и правната практика на страните-членки на организацията. В тази връзка, както и по 

отношение на факта, че правото на отговор е общопризнато от националните и международни 

съдилища субективно право, моля да имате предвид задължението на представляваната от Вас 

медия да осигури право на отговор чрез публикуване на опровержение на изложеното в 

публикацията, в което по ясен и недвусмислен начин да бъде посочена обективната истина. 

 

 

 

 

С уважение: 

Добромир Ганев  

Председател на Управителния съвет на „Национално сдружение Недвижими имоти” 
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