
Инвестиции  

в недвижими имоти 

 

През последните няколко години в мисленето на българина по отношение на 

недвижимите имоти настъпи една много сериозна трансформация. 

Многовековната максима „Имот не се продава” буквално беше пометена от 

разбирането, че имотът трябва да носи пари. 

От две години насам в нашата страна нахлу вълна от английски, холандски, 

датски, руски, гръцки, израелски и турски инвеститори. Изобщо инвеститори от 

цяла Европа и от други и дори далечни континенти. Всички те дойдоха от 

динамични пазари на недвижими имоти, където развитието на националната 

икономика и геополитиката рефлектират пряко на цените на недвижимото 

имущество и на инвестираните в него средства. 

От своя опит чуждестранните инвеститори отлично знаеха, че когато България 

влезе в Европейския съюз, цените на недвижимите имоти ще изравнят с техните. 

По този начин бяха привлечени както купувачи на малки и средни имоти, така и 

изключително големи инвеститори. 

Участниците в пазара на недвижими имоти в България с различни чувства си 

спомнят събитията преди три години, когато се зароди еуфорията с цените на 

жилищата в София. Разбира се, споменаването на някаква дата за началото на 

този процес е съвсем условно, но всички от сферата на недвижимите имоти са 

единодушни, че “освобождаването” на цените започна след дългата ваканция от 

Великден до Гергьовден през м.май 2003 г. Веднага искам да кажа, че връщам 

календара назад не от някаква носталгия, а защото това, което се случи тогава, е 

нагледно доказателство за закономерния характер на явленията. 

Много и различни фактори се посочват като причина за бума на цените на 

недвижимите имоти през изминалите години. Но като че ли основните 

“виновници” си остават приемането на страната ни в НАТО и Европейския съюз 

и либерализацията на банковото кредитиране. И всичко това в съчетание със 

стратегическото географско разположение на България. 

Обръщаме още веднъж поглед към изминалите три години, за да си дадем ясна 

представа, че за този сравнително кратък период цените на различни сегменти от 

пазара на недвижими имоти са се увеличили два, три, пет, десет и повече пъти. 

Така например според седмичната статистика на в. „Софийски имоти” един 

типичен панелен двустаен апартамент в столичния ж.к. Младост 3 от 15 000 евро 

през пролетта на 2003 г. е поскъпнал до над 36 000 евро през пролетта на 2006 г. 

Рекордьори по ръст на цените обаче са парцелите. За същия период и според 

същия източник квадратният метър в района на Аерогарата осреднено е 



поскъпнал от 20 на 75 евро, в Студентски град – от 36 на 174 евро, а по бул. Т. 

Александров – от 90 на повече от 900 евро. Подобни са цифрите, които показват 

темповете на нарастване и на много места по Черноморието и планинските ни 

курорти. 

Очевидно е, че сделките, сключвани преди около две години, за броени месеци 

са носили солидна доходност. А това беше достатъчно да подейства като магнит 

за инвеститорите и да отключи инвестиционния процес в България. Ще се 

подкрепя само с един цитат от сайта www.hunt4bulgaria.co.uk, където 

английската компания „Ловци на български имоти” съветва своите сънародници 

как да си намерят специален дом в нашата страна:”Засега българските имоти не 

са все още толкова скъпи и луксозна вила за уикенда близо до плажа може да се 

купи доста евтино. Но цените се повишават бързо и мнозина твърдят, че сега е 

превъзходното време да се купува дом в България. Направете го!” 

Сайтът на английската компания с красноречивото име сега е едно от десетките 

и дори стотици пространства в Интернет, посветени специално на нашата 

страна. Всяка седмица през изминалите години можеха да се открият по няколко 

нови уеб адреса, създателите, на които се представяха за най-добри консултанти 

по недвижими имоти в България. Сега витрината на българските имоти в 

Мрежата изобилства от предложения. Специално за чуждестранните купувачи 

свои индивидуални сайтове са създали и почти всички български агенции. Те се 

надпреварват да представят оферти за закупуване на втори дом в нашата страна, 

както и своя пълен арсенал от услуги. 

Извън всяко съмнение е, че основната цел на всеки инвеститор е да увеличи 

вложените от него средства. Разбира се, през различните периоди процентът на 

доходност от българските имоти беше различен. В началото на м. ноември 2004 

г. във в. „Строежи и имоти” публикувах статия със заглавие „България е 

Клондайк за инвеститорите” и тогава това наистина беше така, защото през този 

период парите в недвижими имоти се удвояваха за по-малко от година. По 

същото време в стара Европа доходността от вложения в имоти се измерваше 

едва с няколко процента.  

За кратък период от време инвестиционният натиск върху българския пазар за 

недвижими имоти стана изключително силен, цените шоково се повишиха, а 

доходността започна да се „снишава”. Дойдоха първите призиви за 

предпазливост, в общественото пространство се заговори, че „балонът може да 

се спука”. В своя статия във в. „Стандарт” финансовия аналитик Андрей Пръмов 

също призова към внимание, като припомни сътресения на английския и 

американския пазар за недвижими имоти. 

Предпазливостта обаче е присъща черта на разумния инвеститор. Макар 

България и другите страни от Източна Европа да остават привлекателни за 

http://www.hunt4bulgaria.co.uk/


инвестиции в имоти, тъй като доходността тук е близо три пъти по-голяма, 

отколкото в Лондон и Париж, много компании остават сдържани и отлагат 

навлизането си на българския пазар. Дори и за неспециалистите е очевидно, че 

вече се наблюдава пренасищане в предлагането. А това е още един сигнал за 

предпазливост на инвеститорите. 

Много хора допускат, че след 2007 г. цените на имотите ще скочат с нови 30-40 

%. Но според Орлин Владиков – председател на Националното сдружение за 

недвижими имоти това няма да се случи ”Опитът на Чехия, Полша и Унгария 

обаче показва, че след присъединяването им цените спаднаха с 20-25 %. 

Причина за това са активната намеса на банките и облекченото ипотечно 

кредитиране, както и интензивното строителство и предлагане на нови имоти. В 

България протичат същите процеси” казва той.  

Основен „играч” на пазара за недвижими имоти в нашата страна през 

последните две години безспорно е новото строителство. Трайна тенденция е 

купувачите да търсят предимно нови жилища. В свое интервю управителят на 

„Олимп-ЮВ” Михаил Септемвриев казва: „Във всички райони на София, 

Черноморието, Банско и в цялата страна младите български семейства, както и 

чуждестранните купувачи търсят основно апартаменти ново строителство. 

Новото строителство привлича със своите цени. Твърде често новите строежи в 

стари жилищни квартали струват колкото старите панелни апартаменти. В 

същото време те се изпълняват със съвременни материали, имат функционално 

разпределение и предлагат европейско ниво на обитаване и стил.” 

Вторичният пазар в София изобилства от предложения за продажби, но повече 

от две трети от сделките в столицата са за жилища в строеж. Очакванията на 

много от брокерските агенции, са цените в отделните райони да престанат да се 

„движат в пакет”. С течение на времето отклоненията от средните стойности ще 

се засилят в зависимост индивидуалните особености и състоянието на 

жилището. 

За разлика от други страни, у нас сделките „на зелено”са все още честа практика. 

Така новодомецът купува още преди да са възникнали фактическите основания, 

тъй като според българското законодателство предмет на покупко-продажба 

може да бъде жилище, което е поне на груб строеж. Освен за строителните 

предприемачи, такава сделка е примамлива и за купувачите поради факта, че 

колкото на по-ранна фаза от изграждането на сградата се дават парите, толкова 

цената на жилището е по-ниска. Така инвестираните в строежа средства имат 

“прираст” от 15 до 20 процента след завършването на сградата.  

За разлика от сделките на вторичния пазар, където жилището се проверява за 

наличието на тежести, при покупката “на зелено” такова “подсигуряване” на 

практика не може да се направи. Строителят или е собственик на терена, който в 



повечето случаи е ипотекиран, или има учредено право на строеж от 

собственика на парцела. Единствената защита за направената инвестиция е 

добрата репутация на предприемача. 

 

* * * 

Анализаторите на пазара отчитат, че в началото на 2006 г. съотношението в 

търсенето и предлагането на нови жилища се е обърнало. А това означава, че 

предлагането е започнало да превишава търсенето. Тази тенденция ще продължи 

и през идващите 12 – 18 месеца. Според наличните данни до средата на 2007 г. 

само в София ще бъдат въведени в експлоатация три пъти повече жилищни 

имоти, отколкото през миналата година. В ценово отношение обаче жилищата в 

София изчерпват своя потенциал и тяхното поскъпване – според мнението на 

Страхил Иванов, управител на агенция „Явлена”, - ще бъде много по-малко, 

отколкото при офисплощите и индустриалните имоти. 

Трябва да кажем, че в жилищния сектор наемите все още „изостават” в ценово 

отношение. Показателно тук е след колко години получените от наем суми ще 

възстановят вложените за покупката на жилището средства. При малките 

жилища в София сега този срок е около 12 години, докато при двустайните и 

тристайни апартаменти е необходимо значително повече време. Трябва да имаме 

предвид, че в жилищния сектор наемите са тясно обвързани с нивото на 

доходите. В повечето европейски страни наемите обикновено са от 8 до 12 

процента от средната заплата, докато в България наемите се изравняват със 

средната заплата в някои сектори. 

Извън столицата инвеститорите се движат по отъпканите туристически 

маршрути, а най-оживеният от тях без съмнение води към българското 

Черноморие, което с всички свои дадености отговаря на представата на 

западноевропейците за Place in the Sun. За кратък период от време интересът за 

купуване на имоти във всички райони близо да крайбрежието предизвика 

небивало по своите мащаби строителство и бързо покачване на цените и на 

терени, и на застроени площи. Урегулираните парцели в строителни граници с 

лекота достигнаха 200, 300 и повече евро/кв.м., а предложенията за продажба на 

апартаменти с добро местоположение надхвърлиха 1000 евро/кв.м. 

Изключително активен е и процесът за смяна на предназначението на 

земеделски земи, особено в района от Влас до Приморско, където хиляди декари 

от ниви са се превърнали в парцели за строитлество. 

Един голям проблем, който се създаде по Черноморието, е, че инвеститорите 

изпревариха законодателите. На практика се получи така, че Законът за 

Черноморското крайбрежие, където се определя зонирането на терените, 

плътността на застрояване и озеленяване, височината на сградите и други 



нормативи, идва като качулка след пороен дъжд. На отделни места 

строителството за кратко време се разгърна с гигантски темпове, 

презастрояването е спътник на много от курортните ни селища. Христоматиен 

пример в това отношение е Слънчев бряг, който от курортен е заприличал на 

жилищен комплекс. Въпреки това рекламните пана край строежите обещават на 

инвеститорите 25 % годишна възвращаемост. 

Негативното въздействие на презастрояването се коментира често както на 

различни форуми, така и в журналистически публикации. Изказват се опасения, 

че това ще отблъсне голяма част от по-заможните туристи, което ще свали 

равнището на курорта като цяло. Това неизбежно ще дръпне назад и цените на 

жилищна площ, а обещаната годишна възвращаемост ще остане само на хартия. 

В същото време по природни дадености плажната ивица на Слънчев бряг има 

световна слава и от тази гледна точка имотите, които са на първа линия ще 

запазят своя висок рейтинг. 

 

* * * 

На силен инвеститорски интерес се радват и планинските ни курорти. Без 

съмнение, най-голямо е развитието в Банско, където цените на застроената площ 

вече имат надстолични равнища. Само за няколко години малкото планинско 

градче се превърна в ски курорт със световна известност. Огромен е и интересът 

на български и чуждестранни купувачи на недвижими имоти. Цените държат 

трайна тенденция на повишение, а инвестицията тук е сред най-печелившите. 

Със своите повече от 240 слънчеви дни в годината Пампорово се счита за „най-

топлия” български планински ски-курорт. Климатът е мек поради 

средиземноморското влияние, надморската височина е 1650 метра, а дебелината 

на снежната покривка през зимата е около метър и половина. През летните 

месеци средните температури в Пампорово са около 18 градуса, което ви 

осигурява едно бягство от летните горещини в равнината. Планинските поляни 

са обсипани с горски цветя и билки, а въздухът ухае на бор. 

За средните Родопи и за областта на Пампорово е характерно и едно явление, 

което се среща на много малко места по света. Това е отрицателната йонизация 

на въздуха, което е изключително полезно за човешкото здраве. Така Пампорово 

се превръща в един целогодишен курорт, което е изключително благоприятно за 

развитие на строителството и инвестициите в недвижими имоти. Макар в 

момента тук да се изграждат няколко големи проекта, курортното усещане се е 

запазило, тъй като те се вписват природната среда. 

Инвестиционният процес в най-близкия до София планински курорт се свързва с 

мегапроекта „Супер Боровец”. В този връзка развитието на пазара на терени 

тепърва ще набира сили, като това ще зависи от конкретните параметри на 



проекта и районите, които пряко ще засегне. Разработването и реализирането на 

проекта се очертават като пример за добро взаимодействие между общинските 

ръководства, изпълнителната власт и инвеститорите. 

Най-новата „стока” на българския пазар за недвижими имоти са ваканционните 

селища и комплексите от затворен тип като цяло. Ще използвам думите на 

управителя на строителна компания „Бокар” Егмонт Якимов, за да изтъкна 

предимствата на затворените жилищни комплекси: „Там идеите могат да се 

развихрят и да се направят много по-добри неща, отколкото в строителството на 

отделни блокове. Колкото и красив да е един блок, не знаеш какво ще изникне в 

съседство.”  

Като правило комплексите от затворен тип се изграждат извън типичната 

градската среда, обикновено са в курортите или в местности, подходящи за 

почивка. Независимо дали са край морето, в планината или в околностите на 

столицата, те са проектирани така, че да се вписват в природната среда. 

Обитателите им се ползват от предимството на уединението в една 

самостоятелна къща в съчетание с общи комуникации и поддръжка. Всяка от 

къщите притежава и собствено дворно пространство, което се развива според 

индивидуалните предпочитания на собствениците. В комплексите има магазини, 

детски площадки, дори SPA центрове, контролиран достъп и денонощна охрана. 

Комплексите от затворен тип са особено привлекателни за инвеститорите. 

Според управителя на „Олимп-ЮВ” Михаил Септемвриев „те са предпочитани 

поради високия стандарт, която осигуряват. Комплексите отговарят на 

завишените критерии на по-заможните български купувачи, както и на 

изискванията на чуждестранните клиенти.”  

Специално внимание предизвикват затворените комплекси, които се предлагат в 

столичните квартали Бояна, Симеоново и Драгалевци, където се съчетават 

близостта до градската среда с чистотата и тишината на природата.Именно със 

затворените комплекси се свързва и развитието на София в южна посока. В 

близките години се очаква реализирането на няколко големи проекта на площ от 

20 до 30 дка, в които ще има по няколкостотин жилища и къщи.  

Особено често напоследък в общественото пространство се употребява терминът 

„втори дом”. Макар притежаването на вила или селска къща да е присъщо на 

голяма част от средностатистическия българин, понятието „втори дом” 

обикновено се свързва с купуването на ваканционен имот. А това явление се 

зароди едва през последните години, донесено от чуждестранния инвеститорски 

интерес към нашата страна. Към покупката на „втори дом” се насочиха и много 

наши сънародници, които живеят или работят в чужбина, както хора със 

свободни средства. Именно в отговор на този интерес е разгърналото се 



мащабно строителство и предлагане на апартаменти в морските и планински 

курорти. 

В свое интервю за Investor.bg Ричард Бълок, чиито брокерски компании активно 

работят на българския и испанския пазар, прогнозира, че пазарът на българските 

ваканционни имоти ще се развие добре в средносрочен и дългосрочен  аспект. 

Това се дължи на факта – обяснява той, - че собствениците се завръщат отново и 

отново в имота си, което ще поддържа интереса към страната, така че ще се 

появят нови купувачи заради положителната информация за страната, която се 

разпространява от уста на уста. 

Успоредно с купуването на „втори дом”, на пазара за недвижими имоти се появи 

и необходимостта от услугата „управление на имот”. По своята същност това 

представлява упълномощаване на някого от собственика на имота, който от 

негово име се грижи за стопанисването, поддръжката и осигуряването на 

наематели. Като правило това са агенциите за недвижими имоти. Твърде често 

компаниите, които предлагат за продажба ваканционни имоти по Черноморието 

или в планинските курорти, също предлагат на своите клиенти да управляват 

целогодишно техните имоти, като се грижат за осигуряването на наематели 

извън времето, когато апартаментът се ползва от собствениците. Тази услуга е 

добре позната и очаквана от чуждестранните инвеститори, но напоследък тя се 

приема добре и от българските купувачи на „втори дом”. 

Като тенденция в развитието на инвестиционния процес в нашата страна могат 

да се определят големите търговски центрове. Световната практика на едно 

място да се събират търговски обекти, развлекателни центрове и хранителни 

заведения в т.нар. Mall очевидно намира благоприятна почва и у нас. Само в 

София през тази година се завършват три такива обекта - "Мол София" на ъгъла 

на бул."Ал. Стамболийски" и ул. "Опълченска", "София сити център" срещу 

хотел "Хемус" и "Скай сити" в кв. "Гео Милев". Трите обекта общо предлагат 

близо 60 хил.кв.м. търговска площ. Предвижда се Mall модата да напусне 

столицата, като подобни търговски комплекси се проектират край Велико 

Търново и Бургас. 

Въпреки появата на двата софийски мола - "Мол ъф София" и "София сити 

център", търсенето на магазини по скъпите столични улици остава по-голямо от 

предлагането. “Витоша” продължава да е 22-рата най-скъпа улица в света в 

класацията на световната агенция “Кушман и Уейкфийлд”. Преди около половин 

година агенцията обяви, че с наемни цени от 130 евро/кв.м. 

столичният булевард заема това място сред 47 страни, обхванати от класацията. 

Наемането на площи в големите търговски центрове излиза значително по-

евтино отколкото по „Витошка”, „Граф Игнатиев” и други централни софийски 

улици. Наематели в моловете са престижни модни фирми, магазини за битова 

техника и супермаркети. 



Според изследване на пазара, направено от международната агенция за 

недвижими имоти "Colliers International” търсенето на търговски площи през 

следващите години ще продължи основно в София, Пловдив, Варна и Бургас. 

Причините за това са навлизането на големи международни компании, особено 

след приемането ни в Европейския съюз през 2007 г., както и заради развитието 

на туризма. Средната доходност от търговски площи е около 10% годишно, като 

тенденцията е тя да се задържи в тези рамки през следващите години. 

Един значителен сегмент на пазара за недвижими имоти са офисплощите. 

Благоприятната бизнессреда в нашата страна през последните години доведе на 

българска територия представителства на много крупни чуждестранни 

компании. Български фирми също натрупаха значителен потенциал. Без 

преувеличение може да се каже, че по отношение на бизнесплощите в столицата 

и в големите градове се наблюдава траен инвеститорският интерес, а 

анализаторите все още считат, че потенциал тук има. Доходност за 

инвеститорите носи както предприемачеството, така и последващото управление 

на сградата. Според доклад на Credit Anstaldt, инвестиционната банка на групата 

HVB  Bank Austria  Unicredit group, коментиран от imoti.net, доходността при 

офисплощите също проявява тенденция към намаляване. Според доклада 

типичните инвеститори, които разчитат на печалба от покупката и управлението 

на вече построени сгради, отстъпват място на компаниите, които сами изграждат 

и впоследствие управляват проектите си. По този начин те съчетават печалбата 

на предприемача от маржа в строителството, и на инвеститора  от отдаването на 

имота под наем. Според мнението на изпълнителния директор на компанията за 

бизнес имоти "Фортън интърнешънъл" Валери Вълчев, перспективата в 

дългосрочен план е изграждането, отдаването под наем и продажбата на готови 

сгради. Това обаче няма как да се случи преди навлизането на големите 

институционални инвеститори, уточнява той. 

Една ясно очертана тенденция се наблюдава в столицата, където безспорно е 

най-голямото „потребление” на офисплощи. Инвеститорският интерес твърдо се 

измества от центъра към периферията по булевардите с добра комуникация. 

Едно от обясненията за това е изчерпването на качествените офиси в 

централната част. Но може би по-важната причина е, че големите компании все 

повече търсят лукса в своите офиси за сметка на удобството от 

местоположението.  

Специално трябва да отбележим грандиозният проект „Бизнес парк София”, 

който твърде често в журналистическите публикации се нарича „град в града”. 

По своите показатели той наистина е най-големият бизнес адрес в страната – 29 

сгради, 200 компании, 5000 служители, хотел „Holiday Inn” със 120 места, 2 

хипермаркета, 15 ресторанта, 25 магазина и кино „Арена” с 15 салона.  



Инвеститор на проекта е “Линднер холдинг” – първото дружество в България, 

което през 2004 г. получи от българската агенция за инвестиции сертификат за 

инвестиции “Първи клас”. С този документ компанията може да разчита на 

държавна помощ за изграждане на инфраструктура и информационно и 

административно обслужване. За управлявания от него най-мащабен строителен 

проект в България Росен Плевнелиев казва ”Бизнес Парк София ме грабна с 

модела идващ от бъдещето”. 

Концепцията “град в града”, която започна с на Бизнес Парк София се допълва с 

изграждането на Residential Park Sofia (Жилищен Парк София). Жилищният парк 

е разположен срещу Бизнес парка, в полите на Витоша на юг от Околовръстен 

път. Идеята, която е заложена в концепцията, е хората да работят, живеят, 

почиват, пазаруват и спортуват на едно място. За целта се създават три основни 

зони. Зоната за работа е съсредоточена в Бизнес Парк София, зоната за живеене 

е Residential Park Sofia, а в непосредствена близост ще бъде изградена и зоната за 

пазаруване, която ще бъде Commercial Park Sofia (Търговски парк София). 

След успешно начало предстои да се реализират и още два „бизнес парка” – във 

Варна и в Стара Загора 

Развитието на пазара за недвижими имоти в България и формирането на 

значителна доходност на вложените средства създадоха благоприятната среда за 

създаването на дружества със специална инвестиционна цел /АДСИЦ/. Това са 

акционерни дружества, които набират определен собствен капитал и пускат 

акции на борсовия пазар. Така всеки, който си купи акции, влага средства в 

недвижима собственост. С набраните в дружествата средства се закупуват 

жилища, офиси, търговски обекти и парцели. Имотите може вече да са изградени 

и да се управляват от дружеството, а може и да са в строеж. 

Напълно очевидно е, че ако човек разполага със свободни средства и ги повери 

на подобно дружество, той придобива реална собственост за внесената от него 

сума. Участието в подобно дружество е алтернатива на депозирането на пари в 

банка с тази разлика, че в дружеството вложените средства могат да донесат по-

висока доходност. Разбира се, човек трябва добре да прецени дали изобщо да 

вложи парите си в инвестиционно дружество, защото все пак това не е банка. 

Тук не можеш просто да изтичаш и да си изтеглиш нужната сума, когато тя ти 

потрябва. Боравенето с инвестираните средства става по точно определени 

правила. Навсякъде по света инвестициите в подобни фондове заемат 

изключителен дял от спестяванията на хората, а в някои държави дори 

превъзхождат по обем банковите депозити. 

Българските дружества със специална инвестиционна цел са изключително 

привлекателни и за компаниите, защото по закон те са длъжни да разпределят 90 

процента от печалбата си на своите акционери. Друго предимство е, че са 

освободени от данък печалба. Макар и да нямат тези облекчения, 



чуждестранните фондове, които набират капитал на борсата, привличат 

задграничните инвеститори в много по-голяма степен. Според мнение на 

анализаторите „лондонските фондове засега отклоняват към себе си вниманието 

на външните инвеститори”. 

Навсякъде по света и у нас АДСИЦ инвестират в широка палитра от сегменти в 

сферата на недвижимите имоти. В своята същност дейността на дружествата не 

се състои в обикновено закупуване на собственост, а в извършване на бизнес. 

Ето защо те насочват своята дейност към сфери, които преценяват като 

перспективни за момента и в близко бъдеще. В нашата страна например 

дружествата инвестират основно в жилищни сгради с цел отдаване под наем, в 

търговски центрове и офиссгради, както и в закупуването на земеделски земи. 

Все още малко дружества инвестират в складови площи и покупката на хотели, а 

изобщо липсва интерес към инвестиции в имоти от сферата на здравеопазването 

– болници, медицински центрове или жилища за възрастни и хора с увреждания.  

Според публикация във в. „Дневник” въпреки нарастващата конкуренция 

фондовете са оптимисти за бъдещето си. Изпълнителният директор на 

"Бългериън ленд дивелопмънт" заяви, че не е притеснен от навлизането на 

големи капитали на пазара, тъй като търсенето все още изпреварва предлагането. 

Сега на българския пазар действат малки фондове, които подготвят почвата за 

навлизането на големите институционални инвеститори като "Дженерал 

електрик", "Хайтман", "Ленд юръпиън пропърти" и други, коментира арх. 

Валери Левиев – управител на агенция за недвижими имоти „Елта консулт-

CBRE”. Според него у нас пазарът все още се развива, тепърва предстои да се 

продават цели портфейли от имоти, както и готови сгради заедно с техните 

наематели. 

Макар привичната инертност на пазара за недвижими имоти, събитията у нас се 

развиват в по-сгъстени срокове. Само за три години търговията с недвижимости 

в България премина от стадия на незрялост през етапа на еуфория и галопиране 

на цените, до спадане на темповете и нормализиране на доходността. Тази 

тенденция може да се открие и в изследванията на "Colliers International”. По 

данни на агенцията годишната доходност от търговски центрове и офисплощи 

вече се изчислява под 10 на сто. „Ако допреди две години възвращаемостта беше 

около 14-15 процента годишно, то сега инвеститорите могат да се надяват най-

много на 9-10 на сто” – смятат от компанията. 

Според публикация във в. „Дневник” Ограничаването на доходността кара някои 

фондове вече да заобикалят България. "Блухаус аксешън пропърти" например 

отложи за неопределено време набирането на капитала си на лондонската борса. 

Една от причините според Джонатан Райт, финансов директор на "Сеймор 

Пиърс" (компанията, която посредничи при набиране на средства от лондонската 

борса), е все по-ограничените възможности за инвестиции в българския пазар на 



имоти. Ако доскоро България беше в инвеститорския фокус, сега той постепенно 

се измества към други страни от региона, както и към Индия, казва Райт пред 

агенция "Блумбърг". 

В инвестиционно отношение пазарът на земи в България трябва да се разглежда 

диференцирано. Особено голяма е динамиката при търговията с парцели, които 

са подходящи за строителство. Тук е и най-голямото увеличение на цените тъй 

като предприемачите се борят за всеки терен, Парцелът е толкова важен, защото 

от неговото качество и местоположение в най-голяма степен зависи 

доходността, която може да се постигне от строителството.  

Голямо е търсенето на земеделски земи, чието предназначение може да бъде 

сменено и те да се използват за строителство. Това позволява събирането на 

големи масиви от земя и реализирането на мащабни проекти. Така например 

наскоро стана известно, че британски фонд е купил 100 дка земеделски земи в 

полите на Витоша, на които след смяна на предназначението ще бъде построен 

луксозен жилищен комплекс.  

От друга страна, пазарът на земеделски земи у нас, които ще запазят своето 

предназначение, все още предстои да се развива. Повишението на цените в този 

сегмент през последните години е доста по-бавно, но в годините след 

присъединяването на България към Европейския съюз се очаква те да поскъпнат 

от 2 до 3 пъти. 

* * * 

По своя мащаб през последните години инвестициите в недвижими имоти 

станаха структуроопределящи за националната икономика. Това придава още 

по-голямо значение на нелицеприятния факт, че българската държава не се 

грижи достатъчно за тази индустрия. На първо място трябва да отбележим 

слабата реклама на България зад граница. Колкото и да е странно, вместо това да 

стане национален приоритет, то е оставено на частната инициатива. Козметични 

са действията и за подобряването на инфраструктурата в населените места и 

състоянието на пътната мрежа. Незадоволително се развива и законодателството 

по отношение правото на чуждите граждани да купуват земя в България. 

Все още инвеститорският интерес не е достигнал до всички населени места в 

нашата страна, които имат потенциал за развитие. „Дори и Черноморието все 

още не застроено докрай” – казва управителят на „Явлена” Страхил Иванов в 

списание „Имотът”, като посочва Царево, Резово, Шкорпиловци, Обзор и др. В 

своето интервю за Investor.bg Ричард Бълок обяснява интереса на своите 

сънародници към България и особено към нашето Черноморие: „Както знаете, в 

нашата страна топлото и слънчево време трае не повече от два месеца - юли и 

август, така че нашите туристи го търсят в чужбина. В този смисъл Слънчев бряг 

и Златни пясъци са перфектни за тях. Наистина, има и зимни курорти, но за мен 



това е по-специализиран и ограничен пазар. Той също ще продължи да расте, но 

смятам, че най-голям ръст ще отбележи пазарът по Черноморието, защото там 

слънчевото време е между май и октомври.” 

Предстои развитието и на многобройните български курорти, известни от векове 

със своите лековити извори и благоприятни климатични условия. На форумите 

за недвижими имоти се отчита, че балнеологията и богатото културното 

наследство на нашата страна предоставят нови ниши в областта на 

инвестициите. Можем да илюстрираме това с възстановителния комплекс в 

курорта Девин, който беше представен на пролетните изложения за недвижими 

имоти в София. Той се състои от 15 къщи в родопски стил и ще притежава 

собствен SPA център. Интерес към комплекса са проявили агенции за 

недвижими имоти от Великобритания. 

Изключително перспективни в инвестиционно отношение са възможностите на 

алтернативния туризъм. Макар отскоро, на голф-картата на света се появи и 

България. Поради големия чуждестранен интерес след откриването на първите 

игрища в нашата страна, се проектират още няколко нови терена. Трябва да се 

знае, че това е една много скъпа дейност. Така например за изграждане на голф 

игрището край Каварна и на базата с капацитет 4000 човека са необходими 90 

млн. евро инвестиции. 

В заключение на казаното дотук, можем да отбележим, че сега, когато за 

България предстои присъединяване към Европейския съюз, инвестициите в 

недвижими имоти вече бележат началото на този процес. 

 

Стефан Трашлиев – журналист и PR 

 


