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Abstract: The transition to economy which is based primarily on private ownership and market mechanisms in Bul-
garia has led to an increase in the importance of real estate helping to strengthen the efficient functioning and success-
ful development of the national economy. Real estate is at the heart of any economic activity, its objects form a signifi-
cant part of the meaning of economic agents and create basis and implementation of all economic activities. 

The property theory includes legal, territorial, engineering and economical aspects. In its economical and other as-
pects is based on macro- and microeconomics and has a number of links to urbanism, statistics and many other sci-
ences. 
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Увод 
Преходът към икономика, основаваща се 

предимно на частна собственост и пазарни ме-
ханизми в България доведе до нарастване на 
значението на недвижимата собственост за 
ефективното функциониране и успешното раз-
витие на националната икономика като цяло. 
Недвижимата собственост е в основата на всяка 
икономическа дейност, нейните обекти форми-
рат значителна част от богатството на икономи-
ческите агенти и създават условия за подслон и 
осъществяване на всички икономически дей-
ности. 

Теорията на недвижимата собственост в ней-
ната цялост включва правни, териториално-
устройствени, инженерно-технически и иконо-
мически аспекти. В икономическия, а и в оста-
налите си аспекти, тя се основава на макро- и 
микроикономиката и има редица допирни точки 
с урбанистиката, статистиката и много други 
науки. 

Икономическият аспект на проблематиката, 
свързана с възникването, развитието, функцио-
нирането и управлението на недвижимите имо-
ти и с отношенията на собственост върху тях, се 
разглежда и развива в рамките на общата ико-
номическа теория, която дефинира съвкупност-
та от господстващи в даден исторически период 
идеи за икономическа организация на общест-
вото. Вземайки предвид огромното многообра-
зие на дадено стопанство, без да дава готови 
решения за организирането, функционирането и 
управлението му и предоставяйки интелектуал-

ни инструменти и техники за мислене, както 
пише Джон Мейнард Кейнс, икономическата 
теория е основната предпоставка за вземане на 
правилни решения в сферата на стопанството. 

Основни понятия, свързани 
с недвижимата собственост 
Икономическият подход към проблемите на 

недвижимата собственост и недвижимите имо-
ти, основан на общата икономическа теория, 
изисква дефиниране на някои основни понятия. 

Най-общото е понятието сектор на недви-
жимата собственост. То може да се дефинира 
от гледна точка на три-секторната (четири-, пет-
секторна) хипотеза с цел класифициране на 
икономическите дейности, като се прилагат два 
подхода – макроикономически и статистически. 
Следвайки тези подходи се стига до извода, че 
секторът е част от икономиката, която може да 
включва производство (създаване) на еднакви, 
еднородни или разнородни продукция и услуги, 
насочени към удовлетворяване на конкретна 
потребност.Следователно в сектора могат да се 
включват цели отрасли, но и отделни дейности - 
части от даден отрасъл, а също и икономически 
дейности – обособени части от дадено предпри-
ятие. В сектора могат да се формират нови ор-
ганизационно-правни структури (междуотрас-
лови и/или междуфирмени). 

Изложеното дава основание понятието „сек-
тор на недвижимата собственост“ да се дефини-
ра като самостоятелно понятие , независимо и 
отделно от макроикономическия и статистичес-
кия контекст. Допълнителен аргумент е и факта, 
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че понятието е широко използвано в чуждест-
ранната специализирана литература и практика 
– в англоговорящите страни – „real estate sector“; 
в немскоговорящите – „Immobiliensektor; в рус-
ки език – „сектор недвижимости“. Предвид из-
ложеното секторът на недвижимата собстве-
ност се определя като съвкупността от отно-
шения между икономическите субекти и от 
икономически дейности, обект на които са 
недвижимите имоти, независимо от фазата на 
жизнения им цикъл. Този сектор представлява 
част от националната икономика, ангажирана с 
производството и предоставянето на продукти 
(недвижими имоти) и услуги (проектиране, изг-
раждане, развитие, инвестиране, покупно-
продажба, управление, оценяване и др.), осъ-
ществявана от различни икономически субекти 
за удовлетворяване на потребностите от прост-
ранство за живеене и за осъществяване на сто-
пански дейности. Основни характеристики на 
сектора са: 

− Представлява съставна (неделима) част на 
националното (световното) стопанство; 

− В него се създава значителна част от брут-
ния вътрешен продукт и добавената стойност; 

− Представлява преобладаващ дял от нацио-
налното богатство; 

− Представлява функционално и институци-
онално обособена част от националното (све-
товното) стопанство; 

− Има специфична икономическа насоче-
ност. 

Секторът на недвижимата собственост 
включва различни “сегменти“ в зависимост от 
аспекта на изследването му. 

Институционалният „сегмент“ включва 
предприятия (фирми) за развитие на проекти за 
създаване и ревитализиране на обекти на нед-
вижимата собственост (девелоперски фирми); 
строителни фирми, фирми за осъществяване на 
операции с обекти на недвижимата собственост, 
оценителски фирми, финансови институции, 
предприятия за управление на обекти на недви-
жимата собственост, агенция по геодезия, кар-
тография и кадастър, агенция по вписванията, 
нотариални кантори, проектантски организации 
и др. 

Функционалният „сегмент“ включва раз-
лични дейности, като развитие на проекти за 
създаване и ревитализиране на обекти на нед-
вижимата собственост; строителство, модерни-
зация, реконструкция и основен ремонт на имот; 

оценяване на обекти на недвижимата собстве-
ност; операции с обекти на недвижимата собст-
веност; фасилити мениджмънт; пропърти мени-
джмънт; финансиране на сделки и инвестиции в 
обекти на недвижимата собственост; изработва-
не на кадастрални карти; вписване на обектите 
на недвижимата собственост и на собствениците 
в имотния регистър; извършване на нотариални 
заверки; изготвяне на идейни и работни проекти 
и др. 

Статистическият „сегмент“ (съобразно 
КИД – 2008) включва сектор F – строителство; 
сектор L – операции с недвижими имоти; опре-
делени раздели, групи и класове от сектор К – 
финансови и застрахователни дейности; сектор 
М – професионални дейности и научни изслед-
вания; архитектурни и инженерни дейности, 
технически изпитвания и анализи; администра-
тивни и спомагателни дейности; дейности по 
обслужване на сгради и озеленяване и др. 

Състоянието и развитието на сектора на нед-
вижимата собственост се влияе от общото ико-
номическо развитие и динамиката на основните 
макроикономически показатели, но също така 
съществува и обратната зависимост – състояни-
ето на сектора на недвижимата собственост въз-
действа върху макроикономическата конюнкту-
ра. Оценката на това въздействие включва: 

Оценка на общонационалното значение на 
сектора чрез: 

− Големината на пазара на недвижими имо-
ти, която се характеризира чрез реализираните 
обороти от продажбата всички видове имоти и 
услуги, свързани с имотите. 

− Приноса на сектора на недвижимата собст-
веност в националното богатство – стойност на 
наличните към даден момент недвижими имоти; 
дял на стойността на наличните недвижими 
имоти в националното богатство; обем на ин-
вестициите в недвижими имоти; дял на инвес-
тициите в недвижими имоти в брутния вътре-
шен продукт; обем на строителната продукция; 
обем на инвестициите за строителство на нед-
вижими имоти (жилищни и нежилищни); доба-
вена стойност, създадена в сектора (по отделни 
сегменти в институционален аспект и по отдел-
ни елементи в статистически аспект, както и 
общо); брой на предприятията и на заетите в 
сектора (в разрезите, посочени по-горе). 

− Приноса на сектора на недвижимата собст-
веност за финансовата сфера. Този принос се 
оценява основно чрез отпуснатите от банките 
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кредити за строителство, покупка и модерниза-
ция на обекти на недвижимата собственост (об-
що и в различни разрези – жилищни и нежи-
лищни, застроени и незастроени). 

Място на сектора на недвижимата собст-
веност в националното стопанство, което в 
макроикономически контекст се разделя в три 
сектора – публичен, реален и финансов. 

Публичният сектор влияе пряко и косвено 
върху сектора на недвижимата собственост чрез 
функциониращата в страната правна система; 
законодателната дейност; жилищната политика; 
политиката на доходите и заетостта; политиката 
на свободно движение на капитали и др. 

Мястото на сектора на недвижимата собст-
веност в реалната икономика (реалния сектор) 
се определя от приноса му във формирането на 
брутния вътрешен продукт. Недвижимите имо-
ти като продукт на производствена дейност 
(строителство) и като стока, макар и с особен 
характер, участваща в общия оборот на стоките 
и услугите, а също и по линия на съпътстващите 
я услуги (оценяване, фасилити мениджмънт, 
пропърти мениджмънт и др.) формират част от 
брутния вътрешен продукт. В брутния вътрешен 
продукт се включва пазарната стойност на пос-
троените сгради след приспадане на междинни-
те потребления. По аналогичен начин междин-
ните потребления се вземат предвид и при 
идентифициране на приноса и на останалите 
подсектори, които са главно с характер на услу-
ги – търговия с имоти, оценяване на имоти, уп-
равление на имоти. 

Секторът на недвижимата собственост има 
своето място и при формирането на национал-
ния доход. Получените в сектора на недвижима-
та собственост възнаграждения за положен 
труд, получените наеми, арендни вноски, рент-
ни плащания и др. формират част от брутния 
национален доход, а амортизациите на аморти-
зируемите недвижими имоти участват при фор-
мирането на нетния национален доход. 

Между финансовия сектор и сектора на нед-
вижимата собственост, като част от реалната 
икономика, има също силно взаимодействие. 
Финансовият сектор е източник на капитал за 
различните икономически дейности в сектора на 
недвижимата собственост. Финансовият сектор 
определя финансовите (монетарни) условия – 
инфлация, лихвени проценти, валутни курсове; 
диференцира източниците на капитали –
краткосрочни и дългосрочни; предлага възмож-

ности за инвестиране на инвеститорите, дефи-
нира ролята на банките като посредник при 
сделки с имоти и др. 

Макроикономическото взаимодействие на 
сектора на недвижимата собственост и нацио-
налната икономика има още направления, в ко-
ито се проявява, например паричната политика; 
валутният пазар; демографски характеристики; 
необходимостта от устойчиво развитие на ико-
номиката и др. 

Секторът на недвижимата собственост като 
обект на микроикономиката се идентифицира 
чрез характера и видовете икономически субек-
ти, техните действия и отношенията между тях 
при преследване на целите им в различни про-
изводствени и пазарни условия, което води и до 
различни пазарни резултати. Пазарът на недви-
жими имоти в своята цялост е комплексен и 
сложен пазар. От една страна той се определя 
като инвестиционен пазар, но същевременно в 
определени случаи се явява и пазар на произ-
водствен фактор. Имотният пазар е с локален 
характер, но на него участват и чуждестранни 
субекти. Същевременно, по специфичен начин, 
този пазар се глобализира. Състоянието му се 
влияе от изключително много фактори. Най- 
често срещаната пазарна форма при този пазар е 
олигопол, като са налице редица особености: 
предлагането на имоти е много по-слабо елас-
тично в сравнение с предлагането на други сто-
ки, дори нееластично т.е. константно в краткос-
рочен план; в дългосрочен план обаче предлага-
нето става еластично; цените имат различно 
влияние върху крайните потребители, интереса 
на девелъпмента и инвеститорите; промяната на 
пазарното равновесие се влияе от специфични 
фактори като наличието на незаети обекти и 
части от обекти, благоприятни условия на фи-
нансиране и др. 

Пазарът на недвижими имоти се отклонява 
много повече от другите продуктови пазари от 
характеристиките за съвършен пазар. Той не е 
идеален пазар, на който чрез цената, търсенето 
и предлагането да се уравновесят и да се дос-
тигне до пазарно равновесие. Налице са много 
различия между пазара на недвижими имоти и 
използваните в микроикономиката пазарни мо-
дели. Те произтичат от характеристиките на ин-
вестиционната стока „недвижими имоти“ и вли-
яят върху характеристиките и начина на функ-
циониране на имотния пазар. Пазарът на недви-
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жими имоти се характеризира като несъвършен 
пазар, защото: 

− недвижимите имоти в качеството им на 
стоки имат специфични характеристики, които 
директно влияят върху характеристиките и на-
чина на функциониране на имотния пазар – хе-
терогенност, уникалност, трайна прикрепеност 
към земята и др.; 

− транзакционните разходи, както при строи-
телството, така и при покупко-продажбата на 
имоти, са комплексни и като цяло са високи; 

− непълна или пълна липса на прозрачност 
при сделките; 

− недостиг и асиметрия на информацията; 
− затруднения при концентрирането на всич-

ки необходими ресурси поради невъзможността 
да се променя местоположението на производс-
твото (строителството); 

− несъвършена и нелоялна конкуренция; 
− ограничен брой пазарни участници; 
− трудности и дори невъзможност за устано-

вяване на равновесна цена; 
− ограничена способност на пазара за отно-

сително бързо приспособяване към пазарните 
промени др. 

Специфичният характер на собствеността 
играе съществена роля в случая. Особено що се 
касае до дефинирането й като икономическа ка-
тегория. Понятието „недвижима собственост“ 
от гледна точка на икономическата теория се 
основава на факта, че собствеността възниква 
поради необходимостта и стремежа на иконо-
мическите субекти да присвояват и да имат 
власт върху икономическите блага, необходими 
им за живот и за осъществяване на различни 
икономически дейности. Това от своя страна 
поражда различни видове отношения между су-
бектите. Може да се каже, че собствеността като 
икономически феномен има двояка природа, 
защото от една страна е отношение между даден 
икономически субект и конкретно икономичес-
ко благо във връзка със стремежа на субекта да 
присвои благото, а от друга страна е съвкупност 
от отношения между икономическите субекти 
по повод на присвояването и упражняването на 
власт върху благата. Едно от основните блага от 
дълбока древност до наши дни са недвижимите 
имоти. Предвид това недвижимата собстве-
ност се дефинира като отношение на даден 
икономически субект към определен/и нед-
вижим/и имот/и и/или съвкупност от отно-
шения между икономическите субекти, про-

изтичащи от стремежа им към присвояване 
на имоти и придобиването на власт върху 
тях. 

Недвижимият имот като благо, стока, 
актив и капитал 
Недвижимият имот от своя страна се дефи-

нира обикновено чрез юридическото „недвижи-
ма вещ“. В Закона за собствеността се посочва, 
че „недвижими вещи са: земята, растенията, 
сградите и другите постройки, и изобщо всичко, 
което, по естествен начин или от действието на 
човека, е прикрепено трайно към земята или 
към постройката“. Редица автори (Л. Василев, 
Ал. Джеров, П. Венедиков и др.) и закони (За-
кон за имуществата, собствеността и сервитути-
те; Закон за кадастъра и имотния регистър и др.) 
дефинират понятията недвижима вещ, недви-
жим имот, поземлен имот и др. Така например, 
в Закона за кадастъра и имотния регистър се 
различават три вида обекти на недвижимата 
собственост, като само един от тях се нарича 
имот. Това са поземлен имот, сграда (завършена 
и незавършена, но изградена в груб строеж) и 
самостоятелен обект в сграда (етаж или част от 
етаж с придадените към тях помещения). По-
земленият имот се дефинира като „част от зем-
ната повърхност, включително и тази, която 
трайно е покрита с вода, определена с граници, 
съобразно правото на собственост“. Поземлени-
те имоти могат да бъдат урегулирани и неурегу-
лирани и като наименование заменят добилото 
гражданственост „парцел“. В литературата оба-
че не се среща дефиниция за недвижим имот в 
икономически аспект. По наше мнение, недви-
жимият имот като икономическа категория 
представлява благо, което задоволява човешки-
те потребности от подслон и защитено прост-
ранство, в което хората да осъществяват раз-
лични социално-икономически дейности и кое-
то притежава определена стойност, но също и 
определена ценност. 

Недвижимият имот е материално благо с 
двояк характер. От една страна в него се 
включва земята като естествено благо. От друга 
страна, като продукт на човешка дейност (по-
землен участък, сграда/и и др.) в него са налице 
и икономически блага. При това трябва да се 
има предвид, че: 

− поземленият участък (поземленият имот), 
като елемент на недвижимия имот, също е благо 
с двояк характер – икономическо и естествено. 



ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ И НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ • Йорданка Йовкова 

 13

Той е и продукт на човешката дейност (напри-
мер оформяне на парцелите) и част от земята, 
като понятие от общ характер. Като такова това 
понятие (земя) се изразява в целостта на земната 
повърхност. Тя е природна даденост и се прие-
ма, че е неизчерпаема и включва и природните 
ресурси: полезни изкопаеми, вода и др. В също-
то време в географски и държавно-правен ас-
пект земята е териториално ограничена. Позем-
леният имот е физически обект, който има оп-
ределено предназначение и може да представ-
лява самостоятелен обект на недвижима собст-
веност. Но недвижимият имот може да включва 
не само поземления имот (участък), а и всичко, 
което се намира под него с проекция към центъ-
ра на Земята и над него в безкрайността. 

Следователно недвижимият имот може да 
бъде: 

а) само поземлен участък (имот); 
б) поземлен участък с намиращите се под 

земната му повърхност подземни богатства и 
присъединени от човека обекти, например ми-
ни; 

в) поземлен участък с намиращи се над по-
върхността му, но трайно свързани с нея, присъ-
единени от човека и природни обекти (сгради, 
насаждения - природни и в резултат от човешка 
дейност); 

г) поземлен участък с намиращите се под и 
над земната му повърхност природни и присъе-
динени от човека обекти. 

Недвижимите имоти са сложни обекти. Те 
имат характер на икономически блага, защото 
са резултат от осъществена човешка дейност; 
ограничени са и са недостатъчни в сравнение с 
човешките потребности; повечето от тях като 
резултат от икономическа дейност в сферата на 
производството преминават в сферата на пот-
реблението чрез механизмите на разпределение-
то т.е. свързани са с формирането на доходите 
на икономическите субекти; свързани са и с ме-
ханизмите на размяната т.е. с функционирането 
на пазара; имат връзка и със сферата на потреб-
лението, тъй като задоволяват човешки потреб-
ности. 

Поради факта, че са изключително икономи-
чески блага, обектите на недвижимата собстве-
ност (недвижимите имоти) в категорийния апа-
рат на пазарното стопанство представляват ма-
териални продукти, а в контекста на стоковото 
производство, като специфичен продукт, те съ-
ществуват в две форми – натурално-веществена 

и стойностна. При това положение и при усло-
вие, че са предназначени за размяна, те приемат 
характер на стоки. 

Недвижимите имоти са основна предпостав-
ка, която създава възможност за осъществяване 
на живот и за производствена и социална чо-
вешка дейност. В такъв смисъл те са основен 
материален ресурс и изпълняват конкретни 
функции. 

Недвижимите имоти се придобиват в резул-
тат на минали събития (сделки) и се стопанис-
ват от даден икономически субект, от което той 
очаква икономическа изгода (полза). На тази 
основа те се характеризират и като икономи-
чески активи. Икономическият актив е обект 
на използване (стопанисване), който носи на 
собственика си доход в настоящия момент и в 
перспектива и върху който се простират (инди-
видуално или колективно) правата на собстве-
ност. Като вид активи, недвижимите имоти при-
надлежат към дълготрайните материални акти-
ви, които имат натурално-веществена форма; 
използват се за отдаване под наем, за производ-
ство, за административни цели и за осъществя-
ване на други дейности; в общия случай се из-
ползват повече от една година. 

В икономическа аспект значение има още и 
характеризирането на недвижимите имоти като 
особени стоки и особен вид капитал. 

Недвижимите имоти имат двойствена приро-
да, изразяваща се в единство на физическия 
обект и правата върху него (единство на иконо-
мически и юридически характеристики). Това е 
основанието някои автори да обозначават физи-
ческия обект като недвижимо имущество, а 
единството на физическия обект и правата на 
собственост върху него като недвижим имот. 
Тази двойственост също така е в основата на 
различни други проявления на обектите на нед-
вижимата собственост. 

Така например, проявлението им като спе-
цифична стока е обусловено от единствено 
възможния начин за участие в пазарен оборот 
чрез прехвърляне на правата върху тях, от нис-
ката еластичност на предлагането им, от инди-
видуалността на ценообразуването на всеки 
недвижим имот поради неговата уникалност, от 
особения вид конкуренция на имотния пазар, от 
високото равнище на транзакционните разходи 
и др. 

Проявлението на недвижимите имоти като 
капитал също е специфично и е свързано с то-
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ва, че като икономическо благо те могат да се 
използват за получаване на доходи (респектив-
но печалба) и формиране на богатство; че имат 
паричен израз и са предназначени (с изключе-
ние на жилищните, предназначени за живеене) 
за стопански цели; че се измерват в парична 
стойност, която е променлива и зависи от изк-
лючително много фактори; че са фактор на про-
изводството във вид на стойност т.е. като всеки 
капитал и този представлява пари, които могат 
да самонарастват (самонарастваща стойност); че 
освен че могат да се придобият на пазара (което 
им придава характер на стоки), недвижимите 
имоти могат и да се създават чрез реализация на 
инвестиционно-строителни проекти (инвести-
ране), което ги определя като капитал. 

Заключение 
Изложеното цели на първо място да покаже 

значението, спецификата и сложността на нед-
вижимите имоти и на отношенията на собстве-
ност, възникващи между икономическите су-

бекти и имотите и между самите икономически 
субекти по повод на създаването, придобиване-
то, експлоатацията, ревитализирането и ликви-
дирането на недвижимите имоти. 

Второ – да акцентира върху необходимостта 
и значимостта на всички аспекти на тази сложна 
и многообразна проблематика в теоретичен и 
научно-практически аспект. И най-вече да при-
кани към дискусии, свързани с проблемите, сла-
бите страни и възможностите за усъвършенст-
ване, подобряване и постигането на европейски 
стандарти във функционирането на сектора на 
недвижимата собственост. 
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