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Abstract: Studying and tracking of hosing markets may be performed via many different methods. With the help of 
several main indicators, the condition and the dynamics of Bulgarian housing markets is illustrated in the document. At 
the same time, more attention is payed to the latest tendencies of internal migration and emigration. Thus, the document 
relevels the possible effects of migration processes on the housing markets in the country. The conclusion highlights the 
main directions of Bulgarian housing markets’ future development. 
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Въведение 
Състоянието на пазара на жилищните имоти 

зависи от множество характерни специфики, 
които го отличават от останалите пазари. В го-
ляма част от специализираната по темата лите-
ратура са разгледани обстойно факторите, които 
оказват влияние върху търсенето и предлагане-
то на жилищни имоти, а оттам и върху цената 
им (Виж например: Илиев и колектив, 2007, стр. 
97-100; Стоенчева, 2015, стр. 248-260). Част от 
тези фактори са демографските – изразяващи 
промяна в броя и структурата на населението 
посредством естествен прираст (раждания и 
смъртност) и механичен прираст (външна и вът-
решна миграция). Това е така, защото динами-
ката на населението през годините оказва влия-
ние в дългосрочен план върху пазара на жили-
ща, като се проявява отложено във времето. 

В тази връзка, съвременните условия на интег-
рационни въздействия и глобализиран свят пови-
шиха интереса към причинно-следствените връз-
ки и възможностите за влиянието на миграцион-
ните процеси върху пазарите на жилищни имоти. 

Въпреки съществуващите публикации по те-
мата, те са основно свързани с въздействието на 
имиграционните процеси в дадена страна или 
регион. В голяма част от тези публикации се 
достига до изводите, че имиграцията – действи-
ето, при което едно лице се заселва за постоян-
но или за по-дълъг период от време в дадена 
страна, като преди това е пребивавало в друга – 
оказва значително влияние върху цените на жи-
лищните имоти (Chanpiwat, 2013; Sanchis-
Guarner, 2017). Съществуват обосновани емпи-
рични доказателства, че покачване на имигра-

цията с 1% може да доведе до повишаване на 
цените на жилищата от 7% до 15% в зависимост 
от типа населеното място (Saiz, 2007). В тази 
връзка, са налични и различни теоретични кон-
цепции относно ефектите на миграцията на на-
селението и цените на жилищата (Lin and others, 
2018, pp. 4-5). 

В същото време, изследвания за влиянието 
на емиграционните процеси – доброволното или 
насилствено напускане за дълъг период от вре-
ме на страната на обитаване и заселване в друга 
страна – върху цените на жилищните имоти са 
доста ограничени. Същевременно, България се 
превърна в едно от най-застаряващите общества 
в света и заема челни позиции между държави-
те-членки на Европейския съюз (ЕС) по дял на 
емигрантите от трудоспособното население в 
страната (Евростат, 2018). 

Решението за миграция е често свързано с 
важни преходи в житейския път, като например: 
получаване на образование, намиране и започ-
ване на (постоянна или временна) работа, пре-
местване при близки и т.н. В този смисъл, нас-
тоящата статия е опит за оценка на възможнос-
тите за влияние на протичащите интензивни 
емиграционни процеси върху цените на жилищ-
ните имоти в България. 

Състояние на пазара на жилищни имоти в 
България в съвременните условия 
Реалното състояние на пазара на жилища не 

може да бъде систематизирано и анализирано 
еднозначно. Публична информация, характери-
зираща различните аспекти на състоянието и 
протичащите тенденциите на жилищния пазар 
може да бъде открита в Националното сдруже-
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ние недвижими имоти (НСНИ), Националният 
статистически институт (НСИ), както и някои от 
по-големи агенции за недвижими имоти в стра-
ната. Същевременно различни институции като 
Имотния регистър, Агенцията по вписванията, 
Българската народна банка (БНБ), кредитните 
институции и др., предоставят допълнителни ра-
курси за разбирането и начина на функциониране 
на пазара на жилища, с оглед на издадени разре-
шителни за строеж, вида и обема на сделките, 
процедури, отпуснатите ипотечни кредити и др. 

Прави впечатление, че до 2014 г. НСИ е обя-
вявал средната пазарна цена в лв./m² на същест-
вуващи жилища, но след това прекратява пуб-
личното публикуване на тези данни. Поради то-

ва е невъзможно проследяването и съпоставяне-
то на изменението на реалните пазарни цени на 
жилищните имоти посредством статистиката на 
института. 

От друга страна, от 2015 г. НСИ започва 
публикуване на индекс на цени на жилища 
(ИЦЖ) – тримесечен показател за изменението 
на пазарните цени на жилищата (новопостроени 
и съществуващи), закупени от домакинствата на 
национално ниво, по статистически райони, 
както и за шестте най-големи градове в Бълга-
рия (НСИ, 2018). 

На таблица 1 е представено изменението на 
ИЦЖ измерен на база 2015=100 за шестте града 
с население над 120 хил. души. 

 
Таблица 1. 

Индекс на цените на жилища за градовете с население над 120 000 жители (%) 

Период 2015 2016 2017 2018 
Градове  І  IІ  IIІ  IV  І  IІ  IIІ  IV  І  IІ  IIІ  IV  І  IІ  IIІ 
София 98,2 99,5 98,3 104,0 104,7 110,9 112,5 116,1 118,0 122,6 125,1 126,8 127,7 132,9 134,0
Пловдив 99,3 100,6 98,0 102,1 106,6 109,0 106,1 108,9 113,7 116,3 119,9 122,7 127,6 131,2 131,4
Варна 97,8 99,8 101,5 101,0 102,0 102,7 107,4 110,5 111,9 117,0 117,4 120,9 123,8 123,5 125,1
Бургас 97,8 99,2 100,7 102,3 103,9 104,8 105,3 105,1 111,4 108,9 109,7 111,2 108,4 115,9 117,8
Русе 100,4 101,4 98,7 99,5 99,5 101,9 103,7 105,2 110,7 115,0 117,7 122,0 125,3 127,1 125,5
Стара  
Загора 99,1 97,6 101,3 102,0 106,9 108,8 111,0 111,3 116,7 118,5 120,3 121,3 123,6 125,4 125,6

Източник: НСИ 

 
Данните на НСИ показват, че е налице ожив-

ление на пазарните цени на жилища, както при 
новопостроени, така и при съществуващи. За 
последните 4 г. във всичките шест най-големи 
града се наблюдава увеличение на цените на 
жилищните имоти, като най-високото поскъп-
ване на база 2015 г. е в София, следвано от 
Пловдив. Същевременно единствено в Русе е 
отчетен спад на ИЦЖ в третото тримесечие на 
2018 г. спрямо второто тримесечие на същата 
година – съответно от 127,1 на 125,5. Увеличе-
нието на цените на жилищата е главно поради 
устойчивия икономически растеж – ръст на бру-
тен вътрешен продукт (БВП) през последните 
години, както и на намалените нива на безрабо-
тица, ниските лихви по ипотечни кредити и др. 

Според данни на агенции за недвижими имо-
ти1, средната цена на най-разпространения жи-

лищен имот – двустаен апартамент – към януа-
ри 2018 г., в София, за всички квартали е 
1061.89 eur/m². Тези цени се доближават, но все 
още не могат да достигнат измерената цена пре-
ди икономическата криза от края на 2008 г., ко-
гато средната цена на двустаен апартамент в 
София е била 1125,48 eur/m². 

Заедно с динамиката на цените, съществен 
момент в анализа на пазара на жилищните имо-
ти се явява и обема на построените нови жили-
ща. Данните на НСИ показват, че през 2018 г. в 
София са издадени 14 761 разрешителни за 
строеж на нови жилища, което е с 69% повече 
спрямо 2017 г. (Стефанов, 2018, стр. 72-79). За 
сравнение, повишението през 2017 г. спрямо 
предходната година (2016) е двойно по-малко – 
33% (таблица 2). 
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Таблица 2. 
Издадени разрешителни за строеж – брой жилища 

Период 2016 2017 2018 
Области I II III IV I II III IV I II III IV 

Общо за страната 3434 4438 4937 5348 4692 5815 7135 7327 6247 8178 9419 11682
Благоевград 129 169 87 67 169 237 277 313 138 307 203 181
Бургас 344 522 509 306 235 387 636 531 754 485 879 1113
Варна 429 380 503 1191 744 432 751 697 687 713 914 1923
Велико Търново 61 87 87 64 188 130 145 86 35 288 136 79
Видин .. 5 .. 3 .. 7 6 .. .. .. .. -
Враца 5 33 9 31 12 12 14 22 54 54 47 48
Габрово 14 15 18 28 21 34 21 17 10 24 28 53
Добрич 41 44 47 59 54 91 38 46 27 55 55 43
Кърджали 140 69 173 95 44 71 279 153 148 501 237 212
Кюстендил 12 23 11 25 8 26 11 12 17 11 38 15
Ловеч 20 25 17 14 17 30 19 11 15 20 23 16
Монтана .. 33 4 3 7 11 6 .. .. .. 7 3
Пазарджик 55 119 65 124 143 97 125 122 99 117 101 152
Перник .. 35 24 26 26 53 43 73 48 46 48 49
Плевен 18 19 10 7 13 9 51 16 27 75 84 33
Пловдив 362 854 714 756 598 1411 1371 1642 1355 1319 1400 1263
Разград 11 11 12 7 .. 31 18 20 12 17 36 48
Русе 74 67 221 82 87 34 105 98 49 139 118 110
Силистра 6 10 10 4 8 14 12 24 12 15 18 24
Сливен 29 33 56 29 33 53 51 53 38 69 34 65
Смолян 21 6 9 6 7 8 17 10 5 8 .. 17
София област 71 101 115 78 91 139 123 77 93 147 160 141
София град 1321 1330 1913 1974 1712 1869 2432 2703 2337 3168 3966 5290
Стара Загора 185 318 167 187 321 339 453 410 112 373 564 616
Търговище 6 15 12 24 45 86 30 51 80 26 68 49
Хасково 17 60 78 111 71 87 20 63 43 80 147 61
Шумен 11 37 59 27 25 49 58 44 37 100 79 61
Ямбол 22 18 .. 20 8 68 23 26 11 16 22 17
Източник: НСИ 

 
Повишаване в броя на издадените разреши-

телни за строеж на нови жилища през 2018 г. 
спрямо 2017 г. се наблюдава основно в големите 
градове – Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, 
както и в Кърджали. Същевременно в градове 
като Благоевград, Добрич, Ямбол, Перник и др. 
е отчетен спад в издадените разрешителни за 
строеж на жилища.  

От друга страна, освен отчетения обем на 
новите жилища, в последното тримесечие на 

2018 г., по данни на Агенцията по вписванията 
се наблюдава забавяне на сделките с имоти у 
нас както в големите градове, така и в цялата 
страна. В четвъртото тримесечие на 2018 г. са 
вписани общо 9106 продажби на имоти, което 
спад с около 3,2% спрямо същото тримесечие на 
предходната година. Във втория по големина 
град у нас, Пловдив, са отчетени 4680 продажби 
на жилищни имоти през периода октомври – де-
кември, като намаляват със 7,7% на годишна ба-



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС • REAL ESTATE PROPERTY & BUSINESS • Том ІI (2) 2018 • Volume ІI (2) 2018 

 122

за. В двата най-големи морски града – Варна и 
Бургас – също се наблюдава спад в сделките с 
жилищни имоти, като в последния отчетен пе-
риод на 2018 г. те са съответно 3619 и 1826, ко-
ето е с 4,6% и 11,4% намаление на годишна ос-
нова.  

Очерталата се тенденция за забавяне на про-
дажбите на жилищни имоти се наблюдава във 
всички градове в страната с някои малки изк-
лючения. В тази посока, намаляването на про-
дажбите е най-осезаемо в по-големите градове – 
София, Варна, Бургас, Русе, Сливен, Велико 
Търново и др. 

На национално ниво за 2018 г. общо са осъ-
ществени 212 586 продажби на жилища, което е 
спад с близо 1% от общите продажби на жи-
лищни имоти спрямо 2017 г. Тенденцията за за-
бавяне е още по-ясно очертана, когато се срав-
няват последните тримесечия на 2018 г. и 2017 
г., където са вписани 63 408 имотни продажби 
или 4,5% намаление на годишна база. 

В резултат от високия ръст на издадените 
разрешителни за строеж, както и на намаление-
то на сделките с жилищни имоти, по всяка веро-
ятност ще се достигне до насищане на пазара с 
жилища. 

Заедно с цените на имотите, издадените раз-
решителни за строеж на нови жилища и броя на 
сделките за покупко-продажба им, при анализа 
на пазара на жилищни имоти допълнителен ас-
пект се явява и информацията за новоотпусна-
тите ипотечни кредити. Данните на Агенцията 
по вписванията сочат, че е налице понижено 
ипотечно кредитиране в последното тримесечие 
на 2018 г.  

В столицата за последните три месеца на 
2018 г. са вписани 4714 ипотечни кредита, което 
е намаление с 16,7% спрямо четвъртото триме-
сечие на предходната година. Същевременно на 
годишна база в София са отпуснати с около 200 
ипотечни кредита по-малко. В останалите по-
големи градове, като Пловдив, Варна, Бургас и 
Стара Загора, е отчетен минимален ръст на от-
пуснатите ипотечни кредити през 2018 г. спря-
мо 2017 г. Въпреки това този ръст е по-малък в 
сравнение с предходната година (2017 г. към 
2016 г.). От друга страна, при сравняване на 
последните тримесечия, съответно на 2017 и 
2018 г., се отчита спад в ипотечното кредитира-
не. 

Същевременно в по-голямата част от малки-
те градове се наблюдава намаление на ипотеч-

ната активност на годишната база. Този спад е 
още по-силно изразен, когато се сравняват пос-
ледните тримесечия на 2018 г. към 2017 г.  

На национално ниво през 2017 г. са отпусна-
ти 63 696 ипотечни кредита, докато през 2018 г. 
техния брой е 62 442 или с 2% по-малко. Тук 
също отчетения спад в кредитите е значително 
по-голям при сравняването на четвъртите три-
месечия, като за периода октомври-декември 
2017 г. са отпуснати 18 841 кредита, а октомври-
декември 2018 г. – 14 403 кредита, или спад с 
около 24%. 

Разбира се, анализирайки продажбите на жи-
лищни имоти и отпуснатите ипотечни кредити 
трябва да се има предвид, че кредитно ипотеки-
ране може да бъде получено единствено след 
издаване на АКТ 14 на съответната жилищна 
сграда. Същевременно данните на Агенцията по 
вписванията свидетелстват за задържане и дори 
донякъде свиване на пазара на жилищни имоти 
у нас. 

По тази причина и с оглед на големия ръст в 
броя издадени разрешителни за строеж, ще се 
повиши конкуренцията в предлагането и ще се 
окаже определен натиск върху цените на имоти-
те. (Стефанов, 2018, стр. 72-79) 

В тази връзка, може да се допусне, че наблю-
даваните тенденции за насищане на пазара на 
жилищни имоти, в комбинация със забавянето 
на сделките с тях и понижения брой на ипотеч-
ното кредитиране ще доведат до задържане и 
свиване продажбите на жилища в страната през 
следващите години. С известно основание, мо-
же да се счита, че това ще се отрази и върху 
тяхната съвкупна цена, като доведе до намаля-
ването ѝ. 

И ако представените до тук данни дават въз-
можности за определени изводи, то интерес 
представлява тяхното интерпретиране в контек-
ста на протичащите миграционни процеси в 
страната. Това е така, защото според данните на 
Евростат, България е една от страните членки на 
Европейския съюз (ЕС) с висок процент на 
емиграция като дял от трудоспособното населе-
ние в страната. 

Динамика на протичащите миграционни 
процеси в България 
Преди да бъдат разгледани протичащите 

процеси на миграция, и с цел правилното им ин-
терпретиране, е редно да се обърне внимание на 
разработените методологически основи за съби-
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ране и поддържане на информация за това. 
Публично достъпни данни относно миграци-

онните процеси (имиграция и емиграция) в на-
шата страна се предоставят от НСИ. Съгласно 
възприетата методология на института емигра-
цията се приема най-общо като промяната на 
обичайното местоживеене (настоящ адрес). Тя 
се определя като действието, чрез което лице, 
което преди е пребивавало обичайно на терито-
рията на България, преустанови обичайното си 
пребиваване в България за период, който е или 
се очаква да бъде най-малко дванайсет месеца 
(НСИ, 2018) 

Статистиката на НСИ за външната миграция 
се основава главно на Единната система за 
гражданска регистрация и административно об-
служване на населението (ЕСГРАОН). В този 
смисъл националната статистика обобщава и 
предоставя информация само за лицата, които 
са подали адресна карта за промяна на настоящ 
адрес от страната в чужбина пред администра-
тивните власти. Същевременно голяма част от 
напускащите страната не променят настоящия 
си адрес. Имайки предвид това, може да се пре-
зумира, че реалната картина за външната миг-
рация (емиграцията) в известна степен е подце-
нена, а действителното състояние се различава 
от данните на НСИ.  

Поради тези съображение е редно да се пра-
ви разлика между „заявилите промяна на своя 
настоящ адрес от страната в чужбина“ и „външ-
на миграция“, защото „външната миграция“ е 
по-общо понятие, което включва в себе и лица-
та, които са емигрирали от страната за дълъг 
период от време, но не са променили своя нас-
тоящ адрес. 

В контекста на изтъкнатите съображения от-
носно методологическия подход за отчитането 
на емиграцията, данните на националната ста-
тистка показват, че през последните години в 
страната се наблюдават мащабни емиграционни 
процеси. Процесът на демократизация в Бълга-
рия и приемането ѝ в ЕС доведоха до значител-
но облекчаване на възможностите за емиграция. 
Евроинтеграцията предостави разнообразие във 
вариантите за избор между различни държави за 
миграция. Същевременно засиленото изучаване 
на чужди езици, особено сред младото поколе-
ние, даде допълнителна увереност при взимане-
то на решението за емиграция.  

Според данните на НСИ, от 2009 г. насам, в 
резултат на емиграция от България в чужбина, 
постоянното население на страната е намаляло с 
213 910 души. През 2017 г. общо 31 586 души са 
заявили промяна на своя настоящ адрес от стра-
ната в чужбина (фигура 1). 

 

 
Фиг. 1. Брой лица, заявили промяна на своя настоящ адрес от страната в чужбина 

Същевременно младите хора (15-29 г.), пода-
ли адресна карта за промяна на настоящ адрес 
от страната в чужбина пред административните 
власти, през 2017 г. представляват близо 40% от 
всички отчетени емигранти (собствени изчисле-
ния на база данните на НСИ). 

Засилване на емиграционния поток се наб-
людава от 2009 г. (от 19 хил. регистрирани през 
2009 г. нарастване до 27,7 хил. регистрирани 

през 2010 г.), като до известна степен това може 
да се обясни с разразилата се икономическа 
криза от края на 2008 г. Макар че през разглеж-
дания период са отчетени и години на спад 
(2011 г.) на променилите настоящия си адрес от 
страната в чужбина, то тенденцията в последни-
те години е към повишаване на емигрантския 
поток. 

Според статистиката на НСИ относно потока 
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на заминаващите в чужбина се установява, че за 
близо 59% от емигрантите напускането на стра-
ната е свързано с осигуряване на трудова зае-
тост, с по-високи доходи и по-добър жизнен 
стандарт. Останалите често срещани мотиви за 
напускане на страната са образованието – 20%, 
сключване на брак, преселване или други при-
чини – 13% (МТСП, 2012, стр. 26). Емиграцията 
все по-често се разглежда като възможност за 
намиране на работа и спасяване от бедността и 
социалната несигурност. Едно от основните 
заключения е, че държавата продължава да бъде 
напускана от все повече образовани млади хора. 

От друга страна, все по-високите нива на 
младежка емиграция през последното десетиле-
тие се отразиха изключително неблагоприятно 
върху населението на страната. Оказа се негати-
вен ефект върху възпроизводството на населе-
нието, тъй като изселилите се млади жени в ро-
дилна възраст понижават значително равнището 
на потенциалната бъдеща раждаемост в страна-
та. Последиците от това ще се засилват и ще 
направят демографската ситуация още по-
неблагоприятна. 

Разгледаните дотук данни относно заявили 
промяна на своя настоящ адрес от страната в 
чужбина разкриват една изключително тежка 
тенденция, затова няма как да бъдат пропуснати 
оценките за тези процеси на отговорните дър-
жавни институции в лицето на Министерството 
на труда и социалната политика (МТСП), както 
и прогнозите на НСИ. Прави силно впечатле-
ние, че в „Актуализирана национална стратегия 
за демографско развитие на населението в Ре-
публика България (2012-2030)“, приета през 
2012 г. и явяваща се основен държавен доку-
мент относно демографските процеси в страна-
та, е формулирана прогнозата, че „Емиграцията 
ще продължава да се развива, но в по-

ограничени размери[…]“, поради „емиграционна 
изтощеност“ при младото население в страната 
(МТСП, 2012, стр. 28). Нещо повече, прогнози-
ра се известно спадане на броя на българските 
емигранти, като според прогнозите „след 2010 г. 
емиграционният поток ще се стабилизира на 
около 6-8 хил. души годишно“. За съжаление, те-
зи очаквания далеч не се оправдаха. Както се 
вижда от анализираните данни, броят на лицата, 
заявили промяна на своя настоящ адрес от стра-
ната в чужбина през 2017 е 31 586 души или 
около 4 пъти спрямо прогнозираната емигра-
ция. Тези факти поставят под известно съмнение 
и прогнозните за очаквания брой на населението 
на България през следващите десетилетия – на-
пълно възможно е населението в страната да 
намалява с по-бързи темпове от прогнозирани-
те. 

Същевременно при анализ на миграционните 
процеси съществен компонент се явява вът-
решното движение на населението. Тук отно-
во, от методологическа гледна точка, изчисля-
ването на движението на населението се полу-
чава въз основа на обработените съобщения за 
декларирана промяна на настоящия адрес пред 
административните власти (НСИ, 2018). От дру-
га страна, обаче, във всеки един момент същес-
твуват лица, които не променят своя настоящ 
адрес, но се преселват в друго населено място за 
по-дълъг период от време. 

Според данните на НСИ, настоящата ситуа-
ция от края на 2017 г. е такава, че около 73% от 
населението в България живее в градовете, а ед-
ва 27% в селата. Същевременно в края на 2009 
г., живеещите в градовете, от цялото население 
в страната са били около 71%, а респективно в 
селата около 28,6% (фигура 2). 

 
 

 
Фиг. 2. Дял на населението по местоживеене град/село като процент от общото население в страната 



 

 125

От представените данни за последното десе-
тилетие и отчетената незначителна промяна от 
под 2% относно тенденциите на разпределението 
по местоживеене в град или село може да се нап-
рави изводът, че вътрешната миграция по нап-
равлението „село-град“ и „град-село“ в известна 
степен е завършила.  

В същото време, през последните десетилетия 
се оформи вътрешна миграция основно и главно 
по направлението „град – град“. Това събитие на 
движение на населението се отнася до всички 
лица в страна, но в най-голяма степен засяга 
младите хора. Това е така, защото те са най-
мобилната и лесно приспособима част от населе-
нието, а това прави потенциалната възможност 
за миграция сред тях изключително висока. 

Данните на НСИ показват, че към края на 
2017 година над половината, а именно 53,7% от 
населението в България на възраст 15-29 години 
живее само в четири града – София (29,5%), 
Пловдив (10,9%), Варна (7,6%) и Бургас (5,6%) – 
собствени изчисления на база данните на НСИ. 
За сравнение делът на младежите, живеещи в те-
зи четири града през 2008 г., е бил 44,8% – т.е. 
налице е тенденция на непрестанна урбанизация 
при младите хора. Същевременно това са и един-
ствените четирите града, които са увеличили на-
селението си като процент от общото население 
в страна. 

Протичащото териториално преразпределение 
показва концентрация на населението в България 
в големите областни градове. Тази тенденция е 
индикатор за задълбочаващи се различия между 
условията на работа и живот в големите област-
ни центрове и малките градове и села. Негатив-
ните последици от концентриране на население-
то в малък брой населени места ще доведе до 
обезлюдяване на селища и дори на региони в не-
далечното бъдеще. Това безспорно ще окаже 
значение върху пазарите на жилищни имоти. 

Възможни ефекти на миграционните 
процеси върху пазара на жилищни имоти 
От направените прегледи на жилищния пазар 

и миграционните процеси в страната става ясно, 
че на пазара с жилища в страната предстоят про-
мени. Наблюдаваното оживление и ръста на 
средните цени на жилищни имоти в последните 
няколко години се забавят. Негативните демог-
рафски и миграционни процеси в страната ще 
предизвикат допълнителен натиск върху пазара в 
посока свиване. Тези въздействия по всяка веро-

ятност ще бъдат усетени по-скоро в малките на-
селени места, но в краткосрочен план постепен-
но ще се пренесат и в големите областни градо-
ве, както и в столицата. 

Заедно с това, всеизвестен факт е, че България 
е една от държавите членки със сравнително ви-
сок дял на собствени жилища като за 2018 г. този 
показател е около 84% при 69% средно в ЕС (Ев-
ростат, 2018). Освен това, някой агенции за нед-
вижими имоти посочват, че около 25% от сдел-
ките с жилища в София, както и голям процент 
от сделките в по-големите областни градове са с 
инвестиционна цел2. Допуска, че тази тенденция 
може би ще се запази. Казано с други думи, ку-
пувачите на тези жилищни имоти нямат намере-
ние да живеят в тях, т.е. те най-вероятно вече 
притежават други жилища. Съдейки от тези дан-
ни, може да се очаква, че в бъдеще ще се повиши 
значително предлагането на имоти под наем, а 
наемодателите ще се сблъскат с известни затруд-
нения при реализирането на имотите си. Съвсем 
очаквано може да бъде и това, че ако в дълъг пе-
риод от време даден имот не успява да се отдаде 
под наем, то много вероятно е същият да бъде 
пуснат за продажба. Това допълнително ще уве-
личи и насити предлагането на жилища на паза-
ра, като повиши тяхната достъпност.  

Друг изключително интересен момент е, че в 
проекта на „Национална жилищна стратегия 
2018 – 2030 г.“ качен на сайта на Министерство-
то на регионалното развитие и благоустройство-
то (МРРБ), се констатира „трайно нарастващ 
фонд от необитавани жилища“ – 25,4% в градс-
ките райони и 43% в селските райони. Този „из-
лишък на жилища“, представен в процентно из-
ражение, спрямо общия брой на жилищата в да-
дено населено място, съвсем логично е по-висок 
в малките населени места с оглед на по-
динамичните миграционни процеси и изселване-
то от тях. В този контекст, бърза справка в Наци-
оналния регистър на населените места на НСИ 
показва, че за изминалата година общо 571 села в 
страната са без население или с едноцифрен брой 
жители (2018).  

Всичко това е следствие на нарастващата и 
продължаващата вътрешна и външна миграция, 
като към днешна дата над 35% от населението в 
страната живее и обитава само 6 града (НСИ, 
2018). Урбанизацията ще продължи да оказва 
влияние и натиск върху цените на пазарите на 
жилищни имоти. Ако съществуващите тенден-
ции на миграционните процеси се запазят, а спо-
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ред направения анализ изгледи за промяна няма, 
то много скоро ще станем свидетели на същест-
вени изменения на пазарите с жилищни имоти. 
Достигната е повратна точка и промените ще за-
почнат първо от малките населени места, като в 
последствие се пренесат и в по-големите градове. 
Те ще обхванат и ще имат въздействие главно 
върху най-масовите жилища в страната. Същев-
ременно пазарът на луксозни жилища доста по-
трудно ще бъде засегнат, а дори напротив – по-
вероятно е цените тук да продължат да растат.  

Рано е да се говори за криза на пазарите с жи-
лищни имоти. Въпреки това инвеститорите тряб-
ва да са изключително внимателни и да отчитат 
динамиката и тенденциите в миграционните 
процеси. Това е важно, защото предстоят пре-
дизвикателства във връзка с обезлюдяващите се 
малки и средно-големи населени места, при кои-
то пазарите с жилищни имоти ще губят привле-
кателността си за сметка на тези в най-големите 
градове в страната. 

Заключение 
Жилищният пазар е особено интересен за 

изучаване в аспектите на миграционните процеси 
в страната. С оглед на протичащите структурни 
демографски промени и задълбочаваща се емиг-
рационна вълна от България в чужбина подобни 
анализи ще имат значение при изследванията на 
пазара с жилища. Същевременно би било наивно 
да се прави оценка за развитието на цените на 
жилищата главно въз основата на механичното 
движение на населението. Това е така, защото 
пазара на жилища е специфично икономическо 
поле с многостранен характер, неподлежащо на 
еднозначна регистрация, влияние върху което 
оказват множество компоненти.  

Въпреки това, изучаването на ефектите от 
миграционните процеси върху търсенето и пред-
лагането на жилищни имоти, а оттам и върху 
тяхната цена, е една добра основа за съставяне на 
средносрочни и дългосрочни прогнози за разви-
тието им. Заедно с това, разликите в пазарите на 
жилища в страната са огромни, следователно би-
ха могли да бъдат полезни за по-нататъшно раз-
биране на връзката между миграционни процеси 
и жилищни пазари. 

Бележки 
1 Средните цени на двустайните апартаменти 

са получени въз основа на данните за януари 
2018 г. на агенцията за недвижими имоти „имо-

ти.нет“ – www.imoti.net. 
2 Виж например: Проучването на пазара на 

жилищни имоти в София от 2017 г. на „Антре-
недвижими имоти“. 
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