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Abstract: An important feature of real estate agencies and the business environment are the large number of activi-
ties and responsibilities that the broker performs on a daily basis. We consider the improvement of the activity of the 
agencies as a precondition for increasing the revenues by reaping the benefits of the activity. The article analyzes the 
activities of real estate agencies, follows the trends and indicates the unfair practices in the real estate market. An em-
pirical study was performed using several methods for analysis and evaluation. Based on this, the possible benefits of 
the plan itself and the technological innovations for the optimization of the activity of real estate agencies are derived.  
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Увод 
В обстановка на несигурни условия и неиз-

вестност, с нови открития и внедрявания, със 
свръх модерни идеи и технологии, АНИ (аген-
циите за недвижими имоти) се нуждаят от нов 
план за развитие и подобряване на дейността си. 
Те са субекти, които извършват посреднически 
услуги и нямат задължителен характер в извър-
шването на сделките, но с тяхно участие на 
практика се формира над 60 % от оборота в сек-
тора “Операции с недвижими имоти”. Това ни 
дава основание да развием идеята,  че нуждата 
от посредническия бизнес се увеличава и съ-
щевременно дейността на АНИ се нуждае от 
постоянно оптимизиране, обвързано с промени-
те и с пазара  на недвижими имоти.  

За постигане на по-високи резултати и кон-
курентно предимство ръководството на АНИ, 
целенасочено и комплексно трябва да работи за 
формиране на адекватно пазарно поведение на 
брокерите си и оптимизация на отношенията с 
клиенти, за поддържане на адаптивна организа-
ционна структура и високопродуктивна органи-
зация на работа, чрез създаването на ефективен 
план за подобряване  на дейността си. 

Агенциите преминават към фундаментално 
нова схема на работа, близка до аутсорсинг 
схемите. Брокерите осигуряват клиентската ба-
за, извършват рекламната и административна 
дейност, административните услуги към клиен-
тите и изпълняват функциите на презентатори, 
организатори на огледи, организатори на проце-
са за сключване на сделка и др. 

Имотите са един от нaй-гoлeмите aĸтиви в 
бoгaтcтвoтo нa потребителите (продавачи и ку-
пувачи). Средно един човек купува и продава 
имоти по-няколко пъти в живота си. Според ев-
ропейската статистика Еurostat (2021a) в собст-
вен дом живеят 70% от хората в държавите от 
ЕС и когато придобиват апартамент, 45.3% от 
купувачите купуват със coбcтвeни cрeдcтвa, а 
само 24.7% - пoлзвaт зaeм oт бaнкa. България е 
една от трите лидера в ЕС по собственост на 
жилища, след Румъния и Хърватия. В България 
82.2% oт нaceлeниeтo притeжaвa имoти, като 
10% oт хoрaтa купувaт имoт бeз дa пoлзвaт 
бaнкoв крeдит. За сравнение, „в Пoлшa eдвa 
11.1% oт купувaчитe нa жилищa пoлзвaт 
ипoтeкa, a в Итaлия тoзи прoцeнт e 13.6%. В 
другия крaй нa клacaциятa e Хoлaндия. Тaм 
60.7% oт нaceлeниeтo имa ипoтeкa, нo трябвa дa 
ce oтбeлeжи, чe прoцeнтът нa coбcтвeнocт e 
мaлък“ (Богданова, М., 2019). Жилищното бо-
гатство в България се увеличава , основно зара-
ди повишение на цените на апартаментите в 
страната. Но има и други двигатели на растежа, 
като ръст на заетостта (с 4.4% средногодишно), 
ръст на средната заплата (с 10%), реализация на 
българите на европейския трудов пазар. 

Характеристики на агенциите 
за недвижими имоти 
АНИ /правен субект - юридическо лице/ се 

явява посредник, представител на една от стра-
ните, участващи в сделката с недвижим 
имот.(Калинков, 2008). 

Търговското посредничество, осъществявано 
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от АНИ реално се осъществява от лица, работе-
щи в агенцията-брокери и търговски агенти 
(Йовкова, 2016). На практика основните дейнос-
ти и услуги които се предлагат от АНИ са: пос-
редничество, анализ и оценки, управление на 
недвижима собственост, консултации относно 
инвестиции в недвижими имоти и съдействие 
при проектиране и строителство. Също така 
агенциите изготвят предварителен договор по 
чл. 19 от ЗЗД ( Закон за задълженията и догово-
рите) за покупко-продажба на недвижим имот, 
договор за наем и др. Правят справки за тежести 
чрез АВ( Агенция по вписванията ) и справки 
при изготвяне на документи чрез връзка АГКК ( 
Агенция по геодезия, картография и кадастър). 
АНИ разполагат с различни отдели като: про-
дажби търговски площи, продажби жилищни 
имоти, продажби ново строителство, продажби 
къщи и парцели; наеми жилищни и търговски 
площи, маркетинг и реклама, юридически обс-
лужване (правен отдел). Най-важната част на 
АНИ  е брокерският (посредническият) екип. 
Брокерът се явява свързващо звено на пазара за 
недвижими имоти между продавачите и купува-
чите. Той представлява физическо лице, което 
подпомага онези, които желаят да закупят, про-
дадат,  управляват, или дават под наем недви-
жима собственост. Освен брокерска правоспо-
собност брокерът трябва добре да познава: 
правният аспект по осъществяване на сделките с 
недвижими имоти и начинът на финансиране на 
сделката, планът за териториално-селищно уст-
ройство на селището, приблизителна оценка за 
пазарната стойност на имотите, да познава паза-
рът на недвижими имоти, на който работи и да е 
наясно с всички документи, необходими за осъ-
ществяване на сделката и др. В България бро-
керската дейност не е лицензирана. От тази 
гледна точка, за да се гарантират интересите на 
клиентите на съответните АНИ е необходимо 
всеки брокер да има завършен специализиран 
курс в областта на недвижимата собственост и 
да притежава сертификат за него. 

Тенденции в развитието на агенциите за 
недвижими имоти 
Експерти в областта на недвижимите имоти, 

отчитат като водещи критерии за потребителски 
избор на посредническа агенция – репутацията 
на агенцията, доверие, сигурност, висока степен 
на ангажираност, предоставени гаранции, гъв-
кавост и съдействие при възникване на конф-

ликтни ситуации. Пазарът придобива нови из-
мерения и стават все по-малко брокерите с ви-
сока степен на квалификация, които да могат 
адекватно да реагират на промените и очаква-
нията на клиента. Точна статистика за броя на 
заетите брокери няма по ред причини, една от 
които е, че съществуват такива, които не са ре-
гистрирани нито като физически, нито като 
юридически лица, а осъществяват тази дейност. 
Официалните статистики от НСИ показват об-
що броя на заетите лица в сектор "Операции с 
недвижими имоти“ за 2019 година са 
39 921(НСИ, 2019а), но в това число се включ-
ват лица, които упражняват освен посредничес-
ка дейност и такава по управление на имоти. 
През последните години интересът към профе-
сията се увеличава и броя на агенциите се е по-
вишил с около 5% спрямо предходната година в 
гр. София. Активно участващи чрез реклама в 
интернет пространството АНИ са 1664, агенции 
само на територията на столицата. Това е над 
50% от общия брой агенции в страната. 

В столицата са съсредоточени всички дър-
жавни институции, училища, университети, го-
ляма част от международните компании откри-
ват представителствата си столицата, крупните 
български компании разполагат централните си 
седалища в града. Това превръща града в прите-
гателен център за огромна част от населението, 
което мигрира в търсене на подходящо място за 
придобиване на квалификация, намиране на по-
добра работа и реализация, развиване на собст-
вен бизнес. Тези процеси водят до необходи-
мост от застрояване на нови жилищни и бизнес 
площи, както и промяна в собствеността на съ-
ществуващите, а от тук и възможността за раз-
витие на дейността на АНИ. Наред с липсващи-
те изисквания за образование и специализация, 
общото ниво на подготвеност е ниско. Сектор 
“Операции с недвижими имоти” е на четвърто 
място при формиране на БВП за 2019 г. изчис-
лено по текущи цени и формира около 9% от 
него. По неофициални данни над 50% от сдел-
ките се осъществяват с участието на АНИ, което 
има влияние върху общия оборот. За съжаление, 
наблюдаваме и нелоялни практики като: под-
веждаща реклама, предлагане на имоти само за 
частни лица, укриване на информация относно 
явни недостатъци на имотите, заблуждаване на 
собствениците на имоти относно реалната па-
зарна цена и др. 

Чрез подвеждащата реклама се цели пости-
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гането на няколко резултата. На първо място 
чрез укриване на информация за недостатък на 
рекламиран имот, се цели да бъдат привлечени 
потенциални купувачи. Крайният резултат оба-
че е разочарование в тях и намаляване на дове-
рието. На второ място, публикуване на имот, 
който реално не съществува, на цена драстично 
под пазарната за характеристиките на имота. 
Прилага се от агенции, които не разполагат с 
имоти  и клиенти в базата си данни. Целта е да 
се наберат контакти на потенциални купувачи, 
които след това да бъдат насочени към имоти, 
предлагани от други агенции и да се получи 
заплащане от купувача. Тази практика е особено 
застъпена при отдаването под наем на жилища. 
Към настоящия момент, над 70 % от имотите 
отдавани под наем, рекламирани в общото ин-
тернет пространство, са несъществуващи. Изк-
лючително пагубна практика за бизнеса. Води 
до абсолютно недоверие в потребителите, изк-
ривява реалните ценови стойности на имотите и 
пречи на нормалното функциониране на пазара. 

Практиката „имот само за частни лица“ към 
настоящият момент е продиктувана от възходя-
щият тренд на пазара и по-големите изисквания 
от страна на клиента. В тази ситуация всеки 
предлаган за продажба имот има по-висока 
стойност за участниците. Притежаването на 
права за посредничество при продажба на който 
и да е имот, дава предимство на притежаващия 
ги. Нелоялната практика се състои в това, че в 
стремежа си посредникът да получи комисион-
но възнаграждение от двете страни по сделката, 
пренебрегва интереса на останалите и поставя 
своя на първо място. Реално, клиентите купува-
чи, които са наели посредник за търсене на имот 
не могат да достигнат до всички възможни 
оферти за продажба. От другата страна, това 
ощетява продавача, който е наел посредника, от 
купувач, който би дал по-добри условия по 
сделката. Това е грубо нарушение на договор-
ните условия и би трябвало да бъде регулирано 
от Закона за задълженията и договорите. Това в 
действителност не се случва, тъй като потреби-
телите не са запознати с тази така разширяваща 
се практика и не знаят как да защитят интереси-
те си. Тази тенденция пречи на продавачите и 
купувачите да взимат информирано решение за 
извършване на сделки и изкривява реалното 
състояние на пазара. Не на последно място, 
пречи на посредниците, които са наети да тър-
сят имот за покупка и желаят да изпълнят изця-

ло задълженията си, да осъществяват в пълен 
обем работата, за която са наети. Още по-
притеснително е, че тази практика се среща и в 
„скрит смисъл“ от страна на големите компа-
нии. В офертите за реклама на имота не се 
описва, че той се предлага само за частни лица, 
но реално до оглед на имота се допускат само 
клиенти, които биха заплатили комисионно въз-
награждение за покупката му. Всичко това от-
ново води до уронване на имиджа и доверието 
към АНИ. 

В стремежа си да реализират сделки бързо, 
част от агенциите укриват съществени недоста-
тъци на имотите и пречат на купувачите да взе-
мат информирано решение. Особено нелоялна 
практика е в случаите, когато това се прави от 
посредника, нает от самия купувач. Това също е 
грубо нарушение на договорни отношения с 
клиентите купувачи. 

Имотните сайтове, са пълни с фалшива ин-
формация по отношение на предлаганите имоти. 
Наши изследвания също показват, че над 60% 
от обявите за жилища под наем в София са не-
реални.  При продажбите, делът на нереалните 
обяви е около 40%. Друг  проблем е свързан с 
очакванията на клиентите, че пандемията ще 
доведе до сериозен спад в цените на имотите, 
което на практика не е така и това  може да се 
отрази негативно върху дейността на АНИ в 
столицата. Жилищният пазар в София премина 
без сериозни загуби през коронавирусната кри-
за. Първият локдаун беше последван от скок на 
продажбите през летните месеци. Брокерите на 
имоти обясняват запазването на интереса към 
покупките на жилище с желанието на хората в 
ситуация на криза да потърсят убежище за спес-
тяванията си в имоти като традиционна и позна-
та форма на инвестиция и с благоприятните 
лихви по ипотечните кредити или необходи-
мостта им от по-добри и функционални жилища 
след затварянето заради Covid-19. Всичко това, 
ни дава основание да твърдим, че дейността на 
АНИ има реална нужда от подобряване. 

Пазарът на недвижими имоти 
в столицата след Covid-19 
Липсва достатъчно детайлна официална ин-

формация за пазарът на недвижими имоти в 
столицата след Covid-19 и по тази причина нап-
равихме проучване, въз основа  на данни от 
“Адванс” експертни оценки, водещи портали за 
недвижими имоти, интервю с управителя на го-
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ляма строителна фирма в столицата, мнения на 
редица експерти в областта в това число и на 
специалист кредити на физически лица , а също 
така и личен опит на автора. 

По данни на Адванс (2020а), кварталите в 
София, където новите жилищни проекти са про-
дължили да се изграждат въпреки пандемията, 
се отчита ръст на цените на имотите в края на 
2020г. Такива са "Кръстова вада", където мина-
лата година цените на жилищата са нараснали с 
(+8,22%) на годишна база, "Витоша" (+8,90%), 
"Манастирски ливади" (+8,56%)”. Общо за Со-
фия цените на жилищата са нараснали с близо 
5-6% през 2020 г., сочат данните на “Адванс” 
експертни оценки. Кварталите с лек ръст на це-
ните имат предимства като булевард, по който 
лесно може да се излезе от София или да се вле-
зе в центъра на път за работното място, същест-
вуващо или планирано метро и ново строителс-
тво, което дава възможност на хората да зажи-
веят в жилище с по-различно качество. Локаци-
ята е основният критерии, по който хората из-
бират жилище и пандемията не е променила то-

ва. На следващо място при избора на имот идват 
лични съображения, като в зависимост от това 
на каква възраст е купувачът, той може да избе-
ре жилище в центъра, в затворен комплекс или 
къща край града. Кварталите с най-голям брой 
изготвени оценки в София и по-висока актив-
ност на жилищния пазар са (виж Табл. 1): "Ви-
тоша", "Дружба", Център, "Манастирски лива-
ди" и "Младост", където и предлагането на ново 
строителство е по-разнообразно. В столицата 
голям фактор за растежа на цените на жилищата 
с (ново и старо строителство) е близостта до 
метро. В "Овча купел", например, цените на жи-
лищата по данни от “Адванс”са отбелязали спад 
с 3,38% на годишна база през 2020г. Това се 
дължи най-вероятно на изчерпване потенциала 
на растеж, продиктуван от външни фактори като 
липсата на предлагане на атрактивни нови пар-
цели там. Понижение е имало и в "Света Трои-
ца" с 6,31%. Сред кварталите в София със силен 
ръст на цените са "Младост" (+9,01%), "Иван 
Вазов" (+11,44%), "Изток" (+10,04%) и Център 
(+14,54%), (Адванс,2020b) 

Таблица 1. 
Средни цени в евро /кв.м/ старо и ново строителство за 2019 и 2020 г. и началото на 2021 г. 

 данни Адванс (€ /кв.м)
 

Квартал 
2019 2020 

Изменение 
2020/2019 г. (%) 

Началото на 2021-ва
По данни на Имот.бг

Група.1 Овча купел 975 942 -3,38% 944 
Спад на цените Света Троица 1109 1039 -6,31% 1192 

Група 2 Свобода 957 951 -0,63% 975 
Борово 1255 1246 -0,72% 1234 

Гео Милев 1345 1325 -1,49% 1306 
Дружба 1089 1060 -2,66% 794 

Красна поляна 944 1059 1,66% 879 
Красно село 1246 1244 -0,16% 1259 
Люлин 891 941 +5,61% 898 

Задържане на 
стабилни цени 

Надежда 877 910 +3,75% 941 
Група 3 Витоша 1056 1150 +8,90% 1163 

Кръстова вада 1132 1225 +8,22% 1190 
Манастирски ливади 1069 1160,5 +8,56% 1147 

Покачване на цените 
Динамични 

Младост 1166 1271 +9,01% 1134 
Група 4 Иван Вазов 1687 1880 +11,44% 2236 

Изток 1534 1688 +10,04% 1792 
Център 1781 2040 +14,54% 1810 
Лозенец 1607 1750 +8,90% 1750 

Покачване на цените 
Аристократични 

квартали 
Яворов 1811 1899 +4,86% 2082 

Източник: Собствени изчисления по данни на „Адванс” и портала за недвижими имоти www.imot.bg 

За по-голяма представителност сме визуали-
зирали тенденциите за последните 5 години на 

цените на недвижими имоти в кварталите с най-
висока активност в град София на Фигура 1. 
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Фигура 1. Средни цени на жилищата в София 

за 5 годишен период 

Източник: Анализ на автора, по данни на фирма Ад-
ванс и портала за недвижими имоти, www.imot.bg 

Според специалисти по ипотечно кредитира-
не през 2021 г. лихвите и достъпността на жи-
лищните кредити ще се запазят (Фигура 2) , ни-
вата на жилищното кредитиране не само ще се 
запази, но има и ръст при тези кредити, макар и 
не с темповете от предходните години. Годиш-
ните лихвени проценти на Търговските банки се 
запазват на доста ниски нива от 2,6 % до 2,85% 
за последните три години. За осемте месеца от 
началото на пандемията в столицата, банковата 
статистиката показва, че при новите жилищни 
кредити има ръст от около 4% спрямо същия 
период на миналата година. Запитванията за но-
ви кредити също не са намалели в последния 
месец въпреки втората блокада. Пазарът на жи-
лища е много инерционен, особено в столицата, 
където е концентриран основният обем ипотеч-
ни кредити. Купуват се много имоти в процес на 
строеж, които често са договорени и капарирани 
още преди COVID-19. Сега със завършване на 
сградите идва моментът за плащане на остатъка 
от цената с ипотечен кредит и купувачите, дори 
и да не се чувстват сигурни в доходите си, не са 
склонни да изгубят платеното самоучастие на 
по-ранен етап, което често достига 30-40% от 
продажната цена, и пристъпват към финализи-
ране на сделките. След направеното проучване 
и анализ на лихвените проценти на ТБ ( Търгов-
ските банки) , може да направим извод, че ипо-
течният пазар у нас е стабилен и лихвените нива 
и достъпността на жилищните кредити за пот-
ребителите ще запазят тенденцията си. 

За по-голяма представителност/достоверност 
на анализа на пазарът на недвижими имоти в 
столицата, проведохме интервю с управителя на 
фирма “Монолитстрой” ООД гр.София, г-н М. 
Василев през месец Февруари 2021-ва година.  

 
Фигура 2. Годишни лихвени проценти 

на ТБ за жилищно кредитиране 

Източник: Собствен анализ, на базата на данни от 
ГФО на ТБ. 

Избрахме тази фирма, защото е на пазара от 
2008-ма година и има много добър имидж и го-
лям брой построени сгради в столицата. Основ-
ните въпроси от интервюто бяха свързани с това 
дали има промяна на пазара на недвижими имо-
ти след Covid-19 и какво трябва да се промени в 
работата с АНИ. 

За целите на настоящата статия, ще предста-
вим по-важните резултати. Според него след 
Covid-19: 

• има повече сделки без ипотечно кредитиране; 
• повечето купувачи са млади семейства с 

частен бизнес закупили имот със собствени 
средства; 

• цените на имотите са се увеличили с по-
вече от 5% , но въпреки това от края на 2020-та 
година има ръст в продажбите; 

• спад в цените, но и в продажбите на жи-
лища е имало през месец март, април и май  
2020-та година, след това застой, а през месец 
септември 2020-та година - увеличение в цените 
и ръст в продажбите. При вторият локдаун от-
ново е имало спад в броя на сделките, но за 
кратко тъй като след разхлабването на мерките, 
купувачите отново са се активирали;  

• през последните 3 месеца са продадени 
50% от апартаментите им. 

• По отношение на дейността на АНИ, г-н 
Василев препоръчва: 

• по-голяма заинтересованост от страна на 
брокерите, по отношение на информираността 
им за характеристиките и параметрите на сгра-
дата, материалите, площообразуването и изиск-
ванията на продавача; 
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• непрекъснато усъвършенстване и желание 
за придобиване на нови знания и умения обвър-
зани с развитието на  технологиите и промяната 
в пазара на недвижими имоти;  

• да избягват нелоялните практики като: 
лъжи, прикриване на информация, надценяване 
на имота с цел получаване на по-висока коми-
сионна, да не обещават невъзможното и т.н  

Очевидно е, че в момента пазара на недви-
жими имоти има интерес от страна на купувача, 
условията за кредитиране не са се променили 
негативно по отношение на клиентите и в този 
случай нямаме основание да очакваме криза на 
имотния пазар. Надяваме се, че инвеститорите, 
които са започнали жилищните си проекти, ще 
могат да ги довършат и реализират успешно. 
Експерти са на мнение, че ще има и нови проек-
ти и те ще държат цените в нормална рамка. 
Според водещи брокери за недвижими имоти, 
което се е променило освен покачването на це-
ните на жилищните имоти е поведението на 
участниците в сделките. Г-н Василев  също е на 
мнение, че основният тип купувачи в момента 
са хора, които търсят имот, за да живеят в него 
и купувачи с налични пари, търсещи имоти с 
цел инвестиция, за да защитят спестяванията си. 
Той потвърждава мнението на редица експерти 
в областта, че с първият локдаун първоначално 
клиентите са се отдръпнали, но след това забе-
лязали появилите се възможности и смело се 
възползвали от тях. Купувачите в момента зае-
мат силна позиция на пазара. Мотивирани са, 
ориентирани са за пазара, предпазливи са, знаят 
точно какво търсят, склонни са да платят повече 
ако е по-качествено строителство и ако имота се 
намира в някои от престижните райони в столи-
цата, и не на последно място имат по-високи 
изисквания към АНИ като посредник. 

План за подобряване на дейността на АНИ 
След анализ на научната литература, практи-

ката на АНИ и състоянието на пазара на недви-
жими имоти, предлагаме за целите на настояща-
та статия следния план за подобряване на дей-
ността и ефективността на АНИ. 

Приоритет на потребителската 
удовлетвореност  
Ж. Дънкъл и Б. Тейлър (2014) развиват теза-

та, че „удовлетворението на клиентите опреде-
лят успеха на компанията“. Според тях, ръко-
водството на компанията е необходимо да изс-
ледва внимателно отношенията си с клиентите, 

техните потребности и ниво на удовлетворе-
ност. На първо място авторите поставят необхо-
димостта от изследване стойността на клиенти-
те за компанията, осъзнаване на важността им, 
това че те определят успеха и реализацията на 
компанията, да определят правилно реалните 
нужди на потребителите. На следващо място е 
необходимо мениджърите да осъзнаят, че лице-
то на компанията са служителите , които имат 
пряк контакт с клиентите, и как тяхното предс-
тавяне влияе на общите резултати. За целта се 
съставя програма за отношения с клиентите. За 
да бъде успешна тази програма, в нейното със-
тавяне и прилагане трябва да участват всички, 
които имат отношение към обслужването на 
клиентите. Съставянето и прилагането на прог-
рамата за отношения с клиенти преминава през 
няколко последователни стъпки: 

 
Фигура 3. Програма за отношение 

с клиенти според Ж. Дънкъл и Б. Тейлър 

Несъмнено преминаването през всеки етап от 
е голямо значение за успешното внедряване на 
програмата и нейното изпълнение. Двамата ав-
тори ясно изразяват позицията си, че удовлет-
вореността на клиентите е движещата сила на 
бизнеса и реализиране на печалбите. Компании-
те трябва постоянно да се стремят да повишават 
качеството на предлаганите стоки и услуги, за 
да бъдат конкурентоспособни на конкретния па-
зар. Чрез разработване на програма за отноше-
ния с клиенти, всъщност компанията създава 
правила на работа, поведение, необходими поз-
нания, отношение, което е своеобразен вътре-
шен стандарт на работа. Изготвяне на програма 
за отношения с клиенти в АНИ е напълно при-
ложима, като тя би могла да припокрие основ-
ната част от изискванията към служителите, за-
щото основната дейност на агенциите е предос-



Real estate agencies in Sofia after Covid-19. business improvement plan • Еmiliya Duneva 

 53

тавянето на услуги, а не производство на стоки. 
Наред с изготвяне на изисквания относно необ-
ходими знания, заедно биха формирали една 
обща система от стандарти и процедури  които 
да повишат качество предлаганите услуги. 

А. Прайснер (2011) казва, че „компаниите са 
длъжни постоянно и критично да проверяват и 
доразвиват свето предлагане, за да отговарят на 
изискванията и да ги удовлетворяват”.Той раз-
деля резултатите от дейността на минимални, 
нормални и вдъхновяващи. Като минималните 
са абсолютния минимум, нормалните са тези, 
които клиентът очаква да получи. Именно те 
трябва да бъдат изведени на високо ниво по от-
ношение на качеството. Когато резултатите 
надхвърлят очакванията на потребителите, то-
гава се превръщат във вдъхновяващи.  

Въвеждане на стандарти  
Дейността на АНИ е включена в сектор 

„Операции с недвижими имоти“, раздел „68.31 
Дейност на агенции за недвижими имоти“ / съг-
ласно „КИД-2008“/,(МИ,2021а). Към настоящия 
момент няма наложени задължителни стандарти  
и изисквания за работа. Прилага се единствено 
одобрен от Европейски съюз стандарт EN15733 
“Услуги на брокерите на недвижими имо-
ти“(БДС,2021а). Той представлява първият ев-
ропейски консенсус относно определяне на 
изискванията за посредническите услуги. Пора-
ди множеството практики обаче, той действа 
единствено като основа за изграждане на изиск-
вания за тази дейност. В този документ се дава 
определение за брокер, клиент, продавач и ку-
пувач.  

Етичния кодекс в най общи линии поставя 
честността при изпълняване на дейността на 
посредника, което включва, но не се ограничава 
до предоставяне на равни услуги на всички ли-
ца, не укрива информация, не притиска никоя 
страна за взимане на решения, не ограничава 
страните за допълнителна консултация и др. В 
нашата страна този стандарт има само препоръ-
чителен характер и се прилага от незначително 
малка част от действащите агенции за недвижи-
ми имоти. Точна статистика за броя на агенции-
те, които го прилагат трудно може да бъде нап-
равена, тъй като голяма част от тези, които дек-
ларират, че прилагат стандарта, нарушават 
множество от изискванията в него. 

Друг стандарт, който има пряко отношение 
към  настоящата разработка е стандарта ISO 
9001, който е свързан с изисквания за качество 

(БДС, 2021b). Най-същественото в съдържание-
то на този стандарт, което засяга дейността на 
АНИ са: Задължение на ръководството е да ра-
зяснява на персонала значението на клиентските 
и законови изисквания и да следи за тяхното из-
пълнение, Задължение е също така през опреде-
лени периоди от време да прави оценка на сис-
темата за управление на качеството. Осъщест-
вява се чрез вътрешни одити, клиентски допит-
вания, резултати от процеса, планиране на раз-
витието на агенцията, както и предходния стан-
дарт, и този няма задължителен характер по от-
ношение на посредническия бизнес в България. 
Единици са компаниите, които са сертифицира-
ни по него. Това са големи АНИ, с развита мре-
жа и голям брой посредници. 

Според нас въвеждането на горепосочените 
стандарти от  по-голяма част от АНИ и тяхното 
прилагане би подобрило устойчивостта и дей-
ността им , също така би повишило доверието в 
тях и би дало допълнителна гаранция на потре-
бителите за предоставените им услуги. 

Професионален брокер 
Най-важната част на АНИ е брокерският 

(посредническият) екип. Поради това, че в Бъл-
гария брокерската дейност не е лицензирана, за 
да се гарантират интересите на клиентите на съ-
ответните АНИ е необходимо всеки брокер да 
има завършен специализиран курс в областта на 
недвижимата собственост и да притежава сер-
тификат за него. Освен това трябва да бъде член 
на съответната браншова организация на броке-
рите. Динамиката на пазара за недвижими имо-
ти може да е толкова голяма, че без ежедневно-
то проучване и наблюдение на брокера, е не-
възможно да се осигури необходимата инфор-
мация за него. Специалистите от брокерския 
екип трябва да притежават необходимите поз-
нания, умения и качества, за да могат да вземат 
адекватни фирмени решения и да поемат реал-
ния пазарен риск. Всеки брокер трябва да е за-
познат с цялостния процес свързан с реализаци-
ята на сделката.  

Професионализмът на брокера зависи от наг-
ласата му за учене през целия живот. Постоян-
ното учене дава конкурентното предимство 
пред останалите брокери. Намирането на под-
ходящи брокери и задържането им, обучението 
им и изграждането на организационна култура 
са най-големите предизвикателства за менидж-
мънта на конкурентни брокерски екипи. Мени-
джърът овластява, а не делегира задачи, като по 
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този начин подпомага всеки брокер сам да раз-
гърне своите възможности.  Според нас за да е 
успешен брокерът трябва да избере определен 
сегмент от пазара на недвижими имоти в столи-
цата и да съсредоточи усилията си определени 
райони и жилищни квартали. Умението да фил-
триране на ненужната информация е от изклю-
чително важно значение за постигане на високи 
бизнес резултати. Изготвянето на реалистичен и 
изпълним бизнес план за всеки брокер съобра-
зен с личните му възможностите е гаранция за 
успех и удовлетвореност от работата. Непре-
къснатото учене и самоусъвършенстване в биз-
неса с недвижими имоти повишава конкурен-
тоспособността на брокера на НИ и го отличава, 
като изключителен професионалист спрямо 
другите играчи на пазара за недвижими имоти. 
Също така удовлетвореността му намира пряко 
отражение в поведението им: те повишават про-
дуктивността си, отсъстват по-малко от работа, 
имат по-добро индивидуално и екипно предста-
вяне, по-високо удовлетворени и лоялни са. 
(Стоянова, 2017). 

Информацията като инструмент за 
постигане на цели в АНИ 
Несъмнено най-мощният инструмент за пос-

тигане на цели в АНИ е информацията. Инфор-
мационните потоци са фактор за постигане на 
успех ,както по отношение на печалба и крайни 
резултати, така и по отношение на организаци-
онна култура и управление на хора. Информа-
цията по същество представлява процес по ко-
диране и декодиране, изпращане и получаване 
на съобщения (писмени, устни, невербал-
ни)(Миронова, 2010).Предаването на информа-
ция зависи от целите на участниците в процеса. 
Правилната комуникация с вътрешните публи-
ки- брокери и др. е от голямо значение за ус-
пешното представяне на фирмата. Добрата ин-
формираност на служителите влияе върху тях-
ната мотивация и ефективност. Чрез вътрешни-
те информационни потоци и системи служите-
лите получават информация за процеса и естес-
твото на работа, фирмените правила и процеду-
ри, фирмената култура, техните права и задъл-
жения, социалните привилегии и фирмени съ-
бития. От една страна вътрешните информаци-
онни ресурси  осигуряват на служителите среда 
за изразяване на мнение и емоции, за споделяне 
на надежди и амбиции, за отбелязване на пос-
тижения, като чрез тях служителите могат да 
разберат, каква всъщност е организацията в коя-

то работят, каква е нейната визия, мисия и цен-
ности. А от друга страна те предоставят надеж-
дна информация за нагласите, отношението и 
изискванията към качеството на посреднически-
те услуги от страна на техните клиенти. Инфор-
мацията за потребителското поведение на оста-
налите почти две трети от пазарните участници 
би могла да се набере и систематизира  чрез 
дейността на агенциите в областта на маркетин-
га и рекламата. Това налага АНИ да преосмис-
лят ползите от маркетинговите проучвания, като 
гледат на тях не като допълнителен разход, а по- 
скоро като инвестиция с цел разширяване на па-
зарния дял, чрез изграждане на конкурентни 
предимства по отношение на потребителската 
удовлетвореност в сектора (Тагарев, 2017). 

Канали и връзки  
Съществуват най-разнообразни вътрешни 

канали за предаване на информацията  в АНИ, 
разделени най-общо казано на класически и мо-
дерни. Към класическите могат да бъдат при-
числени: информационни табла, кутии за обрат-
на връзка, печатни материали в т.ч. фирмени 
наръчници, бюлетини, анкетни карти, вестници 
списания. Все по-често същите биват предста-
вяни на дигитални носители. Сред модерните 
вътрешни канали са фирмените имейли, чатове, 
блогове, вътрешни информационни платформи 
и социални мрежи. Големите агенции масово 
създават и използват единен фирмен мейл като 
канал за комуникация. Чрез него мениджмънта 
или оторизираните лица могат да общуват със 
служител, група служители или с целия състав. 
Друг канал за предаване на информация е т. нар 
приложен софтуер за чат, например фирмен 
скайп. Когато работата е динамична не изисква 
високи нива на съгласуване на действия и ре-
шения, този канал за вътрешна комуникация е 
добър вариант в повечето случаи с позитивен 
бизнес ефект. Все по-често агенциите интегри-
рат вътрешноинформационна платформа или 
мрежа (Intranet, wiki), която осигурява постоя-
нен и непрекъснат достъп до актуална инфор-
мация, касаеща агенцията, насочена към служи-
телите. Същата може да бъде структурирана и 
категоризирана по теми, предназначение и ау-
дитория. Този канал дава прозрачност и въз-
можност за обратна връзка по отношение на 
споделената информация. Последните години 
станаха модерни и т.нар. вътрешни блогове като 
метод за комуникация. Те са достъпни за всички 
служители. Всеки може да участва в тях и да 
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сподели свои знания и опит, както и да почерпи 
информация от споделения опит на участниците 
по повдигнатите дискусии. 

Фирмените он-лайн страници и социалните 
мрежи като: Facebook, Twitter, LikedIn, предос-
тавят нови възможности и методи за комуника-
ция, насочена към служителите и потребители-
те. Те са ефективен и важен маркетингов инст-
румент, който може да помогне на АНИ да ко-
муникират с техните потенциални клиенти. 
(Dumpe, 2015). Социалните мрежи непрекъснато 
се развиват.  В изследване на социалните мрежи 
като инструмент в работата на АНИ през 2020г. 
се посочва, че има засилване влиянието на ви-
део съдържанието, инфуенсърите и “обогатена-
та” реалност върху дейността на АНИ (Димит-
рова,  2020).   

Към изброените канали за предаване на ин-
формация може да бъде добавена и директната 
лична комуникация (лице в лице) със служите-
лите. Проявата на индивидуален подход към 
служителите показва лично отношение, оценка 
и уважение към тяхната работа и тях самите ка-
то личности. Когато са уверени в себе си в това, 
че са ценени и уважавани, хората са много по-
склонни да чуват и да приемат съобщения. Лич-
ните срещи в различните им форми са от изк-
лючително значение за изграждането на ефек-
тивни и трайни взаимоотношения, ценности и 
обща визия във всяка агенция. 

Препоръчваме АНИ да използват/ създават 
база данни или да закупят специализиран соф-
туер , който да улеснява процеса на работа на 
брокера. Да може да подготвя за по-кратко вре-
ме оферти, отговарящи на определени изисква-
ния на клиента, да прави анализи за пазара, 
сравнителна оценка, да изпраща информация за 
новите предложения до конкурентни фирми и 
др. Подобен софтуер е Estate Asistant (cloud ус-
луга за управление на агенции за недвижими 
имоти) за управление на АНИ. Той работи със 
смартфони, PC и Mac. Услугата предоставя въз-
можност автоматично офертите на брокерите да 
бъдат публикувани в порталите за имоти и след 
това всяка промяна да бъде автоматично обно-
вявана без да е необходимо да се прави ръчно. 
Това ще спести доста време и усилия.  

Роли и социален статус на потребителя 
Според Ушева (2017) вземането на решение 

за покупка е централното действие на потреби-
теля, чрез което той удовлетворява своята пот-
ребност. В различни ситуации процеса на взе-

мане на решенията за покупка може да преми-
нава по различни начини. В някои случаи за да 
се осъществи процесът на вземане на решение 
за покупка е необходима обширна, внимателно 
преценена информация, а в други-решението е 
интуитивно и спонтанно. Ролята на АНИ при 
вземането на решение за покупка от страна на 
клиента е голяма. 

От гледна точка на поведението при закупу-
ване на жилище, тя характеризира семейството 
с няколко важни особености: 

− Членовете му са в пряк и постоянен кон-
такт; 

− Ролите в процеса на купуване са разпреде-
лени отчетливо и като правило се спазват 
стриктно от членовете на семейството. 

Редица маркетолози считат, че в семейна 
среда се обособяват различни роли на членовете 
на семейството в процеса на покупката. Според 
E.N. Berkowitz, R.A. Kerin, W. Rudelius (1969) се 
разграничават следните роли: 

− Набиращ информация или инициаторът е 
човекът, който пръв дава идеята за купуване. 
Практиката показва, че най-често това са децата 
или младите хора, които проявяват по-голям 
интерес към рекламите. 

− Оказващ влияне - всеки член на семейство-
то, който има пряко или косвено влияние върху 
решението за закупуване на имот. 

− Вземащ решението за покупка - В среднос-
татистическото европейско семейство повечето 
решения се вземат в партньорство - едновре-
менно от двамата съпрузи. 

− Купувач - това е човекът, който извършва 
покупката физически. Често не съвпада с “ взе-
мащия решение”, но обикновено именно той 
осигурява финансовите средства. 

− Консуматор - това е човекът, който в дейс-
твителност използва имота. 

Препоръчваме брокера на недвижими имоти 
представляващ купувача, да използва в своя 
полза това разграничение за да може правилно 
да анализира профила на купувача. Т.е кой взи-
ма решение, кой оказва влияние, кой ще живее и 
др. Благодарение на това разграничение брокера 
ще има ясната представа за  своя  успешен мо-
дел на работа,  какви имоти  да предложи, по 
кое време да организира огледите, как да ги 
подреди,  как и с кой да води  преговори, към 
кого да се обърне при кризисен момент и т.н. с 
цел ефективност на работата му. Във връзка с 
решаващото влияние на семейната среда има не 
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малко изключения на които трябва да обърне 
внимание. Това са икономическа зависимост, от 
една страна - равнище на култура, социален ста-
тус и класа , личностни характеристики и др. А 
от друга психологическите фактори, които вли-
яят на потребителското поведение - мотивация, 
възприятия, ситуационни влияния, убеждения, 
нагласи  и др. 

Маркетинг стратегия 
Маркетинг стратегиите и рекламата са от съ-

ществено значение за дейността на АНИ. Добра-
та маркетинг организация позволява да се съкра-
ти драстично времето от изготвянето и публику-
ването на офертата за съответния имот до реали-
зиране на сделката. За да има повече време да до-
говори условията по сделката, ваденето на съот-
ветните необходими документи и затварянето на 
сделката идва на помощ маркетинга, чрез който 
информацията се разпространява и достига по-
бързо до заинтересованите страни, които биха 
проявили интерес да наемат или закупят съот-
ветния имот. Достигането до максимален брой 
потребители подпомага както процеса по реали-
зация на пазарните сделки при конкретните 
изисквания на страните по тях, така и създаване-
то на контакти с потенциални клиенти и контра-
генти. Най- предпочитани от АНИ по отношение 
на жилищния пазарен сегмент рекламни носите-
ли са специализираните сайтове за недвижими 
имоти (Imot.bg, Imoti.net, Imoti.info, holmes.bg), 
търговските сайтове, генериращи най-висока по-
сещаемост (OLX.bg, Bazar.bg) и собствените 
корпоративни сайтове. По данни на Гемиус Бъл-
гария (2021a) това са сайтовете и порталите, ге-
нериращи най- голям трафик в сегмента. В рек-
ламния обхват попадат още регионалните печат-
ни издания, външна реклама и рекламни сувени-
ри. Измежду всички медии в момента водеща по-
зиция заемат социалните мрежи. Ако преди, ос-
новно имотите са се рекламирали във вестници и 
списания, на 100 % след появата и навлизането 
на социалните мрежи като Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Instagram, Snapchat и други в момента 
вероятността клиент да наеме или купи имота от 
обява във вестник или списание за имоти е под 4 
% и то само за София. Разбира се тук имат отно-
шение и интернет порталите и сайтовете за имо-
ти като: imot.bg, imoti.net, homes.bg и др. Съот-
ветно от директен маркетинг на място в района 
вероятността да стигне до потенциален купувач 
офертата за предлагания имот е около 25 %. Това 
включва: транспарант, рекламни брошури, лис-

товки, отворен дом  - прави се събитие, ако е 
подходящо състоянието на имота в ден и часове 
за оглед от жителите и съседите в района, на 
който се попълват анкети от брокери на НИ и по-
тенциални клиенти за предложения за пазарна 
цена на имота. На интернет в момента като цяло 
се пада около 40% вероятност да достигне под-
ходящата оферта до потенциалния клиент, който 
да се възползва от нея. Останалите 60% се запъл-
ват от лични контакти и вътрешната мрежа изг-
радена от съответния агент и агенция на недви-
жими имоти. CRM/customer relationship 
management/ софтуер,  автоматизира и интегрира 
функциите по продажби, маркетинг и поддръжка 
в рамките на организацията”, и използването му 
ще доведе  до  положителни резултати. 

Развитие на технологиите  
За подобряване на дейността на АНИ използ-

ването на VR (виртуална реалност) и AR (доба-
вена реалност) технологии при организирането 
на огледи е едно добро решение в момент, когато 
хората все още ограничават контактите си. Вир-
туалната реалност, 360-градусови турове видео-
връзка от разстояние, заснемане на видео клипо-
ве на имотите с детайлно описание и параметри, 
онлайн платформи за комуникация от дистанция 
са методи с които клиентите могат да ограничат 
броя на посещаваните имоти само до тези, които 
наистина харесват. „В бъдеще това ще е полезно 
за всички, тъй като ще пести време и усилия и ще 
подобри дейността на работа на АНИ. 

Според създателя на платформата Брокер 360, 
сега е удобен момент за по-сериозно навлизане 
на виртуалната реалност на пазара у нас, тъй като 
в света имотните компании започват все по-
масово да прибягват до нея. В САЩ, например, 
големи платформи като Zillow  предлагат въз-
можности за виртуални огледи на имотите. 

Несъмнено брокера на недвижими имоти из-
гражда цялостния организационен процес. Про-
ведохме изследване сред 10 топ брокера от из-
вестни АНИ, под формата на анонимно анкетно 
проучване за да преценим дали, предложения 
план би подобрил дейността на АНИ. 

Резултатите са:  
• 85% от тях, смятат, че въпреки сложността 

и новите технологии, има възможност на нашият 
пазар да се приложи плана, който несъмнено ще 
доведе до подобряване на дейността на АНИ.  

• 10% от анкетираните смятат, че по-
голямата част от АНИ в столицата не биха усто-
яли на промените свързани с адаптирането на 
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нови подходи и методи в дейността на посред-
ническия бизнес. 

• 5% отговарят, че не са сигурни, че плана 
ще заработи, защото тази ситуация се повтаря 
на всеки 10 години и нищо не се променя. 

Заключение 
Голяма част от АНИ, не са подготвени за но-

вите тенденции на пазара на недвижими имоти 
и потенциала на социалните мрежи, това води 
до липса на ефективност на брокерите и загуба 
на клиенти, на финансови ресурси и време. 
Принципните задачи, които се поставят пред ек-
спертите днес, за да отсеят токсичните от здра-
вите иновативни инструменти на имотния пазар 
и за да постигнат симбиоза между финансовите 
и технологични иновации на АНИ е оценката на 
влиянието на специфичните видове иновации, 
които преобладават във всяка фаза на техноло-
гичния цикъл за оптимизация на финансовите 
ресурси в дейността на АНИ (Войческа, 2012).  

От проведеното изследване препоръчваме 
към потребителите на посреднически услуги да: 

• да проучват на кого се възлага търсенето 
или предлагането на имот;  

• да изискват препоръки на поне двама кон-
султанти; 

• да изискват среща с брокерите, с цел пре-
доставяне на информация относно дейностите , 
които ще извършат в процеса на търсене или 
предлагане;  

• да проверят имиджа не само на агенцията, 
но и на конкретния брокер; 

• да направят проучване как се представя в 
интернет пространството. Една от първите ин-
дикации за некоректна работа е ако в обявените 
имоти за продажба има текст или отметка само 
за частни лица, само за директни клиенти, или 
всякакъв подобен вид текстове, които говорят за 
ограничаване на предлаганите имоти;  

• при сключване на договор, да бъдат опи-
сани поетите ангажименти. 

В заключение можем да обобщим, че подоб-
ряването на дейността на АНИ е непрекъснат 
процес, който се налага от : 

• Постоянно променящата се външна среда 
и съпътстващите организационни промени; 

• Ежедневно променящите се потребности 
на съвременния служител, клиент, партньор, 
които изискват перманентна промяна и адапти-
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