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Стр. 1 

 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация Отговор  

Умение D 
Ниво 3 

 
 

1-ва част 
 

Вие сте видяли обява за къща на плажа, която се дава под наем извън сезона. Месец 
април ви интересува, защото имате 2 седмици отпуск. 
 

Под наем добра цена март май. Къща всяк. комфорт. Градина. 
 
Вие телефонирате във вестника за информация. Насочват ви към собственика, г-н 
Гропирон, тел. 04 12 28 30 30, ул. Борова 25, 06300 Буржий. 
 
Вие предпочитате да напишете писмо, вместо да телефонирате, за да имате писмен 
отговор, което е веществено, в случай че... 
 
И тъй, вие пишете на собственика, за да получите повече сведения за къщата. В писмото 
си, за по-голяма яснота вие правите въпросник. Вие се надявате собственикът дa отговори 
точка по точка на въпросите ви. 
 
 

 
Г-н Марк ДЕЛИЙ 
Ул. Стария мост 18    Монжениу, 4 януари 08 
95650      Монжениу 
 
     До г-н Гропирон 
     Ул. Борова 25 
     06300  Буржий 
 
      Господине, 
 
      В отговор на обявата, която сте пуснали на 2 януари във вестник Иконом, 
проявявам интерес за наемането на вашата къща в Либур-сюр-мер и бих искал да 
получа повече информация. 
 
1. Къщата близо ли е село Либур? Може ли да отиде пеш? 
 

2. На какво разстояние е къщата от плажа и плажът от пясък ли е? 
 

3. Коя е най-близката гара? 
 

4. Колко стаи има къщата? 
 

5. Скоро ли е построена къщата? 
 

6. Има ли отопление в къщата? 
 

7. Ще се съгласите ли да дадете къщата под наем за две седмици през април? 
 

8. Приемат ли се животни (имам 2 много чисти кучета)? 
 

9. Колко капаро трябва да платя, за да резервирам къщата? 
 
      Като благодаря предварително за отговора, ви моля да приемете, Господине 
най-добрите ми пожелания. 
 

Марк ДЕЛИЙ 
 
 

Минете на следващата страница 
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Вие получавате писмо, което не държи сметка на вашия въпросник: 
 
 

 
Г-н Гропирон 
Ул. Борова 25                                                           Буржий, 7 януари 08 
06300  Буржий 
 

Госпожо, Господине, 
 

В отговор на вашето писмо, мога да добавя към обявата и 
следната информация. Къщата, двуетажна предлага целият 
комфорт на една ваканционна къща. На първия етаж има 
обширна всекидневна с камина в селски стил, голяма, добре 
оборудвана кухня с електрически плочи, хладилник, много 
шкафове; има стая с изглед към градината, WC и мокро 
помещение. Вторият етаж предлага две спални, баня с вана, 
WC, шкафове. 
 

Извън най-необходимото се намират и микровълнова 
фурна, тостер и телевизор. 
 

Една голяма градина около къщата ще ви позволи да се 
храните навън сред вековни дървета и цветни лехи. Къщата е 
много тиха. Магазините и плажът са близо. 
 

Наемът за 2 седмици извън сезона е много изгоден, защото 
не надхвърля 800 €, като разходите за газ и електричество не са 
включени, както си е редно. 
 

Тъй като има много заявки за къщата през пролетта, ще 
ви помоля да внесете като капаро половината от цената, за да 
я резервирате. 
 

Като ви благодаря за най-бърз отговор с вашето решение, 
ви моля да приемете, Госпожо, Господине, най-добрите ми 
чувства. 
 
 
       Артюр Гропирон 
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2-ра част 
 
 
 

Според писмото, къщата изглежда, че отговаря на вашите очаквания. Вие поемате 
ангажимент като изпращате писмо за заявка и сумата на исканото капаро. Вие 
пишете писмо със заявката си. 
 
 
 

 
Г-н Марк ДЕЛИЙ 
Ул. Стария мост 18    Монжениу, 8 януари 08 
95650      Монжениу 
 
     До г-н Гропирон 
     Ул. Борова 25 
     06300  Буржий 
 
      Господине, 
 
 
 
В отговор на вашето писмо от 7 януари, желая да наема вашата къща в 
Либур за периода 11 – 25 април 08. къкто пожелахте, тук ще намерите 
приложено капарото, съответстващо на половината от сумата за наема, 
или 400 €. 
 
Като ви благодаря, че ще имате предвид моята резервация, ви моля, 
Господине, приемете най-добрите ми чувства. 
 
 
     Марк ДЕЛИЙ 
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3-та част 
 
 

 
Вие пристигате на мястото на 3 април и веднага установявате, че нищо не 
съответства на обявата. Къщата е мръсна и се руши, липсват съществени неща и 
някои уреди не работят. Искате или да ви върнат капарото, или да ви настанят 
другаде. Телефонирате на номера, даден ви от вестника и попадате на секретарка. Тя 
ви казва, че рекламации оп телефона не се правят. Трябва да се изпрати писмо. И 
така, вие пишете писмо – рекламация до собственика. 

 
 
 

 
 
 
Г-н Марк ДЕЛИЙ 
Ул. Стария мост 18    Монжениу, 12 април 08 
95650      Монжениу 
 
     До г-н Гропирон 
     Ул. Борова 25 
     06300  Буржий 
 
      Господине, 
 
Наех за 2 седмици вашата къща в Либур-сюр-мер и се нанесох снощи. Обаче 
къщата не съответства въобще на описанието, което направихте в писмото си 
от 7 януари, нито впрочем, на текста от обявата във вестник Иконом. Къщата е 
мръсна и се руши и някои уреди не работят. 
 
Следователно, аз искам или да ми се върне капарото, или да намерите къде да 
живея за останалата част от периода. 
 
В очакване на отговора, ви моля, Господине, да приемете най-добрите ми чувства. 
 

Марк ДЕЛИЙ 
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На другия ден вие получавате следното писмо. 
 
 
 

 
Г-н Гропирон 
Ул. Борова 25                                                           Буржий, 14 април 08 
06300  Буржий 
 

Госпожо, Господине, 
 

В отговор на вашето писмо, ви информирам, че вашата рекламация не 
може да бъде приета в никакъв случай, тъй като помещенията и тяхното 
състояние отговарят на обявата. Впрочем, ние никога не сме имали оплаквания 
от предишни наематели. 

 Приемете,  Госпожо, Господине, искрените ми почитания. 
 
 
       Артюр Гропирон 
 
 

 
 
 
 
При тая пълна нечестност на собственика, вие се обръщате към една Асоциация за 
защита на потребителите. Вашият събеседник по телефона, много любезен, ви казва 
да подготвите досие и да го изпратите до Асоциацията. 
 
 
 

И така, вие подготвяте досие. 
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Като начало вие обикаляте всяка стая, после градината и сте си взели следните 
бележки: 
 
 

Мръсна къща, мирише на застояло и мухъл. 
Коридор  Крушка на таван - изгоряла (не се вижда при влизане!) 
Всекидневна  - влага по стените 

- под прозореца – отлепени тапети 
- електрически радиатор – на работи 
- телевизор – не работи (има звук, но не образ) 
- изтърбушено канапе в дясната страна (усещат се пружините!) 
- перде ляв прозорец - скъсано 
 

Кухня  - микровълнова – не работи 
- само 3 чинии и 1 касерола 
- няма печка 
- изкривени, неизползваеми прибори за хранене 
- мушама – надупчена от цигари 
 

Спалня  
(І етаж) 

- няма перде на прозореца 
- старо и неудобно легло 
- мръсно одеало – на петна, в единия край - мухлясало 

Спалня  
(2 етаж) 

- линолеум – скъсан /риск от падане/ 
- нощна лампа – счупена /няма светлина/ 
 

Баня  - вана: подвижния душ дава теч 
- запушена мивка 
 

Градина  - морава – неподстригана /трева стига 50см 
- няма стол и масау за да се седне за обяд 
- няма растения, нито лехи с цветя 

Разположение 
къща 

- магазини: само малка бакалничка на 1 км 
- плаж – на 3 км 
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Сега ще попълните и подредите бележките си. Напишете ясно какво сте отбелязали 
досега. 
 
 
 
Коридор: 
Крушка на таван е изгоряла, така, че не се вижда нищо при влизане! 
 
Всекидневна: 
Има влага по стените, тапетите под прозореца са отлепени. Електрическият 
радиатор не работи; телевизорът не работи (има звук, но няма образ). Канапето 
е изтърбушено в дясната страна (усещат се пружините!) и пердето левия 
прозорец е скъсано. 
 
Кухня: 
Микровълновата фурна не работи. Има само 3 чинии и 1 касерола и няма печка. 
Приборите  за хранене са изкривени и неизползваеми. Найлоновата мушама е 
надупчена от цигари. 
 
Спалня на І етаж: 
Няма перде на прозореца. Леглото е много старо и неудобно. Одеалото е мръсно, 
на петна и мухлясало в единия край.  
 
Спалня на 2 етаж: 
Линолеумът е скъсан човек може да падне. Нощната лампа е счупена няма 
светлина. 
 
Баня: 
Във ваната, подвижния душ капе непрекъснато. Мивката е запушена. 
 
Градина: 
Моравата не е подстригвана и тревата достига 50см височина. Няма нито стол, 
нито маса, за да се седне навън или да се обядва и няма растения, нито цветни 
лехи, както беше в обявата. 
 
Околности: 
Няма магазини наблизо, само една малка бакалничка на 1 км. Що се отнася до 
плажа, той е на 3 километра от къщата. 
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5-та част 
 
Вие сте споделили разочарованието си с бакалина. Ето какво ви отговаря тай:. 

 
 
« Ами, драги Господине, мога да ви кажа, че не сте първият с такова лошо 
приключение. Чакайте да си спомня... Беше... да! Точно така! Беше, най-напред, през 
май миналата година. Една млада двойка с бебе беше наела тази дяволска къща за ... 
мисля... да, така! За 2 седмици, точно като вас! Е, като пристигнаха, бяха толкова 
разочаровани, че дойдоха при мене. Трябва да ви кажа, че съм единствения ви съсед 
търговец. Да де, ако мога да кажа „съсед”, защото разстоянието е цял километър. 
Накратко, те ме повикаха да видя къщата. Не можех да повярвам! А собственика не 
искаше и да чуе за връщане на капарото. Те си заминаха след 4 дни. А после беше и 
онова семейство... помниш ли Жьонвиев (това е жена ми, тя е в задната стая). 
Родители с 3 деца. Един тийнейджър доста капризен и 2 по-малки момичета, 
близначки, много мили и възпитани. Добре, накратко. Те пък бяха наели къщата за целия 
месец юли. Цял месец, представяте ли си? И на висока цена, на всичко отгоре! Е, беше 
лято и влагата, липсата на отопление, това минаваше. Но 3 чинии за 5 души! Цял месец 
ядоха от картонени чинии, които си купуваха от мен и купиха печка и тенджери, които 
се взеха на тръгване. А после беше и господина от месец октомври. Доста затворен 
мъж. Все пак, след седмица, като дойде за покупки при мен, проговори. Изля си душата. 
Беше я наел за целия октомври с мисълта да пише книга край морето през есента. Не 
знам дали после е написал книгата си, но си тръгна след 2 седмици с хрема и даде 
собственика под съд. Не знам какво е станало после. Тъй че, виждате... не сте 
единствените!» 
 
За да попълните вашето досие за Асоциацията, вие ще резюмирате в 7 – 10 реда 
това, което е разказал бакалина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Минете на следващата страница 

 
 
Бакалинът, който е на 1 км от къщата ми разкри, че аз не съм първия, 
който се е оплакал от тази къща под наем. Миналия май една млада 
двойка с бебе са наели къщата за 2 седмици. Те са си тръгнали след 4 дни 
без да могат да си получат капарото. Едно семейство с 3 деца е наело 
къщата за целия месец юли. Купували са си картонени чинии и кухненски 
съдове, които после са си отнесли. И накрая, през октомври, един 
господин, който я е наел за целия месец си е тръгнал след 2 седмици много 
настинал. Той е дал собственика под съд. 
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6-та част 
 
 
Сега ще подготвите фиш, за да отбележите кое не е отговорило на вашите 
очаквания. За това, вие ще повторите oбещанията от първото писмо на 
собственика, а насреща – това, което сте намерили на мястото. 
 
 

 
Къщата, на 2 етажа, предлага целия 
комфорт на една ваканционна къща. 
 

 
Няма никакъв комфорт в тази къща. 
Тя е влажна и отоплението във 
всекидневната не работи. 

 
На първия етаж има обширна 
всекидневна с камина в селски стил, 
голяма, добре оборудвана кухня с 
електрически плочи, хладилник, много 
шкафове, стая с изглед към 
градината, WC и мокро помещение. 
 

 
Кухнята не е обзаведена като за 
семейство. 3 чинии и само 1 касерола 
(няма печка) не позволяват да се 
приготвя храна. 

 
Вторият етаж предлага две спални, 
баня с вана, WC, шкафове. 
 

 
Една от спалните е неизползваема: 
няма светлина и линолеумът е скъсан 
което може да предизвика сериозно 
падане.  
 

 
Извън най-необходимото се намират 
и микровълнова фурна, тостер и 
телевизор. 
 

 
Микровълновата фурна и телевизорът 
не работят. 

 
Една голяма градина около къщата ще 
ви позволи да се храните навън сред 
вековни дървета и цветни лехи.  
 

 
И не може да се храним навън – няма 
маса и столове. Няма нищо от 
описанието. Няма и цветя. Затова 
пък тревата достига 50 см височина 
 

 
Магазините и плажът са близо. 

 
Единственият магазин е една малка 
бакалничка на 1 км. Плажът е на 3 
километра от къщата. Не може да се 
каже, че е наблизо. 
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 7-ма част 
 
 
 
За да допълните своето досие, вие ще уточните какво очаквате от собственика и 
какво искате да получите с посредничеството на Асоциацията. Мислете за себе 
си, но и за предишните наематели, както и за бъдещите, които рискуват да бъдат 
измамени по същия начин. Отбележете най-малко 3 идеи. 
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- Собственикът трябва да ми върне платеното капаро. 
 
- Трябва да ми плати за нанесени щети и накърнени интереси, за това, че е 
развалил 2-те седмици отпуск със сумата 100 €. 
 
- Трябва да сложи къщата в ред, ако иска пак да я дава под наем. 
 
- Вестникът не бива да му позволява да пуска пак обява, докато не се 
докаже, че тя не е лъжлива. 
 
- Трябва да се влезе във връзка с предишните наематели, за да могат и те да 
ползват обезщетение. 
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 8-ма част 
 
 
Вие сте напуснали тази къща и сте се върнали у дома си. Намирате в компютъра 
си e-mail от приятел, който не знае за вашите несполуки. 
 

Здравей! Намирам за много добра идеята ти да наемеш къща на 
плажа извън сезона, за да платиш по-евтино и да избегнеш тълпата 
почиващи! s vacanciers! Надявам се, че е било много приятно. Ще 
последвам примера ти, тъкмо намерих една обява, супер. Ще я запазя 
за началото на май. До скоро! Алекс 

 
Вие веднага му телефонирате, но няма никой. Така че му изпращате e-mail в 
отговор на неговия. В този e-mail ще опишете какво ви се е случило. После ще му 
дадете ясни разпореждания, за да не бъде измамен... После ще му изпратите като 
приложен документ това, което искате да питате собственика. Във вашия e-mail 
трябва да обясните с няколко думи на приятеля си защо искате да получите от 
собственика точни отговори. 
 

 
 

Минете на следващата страница 

 

 
Здравей Алекс! Опитах се да телефонирам, но нямаше никой. Случи ми се 
мръсна история с тази къща под наем. Къщата не отговаряше по никой 
начин на това, което беше обявено. Наистина не можех да остана и да 
искарам приятна ваканция! И други преди мен са били измамени. Това там си 
е станало навик! Сега съм на етап да си искам капарото от собственика. 
Цената беше много висока като за качеството на къщата. Искам също да ми 
плати обезщетение, защото си провалих ваканцията заради неговата 
фалшива обява за мястото.  
Така че, следвай съвета ми: ще трябва да поискаш от собственика да ти 
изпрати фотография на имота, така ще имаш някаква представа. Ще трябва 
да платиш минимално капаро за резервацията и да кажеш, например, че ще 
внесеш останалото, като се нанесеш. Недей да плащаш половината, както аз 
направих. Ако жилището не е подходящо и не можеш да се разбереш със 
собственика, веднага се свържи с Асоциацията за защита на потребителите, 
която ще направи необходимити постъпки. Успех! До скоро! Марк  
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Асоциацията за защита на потребителите работи с едно списание. Това списание 
публикува редовно статии за измами, чиито жертви са потребителите. 
Асоциацията ви моли да напишете за вашата злополучна история, за да бъде 
публикуван в списанието. 
 

Сега вие ще направите план на текста, който ще стане статия. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРАЙ НА ИЗХОДНОТО НИВО 
______________________________________________________________ 

 

 

 
Примамлива обява 
 
 
Писмо клише пълно с лъжи 
 
 
Разказ за състоянието на къщата 
 
 
Несъгласие за взаимно споразумение /извън съда/ 
 
 
Помощта на Асоциацията 
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