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УПРАВЛЕНСКИ ТЕЧЕНИЯ В СФЕРАТА НА КОРПОРАТИВНАТА НЕДВИЖИМА 
СОБСТВЕНОСТ 

Енчо Енчевски 

MANAGEMENT ACTIVITIES IN THE FIELD OF CORPORTE REAL ESTATE 
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Abstract: There is a noticeable difference in the economic literature regarding the definitions used for corporate 
real estate management and what constitutes this type of management. In the Bulgarian literature the most commonly 
used concepts are (in translation) “management of property” and “management of real estate”. Other commonly used 
terms are “property management”, “facility management” and “asset management”. In the English literature, 
however, there are additional terms used: “corporate property management”, “property asset management”, 
“corporate real estate management”, “corporate real estate asset management”. There is some confusion regarding 
the contemporary identity and functions of all of them. The differences and similarities among these management 
activities are blurred and unclear. This article tries to distinguish each of these activities. 
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Увод  
За България потребността от професионално 

управление на корпоративната недвижима собс-
твеност възниква с преминаването на национал-
ната икономика в пазарни условия. В този пери-
од се увеличават инвеститорските възможности 
както на наши, така и на чуждестранни инвести-
тори. У нас се построяват за сравнително кратък 
период от време различни типове имоти, които 
се нуждаят от професионално управление. Ня-
кои елементи от общата управленска теория мо-
гат да бъдат пренесени в управлението на кор-
поративната недвижим собственост, но за ус-
пешно управление на корпоративните недви-
жими имоти е необходим индивидуален подход. 
Така, като самостоятелни и често свързани и 
допълващи се професионални направления мно-
го бързо се развиват Пропърти мениджмънтът, 
Фасилити мениджмънтът, Асет мениджмънтът. 
В англоезичната литература се срещат и още по-
тесни понятия, като Пропърти асет мениджмънт 
(property asset management), Управление на кор-
поративните недвижими имоти (corporate real 
estate management), Асет мениджмънт на корпо-
ративните недвижими имоти (corporate real 
estate asset management). В тази статия ще бъде 
направен опит за определяне на основните ха-
рактеристиките на всяка една от тези управлен-
ски дейности, като и да се прокара и разграни-
чителна линия между тях. 

1. Управление на недвижимата 
собственост 
В българската специализирана икономическа 

литература се среща използването на “управле-
ние на недвижимата собственост” („Особености 
на управлението на недвижимата собственост”, 
„икономика и управление на недвижимата собс-
твеност“) 

Откриват се различни определения за управ-
лението на недвижимата собственост: 

• „Дейност, насочена към извличане на пе-
чалба, от свое име или по поръчение на собст-
веника, от реализацията на упълномощения за 
владение, ползване и разпореждане с недвижи-
мата собственост” 

• „Професионална дейност, насочена към 
устойчиво функциониране, повишаване на до-
ходността и ликвидността на недвижимата соб-
ственост”  

• „Осъществяване на комплекса от опера-
ции по експлоатации на сгради и съоръжения, 
поддържащи услуги, ръководене на обслужва-
щия персонал, осигуряване на подходящи усло-
вия за ползвателя (арендатора), събиране на 
рентите - плащания, с цел най-ефективно изпол-
зване на недвижимия имот в интерес на собст-
веника” 

• „Управлението на недвижимата собстве-
ност е сложен и всестранен процес, насочен към 
най-ефективното използване на недвижимата 
собственост и извличане на максимална печал-
ба.” 
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• „Целенасочено, комплексно и система-
тично въздействие на субекта на управление 
върху обекта на недвижимата собственост с цел 
най-ефективно използване на недвижимия имот 
в интерес на собственика.” 

Според Пламен Илиев „управлението на 
недвижимата собственост представлява целена-
сочено, комплексно и систематично въздействие 
на субекта на управление върху обекта на нед-
вижима собственост с цел достигане и поддър-
жане на неговото ефективно функциониране в 
съответствие със зададения критерий“. Той 
описва този тип управление като дейност в ин-
терес на собственика (за корпоративната нед-
вижима собственост собствениците е възможно 
да са много) и проявяващо се в три аспекта: 
правен (най-рационално разпределение на иму-
ществените права); икономически (управление 
на паричните потоци) и технически (поддръжка 
в необходимото работно състояние). Разделя 
недвижимата собственост на оперативна и ин-
вестиционна. 

Управлението на оперативната недвижима 
собственост той отнася към тази притежавана от 
„предприятия”. Според него това са дейности в 
съответствие с общите бизнес цели на органи-
зацията. Това включва дейности по определяне 
на потребностите, определяне на разходите за 
придобиване и експлоатация, анализ на разхо-
дите, корекции на разходите. 

Такова разделение на притежаваната недви-
жима собственост на инвестиционна и опера-
тивна е съвсем логично, тъй като целите, които 
се преследват, както и последващите дейности 
по тяхното управление се различават. 

В българските източници под управление на 
недвижимата собственост много често се разби-
ра управлението на всички видове недвижима 
собственост. Корпоративната недвижима собст-
веност е отделен вид собственост със своите 
особености и характеристики и адекватното ѝ 
управление изисква управленската теория и 
практика да бъде специфична за този вид нед-
вижима собственост.  

2. Пропърти мениджмънт 
Понятието пропърти мениджмънт е едно от 

най-широко използваните в областта както в 
развитите страни, така и в България. В пряк 
превод от английски език „property management” 
означава „управление на собствеността“. При 
прочита на това какво различните автори разби-

рат под „пропърти мениджмънт”, могат да се 
открият известни различия. 

Според Р. Кайл основните функции на про-
пърти мениджмънта са: 

• Постигане на целите на собственика на 
имота; 

• Генериране на приходи за собственика; 
• Опазване или увеличаване на стойността 

на инвестиционната собственост. 
Според автора „пропърти мениджмънт” се 

отнася главно за инвестиционни имоти. Целта е 
постигане на приходи за собственика през жиз-
нения цикъл на имота. Дейността е описана като 
„комплексна и изискваща”. Пропърти мениджъ-
рът трябва да може да осъществява множество 
дейности, включително анализ на пазара, рек-
лама, продажби, счетоводство и техническа 
поддръжка. Видовете имоти, обект на пропърти 
мениджмънта, биват жилищни, корпоративни, 
индустриални и имоти със специално предназ-
начение. Още, според автора има различни ви-
дове пропърти мениджъри за всеки един вид от 
различните видове недвижими имоти. 

В други източници пропърти мениджмънтът 
също се разглежда като дейност, насочена глав-
но към инвестиционните недвижими имоти: 

• Процес на грижа за собствеността по на-
чин, който удовлетворява всички заинтересова-
ни лица; 

• Подход, насочен към повишаване доход-
ността на обекта и управление на неговата 
стойност. 

Сред задачите на пропърти мениджмънта са: 
най-удачното позициониране на зданието на па-
зара, разработката на дългосрочни програми за 
управление и развитие на обекта, финансов ме-
ниджмънт (бюджетиране и финансова отчетност 
пред собственика), следене на договорни отно-
шения за обекта, осигуряване на работата с 
арендаторите. 

• Пропърти мениджмънтът представлява 
администрация на жилищни, търговски и ин-
дустриални имоти, включително апартаменти, 
еднофамилни къщи, етажна собственост и тър-
говски центрове. Обикновено е свързано с уп-
равлението на имоти, които са собственост на 
друго лице или организация, а мениджърът 
действа от името на собственика с цел запазване 
стойността на имота, като същевременно гене-
рира приходи. 

• Справяне с ежедневните дейности, свър-
зани с инвестиционните недвижими имоти. 
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Включва дейности като: комуникация с наема-
телите, събиране на наеми, поддръжка, ремонт, 
периодични наблюдения за състоянието на имо-
та, съставяне на договори, плащане на данъци и 
други. 

• Пропърти мениджърите предоставят на 
потребителите продукт, известен като място за 
живеене. С други думи - дейност по предоста-
вяне на наемателите място да живее в замяна на 
заплащане на наем. 

• Дейност свързана с професионална-
та/техническата работа, необходима за подсигу-
ряване на желаното състояние на имота, в жела-
ната форма, вид и място, снабдяване с желаните 
услуги, разпореждане с допълнителни/излишни 
имоти, сдобиването с нови имоти, оценяването 
на имоти, отношения с наематели.  

Р. Бон вижда нещата в малко по-тесни гра-
ници. Той смята, че когато на собствеността се 
гледа като на физически актив, т.е. физическото 
наличие на имоти и земя, то управлението е 
предмет на пропърти мениджмънта. Другите 
аспекти на недвижимата собственост са обект 
на по-различен тип управление. 

Погледнато повече от практическата гледна 
точка в т.нар. ръководства за пропърти мени-
джмънт (“Property management guide”, “Study 
guide for property managers examination”), се ак-
центира върху инвестиционната недвижима 
собственост. Набляга се върху целта на собст-
веника като наемодател, отношенията с наема-
телите, отчетните форми, разходите на имотите. 

По мое мнение пропърти мениджмънтът ос-
новно обслужва собствениците на инвестици-
онни имоти, които използват имотите си като 
свой основен бизнес – покупка на имот с цел 
последваща продажба или отдаване под наем с 
цел получаване на печалба. В този смисъл ва-
жен аспект на пропърти мениджмънта е управ-
лението на взаимоотношенията с наематели и 
бъдещи собственици: участието или инициира-
нето на съдебни спорове с наематели, изпълни-
тели и застрахователни агенции, както и управ-
ление на сметките и финансите на недвижимите 
имоти. 

3. Фасилити мениджмънт 
Според различни източници фасилити мени-

джмънтът възниква през 70-те – 80-те години на 
миналият век, с появата на потребността от раз-
граничаване на основната от спомагателните 
дейности на организациите. Така, според Д. 

Кинкейд фасилити мениджмънтът се е зародил 
благодарение на интеграцията на три дейности, 
които подпомагат основната дейност на органи-
зацията: 

• пропърти мениджмънт; 
• поддръжка на собствеността; 
• офис администрация. 
В превод от английски думата „facility” може 

да има много различни значения в зависимост 
от контекста, като например: сграда, услуги, 
удобства, пространствена инфраструктура, 
площи, оборудване и др. 

Определение на Международната фасилити 
мениджмънт асоциация (IFMA) за фасилити ме-
ниджмънт е следното: 

„Фасилити мениджмънт е професия, която е 
съставена от множество дисциплини, с цел оси-
гуряване на функционирането на застроената 
околната среда чрез интегриране на хора, място, 
процес и технология.“ 

GEFMA (German facility management 
association) описва фасилити мениджмънта като 
„мениджърска дисциплина, която чрез резулта-
тивно ориентирано управление на пространст-
вата и услугите, и в рамките на планирани и 
контролирани фасилити процеси, задоволяващи 
основните нужди на хората на работните им 
места, подпомага основните бизнес процеси и 
допринася за повишаване на печалбата”. 

Българската фасилити мениджмънт асоциа-
ция (БГФМА) възприема дефиницията на Евро-
пейския комитет по стандартизация и нейния 
стандарт EN 152221, а именно: „Интерпретация 
на процеси в рамките на организацията за пре-
доставяне и развитие на договорени услуги, ко-
ито служат за подпомагане и подобряване на 
ефективността на основната дейност на органи-
зацията.” 

Интересно определение дава през 2002 г. П. 
Барет. Той определя фасилити мениджмънта ка-
то стратегически интегриран подход за поддър-
жане, подобряване и адаптиране на сградите и 
предоставяне на комплексни услуги на органи-
зацията, с цел да се създаде среда, която силно 
подкрепя основните цели на тази организация. 

Според Т. Пелов „фасилити мениджмънтът 
съединява цялата съвкупност от технически и 
икономически задачи, свързани с поддържащи-
те дейности и осъществява координацията меж-
ду тях във времето и пространството, което е 
особено важно. Той е съставна част и едновре-
менно обособена дейност от цялостното управ-
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ление на недвижимата собственост (пропърти 
мениджмънт)” 

Той смята, че при различните сгради фасили-
ти мениджмънта трябва да включва различни по 
състав и структура съвкупност от дейности, ко-
ито да поддържат основната дейност. Фасилити 
мениджмънта е конкретен за всяка отделно взе-
та организация, от където произтича нуждата за 
концептуален подход при разглеждането на 
същността и механизмите на функциониране на 
фасилити мениджмънта. 

Материята, свързана с фасилити мениджмън-
та, е сложна и многоаспектна. Идеологията ле-
жи върху разделянето на дейността на основна и 
спомагателна, като целта е организацията да се 
съсредоточи върху основната си дейност, което 
е стъпка напред в управленския подход. От ана-
лиза на литературата по темата става ясно, че 
сградата е само част от това, което управлява 
фасилити мениджмънтът. Управлението се раз-
глежда като съвкупност от процеси, протичащи 
в организацията и някои автори определят фа-
силити мениджмънта като управление на всич-
ко, което не е основна дейност. Може би и за 
това Т. Пелов отделя специално внимание на 
„фасилити мениджмънт на сградата”: „Всяка 
сграда и прилежащото ѝ недвижими имущество 
се разглежда комплексно в три аспекта: 

1) технически аспект – включва всички рабо-
ти, които са необходими за поддържането на 
оптималната експлоатация на сградата и техни-
ческите съоръжения; 

2) инфраструктурен аспект – обхваща целия 
комплекс от услуги, които подобряват практи-
ческото ползване на сградата; 

3) търговски аспект – включва всички работи 
по техническото управление и управлението на 
инфраструктурата от гледна точка на икономика 
на недвижимата собственост. 

Друга основна концепция на фасилити мени-
джмънта е на организациите да се предостави 
интегрирано управление на стратегическо и 
тактическо ниво за координирано изпълнение 
на договорените подпомагащи услуги – предос-
тавяне не на една или няколко услуги – т.е. ос-
новна идея при фасилити мениджмънта е коор-
динирането или по-точно начина на координи-
ране. 

Най-често в литературата и практиката при-
съства сравнението между пропърти менидж-
мънт и фасилити мениджмънт. Често на пазара 
компании които претендират, че предоставят 

пропърти мениджмънт услуги, на практика 
осъществяват фасилити мениджмънт и обратно-
то. В България има честа практика поради мал-
кия пазар на тези услуги, дейностите присъщи 
на фасилити мениджмънта и на пропърти мени-
джмънт да се осъществяват от една фирма. 

Според мен за разлика от пропърти менидж-
мънта, фасилити мениджмънтът обслужва както 
собствениците – ползватели на имотите си с вся-
какъв предмет на дейност, така и наемателите – 
ползватели на имоти, чиито предмет на основна 
дейност не са имотите, които ползват. Така може 
да се каже, че разграничителната линия между 
фасилити мениджмънт и пропърти мениджмънт 
се предопределя от основната дейност на органи-
зацията и целите, които тези две управленски 
дейности преследват. Такова мнение споделя и 
Деян Кавръков, според когото разграничаването 
между пропърти мениджмънт и фасилити мени-
джмънт се идентифицира най-вече в стратеги-
ческото и тактическото ниво на управление в ор-
ганизацията – нива, насочени най-пряко към пос-
тигане на целите на организацията. 

Фасилити мениджмънтът е по-добре обосо-
бено професионално направление от пропърти 
мениджмънта със своите международни стан-
дарти, с изяснена терминология, концепция, 
изисквания към договарянето, контрола на ка-
чеството, организационните структури, проце-
сите при нивата на управление, измерванията и 
сравнителния анализ. 

4. Асет мениджмънт 
При прегледа на научната литература става 

ясно, че съществуват фундаментални различия в 
използването и тълкуването на понятието „асет 
мениджмънт”. Има поне три сектора, където се 
забелязва използването му – IT сектора, финан-
совия сектор и сектора с недвижими имоти. 
Терминът „асет мениджмънт” (asset 
management) в пряк превод означава “управле-
ние на активите”. 

Могат да се срещнат следните различни оп-
ределения за асет мениджмънта: 

• Асет мениджмънтът е ключова част от 
бизнес планирането, която свързва, на стратеги-
ческо ниво, решения за нуждите на бизнеса на 
организацията, оползотворяването на нейните 
активи и бъдещите инвестиционни нужди. 

• Асет мениджмънтът правилно се разпола-
га на ниво корпоративно управление на ресур-
сите. Това е част от мисленето на стратегическо 
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ниво, което означава съчетаване на бъдещите 
възможности за бъдещата заобикаляща среда с 
цел постигане на определени резултати. 

• Дейността, която подсигурява справянето 
с въпросите, свързани със земята и сградите да е 
по начин, по който те да функционират ефек-
тивно и ефикасно. 

• Постоянна стратегия за процесно подобре-
ние с цел подобряване наличността, сигурността, 
надеждността, дълголетието на активите. 

• Структуриран, схоластичен и интегриран 
подход за съвместяване и управление във вре-
мето на изисквания за доставки на услуги, както 
и управление и представяне на активите с цел 
постигане на бизнес целите.  

• Процес на започване на инициатива, при-
добиване, използване и поддръжка и разпореж-
дане с активи, с цел достигане на техния потен-
циал за предоставяне на услуги и управлението 
на свързаните с това рискове и разходи за целия 
жизнен цикъл на актива.  

• Процес на максимизиране на стойността 
на собственост или портфейл от собственост, от 
придобиването до разделянето със собственост-
та според целите определени от собственика. 

Не без основание Д. Уудхаус споделя, че се 
срещат големи различия при използването на 
термина асет мениджмънт и в него се припозна-
ват хора от три отделни сфери: 

• финансовата; 
• поддръжка на оборудване и снабдяване 

със софтуер; 
• притежателите и работещите с инфраст-

руктурни съоръжения. 
Според автора последните използват термина, 

за да подчертаят основната роля на физическите 
активи, инфраструктурата и прилежащите съоръ-
жения. Авторът цитира британската институция 
по стандарти (BSI Group, PAS-55), които дават 
следното определение за асет мениджмънт: 

„Систематичните и координирани дейности 
и практики, чрез които организация оптимално 
управлява своите материални активи и свърза-
ните с тях производителност, рискове и разходи 
през целия им жизнен цикъл, с цел постигане на 
своя организационен стратегически план.” Спо-
ред него като целта е поставена, изникват много 
неясни въпроси, като: Кое управление е опти-
мално? Как да се координират съставните дей-
ност? Как може толкова сложна и дългосрочна 
дейност (през целия жизнен цикъл) отговорност 
да бъде делегирана? Как да се разработят уме-

нията, процесите и инструментите за да се под-
държа подобна обстановка изобщо? 

Според публикация на Института по асет ме-
ниджмънт IAM (Institute of Asset Management) 
Асет мениджмънтът представлява използването 
на активи за получаване на стойност и постига-
не на бизнес целите, като всяка организация 
трябва да прецени какво за нея е „стойност” и 
как да управлява своите активи, така че да по-
лучава максимална стойност. 

В източника се цитира определението посо-
чено в ISO 55000 за асет мениджмънт: „коорди-
нираната дейност на организацията за получа-
ване на стойност от активите”. Според институ-
та асет мениджмънтът е подходящ за всички 
видове организации и обхваща всички видове 
физически активи, за които има необходимата 
база от знания. 

Спецификата на корпоративните недвижими 
имоти и различните и функции, една от които е 
да бъде актив, изискват по-различен поглед 
върху управлението им. 

Това предполага и да се разгледа как използ-
ват авторите термина асет мениджмънт в кон-
текста на управлението на недвижими имоти и 
какво влагат използваните понятия. 

Според Т. Глатте терминът „асет менидж-
мънт” е широко използван в Германия през пос-
ледните години в сферата на недвижимите имо-
ти и използването му е съпроводено с термино-
логично объркване, като един от факторите е 
неправилното използване на английския език. 
Той смята, че от малкото дадени дефиниции 
става ясно, че фокусът пада върху инвестицион-
ният мениджмънт, което е само малка част от 
цялостният мениджмънт на корпоративните 
недвижими имоти. 

Робърт Кайл основателно заявява, че за асет 
мениджмънтът няма общоприето разбиране, но 
е все по-често срещано в сферата на управлени-
ето на недвижимите имоти. Авторът смята, че 
поради паралела с финансовия асет менидж-
мънт, терминът може да се е появил, като е бил 
заимстван от мениджъри, отговорни за финан-
совия аспект на много на брой институционални 
недвижими имоти. Според него в контекста на 
управлението на недвижимите имоти „асет ме-
ниджмънтът” се отнася до финансовото управ-
ление на достатъчно голям брой инвестиционна 
недвижима собственост и включва: 

• работа с много на брой големи имоти; 
• мониторинг на финансовия резултат; 
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• изследване на местните пазари; 
• сравняване на отделните имоти както с оп-

ределени стойности (норми), така и по между им; 
• участва във взимането на решения относ-

но сдобиването или освобождаването от имоти. 
Под асет мениджмънт той разбира „финансо-

вото управление на инвестиционна собстве-
ност”. Терминът се използва от мениджъри, ан-
гажирани със задачата да управляват финансо-
вия аспект на притежаваните от големи органи-
зации портфейл от недвижими имоти. Така не-
говите дейности включват анализ на финансо-
вите резултати, анализ на местните пазари, бен-
чмаркинг и други. 

В ръководството за пропърти мениджмънт на 
Департамента за потребителите и регулаторните 
работи на окръг Колумбия – САЩ, асет мени-
джмънтът е упоменат като част от многото дей-
ности, които трябва да изпълнява един пропър-
ти мениджър. Дейностите, които асет менидж-
мънта включва, са: 

• Дългосрочно планиране, лизинг и проуч-
ване на наемни цени; 

• Договаряне на корпоративните наеми от 
името на собственика; 

• Оценка на ипотеката и възможностите за 
рефинансиране на кредита; 

• Обмисляне на стратегии за постигане на 
максимални резултати и кога е най-
подходящият момент за продажба на имота. 
Всички тези дейност са насочени към начини за 
максимизиране на възвръщаемостта от инвести-
циите (ROI – return on investment). 

В своето ръководство за асет мениджмънт Р. 
М. Сантучи, на базата на своя дългогодишен 
опит, сравнява дейностите, изпълнявани от асет 
мениджърите и пропърти мениджърите, като за-
явява, че те имат както общи дейности, така и 
индивидуални, но асет мениджърът изцяло кон-
тролира пропърти мениджъра. Пропърти мени-
джърът се концентрира върху ежедневните дей-
ности, а дейността на асет мениджърът е насо-
чена към постигане на дългосрочните цели. Ав-
торът не описва какъв според него е обхватът на 
асет мениджмънта, но от изложеното в ръковод-
ството става ясно, че той го отнася към управ-
лението на имоти, придобити с цел отдаване под 
наем и/или последваща продажба. Това е само 
част от многото аспекти, които подлежат на уп-
равление, особено що се отнася до корпоратив-
ната недвижима собственост. 

По-разширено понятие за асет мениджмънт 

при управление на недвижими имоти използва 
автора Дъглас Скарет в своето трето издание 
“Пропърти Асет мениджмънт” (Property Asset 
Management), който определя въпросната дей-
ност като комбинация от: 

• ежедневна грижа за имотите – изисква 
знания в областта на техниката, финансите и 
правото; 

• умението на да се максимизира потенциа-
ла на портфейла от имоти чрез напредничаво 
мислене и практическо планиране, състоящо се 
в максимизиране на нарастването на капитала. 

След това добавя: „Разбирането за пропърти 
асет мениджмънта трябва да е основано на зна-
ния за финансово-правните, договорните, оце-
нъчните и физическите аспекти на дейността, с 
цел анализирането и предприемането на дейст-
вия по повод всякакви евентуални проблема-
тични ситуации.” 

Основателно авторът заявява, че поради уни-
калността на всеки имот няма как да има уни-
версален шаблон, по който да се управляват 
всички имоти, но се съсредоточава върху отно-
шенията наемател-наемодател и правния аспект 
на управление на инвестиционната недвижима 
собственост. 

След изложените мнения на различните ав-
тори може да се заключи, че вижданията за асет 
мениджмънта са много и различни. Повечето 
автори му приписват множество от различни 
дейности от различни професионални направ-
ления.  

Аз мисля, че асет мениджмънтът е недобре 
обособено направление със своите сфери на 
дейност и правила. Вероятно трябва асет мени-
джмънтът (в превод управление на активи) да 
съставлява в себе си пропърти мениджмънт и 
фасилити мениджмънт, тъй като сградите, които 
са обект на управление на последните, са само 
част от видовете активи на една организация. 

5. Управление на корпоративните 
недвижими имоти УКНИ (Corporate real 
estate management CREM) и Асет 
мениджмънт на корпоративните 
недвижими имоти АМКНИ (corporate real 
estate asset management CERAM) 
Ще разгледаме заедно двете понятия, тъй ка-

то разбиранията на авторите за тях много се 
доближават. В чуждестранната литература уп-
равлението на корпоративната недвижима собс-
твеност се разглежда като самостоятелна научна 
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дисциплина със своите особености – Corporate 
real estate management CREM. 

Управлението на корпоративните недвижими 
имоти като самостоятелно научно течение се 
появява в последните 20 - 30 години. Като ново 
такова то все още е в процес на определяне на 
своята научна основа и изясняване на точния 
начин, по който подпомага организацията. Едно 
от предизвикателствата пред това управление, в 
теоретичен план, се състои в липсата на доста-
тъчно научна литература по темата. Тя е непъл-
на и се различава на места съществено в зави-
симост от авторите.  

Де Х. Юнг смята, че управлението на корпо-
ративната недвижима собственост е дейност по 
управлението на имотите, използвани от орга-
низацията с цел придобиване на максимум до-
бавена стойност за бизнеса. Тази дефиниция 
включва добавената стойност като фактор за 
успешното управление. 

Петер Крум допълва определението, като 
счита, че управлението на корпоративната нед-
вижима собственост е управление на портфейл 
от корпоративни недвижими имоти чрез съгла-
суването на портфейла и предоставените услуги 
с нуждите на основният бизнес, така че да се 
получи максимална добавена стойност за бизне-
са и да допринесе за резултатите от дейността 
на организацията. Най-важното допълнение, ко-
ето той прави, е основателно свързано със съг-
ласуването на управлението на корпоративните 
недвижими имоти с основната дейност на орга-
низацията и в следствие на това – подобряване 
на резултатите от работата. 

Х. Нурс определя, че управлението на корпо-
ративните недвижими включва управленски 
дейности по придобиването и разпореждането с 
имоти с цел постигане на целите на потребите-
ля. Той подчертава важността на основната биз-
нес дейност. Според него мениджърът на кор-
поративната недвижима собственост вместо да 
се опитва да максимизира възвръщаемостта от 
инвестициите в недвижим имоти, трябва да се 
опита да свърже пряко управлението им с ос-
новната дейност. 

Р. Бон включва и обществените организации 
в своята дефиниция, като отбелязва: „ управле-
нието на корпоративните недвижими се отнася 
до управлението на сградите и земята собстве-
ност на частни и обществени организации, чия-
то основна дейност не е бизнеса с недвижими 
имоти.” 

Затвърждавайки дадените определения, А. 
Пфнюр дефинира управлението на корпоратив-
ните недвижими като дейност, която трябва да 
включва всички дейности, свързани с недвижи-
ма собственост на една организация, чиито ос-
новен бизнес не са недвижими имоти. Управле-
нието на корпоративните недвижими имоти е 
ангажирано с икономическото придобиването 
на такива, администрацията и ползването им, 
продукцията и търговията. Недвижимите имоти 
се използват в подкрепа и за изпълнението на 
основната дейност. 

Според М. Апгар организациите управляват 
своите НИ с две цели – да намалят разходите, 
свързани с тях и като инструмент за увеличава-
не на конкурентните си предимства.  

Асет мениджмънт на корпоративните недви-
жими имоти АКНИ (corporate real estate asset 
management) е термин, който обобщава два дру-
ги термина – асет мениджмънт и управление на 
корпоративните недвижими имоти. Според Й. 
Юсоф, който цитира трима други автори (Х. 
Нурс, Ден Едуърдс и Елисон), това е наука за 
управлението на корпоративните недвижими 
имоти от организации извън бизнеса с недви-
жими имоти с акцент и принос към тяхната ос-
новна дейност. 

Б. Хайнес и Н. Нънънгтън „споделят мнение-
то на други автори” за т.нар. „асет мениджмънт 
на корпоративните недвижими имоти” CREAM 
(corporate real estate asset management), като спо-
ред тях това е дейност, която обединява три 
дейности – пропърти мениджмънт, фасилити 
мениджмънт, асет мениджмънт. 

Имайки предвид различните мнения на авто-
рите за видовете управление на корпоративните 
недвижими имоти, е трудно да се заяви катего-
рично кой вид управление с какво се характери-
зира. По мое мнение в теоретичен и практико-
приложен план не всичко е добре прецизирано и 
изяснено, съществуват противоречия и се водят 
дискусии. Безспорно, управленските дейности в 
сферата на управлението на корпоративните 
недвижими имоти са взаимосвързани и взаимо-
допълващи се. Коя дейност какво включва и къ-
де са границите обаче е трудно да се определи. 
Въпреки това, съобразявайки се с преобладава-
щите мнения и по авторова преценка, в таблица 
№1 са изложени характеристиките на четирите 
основни вида управление на корпоративните 
недвижими имоти. 
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Табл. 1.  
Характеристика на различните видове управление на корпоративната недвижима собственост 

Вид на управ-
ление/ харак-
теристики 

Обект Актив Цел Основни дейности 

ПМ 

Инвестиционни 
недвижими имоти

Физически (ма-
териален) 

Повишаване на до-
ходността на имота 

• сдобиването с нови имоти; подсигуря-
ване на желаното състояние на имота, 
в желаната форма, вид и място; 

• снабдяване с желаните услуги; 
• разпореждане с допълнителни/ из-

лишни имоти; 
• оценяването на имоти; 
• отношения с наематели, бъдещи собс-

твеници 

ФМ 

Сгради и работна 
среда 

Оперативен 
(функциона-
лен)  

Подкрепа на основ-
ната цел на органи-
зация 

• подобряване и адаптиране на сгради-
те; 

• предоставяне на комплексни услуги; 
• координация между поддържащите 

дейности 

АМ 

Голям брой нед-
вижими имоти 
(портфейл) 

Финансов Постигане на дъл-
госрочни финансо-
ви цели 

• Анализ, мониторинг на финансовите 
резултати, анализ на местните пазари, 
бенчмаркинг; 

• работа с много на брой големи имоти;
• участва във взимането на решения от-

носно сдобиването или освобождава-
нето от имоти 

УКНИ/ 
АМКНИ 

Недвижими имоти
използвани за 
нуждите на ос-
новната дейност 
на организацията 

Физически 
Оперативен 
Финансов 

Управлението на 
недвижими имоти 
според нуждите на 
основният бизнес и 
с цел получаване на 
максимум добавена 
стойност 

• Инвестиционно планиране и управле-
ние; 

• финансово планиране и управление; 
• строителство; 
• придобиването на недвижими имоти; 
• администрацията и ползването на нед-

вижими имоти 

 
Пропърти мениджмънтът разглежда корпора-

тивната недвижима собственост като физически 
актив – физическото наличие на сграда и земя. 
Този вид управление е насочен към управление-
то на много на брой имоти с цел доход от отда-
ване под наем или последваща продажба. Може 
да се отнася както за имоти в корпоративния сек-
тор, така и за имоти, използвани за живеене. За 
разлика от него фасилити мениджмънтът се от-
нася само за корпоративни имоти. Това управле-
ние не се ангажира със сдобиването с имоти, а с 
непосредственото им управление и поддръжка. 
За разлика от пропърти мениджмънта, много той 
често се отнася само до управлението само на 
една голяма сграда, а не на много на брой имоти 
(земя и сграда). Разглеждането на имота като 
оперативен актив е свързано с обслужването на 
хората в сградата. Така, за пропърти мениджмън-

тът са важни не само собствениците, а и непос-
редствените ползватели. 

За асет мениджмънт може да се говори, кога-
то има още по-голям брой имоти и от тези необ-
ходими за пропърти мениджмънт. Там централ-
но място заема финансовата страна на недви-
жимите имоти. Асет мениджмънтът се позицио-
нира единствено в стратегическото управление 
на недвижимите имоти. 

Управлението на корпоративните недвижими 
имоти като управленска дейност съставлява 
всяка една от изредените други управленски 
дейности. Тя разглежда схоластично недвижи-
мия имот. Отличителната черта на това управ-
ление е, че то се отнася главно за корпоративни 
имоти и тяхното управление е строго насочено 
към подпомагане основната цел на бизнеса. 
Важно тук е понятието „добавена стойност“. 



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС • REAL ESTATE PROPERTY & BUSINESS • Том ІV (2) 2020 • Volume ІV (2) 2020 

 146

Точно към нея са насочени целите на това уп-
равление – увеличаване на добавената стойност 
на продуктите и услугите, които предоставя 
бизнесът, чрез недвижимите имоти. 

В сферата на управлението на корпоративни-
те недвижими имоти се използват множество 
термини. За всеки от тях липсва единно мнение, 
за това какво ги съставлява, което води до обър-
кване. Съществува неяснота какъв е обектът на 
управление (оперативни или инвестиционни 
имоти) за повечето използвани термини поради 
многото различни мнения на различните автори. 
Трябва да се прави ясно разграничение поради 
спецификата на двата типа имоти - при инвес-
тиционната се преследва възвръщаемост от 
имоти, които не са пряко свързани с основната 
дейност, а при оперативната би трябвало да се 
преследва спомагане на основната дейност на 
организацията или с други думи казано ефек-
тивно използване. 

Друг проблем в наличната литература е това, 
че дейностите, които се асоциират с различните 
видове управление (пропърти мениджмънт, асет 
мениджмънт, фасилити мениджмънт и др.) се 
припокриват. Трудно е да се прецени кое управ-
ление да бъде избрано и кое точно да бъде при-
ложено. 

Организациите могат да притежават разли-
чен предмет на дейност, различни управленски 
структури, както и различни имоти, необходими 
за осъществяването на дейността. От тези раз-
лики произтича и необходимостта от индивиду-
ален подход към управлението на недвижимата 
собственост на всяка отделна организация. За-
дължение на звеното по управление на корпора-
тивните недвижими имоти е да прецени кое е 
най-подходящо за съответната организация. 
Въпреки различните видове дейности и имоти, 
целта винаги би трябвало да е една – подпома-
гане на основната дейност, произтичаща от ос-
новната цел. 
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