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Abstract: The impact of demographic changes on residential construction in Varna district is of significant 
importance for revealing the main trends in prices and volume of construction output. Disclosure of these principles 
requires a number of demographic indicators for population statics and dynamics, such as natural and mechanical 
growth rates, birth and death rates, employment and unemployment rates, average wages, which can be used to 
determine the impact on housing prices and volume construction. The study shows an increase in the population in the 
district of Varna in the last 10 years, combined with an increase in employment rates and average wages. 
Unemployment has decreased by 70%, as a result of which real estate transactions have increased. The average prices 
per sq.m. of housing increased by 5% over the past year and an upward trend on the prices of one-bedroom homes can 
be observed. While the commissioned newly built buildings keep a stable price and volume close to the previous year, 
there is a rise in the commissioned brick and other (wooden, stone) residential buildings. 

Key words: demographic change; housing construction; average prices per sq.m.; pandemic; Region Varna. 

Увод 
Жилищното строителството е един от най-

динамично развиващите се сектори в България. 
Сред основните фактори оказващи положителен 
ефект върху този процес са миграционните про-
цеси, заетостта, безработицата, покупателната 
способност на населението. 

В тази връзка обект на изследване в настоя-
щата публикация е жилищното строителство в 
област Варна, а предмет на изследване е влия-
нието на демографските промени върху цените 
и обема на строителната продукция в областта. 

Целта, която си поставяме е да се изследват 
демографските промени през последните десет 
години в област Варна и тяхното влияние върху 
цените и обема на жилищното строителство за 
същия период. 

Изследователските задачи включват: 
1. Да се представи основният понятиен апа-

рат по линия на взаимовръзката между демог-
рафските процеси и обема на строителната про-
дукция.  

2. Да се анализира ролята на демографски-
те процеси като фактор за изменение на цени-
те и обема в жилищното строителство в об-
ласт Варна. 

3. Да се изведат изводи и обобщения за вли-
янието на демографските промени върху жи-
лищното строителство в област Варна. 

Основен понятиен апарат свързан с 
анализа на демографските процеси и 
строителната продукция  
Демографията като наука разглежда динами-

ката на човешката популация. Думата демогра-
фия произхожда от гръцки език и означава demos 
– народ и graphos – описвам, т.е. народоописа-
ние. Тя е наука, изучаваща факторите за състоя-
нието, развитието и структурата на населението, 
закономерностите на неговото възпроизводство, 
численост, състав, структура (възрастова, полова, 
брачна, семейна, етническа и др.), движението 
му спрямо определена територия (Last, 1995). 
Демографията разработва методите на изследва-
не (наблюдение, описание, анализ, прогноза  и 
др.), на демографските процеси и териториални-
те особености на разпределение и развитие на 
населението. Тя е тясно свързана с географията, 
икономиката и други науки. Терминът „демогра-
фия” е въведен в употреба от френския учен А. 
Гийяр през 1855 г. 

Демографията изучава населението в два ас-
пекта: статика и динамика (движение). Динами-
ката характеризира промените в броя и разпре-
делението на населението. Показателите за ста-
тика на населението според Попова и Керековс-
ка, (2015, стр. 34) представляват състоянието на 
населението в даден момент. Основни сред тях 
са броят, териториалното разпределение и 
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структурата на населението, като структурата 
представлява разпределението на хората по 
специфични демографски, социални или иконо-
мически характеристики в определен момент.  

В научните трудове са известни редица на-
учни статии на тема демографски промени, като 
някои от тях са: изследвания за въздействието 
на демографските промени върху неравенството 
между капитала и доходите от труд (Albis, etall. 
2021). По-точно анализиране въздействието на 
екзогенни промени в степента на естествения 
прираст и в миграцията, върху трудовия доход, 
като дял от общия доход. („Демографски про-
мени и дял от доходите от труд“). Друг анализ е 
на тема „Ръст на населението и изменение на 
климата: Динамичен интегриран модел климат-
икономика-демография“ (Lupi, Marsiglio, 2021), 
за двупосочната връзка между нарастването на 
населението и изменението на климата, чрез въ-
веждане на демографска политика. Също така и 
„Секторът на недвижимите имоти в лицето на 
адаптацията към изменението на климата в го-
лемите полски градове“ (Rosiak, 2020) – целта е 
да се анализират документите на политиката за 
развитие на големите полски градове, засягащи 
въпроса за адаптирането към изменението на 
климата (планове за градска адаптация, полски 
съкращения MPA) и касаещи сектора на недви-
жимите имоти. Това също са опити да се напра-
вят заключения и да се идентифицират потен-
циалните ползи и предизвикателства, пред кои-
то строителният сектор е изправен в момента. 

За целите на проучването ще използваме ре-
дица демографски показатели на населението: 

− Динамика (движение) – включва промени-
те, които настъпват в резултат на естествени съ-
бития (раждане, умирания, бракове и разводи) 
или в резултат на миграционни процеси (естест-
вено и механично движени на населението); 

− Естествен прираст на населението – предс-
тавлява разликата между броя на регистрирани-
те живородени деца и броя на умрелите лица 
през годината. 

Според Националния статистически инсти-
тут /НСИ/ (2020, стр. 1) Коефициента на естест-
вен прираст (k) показва броя на увеличението 
(намалението) на населението на 1000 души. 
Изчислява се (в промили – ‰) като отношение 
на разликата между броя на живородените деца 
и броя на умрелите лица (N – M) през годината 
и средногодишния брой на населението S̄ през 
същата година: 

                   (1) 

Естественият прираст е положителен, когато 
ражданията са повече от смъртните случаи. Отри-
цателен естествен прираст (или намаляване на на-
селението) има, когато съответно броят на смърт-
ните случаи е по-висок от броя на ражданията. 

− Механичен прираст на населението - в те-
риториален аспект представлява разликата меж-
ду броя на заселените и броя на изселените лица 
във и от всяко населено място. Коефициентът на 
механичния прираст (k) показва промяната в 
броя на населението (за всеки 1000 души) в 
следствие на разликата в броя на заселилите се 
и напусналите дадена територия лица. Изчисля-
ва се (в промили – ‰) като отношение на разли-
ката между броя на заселилите се лица и броя на 
изселилите се лица през годината и средного-
дишния брой на населението през същата годи-
на, по аналогия на  формула 1 (виж формула 1). 

− Състав на населението по местоживеене 
(градско и селско население в %) в областта. 

− Доходи, ниво на заетост и безработица на 
населението в областта.  

− Средна работна заплата и изменение през 
последните десет години. 

С отдалечаването от финансово-иконо-
мическата криза, икономиката на България все 
по-ясно реализира положителни прирасти на 
произведения БВП и печалбите на икономичес-
ки активното население нарастват. Това се отра-
зява благоприятно на доходите на заетите лица, 
в резултат на което, възниква свободен паричен 
ресурс под формата на банкови депозити, които 
трябва сигурно и изгодно да бъде инвестиран. 
Добра инвестиционна алтернатива, представля-
ваща интерес за все повече малки инвеститори, 
са инвестициите в жилищни имоти, предвид съ-
отношението между основните им характерис-
тики (реален актив, уникалност, дългосрочност 
на инвестицията и т.н.) и тяхната относително 
по-добра доходност и сигурност в сравнение с 
други инвестиционни категории. Като допълни-
телна предпоставка, повишаваща интереса на 
инвеститорите към този инвестиционен клас ак-
тиви, трябва да бъдат отчетени ниските лихвени 
проценти по ипотечните и потребителските 
кредити (Стоенчева, 2016, стр. 212). 

За задоволяване на своите потребности, ин-
дивидите и/или организациите се нуждаят и от 
строителни продукти. От гледна точка на мар-
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кетинга в строителството под понятието „строи-
телна продукция“ се има предвид „… построе-
ните, в съответствие с инвестиционните проекти 
и въведени в експлоатация етапи (подобекти), 
обекти и комплексни обекти, след издаване на 
разрешение за ползване от компетентните за 
целта органи“, т.е. това е „строителна продук-
ция в крайно потребление“ – специфична стока, 
която може да удовлетвори реални или потен-
циални потребности и желания и след като се 
реализира (построи) се предлага на инвестици-
онния пазар за размяна. 

Строителният продукт с крайно предназначе-
ние е „сложна вещ”, която включва в себе си три 
основни елемента: земя (земен участък, поземлен 
имот), строителния продукт с крайно предназна-
чение и принадлежности към него. Всички строи-
телни продукти и всички заедно имат същностни 
(родови)  признаци, позволяващи разграничаване-
то им от движимите вещи и видови (единични) 
признаци, характеризиращи особеностите на 
обектите по еднородни групи:  

− Физически статус – сгради и постройки, 
съоръжения и мрежи на техническата инфраст-
руктура;  

− Местоположение спрямо населеното място 
- строителни продукти в населено място, строи-
телни продукти извън населеното място; 

− Положение спрямо земната и водната по-
върхност – надземни, полуподземни, подземни, 
подводни;  

− Функционално предназначение – жилищ-
ни, обществено обслужващи, производствени, 
други;  

− Сложност – единични (сграда и др.), комп-
лексни (производствени, спортни и др.); 

− Произход (възпроизводимост в натурална 
форма) – възпроизводни (изкуствени) – сгради, 
съоръжения; 

− Степен на готовност и експлоатация – въве-
дени в експлоатация,  незавършено производство;  

− Възможност за делене (от гледна точка на 
правото) – неделими и делими;  

− Форма на собственост – държавна, общинска 
собственост, на юридически и физически лица; 

− Вид на използване от правна гледна точка- 
използвани от собственика, използвани от нае-
мателя. 

В съвременната концепция за продукта се вла-
га становището, че водещ, определящ критерий за 
маркетинговото му оценяване е функционалният 
– т.е. оценяване на продукта и неговите свойства 

съобразно целевото му предназначение и функци-
оналните способности за изпълнение на това 
предназначение. В този план може да се каже, че е 
възможно обхвата на „продукта” да бъде оценяван 
от различни гледни точки. Специалистите по мар-
кетинг възприемат понятието „продукт” като сис-
тема от етапи. По-голяма част от тях се спират на 
четири нива. Тези четири равнища, формиращи 
потребителната им стойност: продукт в замисъл, 
продукт в реално изпълнение, продукт в подкреп-
ление и продукт в признание.  

Специфичните особености тук са, че продук-
та в замисъл се формира в прединвестиционни-
те проучвания, продуктът в реално изпълнение 
преминава през етапите на проектирането (иде-
ен проект, технически проект и работен проект) 
и след това се изпълнява реално, продуктът в 
подкрепление се предлага с услуги, които са 
специфични за строителните продукти, продук-
тът в признание по-трудно се постига реално 
поради неголямата платежоспособност на голя-
ма част от потребителите.  

Като стока строителните продукти са обект 
на търговска сделка, удовлетворяват определени 
потребности и притежават количествени и ка-
чествени характеристики, единството на които е 
необходимо условие за оценяване на тяхното 
качество. 

Качеството на строителния продукт е съвкуп-
ност от свойства, определящи неговата пригод-
ност да удовлетворява разнообразните потребнос-
ти на потребителите в съответствие с функцио-
налното му предназначение. Тези свойства се ус-
тановяват на всеки етап от инвестиционния про-
цес и могат да се групират в три групи. Първа 
група, която характеризира качеството на строи-
телните продукти, се създава в проектирането 
(проектно качество), втората група се разкрива в 
процеса на изграждане (строително качество), а 
третата група се проявява при експлоатацията, 
управлението или поддържането им (експлоата-
ционно качество). Като стоки строителните про-
дукти са едновременно благо и необходимост, 
разход или инвестиции, без които владеенето им 
от потребителите и ползването им е практически 
невъзможно. Така тези техни качества се проявя-
ват освен като полезност и във вид на рядкост, ог-
раниченост и капиталоемкост. 

През последното десетилетие пазарът на недви-
жими имоти в България премина през различни ета-
пи на своя жизнен цикъл на развитие - растеж, на-
сищане, спад, възстановяване (Kostov, Packa, 2018).  
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В икономическата теория на настоящия етап 
и особено в практиката не се влага едно съдър-
жание и еднакъв обхват при разглеждането на 
понятието „недвижима собственост”. Същест-
вуват редица термини като нейни синоними, 
част от тях са „недвижима вещ”, „недвижи-
мост”, „недвижим имот”, „недвижимо имущест-
во”, „реална (материална) собственост”, „основ-
ни активи” и др. Това произтича от обстоятелс-
твото, че се прилагат различни гледни точки и 
различни концепции за разглежданото понятие 
като географска, икономическа, правна, социал-
на и др. (Стоянов и др., 2013, стр. 11). Тези 
обекти се отличават с определена множестве-
ност, резултат от многообразието, както при 
строителството на нови, така и при разширение-
то и системното поддържане, реконструкция, 
модернизация, възстановяване или рехабилита-
ция във времето на наличните. (Райчев, 2015). 

При извършеното изследване от Костов 
(2017) за състоянието на пазара на жилищни 
имоти в град Варна са направени пазарни прог-
нози и са открити някои тенденции: индекси на 
цените на жилищата (включително техните 
промени), брой, вид и използваема площ на но-
вопостроените жилища, новите сгради, въведе-
ни в употреба, вида на конструкцията им и броя 
на стаите, въз основа на които разбираме по-
добре пазара на недвижими имоти.  

Анализ на демографско състояние на 
област Варна 
След 1990 г. в България се формира трайна 

тенденция на намаляване на населението. В ре-
зултат на извършваните социални, икономичес-
ки и политически промени в страната настъпват 
съществени изменения в демографското пове-
дение на населението, което води до бързо на-
маляване на неговия естествен прираст. За вло-
шаване на демографската ситуация силно влия-
ние оказват и интензивните миграционни про-
цеси, а също така през изминалата 2020 г. и све-
товната пандемия COVID 19¹. 

По данни на НСИ (2021) през 1990 г. населе-
нието на страната възлиза на 8 669 хил. души. 
През следващите десет години то намалява с 
близо 780 хил. и през 2001 г. достига до 7 891 
хил. души. С по-бавни темпове намалението на 
населението продължи и през следващите годи-
ни. В края на 2010 г. то е 7 505 хил. души.  

Според разработени в Националния статис-
тически институт прогнози населението на 

страната ще продължи да намалява и в бъдеще. 
Според направените проучвания от тях през 
2015 г. населението на България се очаква да 
бъде около 7 142 хил. души. За следващите пет 
години (2020 г.) то ще се намали до 6 914 хил., 
през 2025 г. - 6 678 хил., и ще достигне 6 452 
хил. през 2030 година. За целия прогнозиран 
период до 2030 г. средногодишно населението 
ще намалява според НСИ с около 46 хил. души. 

По данни на НСИ към 31 декември 2020 г. на-
селението на България е 6 916 548 души. В сравне-
ние с 2019 г. населението на страната намалява с 34 
934 души, или с 0.5%. Населението отчетено в края 
на 2020 г. отговаря приблизително на посоченото 
от тях население за този времеви период, дори без 
наличието на световна пандемия. 

В област Варна за последните десет години 
се отчита увеличение на населението,  в размер 
на 5 024 души или 1.08% според представените 
данни във фиг. 1. Според данните за 2020 г. в 
селата в област Варна живеят 79 208 души, а в 
градовете 390 916 души.  Изразено в относите-
лен дял 17% от населението на областта, живеят 
в селата и през последните десет години про-
дължават да намаляват с 11.3%, за сметка на 
увеличаващото се население в градовете, макар 
че през 2020 г., спрямо 2019 г. е отчетен пови-
шаване на населението в селата с 5.5%. Това по-
вишение може да се дължи на условията на 
пандемия, все повече семейства преоткриват 
живота на открито сред природа, поради новите 
противоепидемични мерки и вече преобладава-
щата работа от вкъщи. 

 
Фиг. 1. Населението в област Варна, в градовете и 

в селата на областта през 2010 и 2020 г. 
Източник:НСИ. Население по области – данни. 
[https://www.nsi.bg/bg/content/2979/население-по-

области-възраст-местоживеене-и-пол].  
(последно посетен 13/04/2021) 
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Броят и структурата на населението се опре-
делят от размера и интензивността на неговото 
естествено и механично (миграционно) движе-
ние. Естествения прираст е термин, описващ 
състоянието на населението. Той се получава от 
разликата между раждаемостта и смъртността. 
Отразява броя хора, с които населението в оп-
ределен регион по естествен начин нараства или 
намалява. В България естествения прираст е от-
рицателен поради по-големия брой на смъртни-
те случай в сравнение с ражданията. През пери-
ода 2010-2020 г. в област Варна е отчетено уве-
личаване на отрицателния коефициент на естес-
твен прираст на населението (виж. фиг.2.). През 
2010 г. коефициентът за област Варна е бил -
1.11‰, а през 2020 г. е -5.70‰, отчетеното из-
менение е в размер на 4.59‰.Промяната в кое-
фициента се дължи на високата смъртност през 
2020г. поради пандемията COVID 19. По данни 

на НСИ (2021) смъртните случай в страната за 
2020 г. са 124 735 души, а в област Варна са 
6 930 души. В сравнение с 2019 г. смъртните 
случай в областта са се повишили с 15.69%. 

Също така се дължи и на Коефициента на 
раждаемост, който съпоставя броя живородени 
деца през дадена година и територия към сред-
ногодишния брой население в същата терито-
рия.  По данни на НСИ за 2020 г. в област Варна 
е отчетена ниска степен на раждаемост, в раз-
мер на 9‰ и  е по-нисък от предходната 2019 г. 
– 9.12‰. През последните години броя на жи-
вородените деца намалява, това се дължи на на-
чина на живот, социалните и икономическите 
условия в страната. Също така се наблюдава 
промяна в психическата нагласа на населението. 
Повече време жените отделят в образование, 
кариера и след това за брак и деца. 

 
Фиг. 2. Промяна в коефициента на естествения и механичния прираст на населението  

в област Варна за периода 2010-2020 г. 
Източник: Регионални профили. Коефициент на естествен и механичен прираст – данни.  

Изчисления на автора за 2020 г. [https://www.regionalprofiles.bg/bg/regions/varna/]  
(последно посе-тен 15/04/2021) 

Механичният прираст (НСИ, 2021) представ-
лява разликата между имиграция и емиграция. 
Миграция е действието, чрез което дадено лице 
установява своето обичайно местоживеене за 
период, който е или се очаква да бъде най-малко 
дванадесет месеца, като преди това лицето е 
пребивавало обичайно в друго населено място. 
В област Варна наблюдаваме висок положите-
лен коефициент през 2013 г. в размер на 3.8‰ и 
най-високия през 2020 г. 6.27‰. Повишаването 
му се дължи на големия брой мигранти присти-
гащи от съседните области и селища във Вар-
ненска област, поради по-добрите социални и 
икономически условия в крайморския град. 

По последни данни на НСИ (2021)  за 2019 г. 
Брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от на-
селението в област Варна е в размер на 13 809 

лв., докато през 2010 г. е бил 9950 лв. Средно-
годишният доход на човек от домакинството по 
данни на Регионални профили (2021) за 2019 г. 
за област Варна е 5407 лв. или 450,58 лв. на ме-
сец, в сравнение с 2010 г. доходът е бил 3735 лв.  
Линия на бедност за страната е в размер на 4 
957 лв. за едно лице, в област Варна е 5294 лв.  

Средната месечна заплата за област Варна за 
2019 г. по данни на НСИ (2020)  е 1190 лв., а в 
сравнение с 2015 г. е била 833 лв.  Минималната 
работна заплата в България за 2020 г. е в размер 
на 610 лв. или приблизително 312 евро. По дан-
ни на Евростат (2020) България е сред държави-
те - членки на Европейския съюз (ЕС), с мини-
мална месечна заплата под 500 евро. Най–
ниската мин. работна заплата в ЕС е на Бълга-
рия следвана от Румъния – 466 евро и Унгария 



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС • REAL ESTATE PROPERTY & BUSINESS • Том V (3) 2021 • Volume V (3) 2021 

 194 

487 евро, а най-високата е в размер на  2142 ев-
ро в Люксембург. 

Икономически активните лица през 2020 г.  на 
възраст между 15-64 навършени години в Бълга-
рия по данни на НСИ (2021) са 3 190.4 хил. Заети-
те лица на същата възраст са 3 024.3 хиляди, а 
безработните лица са 166.1 хиляди. От тях в об-
ласт Варна за 2020 г. заетите лица са 212.1 хил., а 
през 2016 г. са били 208.1 хил. души, което показ-
ва увеличение на заетостта в областта. Безработ-
ните лица през 2020 г. в областта са 4.8 хиляди, 
като броя на безработните е намалял от 2016 г. – 
15.9 хил. души с 70%. Под коефициент на безра-
ботица следва да разбираме относителния дял на 
безработните лица от икономически активното 
население (работната сила). По данни на НСИ ко-
ефициента на безработица през 2016 г. е бил  
7.1%, а през 2020 е 2.2%. 

Влияние на демографските промени върху 
обема и цените в жилищното строителство 
в област Варна 
По производствен метод и текущи цени през 

2020 г. произведения Брутния вътрешен продукт  
за страната по данни на НСИ (2021) е на стойност 
118 605 млн. левове. От него стойността за ико-
номическия сектор Строителство е в размер на 
4 997 млн. лв. През последните десет години 
строителството на жилищни сгради в област Вар-
на е много динамично, като най-много сгради са 
били построени през 2010 и 2011 г. виж. фиг. 3., 

след това отчитаме спад в строителството, като то 
е най-малко през 2016 г. След 2016 г. броя на но-
вопостроените жилищни сгради започва с бавни 
темпове да се покачва, но през 2020 г. е отчетен 
спад спрямо предходната година. 

Според площта на въведените в експлоата-
ция новопостроени жилища биват с жилищна и 
със спомагателна площ. В жилищната площ се 
включва площта на стаите за живеене, спалните, 
нишите за спане, стаите за дневно престояване, 
столовите, ползвани стаи като работни кабинети 
и библиотеки на научни работници, гостните, 
холовете, както и площта на кухните над 4 кв.м. 
До края на 2018 г. площта на кухните се разг-
лежда отделно. Според НСИ (2021) под полезна 
площ на жилището се има предвид сумата от 
жилищната и спомагателната площ. Полезната 
площ  до края на 2018 г. е сума от жилищната 
площ, площта на кухните и спомагателната 
площ. В спомагателната площ според НСИ се 
включва площта на спомагателните помещения, 
вестибюлите с портал и друга преграда, стаите и 
кухните с площ, по-малка от 4 кв.м, коридорите, 
антретата, баните, тоалетните, килерите, дреш-
ниците, другите спомагателни помещения (су-
шилни, перални, балкони и лоджии) независимо 
от големината на площта им. По данни във фиг. 
4. за последните десет години се наблюдава на-
маляване в площта на жилищните и спомага-
телните площи. 

 
 

 
Фиг. 3. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради  

в област Варна за периода 2010 – 2020 г. 
Източник: НСИ – Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради – данни и из-числения  

на автора.[https://www.nsi.bg/bg/content/3135/въведени-в-експлоатация-новопостроени-жилищни-сгради].  
(последно посетен 15/03/2021) 
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Фиг. 4. Полезна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища  

в област Варна за 2010 и 2020 г. 
Източник: НСИ – Въведени в експлоатация новопостроени жилища по полезна площ –  

данни и изчисления на автора.[https://www.nsi.bg/bg/content/3139/ полезна-площ-на-въведените-в-експлоатация-
новопостроени-жилища]. (последно посетен 16/03/2021) 

 
Фиг. 5. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради по конструкция  

в област Варна за 2010 и 2020 г. 
Източник: НСИ – Въведени в експлоатация новопостроени жилища по конструкция – данни и изчисления на 
автора. [https://www.nsi.bg/bg/content/3135/въведените-в-експлоатация-новопостроени-жилищни-сгради].  

(последно посетен 17/03/2021) 

През 2020 г. отчитаме увеличение в обема на 
строителството на тухлени сгради и други сгра-
ди, за сметка на понижения брой в стоманобе-
тонното строителство (виж. фиг. 5.). Стомано-
бетонни сгради са тези, които носещият скелет 
и подовите конструкции са изградени от стома-
нобетон, а стените могат да бъдат изградени от 
панели, тухлена зидария или други материали. 
Под "други сгради" се има в предвид построе-
ните от камък, кирпич (сурови тухли), дърво и 
други материали. Според броя на стаите по дан-
ни на НСИ (2021), най-много новопостроените 
жилища за 2020 г. са с две стаи – 1 402, следва-
ни от тристайните – 1 017 и с почти равен брой 
са едностайните – 260 и четиристайните – 244, 
най-нисък брой са с пет стаи – 92 и с шест и по-
вече стаи – 75 бр. Данните показват, че най-
предпочитани са двустайните и тристайните 
жилища. 

След направено анкетно проучване през ме-

сец март 2021 г. на НСИ (2021) измежду строи-
телни фирми в страната. Обобщените данни от 
анкетираните показват, че през март съставният 
показател „бизнес климат в строителството“ се 
покачва с 3.8 пункта в резултат на по-
оптимистичните оценки и очаквания на строи-
телните предприемачи за бизнес състоянието на 
предприятията. Анкетата регистрира увеличе-
ние на получените нови поръчки през послед-
ния месец, като и прогнозите за дейността през 
следващите три месеца са благоприятни. Неси-
гурната икономическа среда, недостигът на ра-
ботна сила, конкуренцията в бранша и факторът 
„други“ продължават да са основните проблеми 
за развитието на бизнеса, като през последния 
месец се отчита понижение на негативното им 
влияние. По отношение на продажните цени в 
строителството прогнозите на мениджърите са 
за запазване на тяхното равнище през следва-
щите три месеца (НСИ, 2021). 
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Фиг. 6. Индекс на цените на жилищата в град Варна по тримесечия през 2015, 2019 и 2020 г. 

Източник: НСИ – Индекс на цените на жилищата, регионално ниво – данни. 
[https://www.nsi.bg/bg/content/3152/ицж-за-шестте-града-в-българия-с-население-над-120-000-жители-2015-

100]. (последно посетен 28/04/2021) 

Цените на новопостроените жилищни имоти 
също са фактор повлиян от демографските проме-
ни. От данните в фиг. 6 се наблюдава повишаване 
на индекса на цените на новопостроените жилища 
в град Варна, като в него не са включени продаж-
бите в курортните комплекси. Лек спад на индекса 
се наблюдава през последните три тримесечия на 
2020 г., спрямо 2019г. за същия период. Предпола-
гаем фактор за това намаление са новите тенден-
ции за живот в условията на пандемична изолация. 

Според данни на един от най-големите в 
България сайтове за продажба на имоти и сред-
ни цени на жилища. През изминалите няколко 
години средните цени на жилищните имоти в 
област Варна се е повишила (виж фиг.7). През 
началото на месец април 2020 г. средните цени 
на кв. м са били 822 евро за гр. Варна, спрямо 
предходната 2019 г. е отчетено повишаване в 
размер на 8,4%. Една година след настъпването 
на пандемията, средните цени на жилищни имо-
ти в гр. Варна отбелязват отново повишение в 
размер на 5% спрямо 2019 г. С най-висока цена 
на кв. метър са тристайните жилища, като през 

2021. Най – високи цени поддържат кварталите 
в централната и историческата (Гръцка махала) 
част на Варна и най–ниска в крайните квартали-
те „Владислав Варненчик” и „Възраждане” 3 и 
4. До  средата на 2020 цените на жилищата в кв. 
Аспарухово  бяха едни от най-ниските поради 
много-бройните задръствания и преминаването 
през Аспарухов мост, но през последната годи-
на по данни от Имот-бг има покачване в цените. 
Наблюдава се и покачване в цените на жилищ-
ните имоти и парцелите в селата на област Вар-
на, все повече хора работят от вкъщи „хоум 
офис”. Тенденцията е насочена към желанието 
на хората да преоткрият природата и да избег-
нат големия град и неблагоприятното му здра-
вословно въздействие. 

Според данни на Агенцията по вписванията 
(2021) през първото тримесечие на 2021 г. в гр. 
Варна са били вписани 2 578 сделки с недвижи-
ми имоти – най-висок брой от 2008 г. насам. В 
сравнени с 2020 г. сделките са с 0,9% над ниво-
то през първите три месеца на 2020 г. и с 6,6% 
над равнището през същия период на 2019 г. 

 
Фиг. 7. Средни цени на жилищни имоти в град Варна към началото на април 2019, 2020, 2021 г. 

Източник: Имот. Средни цени на жилищни имоти за към 06.04.2019г., 07.04.2020г. и 09.04.2021г. – данни и из-
числения на автора. [https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=14&pn=0&town=%C2%E0%F0% 

ED%E0&year=2021&date=6.4.2021], [https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=14&pn=0&town=%C2% 
E0%F0%ED%E0&year=2020&date=7.4.2020], [https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=14&pn=0&town 

=%C2%E0%F0%ED%E0&year=2019&date=9.4.2019]. (последно посетени 15/04/2021) 
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Тенденцията за повишаване на цените в жи-
лищното строителство се дължи на ниските 
лихви по жилищните кредити, който са повлия-
ни от демографските промени в област Варна. 
Заплатите нарастват, безработицата намалява и 
все повече домакинства могат да си позволят да 
изтеглят жилищен кредит за покупка на жили-
ще. Вписаните законни и договорни ипотеки 
във Варна през първото тримесечие на 2021 г. са 
979, като броят им също се увеличава със 7,5% 
на годишна база (Инвеститор, 2021). Лихвите по 
жилищните кредити започват от 2,5%  

Според представените демографски данни за 
статиката и динамиката в населението на област 
Варна за периода 2010 – 2020 г. и влиянието и 
върху цените и обема на жилищно строителство 
може да направим следните обобщения: 

− Броя на населението в областта  се увеличава, 
в сравнение с намаляващото население в страната; 

− Жителите на градове в областта се увели-
чаване, а в селата намаляват; 

− Отрицателния коефициент на естествен 
прираст в областта нараства; 

− Увеличава се смъртността и се наблюдава 
ниско ниво на раждаемост; 

− Ръст в коефициента на механичен прираст 
в областта; 

− Заетостта нараства, безработицата намаля-
ва със 70% само за четири години; 

− Увеличава се средната работна заплата и 
доходите на населението;  

− Отчита се динамика на въведените в експ-
лоатация новопостроени жилищни сгради за 
последните десет години, като спада е от 2010 
до 2015 г., покачване до 2019 г. и отново наб-
людаваме намаляване през 2020 г. 

− Понижение в полезната площ на въведени-
те в експлоатация жилищни сгради;  

− Увеличение на строителството на тухлени 
и други сгради (от дърво, камък и др.) и пони-
жение на стоманобетонните сгради; 

− Най-много от новопостроените жилища са 
двустайни и тристайни. 

− Индекса на цените на новопостроени жи-
лища в град Варна намалява, според Национал-
ния статистически институт. 

− Средните цени на кв. м на жилищните 
имоти за последната година се увеличават на 
територията на гр. Варна е 5% (според Имот- 
бг). Тенденцията е към повишаване в цената на 
двустайните жилища. 

− Поддържане на високи цени в централната 
част на града и по-ниски в периферията. 

− Увеличаване на цената на жилищните имо-
ти в селата на областта. 

− Сключените сделки с недвижими имоти 
нарастват. 

− Вписаните ипотеки се увеличават, вследст-
вие на ниските лихвени проценти по жилищни-
те кредити. 

Заключение 
Броят и възрастовата структура на населени-

ето оказват влияние на икономиката и и соци-
алните разходи. Високият процент на населени-
ето в трудоспособна възраст влияе върху въз-
можностите за икономически растеж.  

В област Варна се наблюдава повишение в 
броя на населението, вследствие на високия ме-
ханичния прираст на хора в трудоспособна въз-
раст. Заетостта в областта през последните годи-
ни се повишава, а безработицата за последните 
четири години спада със 70%. Средната работна 
заплата се повишава. Тези демографски промени 
пряко влияят върху търсенето, а от там върху це-
ните и обема на жилищното строителство.  

През последната една година се наблюдава лек 
спад на броя на въведените в експлоатация ново-
построени жилища, поради световната пандемия. 
Според Имот-бг средните цени на кв.м. на жили-
щата в гр. Варна отчитат увеличение, а според 
данните на НСИ – намаление. През 2021 г. бе 
променена тенденцията тристайните жилища да 
поддържат най-висока цена на кв.м., като тяхното 
място бе заето от двустайните. В централните ра-
йони на града цените са най-високи, а най-ниски 
са в крайните квартали. Забелязва се и увеличение 
в цените на жилищните имоти в селата в област 
Варна и кв. „Аспарухово”. 

Вследствие на наблюдаваните положително 
протичащи демографски процеси през 10-
годишния период на изследване, като по-висока 
заетост, по-високи заплати и по-ниски лихвени 
проценти по кредити, се подобрява покупател-
ната способност и възможността все повече до-
макинства в област Варна да си позволят покуп-
ката на ново жилище. 

Бележки 
1. COVID-19 - съкратено от 

coronavirusdisease 2019 е инфекциозна болест, 
която се причинява от тежкия остър респирато-
рен синдром коронавирус 2 SARS-CoV-2. 
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