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Abstract: The real estate market is formed by the transaction of property rights and emerging business relationships 
which are often a cross-area of different interests. The formation and development of the real estate market is impossi-
ble without the existence of a separate market infrastructure. A part of the process of transferring property rights are 
statutory rules, the emergence of specific structures and services that enable its normal functioning. The purpose of this 
article is to take a picture of the current businesses in the real estate market and their economic activities. The paper 
looks at their positions in the different real estate market sectors, as well as their separateness from the normative re-
quirements, restrictions and control mechanisms. From the perspective of institutionalism, these are the existing formal 
and informal rules and their impact on the formation of the real estate market infrastructure in Bulgaria. 
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Въведение 
Всеки пазар се формира и характеризира от 

набора сделки, които могат да се извършват на 
него. Пазарът на недвижими имоти може да се 
определи като съвкупност от механизми, чрез 
които възникват и се прехвърлят правата на соб-
ственост на недвижимите имоти. Сделките с 
обекти на недвижима собственост предполагат 
не физическото предаване на стоката (обекта на 
собственост) от ръка на ръка, а именно преходът 
на правото на собственост, пълно или частично, 
в други ръце. В допълнение, взаимоотношенията 
при транзакцията на правата на собственост чес-
то са пресечна зона за интересите на няколко 
стопански субекта, всеки от които може да при-
тежава определен набор от права и правомощия. 
Предмет на сделката на пазара на недвижима 
собственост може да е не само пълното право на 
собственост, но и отделни негови части. При то-
ва колкото повече варианти на такива сделки 
съществуват, толкова повече са определени пра-
вомощията, които се предават. Тези особеност на 
пазара на недвижими имоти налагат сложна раз-
гърната структура, съставена от различни по вид 
и дейност компании, обезпечаващи правовото и 
законовото прехвърляне на правата на собстве-
ност. Ето защо формирането и развитието на па-
зара на недвижими имоти е невъзможно без на-
личието на определена (а в част от процеса на 
прехвърляне на правата на собственост на нор-
мативно установени правила, структури и услу-
ги, осигуряващи неговото функциониране) спе-
цифична пазарна инфраструктура.  

Цел на настоящата разработка е да се направи 
снимка на различните действащи стопански су-
бекти, на позиционирането им в различните сек-
тори на пазара на недвижими имоти (първичен и 
вторичен пазар, производство и/или услуги, и 
др.) и обособеността им от действащите норма-
тивни изисквания, ограничения и механизми на 
контрол. Т.е. от гл. точка на институционализма 
на действащите формални и неформални правила 
и как те въздействат на инфраструктурата на па-
зара на недвижими имоти в България. Интерес за 
автора имат дейностите с изразено неформални 
правила на взаимоотношение между компаниите 
и част от тях са разгледани в настоящата статия. 

1. Инфраструктура на пазара 
на недвижими имоти в България 
и компаниите участващи 
на него 
Пазарната инфраструктура1 може да бъде раз-

гледана като набор от общи условия, необходими 
за нормалното му функциониране. Това включва 
всички услуги (различни посреднически, консул-
тантски и административни дейности) и оказва-
щите ги компании (организации, търговци, инс-
титуции, предприятия), които осигуряват усло-
вията за сключване на разнообразни по вид сдел-
ки с недвижими имоти. За нормалното функцио-
ниране на пазара на недвижими имоти най-
важни са структурите, които осигуряват, по про-
фесионален начин, цивилизовани форми на от-
ношения между страните по дадена сделка и ин-
формационна среда за функционирането му. Та-
зи съвкупност от специфични механизми може 
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да бъде класифицирана на базата на две направ-
ления, който обаче са тясно взаимосвързани и се 
преплитат: 

Първо, според степента на институционали-
зация на извършваната стопанска и/или адми-
нистративна дейност от организацията на пазара 
на недвижими имоти: 
Потребители (купувачи, арендатори) — това 

са основните субекти на пазара. Те могат да бъ-
дат физически или юридически лица, а също така 
държавни или общински институции, имащи 
правомощията за извършване на сделки на паза-
ра на недвижими имоти. 
Професионални организации – това са профе-

сионалните компании на пазара на недвижими 
имоти, действащи на стопанска основа. Тяхната 
цел е извличане на икономическа изгода от из-
вършваните различни стопански операции на па-
зара на недвижими имоти. Към тази категория 
можем да причислим и различните професио-
нални обединения на компании, действащи на 
пазара на недвижими имоти – браншовите орга-
низации, отговарящи за стандартите на качество 
за извършваните услуги, добрите практики и 
професионалните етически кодекси. 
Лицензионни (институционални) организации 

– компаниите със специален лицензионен режим, 
опериращи на стопански принцип на пазара на 
недвижими имоти. При тях съществуват законо-
ви и/или нормативни изисквания за възможност-
та за извършване на операции с недвижими имо-
ти. Към тази категория може да отнесем и ком-
паниите, имащи отношение към специфичен 
процес, засягащ само определен етап от реализа-
цията на отношенията на собственост, но извли-
чащи стопанска изгода от дейността си на пазара 
на недвижими имоти. 
Обслужващи организации – държавно-

административни организации, представляващи, 
от една страна, механизмите за държавен конт-
рол, обезпечаващи регистрацията, реализацията 
и защитата на правата на собственост. От друга 
страна, защитата на интересите на гражданите и 
държавата. Продавач (рентиер) е всяко физичес-
ко или юридическо лице, което има право на 
собственост върху недвижим имот. Като прода-
вач/рентиер може да бъде и държавата/общината, 
в лицето на специализираните агенции, имащи 

права за разпореждане и управление на държав-
ни/общински недвижими имоти. 

Второ, според това, в кое направление на па-
зара на недвижими имоти се извършва дейността 
на компанията, като тук се включват както сто-
панските процеси, така и административно-
контролните: 
Компании, обезпечаващи развитие (създава-

не) на обекти на недвижима собственост. Това 
са компании, опериращи на първичния пазар на 
недвижими имоти. Професионални компании тук 
се явяват: строителните компании (предприема-
чи), саниращите и образователни компании, а 
лицензионни компании са: банки, институцио-
нални инвеститори, оценителски и архитектурно-
проектантски компании. Към държавно-
административните спадат: регионални органи 
по градоустройство и урбанизация, Дирекция за 
национален строителен контрол (ДНСК) и др. 
Компании, обезпечаващи размяна на правата 

на недвижима собственост. Това са компании, 
опериращи на вторичния пазар на недвижими 
имоти. Към професионалните спадат посредни-
чески компании (агенции за недвижими имоти, 
брокери), интернет портали за недвижими имоти 
(imoti.net, imoti.bg, oxl.bg и др.), консултантски 
компании (проучване и анализ на пазара на нед-
вижими имоти), адвокатски кантори и браншови 
организации (НСНИ; ФИАБЦИ; БГФМА и др.). 
Към институционалните участници спадат: бан-
ки, застрахователни компании, архитектурно–
проектантски компании, оценителски компании, 
нотариални кантори, частни съдии изпълнители. 
Към третата група – Агенцията по вписвания, 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър 
(АГКК). 
Компании за управление на недвижими имо-

ти. Професионални участници са фасилити и 
пропърти компаниите, компаниите за управление 
на етажната собственост (професионален домо-
управител). Лицензионни са дружествата със 
специална инвестиционна цел (АДСИЦ), а дър-
жавно-административни се явяват специализи-
раните административни органи по управлението 
на държавната и общинска недвижима собстве-
ност. 

В разгърнат вид са представени във Фиг. 1. 
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 Професионални компании на пазара на недвижими имоти, 
извършващи дейността си на стопанска основа, строители, 
консултанти, посредници, фасилити и пропърти мениджъри, 
професионални домоуправители, юристи, интернет портали, 
браншови организации и т.н. 

Лицензионни (институционални) участници: банки, 
институционални инвеститори, застрахователи, оценители, 
архитекти, проектанти, нотариуси, образователни учереждения, 
частни съдии изпълнители и др. 

Компании за управление на недвижими имоти 

Органи за 
управление на 

държавни/общински 
недвижими имоти 

Фасилити и 
пропърти компании 

за недвижими 
имоти

Държавно-административни обслужващи организации са: зониране 
на територията, създаването на кадастрални схеми и планове; 
регионални органи по градоустрайство и урбанизация, органи 
занимаващи се с строителен надзор на сгради и съоражения, органи 
по държавната регистрация на правата на недвижима собственост и 
сделките с тях, съдебна система и др. 

Компании за 
управление на 

етажната 
собственост  

Фиг. 1. Инфраструктура на пазара на недвижими имоти в Република България 
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2. Професионални компании, участващи в 
инфраструктурата на пазара на недвижими 
имоти. 
Пазарът на недвижими имоти е с изразена мо-

нополистична конкуренция, т.е. пазарната струк-
тура спада към несъвършената конкуренция. 
Професионалните участници, опериращи на па-
зара, са различни по вид и мащаб. Наборът от 
предлагани услуги е многообразен – включва 
процеси на строителство и/или реконструкция на 
недвижими имоти; на управлението им, както и 
консултантска и/или посредническа дейност при 
транзакцията на собственост. Мащабът на ком-
паниите е свързан с различната осигуреност с ре-
сурси, необходими за извършване на стопанската 
дейност – човешки, парични, материални, ин-
формационни. По данни на Националния статис-
тически институт за сектор „Операции с недви-
жими имоти”, за периода 2008 – 2015г., се наб-
людава постоянна тенденция на увеличение об-
щия брой на предприятията2, опериращи на паза-
ра на недвижими имоти, като чувствителен пре-
вес имат микрофирмите (до 9 заети лица). Те са 
над 96% от предприятията (виж. Таблица 1). 

Таблица 1 

година 0-9 % 10-19 % 20-49 % над 50 %
Общо 

предприяти

2008 14 732 96,24% 358 2,34% 174 1,14% 43 0,28% 15307
2009 16 332 96,27% 408 2,41% 172 1,01% 52 0,31% 16964
2010 17 313 96,70% 373 2,08% 165 0,92% 52 0,29% 17903
2011 17971 96,90% 353 1,90% 173 0,93% 48 0,26% 18545
2012 18220 97,00% 352 1,87% 166 0,88% 46 0,24% 18784
2013 18805 97,13% 343 1,77% 171 0,88% 42 0,22% 19361
2014 19665 97,33% 354 1,75% 143 0,71% 42 0,21% 20204
2015 20305 97,55% 330 1,59% 141 0,68% 39 0,19% 20815

Групи според броя на заетите лица
Брой предприятия в сектор „Операции с недвижими имоти”

 
Източник: По данни на НСИ3 

Конкуренцията действа като външна принуда 
за професионалните компании, участващи в ин-
фраструктурата на пазара на недвижими имоти, 
непрекъснато да усъвършенстват всички аспекти 
на дейността си – формално и неформално. 
Трябва да се предположи, че колкото по-
интензивна е конкуренцията, толкова и външната 
принуда за промени на пазара на недвижими 
имоти ще е по-силна, а следователно и институ-
ционалната активност ще е висока. Но поради 
мащабът на професионалните компании и липса-
та на достатъчно ресурси се затруднява институ-
ционализирането на дейностите, извършвани от 

посредници и консултанти, в областта на недви-
жимите имоти. В същото време обаче по-малкото 
вътрешнофирмени бюрократични пречки и гъв-
кавостта благоприятстват по-бързото и лесно 
възприемане, адаптиране към нови и допълващи 
услуги в комуникацията с клиентите, в прилага-
нето на нови информационни системи и др. 

Контролните механизми при управлението на 
тези дейности на пазара на недвижима собстве-
ност са спорадични, основно неформални по 
своя характер, т.е. с препоръчително действие. 
Задават се от професионалните браншови орга-
низации. Те, от една страна определят, формали-
зирането на определени правила, стандартизаци-
ята на процесите и дейностите, етични кодекси и 
др. От друга страна, тези сдружения действат ак-
тивизиращо при взаимодействието както между 
самите компании, така и при взаимодействието 
им с другите участници в инфраструктурата на 
пазара на недвижими имоти. Партньорските вза-
имоотношения и участието в обединения са 
предпоставка за улеснен трансфер на знания, 
умения и технологии, а следователно и за ефек-
тивна динамика на пазара на недвижими имоти. 

Инфраструктурата на пазара на недвижими 
имоти, изградена от професионалните участни-
ци, е представена на Фиг. 2. 
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Фиг. 2. Професионални участници в инфраструк-

турата на пазара на недвижими имоти 

Посреднически услуги на пазара на недвижи-
ми имоти се осъществяват от специализирани в 
този вид стопанска дейност компании. Това са 
агенции за недвижими имоти, брокери, а в някои 
случаи – адвокатски кантори и обособени звена в 
строителните фирми. С най-голям дял на пазара 
са агенциите за недвижими имоти4. 

Основната цел на агенциите за недвижими 
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имоти са дейностите по срещането на потенци-
алния купувач с продавач и създаване на реална 
информационна пазарна среда. Диверсификация-
та на дейностите на предлаганите от агенциите 
услуги е на база прехвърляните права на собст-
веност. При реализацията на пълните права на 
собственост услугата е по покупко-продажба, а 
при частични права – наем. Заедно с това голе-
мите агенции за недвижими имоти предлагат и 
допълнителни, допълващи видове услуги, като 
управление на обекти на недвижимата собстве-
ност и анализ на пазара на недвижими имоти. 

Професионалните компании, участващи в ин-
фраструктурата на пазара на недвижими имоти с 
цел повишаване ефективността на своята дей-
ност, се сдружават в браншови обединения. 
Сред тях са: Националното сдружение недвижи-
ми имоти (НСНИ), Международната федерация 
за недвижими имоти (ФИАБЦИ) – България, 
Българската фасилити мениджмънт асоциация 
(БФМА) и др. 

Сдруженията работят в няколко направления, 
свързани с изграждането, развитието и повиша-
ване качеството на посредническите услуги на 
пазара на недвижими имоти. Това са: 

първо, създаваните Етични професионални 
кодекси; Комисии по професионална етика към 
браншовите организации; създаване на добро-
волни публични регистри (първия е на професи-
ята „брокер на недвижими имоти” към НСНИ) и 
въвеждането на стандарти за качество, напр. въ-
веденият в България европейски стандарт за ус-
луги, предоставяни от брокерите на недвижими 
имоти – БДС EN 15 733; 

второто направление в тяхната дейност е раз-
пространяване на добрите практики чрез органи-
зирането на професионални форуми, кръгли маси 
и дискусии; 

трето, те са в основата на стартирането и про-
веждането на различни обществени и законода-
телни инициативи насочени към подобряване 
взаимодействието на всички участници – стопан-
ски и нестопански в инфраструктурата на нед-
вижимите имоти в Република България.  

Интернет порталите опериращи и обслуж-
ващи инфраструктурата на пазара на недвижими 
имоти, са носители не само на информация за 
предлаганите и търсените имоти на пазара, но и 
за неговото състояние и развитие, т.е. съчетават 
функциите на информационни и медийни сайто-
ве. Това са специализирани портали, чрез които 
се извършва реклама (обяви) както на обектите 

на недвижима собственост, и на компаниите, 
опериращи в инфраструктурата на пазара на нед-
вижими имоти, но също така води до предотвра-
тяване на опортюнистичното поведение и влияе 
положително на откритостта на пазара. 

От една страна, порталите за недвижими имо-
ти осигуряват възможност за преглед на обяви за 
имоти, създаване на обяви, придружени от сним-
ков материал или генериране на опция за вирту-
ален оглед на имота. Други предимства на пор-
талите са информация за цените на имотите (по 
населено място), възможност за „търсене” – 
преглед и сегментиране на обявите по различни 
критерии: локация (населено място), категория 
(жилище, магазин, офис или склад), характерис-
тики и вид на строителство. Те дават възможност 
за изчисляване на средни цени на имотите в из-
вадката и средни цени на квадратен метър. Чрез 
предоставяне на информация за индивидуалните 
посещения, разглежданията на публикуваните 
обяви на недвижимия имот може да се определи 
не само атрактивността и търсенето на имота, а и 
активността на пазара на недвижими имоти. 

От друга страна, наличие на различни рубри-
ки (напр. новини) в порталите за недвижими 
имоти са източник на информация за състояние-
то и развитието на сектора, което също влияе по-
ложително върху откритостта на пазара на нед-
вижими имоти. През последните години порта-
лите за недвижими имоти регулярно публикуват: 

• информационни съобщения за настъпили 
промени в нормативната база; 

• информация за състоянието на пазара на 
недвижими имоти, чрез анализи и прогнози на 
водещи агенции и специалисти в бранша; 

• информация за професионални форуми, 
национални и международни прояви; 

• интервюта за представяне на добри прак-
тики; 

• иновации и тенденции в сектор „Строител-
ство”; 

• чрез създаването и поддържането на фору-
ми и чат-стаи се извършват онлайн консултации 
от специалисти в отделните области. 

За България, по класация на similarweb.com, 
трите най-посещавани сайта (website ranking) са 
порталите imoti.bg, imoti.info и imoti.com5. В де-
сетката са и сайтовете на водещи агенции за нед-
вижими имоти. Това е пример, че с развитието на 
електронните и информационните технологии, 
потребността от изграждане и поддържане на 
подходящи сайтове, с актуални и достъпни за 
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използване бази данни, е не само необходимост, 
но и задължително условие за ефективно управ-
ление дейността на професионалните кампании, 
участващи в инфраструктурата на пазара на нед-
вижими имоти. 

Заключение 
На фона на разгледаните стопански субекти 

две групи от фактори основно влияят върху инф-
раструктурата на недвижими имоти и могат да 
определят едно от направленията за институцио-
нални промени на пазара. Първата група включ-
ва, компетенциите на посредниците и изградени-
те вътрешнофирмени правила, т.е. опита при 
формирането на условията по сделката, имиджа, 
изградената система от правила за провеждане на 
тези дейности. Към втората група се отнасят, от-
критостта на пазара, т.е. информацията за пазара, 
за посредника, за предлаганите услуги. Но по 
своя характер посочените фактори са качествени 
характеристики, върху които действат различни 
процеси основно на макроравнище – политичес-
ки, икономически и социални. 

Промяната в тази насока води до налагането 
на нови правила и норми. Резултат от това е въ-
веждането на ниво институционална среда на 
специализирани характеристики, както за обек-
тите, така и за субектите на пазара на недвижима 
собственост, които да създадат сертифицирана 
рамка и откритост на пазара. По същността си 
това е подобряване на пазарната инфраструкту-
ра. Това води до предотвратяване на опортюнис-
тическото поведение и на информационната 
асиметрия, както при взаимодействието на ниво 
институционални съглашения, така и при взаи-
модействието индивид – стопански субект. 

Не трябва да се забравя, че новите правила и 
норми водят до институционални конфликти – 
конфликт между вкоренените (действащите) и 
налаганите (нови) норми на поведение, при което 
основно място заемат така наречените институ-
ционални капани. А институционалните капани 
са проявление, както на неефективността на инс-
титуционалната структура, така и на недостатъч-
ния държавен контрол върху дейността на субек-
тите на този пазар. Това пряко влияе и върху ин-
фраструктурата на пазара на недвижими имоти 

Бележки 
1 Терминът „инфраструктура” е съчетание от 

латинските изрази „инфра” – основа, под, фун-
дамент, и „структура” – строеж, разположение. 

Възниква като военен термин, като по-късно 
придобива икономическо значение. Вторият ас-
пект се отнася до употребата му за формиране на 
икономическата база на територията и възмож-
ностите за икономически растеж”, Основни тер-
мини използвани в учебния процес, Управление 
и администрация, том II, ИК – УНСС, С., 2011, 
158. 

2 "Брой предприятия" – всички нефинансови 
предприятия, които са били активни през цялата 
или част от референтната година и са представи-
ли годишен отчет за дейността си в НСИ или 
НАП (реализирали са приходи от продажби или 
имат поне един зает). 

3 http://www.nsi.bg/bg/content/13210 
4 www.imot.bg рубрика „Агенции” са регист-

рирани 2 589 агенции за недвижими имоти към 
10.2017 г. 

5 www.similarweb.com – класацията е към 
10.2017 г. 
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