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СПЕЦИФИЧНИ ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ 
В ГРАД СОФИЯ 

Доротея Томова 

SPECIFIC FACTORS AFFECTING THE REAL ESTATE MARKET IN SOFIA 

Doroteya Tomova 

Abstract: The dynamics of the real estate market in recent years has maintained a steady interest in real estate and, 
in particular, the development of the housing sector. The article shows statistics related to some specific factors directly 
affecting this market. 
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Въведение 
Пазарът на недвижими имоти се влияе от биз-

нес средата, в която функционира и се развива. 
Бизнес средата е съвкупност от елементи, които 
съществуват извън границите на стопанската 
единица и оказват или могат да окажат въздейст-
вие върху нея или части от нея. Бизнес средата се 
разглежда като външна или вътрешна. Външната 
се дели на макро и микро среда. Макросредата се 
характеризира с политико-правни, икономичес-
ки, технологически, социални, културно, демог-
рафски показатели. Микросредата се характери-
зира с показатели, които пряко влияят на участ-
ниците на пазара на недвижими имоти –
потребителите на услугата предлагана от аген-
циите, крайните купувачи, партньори, конкурен-
ти и др. Вътрешната среда обхваща всички еле-
менти, които определят начина и вида на предла-
гане на жилищни имоти – материални и трудови 
ресурси, маркетинг, технологии, организационна 
структура и др. 

Видове фактори 
Факторите, които влияят на пазара на жилищ-

ни имоти, могат да бъдат разделени на две ос-
новни групи: 

1. Общи фактори 
Те включват икономически фактори (темпове 

на растеж, инфлация, БВП, лихвени проценти, 
валутни курсове, безработица, доходи, цени, 
спестявания, кредити), демографски фактори 
(брой на населението, етнически състав, възрас-
тови групи, образование, модели на домакинст-
вото, промени в географското разпределение на 
населението преход от масов пазар към микропа-
зари, вътрешна и външна миграция, образование 

и др.), политически фактори (въвеждането на 
законови рамки, промяна на стандартите на ра-
бота, надежността на продукцията, доверието и 
стабилността на системата увеличават или нама-
ляват желанието на инвеститорите и крайните 
потребители да участват в операции с недвижи-
ми имоти), технологични фактори (свързани с 
технологичното развитие, което дава отражение 
от една страна на предлаганите продукти и от 
друга на предлаганите услуги, технологичните 
промени създават и нови пазари), природни 
фактори (заплахи от ограниченост на суровини-
те, увеличаване на разходите за енергия, увели-
чаване на равнището на замърсяване, променяща 
се роля на правителствата в защитата на околна-
та среда), културна среда (ценности, убеждения 
и норми народопсихологията предопределя вся-
ко семейство да притежава недвижим имот, 
гражданското общество предимно в София, ус-
пява да влияе на темпа на новото строителство).  

2. Специфични фактори 
Специфичните фактори се характеризират с 

показатели свързани с вида и конструкцията на 
сградите, видовете апартаменти, броя новопост-
роени сгради, броя продажби и др. Те влияят на 
основните елементи на пазара на недвижими 
имоти – търсене, предлагане и цена. 

а) Конструкция на жилищните сгради – 
предлагането на жилищни имоти зависи от конс-
трукцията с преобладаващ дял. По конструкция 
сградите са панелни, стоманобетонни и тухлени. 
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Фигура 1 

Източник: НСИ 

На Фигура 1 са изведени данни за периода 
2013-2017 г. за гр. София, от които се вижда, че 
преобладават стоманобетонните, след тях са тух-
лените и на последно място са сгради с панелна 
конструкция. През разглежданият период над 
60% (2013г. – 60,98%, 2014г. – 62,71%, 2015г. – 
67,85%, 2016г. – 66,78%, 2017г. – 68,75%) от 
предлаганите имоти за продажба в гр. София са в 
сгради със стоманобетонна конструкция. Жили-
щата в тези сгради са с най-голям обем на пред-
лагане, което повишава цената им на квадратен 
метър жилищна площ. 

б) Брой новопостроени сгради за София, 
включително жилищни 

 
Фигура 2 

Източник: НСИ 

Фигура 2 показва общия брой на построените 
сгради в гр. София за периода 2013-2017г. С по-
вече построени сгради през разглеждания период 
са 2015 и 2016г. Този факт означава, че през 
2014-2015 са се подготвяли повече проекти и са 
успешно реализирани. 

в) Издадени разрешителни за строеж – броят 
разрешения за строеж за жилищни сгради влияе 
на предлагането на жилищни имоти, като увели-
чава количеството на имоти за продажба на „зе-
лено“. По този начин се завишават цените на 

квадратен метър новопостроена площ, в етап на 
проект и етап на строеж. 

 
Фигура 3 

Източник: НСИ 

От Фигура 3 се вижда, че за разглеждания пе-
риод има най-много издадени разрешения за 
строеж за жилищни сгради, като със всяка след-
ваща година броят се увеличава. През 2017 са 
издадени 827 разрешения за строеж за гр. София, 
което предполага, че през 2018 и 2019 г. се очак-
ват повече построени сгради и по-голямо пред-
лагане на апартаменти. От общия брой разреше-
ния за строеж, най-голям дял имат жилищните 
сгради. През 2013 г. разрешенията за строеж за 
жилищни сгради са 65,99% от общия брой раз-
решения за строеж издадени за гр. София. Чети-
ри години по-късно през 2017 г. те вече заемат 
81,80%. 

 
Фигура 4 

Източник: НСИ 
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Фигура 4 показва броя на започналите да се 
строят нови сгради в гр. София. През разглежда-
ните години броя на всеки вид сгради, за които 
са изнесени данни, се увеличава. Най-много се 
увеличава за жилищните сгради, като нараства от 
148 през 2013г. до 544 за 2017г. 

г) Новопостроените жилища по брой на ста-
ите сочи какви видове жилища се предпочитат 
от купувачите. Това до голяма степен зависи от 
демографските промени и дава индикатори за 
инвеститорите на нови сгради, какви по вид и 
брой жилища да предвиждат в проектирането на 
бъдещите сгради. 

 
Фигура 5 

Източник: НСИ 

Във фигура 5 са представени новопостроените 
жилища за периода 2013 – 2017г. по брой стаи. 
Най – голям дял имат тристайните жилища, като 
единствено през 2014г. до техния брой се добли-
жават двустайните. Въпреки, че по-бързо лик-
видни са апартаментите с по-малки квадратури, 
изнесените данни показват проектиране, постро-
яване и предлагане на по-големи жилища. В ре-
зултат на това, може да се предположи, че като 
най-голям град в България, демографските пока-
затели влияят на тази насока. Затова по наше 
мнение, демографския фактор би следвало да се 
разглежда и като специфичен. За разглеждания 
период населението на София се изменя по след-
ния начин – през 2013г. е 1249665 души, през 
2014г. 1256667 души, през 2015г. е 1260120 ду-

ши, приз 2016г. е 1264064 и през 2017г. е 
1266295 души. Постоянното нарастване на насе-
лението на столицата естествено води след себе 
си нуждата от повече жилищна площ. 

д) Броят въведени в експлоатация сгради по-
казва изпълнението на издадените разрешения за 
строеж. В сградите с Разрешение за ползване ве-
че има отделни обособени обекти, които могат да 
участват на пазара на недвижими имоти и като 
вторичен пазар, и също така акумулират допъл-
нителни приходи към държавата – данъци и так-
си. Завършените апартаменти от една страна 
влияят на цените на недвижимите имоти като 
увеличават обема на предлаганите жилища. От 
друга страна, като завършени жилища с Разре-
шение за ползване, те могат да понижат цената 
на квадратен метър жилищна площ за продажба 
на „зелено“. 

 
Фигура 6 

Източник: НСИ 

Фигура 6 онагледява броят сгради въведени в 
експлоатация за гр. София, в това число и жи-
лищните. Най-голям брой са през 2016 г., като 
през 2017 спадът е с около 51,64%. 

е) Полезна площ на нововъведените сгради се 
определя по вътрешния размер на имотите и 
включва жилищна, спомагателна и площ от кух-
ните. 

Полезната площ въведена в експлоатация за 
гр. София е показана на фигура 7. При най-много 
въведени в експлоатация сгради през 2016 г. и 
полезната площ за същата година е с най-голяма 
величина. Освен броя сгради тя отразява и тър-
сенето на жилища с по-големи квадратури, което 
се вижда и от Фигура 5. 
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Фигура 7 

Източник: НСИ 

ж) Броят сделки на година показва обема на 
вписаните продажби, от което се вадят изводи за 
цялостното развитие в сектора на недвижими 
имоти. Увеличаването или намаляването на ко-
личеството сделки е свързано с нивата на търсе-
не и предлагане в жилищния сектор. Непрекъс-
натото увеличаване на сделките с недвижими 
имоти говорят за увеличаване на цената на квад-
ратен метър. 

 
Фигура 8 

Източник: Агенция по вписванията 

Фигура 8 показва възходящо развитие на броя 
извършени сделки с недвижими имоти за гр. Со-
фия, през разглеждания период 2013-2017г. Дан-
ните показват, че пазарът на недвижими имоти не 
спира да се разраства и продължава да се увели-
чава. Тези данни също така са и индикатор за уве-
личаването броя участници на пазара на недви-
жими имоти – продавачи, купувачи, инвеститори, 
строителни фирми, агенции за недвижими имоти. 

з) Брой агенции за недвижими имоти – пос-
редническите агенции са едни от участниците на 
пазара на недвижими имоти. Няма точна статис-

тика за количеството фирми практикуващи пос-
редничество при сделки с имоти. Към Национал-
ното сдружение недвижими имоти (2) (НСНИ) 
към края на 2018 г. има регистрирани общо за 
страната 236, а за град София 72. В един от най-
посещаваните сайтове за недвижими имоти 
imot.bg (3) има регистрирани агенции за недви-
жими имоти общо за страната 2600, а за град 
София 1389. Тази статистика също не е напълно 
коректна, защото брокери, които не работят към 
агенция се регистрират като частни лица. Част от 
агенциите имат повече от един профил, като по 
този начин обхващат по-голям дял от потребите-
лите на мрежата. Липсата на регулация при ра-
ботата на агенциите за недвижими имоти, може 
да доведе до промяна на действителните нива на 
предлагане на имоти. Предлагането на един имот 
от много агенции, изкуствено завишава предла-
гането и представата за брой предлагани имоти. 

и) Средните пазарни цени на жилищата ста-
тистически могат да се видят от НСИ. Данните 
се отнасят за продажби на апартаменти по облас-
тни градове и проучването „Пазарни цени на жи-
лищата“ се извършва от 1993 г. до 2014 г. Извън 
статистиката обаче се оказват новопостроените 
жилища, които представляват голям дял от об-
щия брой сключени сделки с недвижими имоти. 
От 2015 г. започват тримесечно регулярно про-
изводство на индекси на цени на жилищата (4). 

Таблица 1. 
Средни пазарни цени на жилищата в лв/кв.м 

 2013 г. 2014 г. 
Общо за  
страната 865,68 869,75 

София 1439,79 1481,06 
Източник: НСИ 

Таблица 2. 
Индексът на цените на жилища за гр. София 

Вид жилище Към 
края на 
2015 г. 

Към 
края на 
2016 г. 

Към 
края на 
2017 г. 

Общо ИЦЖ 104,01 116,12 126,82 
Нови жилища 105,66 110,53 115,67 
Съществува-
щи жилища 103,14 118,67 132,04 

Източник НСИ 

й) Средните офертни пазарни цени показват 
стойността, на която биха желали да реализират 
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продажба продавачите на имоти. Те не отразяват 
реалните цени, на които се сключват покупко-
продажбите. В интернет порталите липсва регу-
лация на публикуването на обявите и един имот 
за продажба може да се публикува неограничен 
брой пъти от различни агенции, с различни цени. 
Това води до промяна на фактическата обстанов-
ка и неправилна преценка на участниците на па-
зара на недвижими имоти, за цената на квадратен 
метър. 

к) Доходи на глава от населението за град 
София. Общия доход включва работна заплата, 
доходи извън работната заплата, доходи от са-
мостоятелна заетост, пенсии, обезщетения и др.  

Таблица 3 
Общ доход средно на лице в лева 

Общ  
доход 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

София 7441 6890 7061 7349 7603 
Пловдив 4514 4410 4300 4381 5093 
Варна 4912 5008 5168 5117 5407 
Източник НСИ 

В таблица 3 са представени трите най-големи 
града за България и общия доход средно на лице. 
Общия доход средно на лице за гр. София е по-
голям от този във Варна и Пловдив. Също така, 
за периода 2013-2017г., за гр. София, той посте-
пенно нараства. Като град с най-много население 
в България, София се отличава и с по-големи до-
ходи на населението си. Това дава възможност 
на работещите в столицата да заплащат по-
високи цени на квадратен метър, да взимат по-
лесно решение за покупка на недвижим имот. 

Разгледаните специфични фактори не обхва-
щат всички възможни такива. Към тях може да 
добавим и среден брой на наети лица по трудово 
и служебно правоотношение ( за 2013г. за гр. 
София са 679 356, а за 2016г. са 723 290), коефи-
циент на икономическа активност – 15 – 64 на-
вършени години (за 2013г. той е 73,5%, а за 
2016г. е 75.4%), коефициент на заетост – 15 – 
64 навършени години (за 2013г. той е 67.5%, а за 
2016г. е 72.5%), коефициент на безработица( за 
2013г. е 8,2%, за 2016г. е 3,8%). (5) 

Изводи 
Изведените статистически данни показват ед-

но непрекъснато увеличаване на издадените раз-
решения за строеж, броят построени сгради и па-
зарните цени на имотите, както и икономическо 

и демографско разрастване на град София. На-
растването на сделките с недвижими имоти, из-
тъква нуждата от създаването на жилищна площ, 
което води след себе си увеличаване на проекти-
те на строителните и инвеститорски фирми. Със 
създаване на жилищни проекти се променя пред-
лагането на нови апартаменти за продажба и на 
„зелено“ и с Разрешение за ползване. Това разви-
тие се отразява на цената на квадратен метър 
жилищна площ. Всички изведени данни за пери-
ода 2013-2017 г. определят промените на основ-
ните елементи на пазара на недвижими имоти – 
търсене, предлагане и цена. Положителното де-
мографско и икономическо развитие на столица-
та поддържа високи нива на търсене на недви-
жими имоти. За да отговорят на търсените нови 
площи строителните предприемачи и инвестито-
ри създават нови проекти, които да попълнят не-
обходимия обем на предлагане на апартаменти. 
Докато търсенето надхвърля предлагането и до-
като покупателната способност на клиентите е 
висока, цената на квадратен метър жилищна 
площ ще поддържа високи стойности. 

Данните са свързани с икономическите, де-
мографските, природните, технологичните и 
културните фактори, които променят динамиката 
на пазара на имоти. Интересен факт е да се отбе-
лежи, че въпреки представата за България, като 
най-бедна страна в Европейския съюз, в столица-
та най-много новопостроени жилища по вид са 
тристайните апартаменти. Това може да се отда-
де на вътрешна миграция, повишаване на ражда-
емостта, промени в начина на инвестиране на 
купувача и др. 

Бележки 
1. В Агенцията по вписвания, към Имотния 

регистър се поддържа статистика на вписаните 
продажби, дарения, замени, ограничени вещни 
права, наеми, аренди, законови ипотеки, догово-
рени ипотеки, възбрани, искови моли, делби, за-
вещания и др. Не съществуват статистически 
данни за цени и видове на имотите. 

2. Публикувани в страницата на НСНИ 
3. Imot.bg e сайт за обяви за недвижими имо-

ти създаден през 2002 г. В него се публикуват 
обяви за продажби, замени, наеми, за купуване. 
В него публикуват както агенции за недвижими 
имоти, така и собственици на имоти. Тъй като 
няма регулаторен орган, сайта не задължен да 
проверява достоверността на обявите и реагира 
само след подаден сигнал от потребител. 
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4. Данните за средните пазарни цени и ин-
декси на жилищата се изчисляват въз основа на 
информация, получена от Статистическото наб-
людение на пазарните цени на жилищата. Наб-
людението се провежда във фирми, осъществя-
ващи посредническа дейност при сделки с нед-
вижими имоти, където се регистрират цени на 
реално продадените от домакинствата жилища 
(апартаменти), с изключение на новопостроените 
апартаменти, къщи и луксозни жилища. Данните 
дават възможност да се сравни общото ценово 
изменение на жилищата за текущото тримесечие 
спрямо предходното, а също така и за по-дълъг 
период. Пазарни цени на жилищата са реалните 
продажни цени на жилища (апартаменти), без 
такси, комисионни, адвокатски хонорари и раз-
носки по прехвърлянето на собствеността. Ин-
дексът на пазарните цени на жилищата оценява 
общото относително изменение на цените на съ-
ществуващите жилища (апартаменти) в област-

ните градове. 
5. Данните са от www.nsi.bg. Отбелязания 

период е 2013-2016 г., защото не са изнесени 
данни за 2017 г. 

Литература 
www.nsi.bg 
www.registryagensy.bg 
www.imot.bg 
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