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УВОД 

 

Актуалност на темата на изследване  

В дисертационния труд се разглежда едно изцяло ново икономическо 

явление, възникнало в страната ни след 1990 г. В практиката на жилищното 

предприемачество започна масово да се строи срещу обезщетение. От една 

страна интересът на гражданите към жилищното строителство нараства 

непрестанно, а от друга – покупателните им възможности все още не са 

достатъчно големи. Повишава се непрестанно интересът на строителните 

предприемачи към застрояването с многофамилни жилищни сгради върху 

поземлени имоти с добро местоположение в по-големите населени места и 

особено в столицата. Липсата на свободен капитал при тях обаче не им 

позволява да се сдобият чрез предварително закупуване на необходимите им 

за жилищно строителство поземлени имоти. От друга страна, собствениците 

на самите поземлени имоти нямат достатъчно свободни парични средства, за 

да могат да възложат застрояването върху земята им на специализирани 

строителни фирми. Така именно тази строителна практика, наложила се на 

пазара у нас през последните повече от двадесет години, се оказа както за 

предприемачите, така и за собствениците на земя взаимно изгодна. Самата 

сделка между двете страни може да се оприличи на бартер – замяна на земя 

срещу новопостроено жилище. Тя се осъществява под няколко разновидности 

– преотстъпване на собствеността върху земята изцяло, само на част от нея 

или на правото на строеж. 

Тази форма на предприемаческа дейност в строителството не е 

непозната и в страните с развита пазарна икономика като Германия, Франция, 

Великобритания и др., но не се практикува така масово както в България. 

Самото предоставяне на правото на строеж върху земята в тези държави не е 

често срещано пазарно явление. Срещу обезщетение се строи само при някои 

единични случаи. Типичен пример за това е, ако поземленият имот е с 

изключителна стойност по отношение на местоположението си, както и когато 

има причини от архитектурно-историческо или лично емоционално естество. 

В масовата практика обикновено се постига икономическо споразумение 

между собствениците на земята и инвеститорите, предвиждащо продажба на 

поземления имот. При развити пазарни отношения и действащ пазар на 

поземлени имоти, подходящи за застрояване, строителният предприемач има 

много възможности за избор.  
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 Актуалността на темата на дисертацията се определя от 

специфичните особености, свързани с това икономическо явление в нашата 

страна и по-специално в големите мащаби на Столична община. Тези 

особености се изразяват в следното: 

- Много висок процент на частната собственост (на юридически 

и на физически лица) върху жилищата.  

- Преди 1990 г. законодателството у нас не позволяваше едно 

физическо лице да притежава повече от един жилищен и един 

вилен имот на територията на страната – Закон за 

собствеността на гражданите (отм.).  

- Практически преди обществено-политическите промени (1990 

г.) не беше развит пазарът на недвижими имоти и в частност 

на жилищните.  

- След 1990 г. законодателството е променено и вече не 

съществува ограничението за притежаване само на едно 

жилище или на част от жилище. Започва да се развива пазарът 

на недвижими имоти, най-вече на жилищни. 

- Променя се законодателството във финансовата сфера. 

Откриват се възможности за отпускане на кредити за 

строителство и закупуване на жилища. 

- След 1990 г. се засилва миграционния поток към големите 

градове и особено към столицата. Постоянното и временно 

пребиваващото население на Столична община се увеличава 

значително. Нараства търсенето както на жилища за 

закупуване и придобиване на собственост, така и на наемни 

жилища. 

- Приема се Национална жилищна стратегия на Република 

България. Разработват се и се приемат програми, целящи 

обновяване на многофамилните жилищни сгради в страната – 

Национална програма за обновяване на жилищните сгради в 

Република България, Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради, нов Общ 

устройствен план (ОУП) на Столична община, Областна 

стратегия за развитие на област София-град, Общински план 

за развитие на Столична община и Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие на град София. 
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Изследванията доказват наличието на огромен капацитет на 

сегашните жилищни територии.  

- Състоянието на жилищния фонд в Столична община:  

- Информацията от преброяванията на жилищния фонд показва 

увеличаване на броя на жилищните сгради и на жилищата за 

районите на Столична община.  

- Както общо за Столична община, така и по райони 

преобладават построените преди 1980 г. жилищни сгради 

(75% от всички построени до 2011 г. жилищни сгради). В 

някои от районите е значителен броят на построените до края 

на 1949 г. и през периода 1950÷1959 г жилищни сгради. Тези 

постройки според вида на строителната конструкция са 

предимно масивни, полумасивни и паянтови. По експертни 

оценки те са с експлоатационен срок 50÷70 години, 

амортизирани са и се нуждаят от реновиране или събаряне.  

- Жилищните територии в Столична община са обособени 

условно в четири зони – централна и три концентрични пояса. 

В северозападния сектор на централната зона има силно 

амортизирани квартали, а в поясите - значителни резерви за 

ново строителство.  

- Строителството срещу обезщетение на поземлените 

собственици е една от силно разпространените в момента 

форми на предприемаческа дейност в жилищното 

строителството у нас. В същото време въобще не са известни 

по-задълбочени разработки относно методите за определяне 

на размера на обезщетението за собствениците на поземлени 

имоти, върху които се реализират жилищните строително-

инвестиционни проекти. В строителната практика то се 

осъществява в резултат от търговски преговори между 

поземлените собственици и предприемачите, явяващи се в 

сличая и инвеститори на целия жилищен обект.  

 

Основна изследователска теза 

За постигането на справедлив баланс при възникващите търговско-

икономически отношения между собствениците на поземлени имоти и 

предприемачите при реализиране на жилищните строително-инвестиционни 

проекти в условията на обезщетение на тези поземлени собственици е 
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необходимо да се изследва и отчете влиянието на основните фактори, на 

базата на които се определя размера на самото обезщетение.  

 

Цел на изследването 

Това е установяване на някои от тези основни фактори, от които 

зависи големината на обезщетението за собствениците на поземлени имоти 

при застрояването им, както и моделирането на влиянието на тези фактори 

върху размера на това обезщетение и възможностите те да се използват за 

фиксиране на крайната му величина.   

Постигането на целта на изследването обуславя необходимостта от 

решаването на следните научни задачи: 

1. Да се разгледат основни теоретични аспекти  на инвестициите в 

жилищни недвижими имоти. Да се определи дали съществува 

връзка между стойността на новопостроения жилищен недвижим 

имот и размера на обезщетението на собствениците при 

строителство върху имотите им; 

2. Да се анализира състоянието на жилищния фонд, на строителния 

сектор и на неговия възлов сегмент – жилищно строителство за 

страната като цяло и за територията на Столична община по 

основни показатели. Да се изследват показателите за жилищна 

задоволеност на населението;  

3. Да се изследва влиянието на някои от основните фактори върху 

формирането на размера на обезщетението на собствениците на 

поземлени имоти посредством анализ и обобщаване на 

резултатите от анкетно проучване в мащаба на Столична 

община;  

4. Да се подберат най-значимите основни фактори, които да се 

включат в многофакторна зависимост с обезщетението. Да се 

разработи научно обоснован статистико-математически модел за 

определяне на размера на обезщетението въз основа на 

свързаните с него подбрани основни фактори; 

5. Да се апробира разработеният модел върху обекти, разположени 

на територията на Столична община. 

 

Обект на изследване 

 Размерът на обезщетението за собствениците на поземлени имоти 

при застрояване в условията на Столична община. 
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Предмет на изследване 

Влиянието на основните фактори върху формирането на размера на 

обезщетението на собствениците на поземлени имоти при застрояване на 

примера на Столична община. 

 

Обща методика на научното изследване 

Предварителен етап 

 1. Избор на актуална тема, осигуряваща решаването на въпроси, 

притежаващи признаците на новост и оригиналност. Дефиниране на основната 

изследователска теза, целта и задачите на изследването. 

Изследователски етап 

2. Анализ на състоянието на проблема 

2.1. Методика на теоретичното изследване (теоретичен анализ).  

Обосноваване на необходимостта от провеждане на изследването. Методи – от 

общото към конкретното; логически; хипотетичен. 

2.2.  Методика на експерименталното изследване. Основни елементи: 

-    Същност, цел, обхват и организация на изследването;  

-    Резултати от анкетното проучване (анкетен метод);  

-   Определяне обема на извадката от изследваната съвкупност (метод 

на извадките); 

-  Анализ на резултатите от изследването (статистически методи - 

дисперсионен анализ, еднофакторен и многофакторен регресионен и 

корелационен анализ);  

-   Моделиране на зависимостта (математическо моделиране). 

Заключителен етап 

3. Проверка на експерименталните резултати в практиката – 

апробация на разработения модел. 

4.   Формулиране на изводи, приноси и препоръки за практиката.  

За реализирането на целта и задачите на изследването са  

използвани следните комбинирани методи (при теоретичното и при 

експерименталното изследване): индуктивен метод; дедуктивен метод; 

анализ; синтез; метод на сравнението. 
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ГЛАВА І 

 

НЯКОИ ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В 

ЖИЛИЩНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  

 

І.1. Инвестиции – същност 

В световната финансова теория се срещат различни определения на 

понятието инвестиции. Според представителите на англосаксонската 

школа Боди, Кейн и Маркъс „инвестирането е процес на замяна на 

(„внесен”) или текущ („сегашен”) доход с актив, който се очаква да донесе 

доход в бъдещето”.  

В българската специализирана литература също се срещат различни 

дефиниции за инвестициите. 

Ц.Лалова придава на понятието инвестиция два смисъла – широк и 

тесен. “Инвестиция е латинска дума и в най-широк смисъл означава 

влагане на капитали в покупка на недвижими имоти, на средства за 

производство или ценни книжа”. В тесен смисъл “в строителството под 

инвестиции се разбират всички разходи, направени за изграждане на нови 

или обновяване на съществуващи дълготрайни активи”.     

Според П.Орешарски процесът инвестиране е „влагане на пари и 

активи, които обещават бъдещо нарастване на общото благосъстояние”.   

За М.Матеев инвестирането е “процес на предварителен анализ, 

оценка и придобиване срещу парични средства на активи, които могат да 

осигурят доход, прираст на капитала или други положителни резултати за 

собственика”.     

За целите на националното и международното счетоводно 

законодателство категорията инвестиция  е “притежаван от предприятието 

актив, който се използва за увеличаване на собствения капитал чрез 

разделение под формата на дивиденти, ренти и приходи от авторски права, 

лихви или чрез придобиване на друга стопанска изгода“.  

Като се отчетат приликите и разликите между разгледаните до тук 

определения, понятието инвестиция може да се обобщи така: “Инвестиция 

е всяко влагане на финансови средства в активи, от които се очаква бъдеща 

печалба, възстановяваща размера на вложените средства  и подобряваща 

благосъстоянието на притежателя им”. Това определение може да се 

приеме за целите на дисертацията, защото при строителство срещу 

обезщетение на поземлените собственици се влага финансов ресурс в 
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активи и се очаква бъдеща печалба за строителния предприемач след 

реализация на строителството. 

В литературата се разглеждат разнообразни класификации на 

инвестициите, използващи разнородни показатели. Като се имат предвид 

разгледаните класификации на различните автори както и фактът, че 

дисертацията е свързана с инвестициите за създаването на жилищните 

недвижими имоти, които по своята същност са реални инвестиции, в 

разработката може да се приемат следните класификации на инвестициите: 

• В зависимост от сферата на инвестиране: реални, 

нематериални и финансови инвестиции; 

• В зависимост от вида на строителството – инвестиции за 

промишлени, енергийни, транспортни, административни, 

жилищни и други строежи; 

Инвестиционния процес е продължителен и инвестирания капитал 

се възстановява на части във времето. 

Ц.Лалова разглежда инвесиционния процес като „съвкупност от 

всички дейности, свързани с материализиране на капиталните вложения в 

дълготрайни активи – от замисъла до усвояване на проектната мощност.“  

Преди да се спрем на особеностите на инвестициите в жилищни 

недвижими имоти трябва да разгледаме основните понятия свързани с тях. 

 

І.2. Инвестиции в жилищни недвижими имоти – основни 

понятия, особености 

В съвременната икономическа теория, както и в практиката не се 

влага единно съдържание при разглеждането на понятието недвижима 

собственост. Като негови синоними се срещат още термини като 

недвижимост, недвижима вещ, недвижим имот и др.  

Ал.Джеров разглежда недвижимостите като част от земната 

повърхност (кора) и свързани с нея термини недвижимост, недвижим 

имот и недвижима вещ приема за еднозначни. 

В чл.110 от Закона за собствеността недвижимите вещи това са: 

„земята, растенията, сградите и другите постройки и въобще всичко, 

което по естествен начин или от действието на човека е прикрепено 

трайно към земята или към постройката.“ 

В икономическа литература на Великобритания, САЩ и други 

страни се използват две основни понятия Real Estate и Real Property. 

Понятието Real Estate се разглежда като физически обект заедно със 
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свързаните с него физически характеристики като се има предвид земята 

и всички подобрения трайно прикрепени към нея. Понятието Real  

Property се разглежда като съвкупност от права, свързани с обекта на 

недвижимата собственост. 

В специализираната руска икономическа литература се употребява 

основно понятието недвижимость, което в зависимост от случая се 

припокрива с двете  гореспоменати английски понятия поотделно или 

едновременно.  

   За А.Делиева и А.Стоева недвижимите имоти са “вещи с 

фиксирано положение спрямо земята.“, а недвижимата собственост 

включва “всички интереси изгоди и права, придружаващи притежаването 

на физическия недвижим имот.“  

Имайки предвид същността на разгледаните до тук категории в 

дисертационната разработка се приема, че понятието недвижим имот 

обхваща земята и подобренията върху нея в качеството им на физическа 

субстанция и следователно се покрива с категорията  недвижима вещ, 

докато понятието недвижима собственост е юридически термин, 

характеризиращ всички интереси, права и изгоди, свързани с  

недвижимия имот. 

Съгласно чл.23 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)  

недвижимите имоти, обект на кадастъра са: поземлен имот; сграда, 

включително изградена в груб строеж, както и съоръжение на 

техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект; 

самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата 

инфраструктура. 

В приложение №4 на Наредба № РД-02-20-5 за съдържанието, 

създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 

регистри е разгледан класификаторът за предназначението на сградите, 

на съоръженията на техническата инфраструктура със самостоятелни 

обекти и на самостоятелните обекти в тях. Според него сградите за 

постоянно и временно обитаване биват жилищна сграда  еднофамилна, 

жилищна сграда многофамилна, жилищна сграда със смесено 

предназначение, вилна сграда – еднофамилна, вилна сграда – 

многофамилна, общежитие, хотел, апартаментен хотел, постройка на 

допълващото застрояване, друг вид сграда за обитаване. 

В параграф 5,  т. 29 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) е дадено определение за жилищна 
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сграда – “сграда, предназначена за постоянно обитаване, и се състои от 

едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната 

разгъната застроена площ”.  

Националният статистически институт (НСИ) класифицира 

жилищните сгради според вида им на: къщи; жилищни блокове, 

кооперации; сгради от смесен тип (над 60% жилищна площ); 

общежития; лятна кухня, когато е отделна постройка; вила; сгради за 

колективно домакинство. 

 В представената дисертационна разработка са разгледани основно 

следните недвижими имоти, които са обект на инвестиране: къщите, 

жилищните кооперации и жилищните сгради от смесен тип.  

  Инвестициите в обекти на жилищната недвижима собственост могат 

да се класифицират по различни критерии. 

 В зависимост от типа на урбанизираната територия (населени 

места и селищни образувания); 

 В зависимост от целите на инвестирането: инвестиции, целящи 

доход; инвестиции на домакинствата, целящи задоволяване на техните 

социални потребности; инвестиции, съчетаващи в себе си едновременно 

генерирането на доход от една част на обекта и задоволяване на социални 

потребности на инвеститора, чрез физическо ползване на друга част на 

обекта. 

 В зависимост от предназначенитето на жилищния обект 

инвеститорите инвестират в жилищни сгради, обекти от затворени 

(ваканционни) комплекси, обекти от многофункционални сгради от смесен 

тип и др. 

 В зависимост от фазата на строителството, инвестициите в 

жилищни имоти биват:  

-  на фаза одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение 

за строеж на обекта; 

-  инвестиции, за които фазата на строителството е завършен нулев 

цикъл на бъдещия обект; 

-   инвестиции в обекти със завършен груб строеж; 

-  инвестиции в обекти, за които е установена годността за приемане 

на строежа или на част или етап от строителството; 

-  инвестиции за обекти, на които е издадено разрешение за ползване 

на сградата (удостоверение за въвеждане в експлоатация). 
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 Инвестиционната активност в строителството на жилищни 

недвижими имоти се отразява в частност и върху строителството срещу 

обезщетение като част от инвестиционния процес. На особеностите при 

тази форма на предприемаческа дейност в строителството, както и на 

схемите на правоотношения между  собственика на поземления имот и 

инвеститора  е наблегнато в следващата точка от дисертацията. 

 

І.3. Правоотношения между собственика на поземления имот и 

инвеститора. Особености при строителството срещу обезщетение 

като част от инвестиционния процес 

Голяма част от строителните фирми в България развиват 

предприемаческа дейност, инвестирайки собствени средства в 

изгражданите от тях обекти. Тези инвеститори са строително-

предприемачески фирми или чисто предприемачески фирми, като е 

възможно да изпълняват строителството сами или да го възлагат на един 

или повече специализирани подизпълнители. При инвестирането в обекти 

на жилищната недвижима собственост съществуват различни схеми на 

правоотношения между собственика (или собствениците) на поземления 

имот и предприемача-суперфициар. Крайната цел е двете страни да 

придобият готови обекти от новопостроената сграда. Съществуващите 

варианти на тези правоотношения са разгледани подробно от Б. Маринова. 

Възможните схеми на правоотношения са: учредяване право на строеж 

(суперфиция) върху цялата сграда; продажба на правото на собственост 

върху земята при частично запазване правото на строеж на собственика 

на поземления имот; учредяване на право на строеж само на определени 

обекти от бъдещата сграда на строителния предприемач; 

придобиването от строителния предприемач на идеални части от 

земята; замяна на правото на строеж срещу самостоятелни обекти в 

сградата, която се намира върху друг поземлен имот; учредяване на право 

на строеж срещу изграждане на готови обекти в сградата. 

В настоящото изследване е разгледана утвърдилата се в 

строителната практика схема на учредяване на право на строеж срещу 

изграждане на готови обекти в сградата, отнасяща се за строителството 

срещу обезщетение на собствениците на поземления имот.  

Важна особеност при реализацията на такива строително-

инвестиционни проекти е, че предприемачът не купува поземления имот, 

защото в противен случай трябва да задели за покупката значителни 
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финансови средства. Собствениците на поземлени имоти предпочитат 

този вид строителство, защото, за да строят самостоятелно трябва да имат 

освен налични капиталови средства и нужната правна, техническа и 

икономическа компетентност, която компетентност не винаги е на висота, 

а това би им създало трудности при реализацията на строително-

инвестиционния проект. Интересите на двете страни съвпадат и това 

очертава основните причини тази форма на предприемаческа инициатива 

да е най-разпространената у нас. 

Собственикът учредява на строителния предприемач частично право 

на строеж, по силата на предварителен договор като си запазва правото на 

строеж върху конкретно определени самостоятелни обекти, върху които 

впоследствие придобива правото на собственост когато се достигне етап 

„груб строеж“, съгласно чл.92 от Закона за собствеността. По този начин, 

отстъпвайки част от площта на новопостроения недвижим имот на 

собствениците, предприемачът се лишава от част от бъдещата стойност на 

сградата, която част би могъл впоследствие да продаде изгодно. Не е 

задължително прехвърлянето на идеални части от собствеността на земята 

на предприемача, но ако това стане и двете страни ще притежават 

собственост върху идеални части от поземления имот, еквивалентни на 

притежаваната от тях площ в построената сграда отнесена към общата 

площ на сградата. В повечето случаи застроената площ, която не е 

предмет на обезщетението се разпродава предварително на купувачите 

преди сградата да е построена и тези средства се използват от 

предприемача в процеса на строителство на обекта. Така предприемачът 

компенсира обезщетението на собствениците на поземления имот чрез 

цените на жилищата, предвидени за продажба и следователно 

обезщетението се заплаща не от предприемача, а от купувачите.  

Обезщетенията намират приложение предимно в жилищното 

строителство и са почти неприложими за офис-сгради и логистични 

паркове, при които инвеститорите предпочитат да закупят терените. 

Основната причина за това се крие в противоречието между интересите на 

инвеститора и собственика. Първият изгражда офис сградата, за да я 

отдава под наем, ангажира специализирани фирми за охрана и поддръжка, 

а може да се окаже, че собственикът не иска подобни услуги. 

Съсобствеността върху общите части при различни собственици, както и 

самите сгради се поддържат много трудно. Отдаването под наем на такава 

сграда както и евентуалната й продажба би създала на предприемача 
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затруднения, които биха отблъснали потенциалните наематели или 

купувачи.   

Обезщетението, което ще получи собственика на земята може да 

бъде конкретизирано по различен начин. В предварителния договор може 

да се фиксира точната площ от разгъната застроена площ (РЗП), предмет 

на обезщетението, но застроената площ е трудно да се конкретизирана 

преди окончателния архитектурен проект. Не е за пренебрегване и 

съществуващата потенциална опасност за всяка една от страните да 

получи различна от уточнената в договора площ при евентуална промяна 

на строителните показатели за района, в който попада поземления имот, 

предмет на строителството. 

Съществува и друга форма на обезщетение – да се посочат 

конкретните самостоятелни обекти, предмет на обезщетението. За тази 

конкретизация трябва много прецизна индивидуализация на обектите, 

която се постига най-рано при изготвен идеен проект. За да се избегне 

това неудобство обикновено в предварителния договор се посочват броят, 

видът на обектите, местоположението им в сградата, както и степента им 

на завършеност. В практиката обикновено собственикът на поземления 

имот може да договори със строителя вида и качеството на вложените в 

строителството материали. Прилагането на този подход намалява 

опасността от постигането на несъгласие при окончателното 

индивидуализиране на обектите, предвидени за обезщетение, което от 

своя страна би било съществена пречка най-вече при повече от един 

собственици на имота за учредяването на правото на строеж, а оттам и за 

самото строителство.    

В настоящата разработка е разгледана най-често срещащата се в 

строителната практика форма на обезщетение на собствениците на 

поземлени имоти, при която обезщетението се определя като относителен 

дял от РЗП на построената сграда, като впоследствие се конкретизират 

обектите, предмет на обезщетяването. Важен елемент от договарянето е 

уточнението дали обезщетението ще е еднакво или различно по стойност 

за различните по вид самостоятелни обекти в сградата (апартаменти, 

магазини, гаражи). Понякога се договаря трансформирането на 

обезщетението от един вид в друг при конкретно определен корекционен 

коефициент за кв.м площ. За това няма законови нормативи, а страните се 

споразумяват по този въпрос. В изчислението на стойността на 
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обезщетението основна роля играе съотношението между пазарните 

стойности на обектите 

Трябва да е изяснено предварително дали при евентуално 

увеличение на РЗП след разработката на инвестиционния проект ще се 

запази стойността на договореното обезщетение. Обикновено при 

окончателния архитектурен проект крайната стойност на РЗП е по-висока 

от фиксираната в предварителния договор като приблизителна. 

По този начин се срещат интересите на собствениците на поземлени 

имоти и на инвеститорите. За постигането на съгласие при преговорите 

между тях относно постигането на приемлив и за двете страни размер на 

обезщетението е важно да се установи съществува ли връзка между 

стойността на обезщетението и стойността на новоизградения жилищен 

недвижим имот. За целта най-напред трябва да се разгледа същността и 

значението на основните понятия „стойност“ и „цена“. 

 

І.4. Основни понятия – стойност и цена. Основни фактори, 

влияещи върху размера на обезщетението 

Определения за категорията „стойност“ са дадени в международните  

и европейските стандарти за оценяване.  

Съгласно Европейските стандарти за оценяване пазарна стойност е 

„оценената сума, срещу която имотът би трябвало да бъде заменен на 

датата на оценката в пряка сделка между желаещ купувач и желаещ 

продавач след подходящ маркетинг, при което всяка от страните е 

действала информирано, благоразумно и без принуда.“ В международните 

стандарти за оценяване в това определение думата имот е заменена от 

актив или пасив. Пояснява се, че пазарната стойност е най-вероятната 

цена, която с разумно очакване може да се постигне на пазара към датата 

на оценката. Тя не е конкретна цена, която се заплаща при сделки с 

недвижими имоти, а отразява полезността на конкретния актив за 

конкретния субект, представляващ страна от сделката, като се имат 

предвид неговите ресурси и възможности.  

В зависимост от целите на оценяването се използват стойности, 

които са различни от пазарната: справедлива стойност,  инвестиционна 

(полезна) стойност, ипотечна заемна стойност, застрахователна стойност, 

стойност за алтернативно ползване, стойност при принудителна продажба, 

амортизирана възстановителна стойност.  

Стойността на имота може да е настояща или бъдеща, в зависимост 
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от момента от време, в който тя трябва да бъде определена. Подходящ 

метод за оценяване на имоти, които имат потенциал за развитие на 

предприемаческата инициатива в строителството е методът на остатъчната 

стойност. В оценителската практика е известен и под други наименования: 

остатъчен метод, метод на предприемача, метод на скритата стойност, 

метод на непроявената стойност, метод на допълнителната инвестиция. 

Според нас той е подходящ също така да се приложи за определяне 

размера на обезщетението на поземлените собственици при строителство 

върху имотите им. 

При методът на остатъчната стойност настоящата стойност на 

поземления имот (НС) се получава като от бъдещата стойност на 

недвижимия имот (БС) се приспаднат всички разходи, направени в хода на 

осъществяване на предприемаческата инициатива (PПИ). Необходимо е да 

се предвиди делът на предприемаческата печалба (ПП), който също е 

разход, след което всички разходи да се приведат в настоящия момент от 

време с дисконтов фактор (ДФ).  

НС = (БС –  PПИ – ПП) х ДФ        (І.1) 

В трудовете на някои автори настоящата стойност на поземления 

имот се нарича стойност на терена, а бъдещата стойност на недвижимия 

имот – брутна стойност на развития имот. Като синоними на брутна 

стойност на развития имот в икономическата литература се използват още 

– брутна стойност на извършеното разработване или брутна реализация. В 

специализираните издания се употребява понятието брутни (пълни) 

разходи (пълни разходи за подобренията или разработването), в които се 

включват: разходи за развитие, разходи по продажбата, финансови 

разходи, маркетингови разходи, непредвидени разходи и доход на 

предприемача. Във формула  (І.1) сумата от разходите, направени в хода 

на осъществяване на предприемаческата инициатива и делът на 

предприемаческата печалба всъщност представляват брутни (пълни) 

разходи. 

 Предприемаческата фирма, за да има интерес да разработи даден 

поземлен имот трябва да е сигурна, че всички разходи по нейната дейност, 

заедно със стойността на земята, върху която ще се осъществи 

предприемаческата инициатива като цяло, ще бъдат по-малки от бъдещата 

стойност на недвижимия имот.  

Бъдещата стойност (БС) се състои от два компонента – бъдеща 

стойност за предприемача (ПБС) и бъдеща стойност, предвидена за 
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обезщетение на собствениците на поземления имот (БС х К).  

БС = ПБС + БС х К       (І.2) 

С буква К е означен размерът на обезщетението и във формулата се 

записва като част от единицата (десетично число). 

За строителния предприемач настоящата стойност (НС) представлява 

“дисконтираната сума на частта от общата стойност на целия новоизграден 

обект, предвидена за обезщетението на собствениците и капитализираната 

сума на разходите за временен подслон, взети за времето на изграждане ”  

 НС = БС х К х ДФ + РВП                   (І.3)  

  Разходите за временен подслон във формула (І.3) са означени с РВП. 

Като е взел под внимание формули  (І.2) и (І.3) Ц.Даковски извежда 

формула за определяне на максималния размер на обезщетението, която е 

от вида:  

К = [БС - (1+ ПП) х (РВП + PПИ х ДФ)]: {БС х [ДФ х (1 + ПП)+1]} (І.4) 

Разходите за временен подслон не винаги са необходими. Тогава 

формула (І.3) може се преобразува във вида: 

  НС = БС х К х ДФ           (І.5) 

 К = НС : (БС х ДФ)        (І.6) 

Във формула (І.6) се замества формула (І.1) и след опростяване на 

израза за размера на обезщетението К се получава: 

К =   (БС –  PПИ – ПП): БС      (І.7) 

Следователно големината на обезщетението зависи от брутните 

(пълни) разходи, направени в хода на осъществяване на 

предприемаческата инициатива и бъдещата стойност на недвижимия имот 

след разработката.  

 В международните стандарти за оценяване е дефинирано и 

основното понятие – цена. Това е “сумата, която се иска, предлага или 

заплаща за даден актив. Поради финансовите възможности, мотивите или 

специалните интереси на определен продавач или купувач, в някои случаи 

платената цена е различна от стойността, която активът може да има за 

други лица”. В стандартите се изтъква, че трябва да се прави разлика 

между цена и стойност, защото “Стойността е хипотетична цена. Тя не е 

факт, а становище за: най-вероятната цена, срещу която даден актив може 

да смени собственика си, или за икономическите ползи от притежаването 
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на актива”.  

 Каква връзка съществува между минималната стойност на 

коефициента на обезщетение, цената на земята (цената на поземления 

имот) и цената на бъдещата жилищна сграда е разкрита от С.Йотов.

 Формулата, която той извежда е: 

 Кmin = Рземя : ( Кинт х Ржил.)    (І.8) 

където: Кmin е минималния размер на обезщетението; 

 Ржил. – цената на 1 кв.м РЗП (разгъната застроена площ) от 

бъдещата жилищна сграда; 

 Рземя – цена на 1 кв.м от поземления имот; 

 Кинт – коефициент на интензивност на застрояването. 

 От формулата се вижда, че по-високата цена на готовите жилищни 

обекти и по-висока стойност на коефициента на интензивност на 

застрояването ще доведе до по-висок размер на обезщетението. 

Констатира се също, че цените на поземлените имоти ще бъдат най-високи 

в онези райони на градовете, където и цените на жилищните недвижими 

имоти са най-високи.  

Какви основните фактори влияят при определянето на размера на 

обезщетението като част от РЗП са описани подробно от Ц. Даковски: 

Местоположение на поземления имот; Площ и форма на имота, предмет 

на строителство; Геоложка и хидрогеоложка характеристика на 

поземления имот; Устройствени параметри за зоната и за поземления 

имот, предвиден за строителство; Перспективи за развитието на 

административно-териториалната единица, към която принадлежи 

поземления имот; Инженерна инфраструктура и благоустройствени 

фактори; Близост до места за отдих, до търговска мрежа, до различни 

ведомства и др.; Изложение на поземления имот и на бъдещата сграда; 

Брой на собствениците на поземления имот; Период от време за 

осъществяване на строителната инициатива; Начин и характер на 

застрояване, архитектурен стил и степен на физическа амортизация на 

околните сгради; Стойност на разходите за осъществяването на 

предприемаческата инициатива; Размер на предприемаческата печалба. 

  Ц.Даковски изтъква, че: „Резултатността на предприемаческата 

форма се нуждае от оценка, като най-важното в нея е определянето на 
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бъдещата стойност на обекта и фиксирания на тази основа размер на 

обезщетението на собствениците.“ 

Следователно към изброените по-горе фактори трябва да се 

присъединят и факторите – бъдеща стойност на недвижимия имот 

(формули І.4 и І.7), както и факторите –  цена на бъдещата жилищна сграда 

и цена на поземления имот (формула І.8).  

 Реализацията на жилищен строително-инвестиционни проекти в 

условията на обезщетение на поземлените собственици зависи от 

състоянието на жилищния фонд и на жилищното строителство. Анализ по 

основни показатели за състоянието на жилищния фонд, строителния 

сектор и сегмента на жилищното строителство за страната и за районите на 

Столична община е направен във втора глава от дисертационната 

разработка. 
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ГЛАВА ІІ 

 

СЪСТОЯНИЕ НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД, НА СТРОИТЕЛНИЯ 

СЕКТОР И НА НЕГОВИЯ ВЪЗЛОВ СЕГМЕНТ - ЖИЛИЩНО 

СТРОИТЕЛСТВО 

 

ІІ.1.  Анализ на състоянието на жилищния фонд в страната и в 

Столична община 

Състоянието на жилищния фонд в страната и в Столична община 

може да се характеризира като се изведат различни показатели (норми за 

жилищна задоволеност на населението):  

• Брой жилища на 1000 души (лица от населението) 

Този показател отчита осигуреността на населението с жилища и 

отразява количеството на наличния жилищен фонд. Средноевропейските 

норми са 420 жилища на 1000 души. У нас индикаторът приема по-

високи стойности от средноевропейските. Констатираните високи нива се 

дължат на големия брой необитаеми и негодни за обитаване жилища, 

които за териториията на страната и на Столична община са отразени в 

таблица ІІ.3.  

Табл. ІІ.1. Брой жилища/1000 души за страната и за Столична 

община 

Годи-

ни 

За страната За Столична община 

Население 

бр. 

Жилища 

бр. 

Брой 

жилища 

/1000 

души 

Население 

бр. 

Жилища 

бр. 

Брой 

жилища 

/1000 

души 

2001 7928901 3688802 465 1170842 499326 426 

2011 7327224 3899750 532 1296615 608426 469 

2012 7284552 3909348 537 1302316 608992 468 

2013 7245677 3918241 541 1309634 609208 465 

2014 7202198 3927769 545 1316557 609321 463 

2015 7153784 3935105 550 1319804 609540 462 
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Табл.ІІ.3. Брой жилищните сгради в Столична община 

Години 

на 

преброяване 

Вид на сградата 

Обитавана 

жилищна 

Необитавана 

жилищна 

1985 78 202 1 192 

2001 68 944 11 769 

2011 73 046 13 964 

 

• Жилищна площ на един човек (лице от населението) 

В България няма действащи общи нормативи за този показател. За 

района на Столична община през 2005 г. е приета Наредба за реда и 

условията за управление и разпореждане с общински жилища. В раздел ІІІ 

Настаняване под наем в общински жилища, в чл.17 (1), отнасящ се за 

нормите за жилищно настаняване е отбелязано, че на едночленно 

семейство се полага до 25 кв.м жилищна площ. Изчислените стойностите 

на този индикатор са поместени в таблица ІІ.4. на база информация от 

Националния статистически институт  (НСИ) за обща жилищна площ 

(обитаема и необитаема).  

Табл.ІІ.4. Жилищна площ на един човек за страната и за Столична община 

Години За страната За Столична община 

Жилищна 

площ, 

кв.м 

Жилищна 

площ/един 

човек, 

кв.м 

Жилищна 

площ, 

кв.м 

Жилищна 

площ/един 

човек, 

кв.м 

01.02.2011 215196633 29.22 33760910 26.14 

31.12.2011 216468792 29.54 33750477 26.03 

31.12.2012 216980005 29.79 33785273 25.94 

31.12.2013 217458413 30.01 33801941 25.81 

31.12.2014 217977698 30.26 33814626 25.63 

31.12.2015 218401395 30.53 33832231 25.63 

 

• Полезна площ на един човек (лице от населението) 

Действителните стойности по този показател са по-ниски, защото в 

таблица ІІ.6. изчисленията са направени като в полезната площ е включена 
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общата жилищна площ (обитаеми и необитаема), с която информация 

разполагаме от НСИ.   

Табл.ІІ.6. Полезна площ на един човек за страната и за Столична община 

Години За страната За Столична община 

Полезна 

площ, 

кв.м 

Полезна 

площ/един 

човек, 

кв.м 

Полезна 

площ, 

кв.м 

Полезна 

площ/един 

човек, 

кв.м 

01.02.2011 283833436 38.54 44986671 34.83 

31.12.2011 284844492 38.87 45058922 34.75 

31.12.2012 285660119 39.21 45107597 34.63 

31.12.2013 286416690 39.53 45133706 34.46 

31.12.2014 287238507 39.88 45154961 34.30 

31.12.2015 287932638 40.25 45182719 34.23 

 

• Брой жилища на 100 домакинства 

Жилищната задоволеност може да бъде измерена с показателя “брой 

жилища на 100 домакинства”. Прави впечатление, че жилищата в страната 

и за Столична община са повече от домакинствата. Този факт може да се 

обясни с нарастване на броя на необитаваните жилища и притежаването на 

повече от едно жилище  за домакинство.  Няма по-нови данни за страната, 

за областите, както и за районите на Столична община, защото броят на 

домакинствата не е проучван от НСИ след последното преброяване. 

 

Табл. ІІ.8. Брой жилища на 100 домакинства 

         за страната и за Столична община през 2011 г. 

Жилища, 

бр. 

 

Домакин-

ства, бр. 

Брой жилища на 

100 домакинства 

За страната 

3 887 149 3 005 589 129.33 

За Столична община 

607 473 572 510 106.11 
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• Брой обитаеми жилища по наличие на основен 

благоустройствен елемент на 100 домакинства  

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на 

жилищата са електрификация, водоснабденост, канализация, наличие на 

тоалетна и баня, както и вид на отоплението. По данни от преброяването 

през 2011 г. за Столична община се вижда, че броят на обитаемите жилища 

на 100 домакинства с обществено водоснабдяване възлиза на 80.52, а с 

обществена канализация  - на 70.60. Прави впечатление, че има и обитаеми 

жилища без източник на вода (0.15/100 домакинства) и без канализация 

(0.48/100 домакинства), а не малък дял са жилищата със септична или 

попивна яма (4.0/100 домакинства)  

За годините след преброяването през 2011 г. благоустройствените 

показатели се отчитат общо за цялата страна (градове и села). По области, 

както и по райони на Столична община НСИ не събира такава 

информация. 

• Възрастов профил на жилищния сграден фонд 

Средната възраст на жилищния фонд в България възлиза на 34 г. 

Според Националния статистически институт 75.7% от сградите са 

построени до 1980 г., а останалите в периода от 1981 до 2011 г., (до 1919 

г. – 3%, 1920÷1945 г. – 16.2%, 1946÷1960 г. – 25.5%, 1961÷1970 г. – 

17.5%, 1971÷1980 г. – 13.8%, 1981÷1990 г. – 11.5%, 1991÷2000 г. – 5%, 

2000÷2011 г. –  6.2%.), което оказва влияние върху високата степен на 

физическа амортизация на част от жилищните сгради.  

Делът на Столична община от общия брой на жилищните сгради и 

на жилищата в страната плавно нараства по периоди на построяване : до 

1949 г. – 3% от сградите и 8% от жилищата; 1950÷1959 г. – 3% от 

сградите и 8% от жилищата; 1960÷1969 г. – 4% от сградите и 13% от 

жилищата; 1970÷1979 г. – 5% от сградите и 16% от жилищата; 1980÷1989 

г. – 6% от сградите и 19% от жилищата; 1990÷1999 г. – 9% от сградите и 

20% от жилищата; 2000÷2011 г. – 13% от сградите и 28% от жилищата.  

Прави впечатление, че в някои от районите преобладават изградените до 

края на 1949 г. жилищни сгради – 67% за район Средец, 63% за район 

Възраждане, 52% за район Оборище. Построените през периода 

1950÷1959 г. сгради се намират предимно в районите Средец – 19%, 

Подуяне – 28%, Искър – 22%. Тези постройки в зависимост от вида на 

строителната конструкция са основно масивни, полумасивни и паянтови. 
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По експертни оценки те са с експлоатационен срок 50÷70 години, 

амортизирани са и се нуждаят от реновиране или събаряне.  

Значителна част от жилищните сгради, построени в периода 2000 

÷2011 г. са разположени в районите:  Красно село – 22%, Лозенец – 21%, 

Триадица – 22%, Младост – 22%, Студентски – 35% и Витоша – 24%. 

Увеличава се броя на съборените жилищни сгради - общо за страната 

са 350 броя (2011 г.), 316 броя (2012 г.), 320 броя (2013 г.), 375 броя (2014 

г.), 431 броя (2015 г.). По информация от Столична община – направление 

„Архитектура и градоустройство“ за 2014 г. подлежащите на събаряне 

незаконни и опасни за живота и здравето на хората строежи са 35 на брой. 

От тях 7 броя са жилищни сгради, разположени в райони Сердика (в 

ж.к.Фондови жилища), Подуяне (в ж.к.Хаджи Димитър), Красно село (в 

кв.Крива река) и Слатина (в ж.к.Христо Смирненски). 

От анализът на състоянието на жилищния фонд в страната и в 

Столична община се налага изводът, че са необходими мерки за неговото 

подобряване. Това от своя страна ще повлияе положително върху 

строителството на качествени жилища, отговарящи на съвременните 

изисквания на потенциалните купувачи и наематели, както и на 

поземлените собственици, които ще бъдат обезщетявани с жилищна площ 

от новостроящите се сгради.   

Високата средна възраст на жилищния фонд в големите градове и в 

Столична община, както и социално-психологическите особености на 

населението, свързани със силната привързаност на българина към 

собственото му жилището създават предпоставки за реализацията на 

жилищното строителство и в частност строителство срещу обезщетение 

на собствениците на поземлени имоти. Необходимостта от строителство 

на нови жилища произтича не само заради физическата, но и поради 

функционалната амортизация на значителна част от жилищния фонд у 

нас.  

 В обобщение на направения анализ може да се твърди, че той 

доказва необходимостта и неизбежността на извършване на ново 

жилищно строителство от предприемачи (инвеститори), което е свързано с 

придобиването на жилищни недвижими имоти срещу съответното 

обезщетение в Столична община. Предпоставки за това са наличието на 

стари, износени паянтови, полумасивни и масивни жилищни сгради, 

незастроени имоти, необитаеми жилища, увеличаване броя на 

населението, нарастване търсенето на жилища и др.    
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Състоянието на жилищния фонд в голяма степен зависи от 

състоянието на сектор “Строителство” и неговия възлов сегмент – 

жилищно строителство, което е анализирано в т.ІІ.2. от настоящата втора 

глава на дисертацията. 

 

ІІ.2. Анализ на състоянието на строителния сектор и на сегмент 

жилищно строителство в страната и в Столична община    

Състояние на строителния сектор и на сегмент жилищно 

строителство в страната 

Състоянието на сектор “Строителство” влияе върху строителството 

и предлагането на жилищни недвижими имоти. Освен данните от 

Националния статистически институт (НСИ) за разкриване на 

действителната ситуация в сектора, чрез индикаторите, които го 

характеризират са използвани данни от: Анализа за строителния сектор на 

Националния институт за помирение и арбитраж, списание 

„Икономически преглед“, 2004÷2015 г., тримесечно издание на БНБ, 

Секторни и сравнителни анализи на сектор “Строителство”. 

Индикаторите, характеризиращи състоянието и развитието на строителния 

сектор в България са много на брой и дават представа за особеностите на 

строителството у нас. По важни показатели са: 

 

• Относителен дял на сектор “Строителство” в БВП 

(Брутен вътрешен продукт) на страната 

Като основен икономически измерител за състоянието на 

макроикономиката е използван Брутният вътрешен (национален) продукт. 

Най-нисък относителен дял секторът бележи през 1997 г., в размер около 

3% от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Очевиден е 

строителният бум в страната за периода 2004 ÷ 2008 г. с най-висок дял на 

сектора през 2008 и 2009 г., който е в размер приблизително 8% от БВП. 

Глобализацията на световната финансова криза се отразява негативно на 

строителството на жилищни обекти. Строителният сектор реагира със 

закъснение на тези икономически промени, защото дейностите в него 

зависят от по-рано направени поръчки и от предварително изтеглени 

кредити. През 2010 и 2011 г. има трайно намаление на продукцията в 

строителния сектор, като за 2010 г. относителния дял е  малко над 6% от 

БВП. Едва през 2015 г. БВП на национално ниво по текущи цени нараства 

в реално изражение с 3% спрямо 2014 г. и достига 86373 млн.лв. 
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• БДС (Брутна добавена стойност) в сектор 

“Строителство” 

Най-важният индикатор за значението на всеки сектор в 

икономиката на страната е БДС (Брутна добавена стойност), която се 

създава в сектора. Тя е мярка за приноса на отделния производител както 

и на сектора от икономиката в БВП (Брутен вътрешен продукт). БДС в 

сектор “Строителство” нараства до 2009 г. включително. След това следва 

спад, който е траен за БДС в сектора. През 2015 г. строителният сектор 

започва да излиза от кризата. БДС в сектора е 3 436 млн.лв - с 211 млн.лв 

повече от БДС за 2014 г.  

 
Фиг.ІІ.5. Брутна добавена стойност – Строителство, млн.лв 

 

• Заети лица в сектор “Строителство” 

Както се вижда от фигура ІІ.6. броят на заетите лица в сектора е 

значително намалял в годините на финансовата криза. Намалението се 

дължи на ориентацията на голяма част от освободения технически 

персонал към самостоятелен бизнес и най-вече на съкращенията в бранша. 

Едва през 2015 г. се констатира увеличение в броя им. 
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Фиг.ІІ.6. Заети лица – сектор „Строителство“, хил.бр. 

 

• Средната работна заплата в строителния сектор 

Сравнявайки данните за средната годишна заплата в строителния 

сектор със средната годишна заплата за страната, представени на фиг. ІІ.7. 

може да се направят следните констатации: 

- Нивото на заплащането в сферата на строителството е по-ниско 

от заплащането в страната. 

- През целия анализиран период расте непрекъснато средната 

годишна работна заплата в строителството, като най-

чувствително е нарастването през 2009 г. с 22.33% спрямо 

предходната година. Тази тенденция продължава и през 2015 г. 
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Фиг. ІІ.7. Средна годишна работна заплата на наетите лица в 

строителството, лв. 

 

• Обем на произведената продукция   

Измененията в обема на произведената строителна продукция общо, 

както и на едно заето лице е друг важен показател. От данните на фиг.ІІ.8. 

за произведената продукция в сектора може да се констатира следното: 

-  Обемът на общата произведена продукция от сектора постоянно 

намалява след 2008 г. до 2014 г. включително. 

- Продукцията, произведена от подсектор “Строителство на 

съоръжения” се увеличава през разглеждания период и дори надминава по 

обем произведената продукция в подсектор “Строителство на сгради”. 

Това явление се дължи на подема на инфраструктурното строителство 

след като България стана страна членка на ЕС. 

 - Нарастнала е произведената продукция на предприятията от 

строителния сектор през 2015 г. Единствено сградното строителство 

бележи спад. 
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Фиг.ІІ.8. Продукция на строителните предприятия, млн.лв 

 

• Разходи на строителните предприятия 

Показател за финансовото състояние на строителните фирми са 

разходите, които извършват. От данните в табл.ІІ.10 е видно, че 

тенденцията е видовете разходи да намаляват, което е показателно за 

влошеното финансово състояние на фирмите в строителния бранш. 

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) е 

един от основните фактори за траен растеж. Липсата на финансов ресурс 

за придобиване на ДМА носи риск за намаляване на инвестициите и 

заетостта в сектора. Отбелязан е спад от 1 160 млн.лв на тези разходи за 

2015 г. спрямо 2014 г.  

Табл.ІІ.10. Разходи за придобиване на дълготрайните    

материални   активи по видове общо, млн.лв 

Индикатор 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

Разходи за 

придобиване 

на ДМА  

16218.3 17913.9 19091.4 18089.2 17377.5 

Земя 1091.6 1534.2 1426.9 1363.0 532.1 

Сгради, 

строителни 

съоръжения и 

7697.2 8266.1 7322.8 7048.9 7238.7 
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конструкции 

Машини, 

оборудване и 

транспортни 

средства 

5945.2 6614.2 8667.2 8087.1 8123.3 

Други 

разходи 

1484.3 1499.4 1674.6 1590.1 1483.3 

 

• Индекс на строителната продукция  

Индексът дава представа за текущото състояние на строителството в 

страната. Фигура ІІ.10. представя разрешителните за строеж и индекса на 

строителната продукция. На графиката се вижда, че през 2015 г. 

активността, измерена с индекса на строителната продукция е нараснала 

поради значително увеличаване на гражданското строителство.  

 

 
Фиг. ІІ.10. Динамика на строителната продукция и издадени  

разрешителни за строеж на нови сгради 

 

•  Издадени разрешителни за строеж 

От фигура ІІ.11 се вижда, че броят на издадените разрешителни за 

строеж на жилищни сгради за периода 2008 ÷ 2013 г. намалява. През 

2015г.  има подем спрямо 2013 г. и 2014 г.    
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Фиг.ІІ.11. Издадени разрешителни за строеж по видове 

сгради 

• Започнато строителство на нови сгради 

По данни от НСИ след отчетения спад в броя на новите сгради,  в 

това число и жилищни сгради започнали да се строят до 2013 г. 

включително, се забелязва подем през 2014 г. и 2015 г. Данните за това са 

отразени на фигура ІІ.12. 

 
Фиг.ІІ.12. Започнато строителство на нови сгради за страната, бр. 
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• Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради 

и жилища 

Според данните от НСИ след отчетения спад в броя на въведените в 

експлоатация новопостроени сгради до 2013 г. включително, през 2014 г. 

жилищните сгради са се увеличили с 53 броя спрямо 2013 г. През 2015 г. 

се отбелязва отново спад в сравнение с 2013 г.  

 

Състояние на сегмент жилищно строителство в Столична 

община 

 За състоянието сегмента на жилищното строителство в Столична 

община може да се съди по стойностите на основните показатели: брой на 

издадените разрешения за строеж, брой на издадените удостоверения за 

въвеждане в експлоатация, брой на издадените разрешения за ползване. 

Броят на разрешения за строеж на жилищни сгради по райони на 

Столична община е на база информация, взета от регистрите на 

направление “Архитектура и градоустройство”. Прави впечатление, че от 

2004 г. до 2007 г. включително общият им брой расте като от 531 броя 

достига до 1484 броя. В периода на икономическата криза от 919 броя за 

2007 г. те намаляват до 269 броя през 2013 г. През 2014 и 2015 г. 

стойностите слабо се покачват до 403 броя, но не достигат нивата от 2008 

г. Тази тенденция се наблюдава и по райони. За последните пет години 

2011÷2015 г. най-малко са издадените разрешения за строеж за силно 

застроените райони Средец и Илинден – 1÷4 бр. за район. Най-много е 

предвидено да се строи в районите Овча купел, Банкя, Панчарево и 

Витоша - 123÷541 броя разрешителни за строеж. За район Овча купел – 

във вилните зони Горна Баня, Люлин и кв.Горна Баня. За район Витоша – 

в ж.к.Манастирски ливади – запад, в кв.Гърдова глава, в кв.Драгалевци, в 

кв.Карпузица, във вилна зона Киноценър І, ІІ и ІІІ част.  

Информацията за броя на издадените удостоверения за въвеждане 

в експлоатация е отново от регистрите на направление “Архитектура и 

градоустройство”. През 2011÷ 2013 г. включително броят им намалява 

като най-нисък по стойност е през 2013 г. – 266 броя. Следва слабо 

покачване на стойността до 362 броя за 2015 г. като нивата за 2011 г. не са 

достигнати през 2015 г. Констатираната тенденция се наблюдава и по 

райони. За последните пет години 2011÷2015 г. най-малко са издадените 

удостоверения за въвеждане в експлоатация за район Илинден – 1 брой. 
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Най-много са издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация за 

район Витоша – 539 броя. Те са основно за новопостроени жилищни 

сгради в  ж.к.Манастирски ливади–запад, кв.Драгалевци, ж.к.Бъкстон–

кв.Павлово, кв.Симеоново, вилна зона Малинова долина, вилна зона 

Киноцентър І и ІІ част, кв.Карпузица.  

Разрешенията за ползване са базирани на информация регистрите 

на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК). За периода 2011 

÷ 2013 г. броя им намалява и достигат до 39 броя. Следва покачване на 

стойността до 99 броя като издадените разрешителни от ДНСК през 2015 

г. се доближават като брой до тези от 2011 г. Тази констатирана особеност 

се забелязва и по райони. Няма нито едно издадено разрешение за 

ползване за периода 2011÷2013 г. за райони Нови Искър, Кремиковци и 

Средец. Най-много са новопостроените жилищни сгради трета категория 

за район Витоша – 47 броя общо за периода. Те са разположени в 

ж.к.Манастирски ливади-запад, в ж.к.Бъкстон – кв.Павлово, местност 

Гърдова глава, кв.Карпузица.  

Строителният сектор излиза от финансовата криза, което ще се 

отрази положително върху състоянието на жилищния фонд, който в 

голяма степен зависи от състоянието на сектор “Строителство” и неговия 

възлов сегмент – жилищно строителство. Създават се предпоставки за 

реализацията на ново жилищно строителство, включително и 

строителство срещу обезщетение на собствениците на поземлени имоти в 

районите на Столична община. 

В първа глава от дисертационната разработка са установени 

факторите влияещи върху стойността на обезщетението за поземлените 

собственици при строителство. Това влияние трябва да бъде изследвано, 

за да се оцени резултатността на предприемаческата инициатива и да се 

определи  начинът, по който да се формира най-справедливо и точно 

размерът на обезщетението.  
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ГЛАВА ІІІ 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ ОТ 

ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА 

ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО.  

ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО В 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ПРАКТИКА 

 

ІІІ.1. Същност, цел, обхват и организация на анкетното 

проучване  

За установяването на основните фактори, които влияят върху 

размера на обезщетението в строителната практика бе проведено анкетно 

проучване. То обхващаше времевия период 2000 ÷ 2013 г. Съдържанието 

на основните въпроси в анкетните карти беше формирано съобразно 

набелязаните задачи за постигане на целта на настоящата разработка.  

След справка в Централен професионален регистър на строителя бяха 

изпратени на електронните пощи писма с анкетни карти до 150 бр. 

строителни фирми, извършващи строителство на територията на Столична 

община и сертифицирани за І група, 3÷5 категория строежи. Проведоха се 

и редица предварителни разговори с управители и служители на фирми, 

занимаващи се със строителство срещу обезщетение. При анкетирането 

взеха участие 30 бр. строителни фирми за общо 118 бр. обекти, останалите 

отказаха с основен мотив конфиденциалността на исканата информация.  

 Резултатите от настоящото анкетно проучване биха дали отговор на 

въпроса как се формира размерът на обезщетението на собствениците на 

поземлени имоти в населените места при тяхното застрояване. Само 

пазарните фактори, отразяващи се върху цената на новопостроения 

жилищен недвижим имот, предлаган на пазара на жилищни имоти ли 

определят начина, по който би се изчислил размерът на обезщетението 

или върху стойността му оказват влияние анализираните във първа глава 

фактори. Получените резултати от анкетирането биха послужили за 

разработването на модел за определяне размера на обезщетението, който 

би намерил приложение в строителната практика. С помощта на научно 

обоснован модел на зависимост между обезщетението и някои  свързани с 

него основни фактори, би могло достатъчно точно да се определи 

процента на обезщетение. Предприемачът ще бъде в състояние да изчисли 

до каква граница ще може да отиде при предоставянето на част от 
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бъдещата стойност на сградата под формата на обезщетение. От своя 

страна собствениците на имоти ще бъдат запознати с тази възможност, за 

да преговарят с инвеститора за реални нива на  обезщетението. 

Изследването обхваща територията на Столична община, която заема едно 

от първите места в страната по издадени разрешителни за строеж, 

започнато ново строителство и въведени в експлоатация новопостроени 

жилищни сгради.   

Можем да смятаме, че предложения анкетен метод е единствената 

възможност за постигането на резултатност от изследването. Получените 

резултати могат да се приемат за достоверни, доколкото 

предприемаческите фирми са гарантирали за това. Националният 

статистически институт не дава информация за нивото на обезщетенията. 

Данни по този показател не се събират и от Евростат, а националната 

статистика е съгласувала напълно статистическите показатели за 

строителния сектор и жилищното строителство с европейските 

статистически служби. Така този важен показател не се изследва и не се 

публикува за страните от Европейския съюз, защото това е рядко 

използвана форма за застрояване на поземлени имоти. Колко са на брой 

фирмите, които се занимават със строителство срещу обезщетение, както 

и какъв е действителният брой на обектите в страната и на територията на 

Столична община е неизвестно. Камарата на строителите в България 

(КСБ), националните браншови организации като Национално сдружение 

недвижими имоти (НСНИ), фирмите, занимаващи се с извършването на 

услуги в сферата на недвижимите имоти не разполагат и не поддържат 

такава информация. Поради тази причина за целите на научното 

изследване се ограничихме до изследвана съвкупност от 118 на брой 

обекта (обем на съвкупността) от проведеното анкетиране. 

 

ІІІ.2. Резултати от анкетното проучване  

В началото само 9 броя фирми изпратиха попълнени анкетни карти, 

от които 5 анкети бяха изцяло попълнени. Останалите участници в 

анкетирането не отговориха на въпроси 10, 12, 13 и 14 от анкетната карта 

(Вариант 1), с основен аргумент конфиденциалност на исканите данни. 

От десетата фирма нататък, за да бъде може да се осъществи изследването 

бе предложен съкратен вариант на анкетната карта (Вариант 2), който 

не включваше тези четири въпроса. Този вариант беше попълнен изцяло 

от 21 на брой строителни фирми. Съдържанието на двата варианта на 
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анкетни карти е поместено в приложението към автореферата. 

Преобладаващата част от попълнилите въпрос втори от анкетната 

карта и следователно цялата анкета – Длъжност на участващото в 

анкетата физическо лице, представляващо фирмата – са управители на 

строителни фирми. Те са 63% от респондентите.  

 
Фиг.ІІІ.1. Длъжност на участващото в анкетата физическо лице, 

представляващо фирмата 

 

На въпрос трети – Посочете групата, към която се отнася 

предприятието – 57% от анкетираните са представители на малки 

предприятия (с персонал по-малък от 50 души).  

 
Фиг.ІІІ.2. Група, към която се отнася предприятието 
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Съгласно отговорите на въпрос четвърти – В кои райони в гр.София 

се намират сградите, които са построени или са в процес на 

строителство срещу обезщетение на собствениците на поземления 

имот – събраните данни от анкетното проучване са за обезщетенията 

извършени в 17 райони на Столична община: Красно село - 14%, 

Възраждане - 4%, Оборище - 6%, Сердика - 8%, Подуяне - 2%, Слатина - 

9%, Изгрев - 3%,  Лозенец - 8%;   Триадица, 8%, Надежда, 6%, Искър, 2%, 

Младост, 3%, Студентски, 3%, Витоша, 16%, Овча купел, 4%, Люлин, 2%, 

Връбница, 1%. 

Липсват данни за строителство срещу обезщетение за следните 

райони – Банкя, Панчарево, Кремиковци, Средец, Илинден и Красна 

поляна, където се наблюдава минимален интерес за такава форма на 

предприемаческа инициатива. В районите Банкя, Панчарево се практикува 

основно закупуване на незастроени поземлени имоти и продажба на 

готовите обекти след това, а в районите Нови Искър и Кремиковци има 

малко покупко-продажби.  

Общата площ на поземлените имоти, върху които се извършва 

строителство срещу обезщетение, съгласно обобщените отговори на 

въпрос пети – Колко квадратни метра е площта на поземлените имоти, 

върху които са построени или се строят сградите – е 154 745 кв.м. 

Средната площ на имотите е 1 311 кв.м, максималната площ  –  8 824 кв.м, 

а  минималната  –  260 кв.м. Преобладават поземлените имоти с площ  от 

300 ÷ 1 000 кв.м. 

 

 
Фиг.ІІІ.3. Площ на поземлените имоти, върху които се строи срещу 

обезщетение 
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Общата РЗП (разгъната застроена площ) на всички сгради, предмет 

на анкетното проучване е 470 442 кв.м, според отговорите на въпрос 

шести. Средната РЗП е 3 987 кв.м. Максималната и минималната РЗП са 

съответно 30 000 кв.м и 760 кв.м. Преобладаващата РЗП (55%) се намира в 

интервала 800 ÷ 2 000 кв.м, отговоряща на строежи от четвърта и пета 

категория за жилищни сгради със средно и ниско застрояване. 

 
Фиг.ІІІ.4. Разгъната застроена площ на всяка сграда 

 

На въпрос седми – Какъв е броят на собствениците на всеки един 

от горните имоти  – отговорите на респондентите са представени на 

фигура ІІІ.5. Общият брой на всички собственици за 118 - те обекта е 539, 

като средно се падат по петима собственици на обект. 
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      Фиг.ІІІ.5. Брой собственици на всеки имот 

 

Резултатите от отговорите на въпрос осми – Колко е размерът на 

обезщетението по обекти, изразен като процент от РЗП (разгъната 

застроена площ) на сградата за всеки от един от собствениците и за коя 

календарна година – могат да се обобщат по райони: 

ВЪЗРАЖДАНЕ - 28% за 2006 г., 30% за 2008 г., 25% за 2012 г., 24% 

за 2013 г.,  25% за 2013 г. 

ОБОРИЩЕ - 20% за 2000 г., 22% за 2004 г., 30% за 2007г.,

 30% за 2008 г, 27% за 2009 г., 26% за 2010 г. 

 ПОДУЯНЕ - 30% за 2007 г., 26% за 2010 г.  

 ИЗГРЕВ - 28% за 2008 г., 27% за 2009 г., 25% за 2013 г. 

 НАДЕЖДА - 24% за 2007 г., 23% за 2009 г., 20% за 2010 г., 21%  за  

2013 г., 20% за 2014 г. 

 ИСКЪР - 24% за 2008 г., 21% за 2011 г., 20% за 2013 г.     

 МЛАДОСТ - 16% за 2001 г., 20% за 2006 г. 22%, за 2013 г. 

СТУДЕНТСКИ - 20% за 2004 г., 21% за 2006 г.,  22% за 2008 г., 21% 

за 2010 г.   

 ОВЧА КУПЕЛ- 18% за 2007 г., 20% за 2010 г., 20% за 2013 г. 
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 ЛЮЛИН - 24% за 2007г., 23% за 2009г., 20% за 2011 г. 

 ВРЪБНИЦА -18% за 2013 г. 

Изменението в размера на обезщетението по години за районите с 

най-много събрани данни от анкетирането Красно село, Сердика, Слатина,  

Лозенец, Триадица и Витоша е отразено на фигури ІІІ.6, ІІІ.7, ІІІ.8 ІІІ.9, 

ІІІ.10, ІІІ.11.  

 

Фиг.ІІІ.6. Изменение в размера на обезщетението за район Красно село, % 

 

 

 

Фиг.ІІІ.7. Изменение в размера на обезщетението за район Сердика, %  
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Фиг.ІІІ.8. Изменение в размера на обезщетението за район Слатина, %   

          

 
Фиг.ІІІ.9. Изменение в размера на обезщетението за район Лозенец, %  

      

Фиг.ІІІ.10. Изменение в размера на обезщетението за район Триадица, %                          
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Фиг.ІІІ.11. Изменение в размера на обезщетението за район Витоша, %  

 

В тези шест района са издадени най-много разрешения за строеж, 

разрешения за ползване и удостоверения за въвеждане в експлоатация на 

жилищни сгради съгласно втора глава на дисертационната разработка. 

Отговорите на въпрос девети  – По време на строителството 

наложи ли Ви се временно да предоставяте наемни жилища за 

собствениците? Посочете броя на наеманите жилища за всеки един 

обект и периода от време, за който жилището е обитавано – могат да се 

обобщат на фигура ІІІ.12: 

 
Фиг.ІІІ.12. Брой на временно предоставяните наемни жилища за 

собствениците 

 

Периодът от време за осъществяване на предприемаческата 

инициатива (от договора за отстъпено право на строеж до 

разрешението за ползване) е отразен в отговорите на единадесети въпрос 
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от анкетна карта вариант 1 и десети въпрос от анкетна карта вариант 2. 

Резултатите от анкетата, представени на фигура ІІІ.13. показват, че 

процедурите по строителството на жилищните сгради протичат средно за 

две години и седем месеца.  

 
Фиг.ІІІ.13. Период от време за осъществяване на предприемаческата 

инициатива 

 

Резултатите от анкетното проучване сочат плавно нарастване на 

стойностите на обезщетението за периода 2000 ÷ 2008 г. в Столична 

община. След това те намаляват в годините след 2009 г. и този период 

съвпада с периода на влияние на Световната икономическа криза върху 

българската икономика. Тогава се наблюдава и най-голямата разлика 

между максималните и минималните стойности на обезщетение, която 

достига 12÷13%. Решаващо значение за това има местоположението на 

района и квартала, в границите на който се намира поземления имот, 

предвиден за застрояване. Забелязва се тенденцията обезщетението да е 

по-високо в централните столични квартали, както и в по-крайните, но с 

благоприятно местоположение, добре изградена инфраструктура и добри 

екологични условия за обитаване. В тези райони търсенето на обекти на 

жилищната недвижима собственост е най-голямо и това определя по-

високата им пазарна цена спрямо сградите, разположени в останалите 

столични райони. 

От проведената анкета е видно, че построените жилищни сгради 

основно са от смесен тип. Този факт може да се обясни с пъти по-високата 

цена на 1 кв.м магазинна (офисна) площ спрямо 1 кв.м жилищна площ в 

същата сграда, което би довело до по-висока цена на целия новопостроен 
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обект и следователно до по-висок размер на обезщетението за 

поземлените собственици. 

 

ІІІ.3. Определяне на обема на извадката от изследваната 

съвкупност. Еднофакторен регресионен и корелационен анализ 

Преди да се пристъпи към прилагане на методите за статистически 

анализ най-напред трябва да се определи обемът на извадката (броят на 

елементите в извадката) от изследваната съвкупност от 118 на брой обекта 

като се използва метод на извадките. Извадката, използвана в 

дисертационната разработка е целева неслучайна типологична, защото 

се базира на предварителни ограничения (критерии) при избора на 

единиците. Резултатът от проведеното анкетиране не даде подробна 

информация за нивото на обезщетенията във всички райони на Столична 

община, а само за шест от тях, за да се използва случайна извадка. 

Определянето на обема на извадката в дисертацията се базира на фрагмент 

от таблицата на Бартлет, Котрлик и Хигинс за определяне на 

препоръчителния обем на извадките. При обем на изследваната 

съвкупността N = 118 след линейна интерполация по формулата на 

Лагранж  y = y₀ + [(x - x₀).(y₁ - y₀)] / (x₁ - x₀) необходимият обем на 

извадката n = 57. 

Обектите (57 бр.), които се включиха в целевата неслучайна извадка 

и след това в регресионния и корелационен анализ отговаряха на следните 

критерии: подбрани бяха от районите, за които имаше най-много 

информация от анкетирането (Красно село, Слатина, Сердика,  Лозенец, 

Триадица и  Витоша); информацията се отнасяше основно за поредни 

години от изследвания времеви период. 

При изследването на зависимости чрез статистически методи се 

поставят следните основни познавателни задачи:  

• Да се изследва взаимозависимостта между изследваните 

явления – тази цел се постига посредством корелационния анализ; 

• Да се изследва и моделира формата на зависимостта – тази цел 

се постига чрез регресионния анализ. 

В дисертационната разработка са използвани статистическите 

методи корелационен и регресионен анализ, чрез които се изследват, 

установяват и моделират статистическите зависимости между зависима 

променлива (обезщетение) и една или повече независими променливи 

(основни фактори, влияещи върху стойността на обезщетението). Ако 
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независимата променлива е една става дума за еднофакторен регресионен 

и корелационен анализ, а когато променливите са повече – многофакторен 

(многомерен) регресионен и корелационен анализ, наречен още 

множествена регресия. Този статистически метод дава възможност да се 

опише математическия модел на зависимостта, т.е. да се изчислят 

параметрите (коефициентите) на функцията, да се състави регресионно 

уравнение и да се провери статистическата му значимост. Това е свързано 

с много по обем изчислителни процедури, което налага използването на 

подходящ софтуер. Една от най-достъпните софтуерни среди е MS Office, 

в частност MS Excel. 

Както беше изтъкнато в глава първа от дисертацията стойността на 

обезщетението зависи от съвкупното влияние на голям брой фактори, по 

тази причина трябва да се приложи множествен статистически 

регресионен анализ. Преди това трябва да се отсеят значимите фактори от 

маловажните и по отделно да се изследва влиянието на всеки един от тях 

върху стойността на обезщетението, без тази зависимост да е смущавана 

от действието на други фактори-причини. Експериманталното отсяване 

може да се осъществи като се използва редица математически методи като 

дисперсионен анализ, факторен анализ, метод на случайния баланс и др.   

Именно затова еднофакторният регресионен и корелационен анализ 

трябва да предхожда многофакторният. За да могат да се използват за 

построяването на модела е необходимо тези фактори да отговарят 

потделно и в съвкупност на основното изискване да имат интервал 

(област)  на определение, който да допуска количествена оценка. Броят на 

факторите не бива да е обширен, за да се осигури голяма нагледност и 

простота на модела. 

На базата на съдържанието и отговорите на въпросите от 

проведеното анкетиране подходящи фактори за определяне на 

обезщетението могат да бъдат: площ на поземлените имоти, върху които 

са построени или се строят сградите; брой на собствениците за всеки 

поземлен имот; брой на предоставените на собствениците през време на 

строителството наемни жилища; период от време, през който 

наемното жилище е обитавано; размер на направените разходи (наем) 

във връзка с наемните жилища; период от време за осъществяване на 

предприемаческата инициатива; размер на разходите за осъществяване 

на предприемаческата инициатива; размер на чуждия капитал под 

формата на кредити за строителството; окончателна стойност на 
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всеки един новопостроен обект. За съжаление, поради конфиденциалност 

на някои от въпросите, които могат да послужат за регресионния анализ 

не беше отговорено. Поради тази причина се спряхме на факторите: площ 

на поземления имот; брой  собственици на поземлен имот; период от 

време за осъществяване на предприемаческата инициатива, за които 

имаше достатъчно информация след анкетирането. За да бъде 

изследването по-пълно към изброените три фактора добавихме още два: 

цена на жилищния недвижим имот и себестойност на новото жилищно 

строителство.  

Площта на поземления имот, определя планировъчните 

характеристики на бъдещия обект и е един от основните фактори за 

определяне на обезщетението, съгласно първа глава, т.І.4. от 

дисертационната разработка.  

Броят на собствениците и периодът от време за осъществяване на 

предприемаческата инициатива, също принадлежат към факторите, 

разгледани в т.І.4. Те са свързани със стойността на разходите за 

осъществяване на предприемаческата инициатива.  

Производствените разходи при изпълнението на строително-

монтажните работи са една от основните компоненти на разходите, 

направени в хода на осъществяване на предприемаческата инициатива 

(формула І.1 от т.І.4). Те имат важно значение за определяне на 

окончателната цена на готовата жилищна сграда.  

Пазарната цена на единица от бъдещата застроена площ на 

отделните обекти е фактор от съществено значение, съгласно формула 

І.8 от споменатата по-горе глава първа на дисертацията, защото 

строителния сектор и жилищното строителство съществуват и се развиват 

в пазарна икономическа среда. 

Еднофакторният дисперсионен анализ показа, че трите фактора: 

площ на поземления имот, цена на жилищния недвижим имот и 

себестойност на новото жилищно строителство трябва да се включат в 

множествения регресионен и корелационен анализ. Зависимост между 

обезщетението и всеки един от тях поотделно е линейна еднопосочна и 

много силна (коефициентите на корелация и на детерминация са на 

стойност над 0.9). Получените еднофакторни модели са адекватни – 

равнището на значимост на F-критерия е по-малко по стойност от 

стойността на грешката α = 0.05, въз основа на която се приема за вярна 

алтернативната хипотеза за статистическата надеждност (адекватност) на 
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избраните модели, отразяващи точно връзката между променливите. 

Линейните регресионни уравнения са от вида y = a + bx. Коефициентите  a 

и b са статистически значими, защото са на стойност по-малка от 

стойността на α. 

От друга страна тези фактори се влияят от състоянието на 

строителния сектор и на жилищния фонд, анализирано в глава втора от 

дисертационната разработка.  

Определянето на себестойността на новото жилищно 

строителство включва пресмятането на стойността на преките разходи 

(разходи за труд, разходи за материали, разходи за експлоатация на 

строителната механизация), допълнителните разходи и печалбата на 

строителната фирма - изпълнител. Тези разходи са свързани с 

показателите, характеризиращи състоянието на строителния сектор – 

средна работна заплата в сектора, обем на произведената продукция, 

разходи на строителните предприятия, индекс на строителната продукция 

и др.  

Цената на жилищните недвижими имоти е подвластна на закона за 

търсенето и закона за предлагането. Според специализираната 

икономическа литература пазарното търсене на дадена стока 

“представлява това количеството от нея, което може да се продаде при 

установилата се цена.” То е функция на: “цената на стоката, цените на 

всички останали стоки на пазара, средния доход на потребителите, 

потребителските вкусове и предпочитания, броя на потребителите”. 

Търсенето на жилищни недвижими имоти се определя от тяхното 

количеството, представляващо интерес за купуване или наемане за 

определен период от време на различни цени. Това количество е свързано 

с показателите, от които зависи състоянието на строителния сектор – брой 

на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация на жилищни 

сгради и брой на издадените разрешения за ползване на жилищни сгради. 

Пазарното предлагане  на дадена стока, съгласно специализираните 

икономически издания представлява “количеството, предоставено за 

продажба на пазара при определена цена.” То зависи от: цената на 

стоката; разходите на ресурсите, необходими за нейното производство; 

цените на всички останали стоки;  технологията на производство. От 

гледна точка на пазара на жилищни недвижими имоти основните фактори, 

които определят предлагането също са свързани със състоянието 

строителния сектор, на сегмента на жилищното строителство,  както и със 
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състоянието на жилищния фонд. Тези фактори са: наличие на жилищни 

имоти, които се предлагат; интензивност на новото строителство, цена на 

факторите за производство; капитален ремонт и модернизация на 

съществуващия жилищен фонд; изменения в строителните технологии, 

влияещи върху строителните разходи. 

Площта на поземлените имоти е свързана с основните 

градоустройствени показатели плътност и интензивност на застрояването, 

които определят перспективите за жилищно строителство, съгласно 

действащите устройствени планове. 

Чрез статистическия метод дисперсионен анализ  беше  установено, 

че еднофакторните връзки между големината на обезщетението и 

факторите –  брой собственици на поземления имот и период от време за 

осъществяване на предприемаческата инициатива са линейни, 

еднопосочни, но много слаби по сила (коефициентите на корелация са на 

стойност 0.1, а стойността на коефициентите на детерминация е още по-

ниска - 0.01), поради което тези два фактора не оказват съществено 

влияние върху размера на обезщетението. Получените еднофакторни 

модели са неадекватни – равнището на значимост на F-критерия е по-

голямо по стойност от стойността на грешката α. По тази причина 

независимите променливи брой на собствениците на поземления имот и 

период от време за осъществяване на предприемаческата инициатива 

трябва да се изключат от многофакторния модел. 

 

ІІІ.4. Многофакторен регресионен и корелационен анализ 

Многофакторен регресионен и корелационен анализ се използва в 

случаите когато се изисква да се обхване и измери зависимостта на общото 

едновременно действие на повече от един признака - причини върху един 

признак - следствие. 

Чрез многофакторният анализ се цели да се установи дали 

съществува многофакторна зависимост между обезщетението (y) и 

предварително отсетите значими фактори: цена на жилищия недвижим 

имот (x1), площ на поземления имот (x2) и себестойност на новото 

жилищно строителство (x3). Следващият важен момент се свежда до 

измерване на глобалният (общ) ефект от едновременното им влияние 

върху размера на обезщетението както и оценка на приноса на отделните 

фактори върху него. Отново с помощта на програмата Excel се пристъпва 

към моделиране на множествената връзка и оценка на параметрите в нея. 
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Полученото уравнение е от вида: y = b1 x1  +  b2 x2   + b3 x3   

Окончателният математически модел на зависимостта е 

целесъобразен: 

 y = 0.000109 x1  + 0.095777 x2  + 0.000569 x3                    (ІІІ.9) 

Увеличаването на фактор-признака x1 (цена на жилищия недвижим 

имот) с една единица води до увеличаване на резултативния признак y  

(обезщетение) с 0.000109  единици. Нарастването с единица на фактор-

признака x2 (площ на поземления имот) увеличавава резултативния 

признак Y (обезщетение) с 0.095777  единици. Същото се отнася за 

факторът x3 (себестойност на новото жилищно строителство), чието 

увеличение повишава размерът на обезщетението с 0.000569 единици. 

 

Табл.ІІІ.10. Сравнение между еднофакторните модели и 

многофакторния модел по основни показатели 

Фактор 

(фактори) 

Коефициент 

на 

корелация 

Коефициент 

на 

детерминация 

Уравнение на регресия 

Окончателни варианти на еднофакторените модели 

x1 (Цена на 

жилищия имот)  

0.973956669 0.948591592 y = 76.9867945 + 0.000296051x 

x2 (Площ на 

поземления 

имот) 

0.951714358 0.90576022 y = 0.8142x 

x3 

(Себестойност 

на 

строителство) 

0.992046491 0.98415624 y = 0.001031467x 

Окончателен вариант на многофакторния модел 

x1, x2, x3 0.99361803 0.98727679 y = 0.000109x1+ 0.095777x2 

+0.000569 x3   

 

Друга важна особеност, която се забелязва от сравнителната таблица 

ІІІ.10. е, че многофакторният корелационен коефициент е по-голям (не 

много по-голям) и от най-големия по стойност еднофакторен корелационен 

коефициент. Това потвърждава както силното комплексно влияние на 

трите фактора върху големината на обезщетението, така и устойчивостта 

на многофакторната зависимост. Изхождайки от стойността на 
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коефициента на детерминация при многофакторния модел много важно е 

да отбележим, че измерването на големината на обезщетението е в 

резултат от влиянието на 98.7% от включените в модела три фактора и 

само 1.3% се дължи на влиянието на други странични фактори, неотчетени 

в регресионното уравнение.  

Следователно факторите -  цена на жилищия недвижим имот, площ 

на поземления имот и себестойност на новото жилищно строителство 

са основните, които влияят върху размера на обезщетението. Те са 

достатъчно на брой и не е необходимо да се включват още фактори в 

многомерното регресионно уравнение. За верността на това твърдение 

съдим от книгата на Е.Божанов и И.Вучков „Статистически методи за 

моделиране и оптимизиране на многофакторни обекти”, в която се доказва, 

че допълнителното увеличаване на броя на факторите в един 

многофакторен модел води до повишаване на стойността на F-критерия, 

поради което „моделът не само няма да стане адекватен, но дори 

адекватния модел може да стане неадекватен. Този факт говори, че 

максималната точност на модела е ограничена и опитите да се прескочи 

тази точност са обречени на неуспех.”   

 

ІІІ.5. Апробация на многофакторния модел и някои препоръки 

за внедряването му в предприемаческата практика 

Крайната цел, която си поставяме в разработката е да проверим как 

ще реагира в конкретните условия тази многофакторна връзка. Чрез 

изпитване на получения модел да се установи дали той е най-близко до 

действителността (действително реализираните обезщетения). За целта са 

разгледани примерни обекти, които са разположени в райони на Столична 

община с различни по стойност данни за площ на УПИ, РЗП,  цена на 

жилищния недвижим имот, себестойност на строителството. По формула 

(ІІІ.9) е пресметната големината на обезщетението. Апробацията включва 

43 на брой обекта от анкетата, които не са използвани за построяването на 

модела, за да се види действа ли той в реални условия. 

Изчислените обезщетения са много близки по стойност за районите, 

чиито обекти попадат в еднакви устройствени зони с подобно състоянието 

на жилищния фонд (период на построяване на жилищни сгради) и 

състояние на жилищното строителство (брой на издадените удостоверения 

за въвеждане в експлоатация на жилищни сгради, брой на издадените 

разрешения за ползване на жилищни сгради). Липсата на различия в 
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изчислените стойности на обезщетението показва, че факторите цена на 

жилищия недвижим имот, площ на поземления имот и себестойност на 

новото жилищно строителство са основните, които влияят върху размера 

на обезщетението. Предложеният многофакторен модел включва 

(отразява) най-съществените фактори. 

Следователно този метод би намерил приложение в строителната 

практика. Размерът на обезщетението, получено по него може да послужи 

като база за едни предварителни разговори между собствениците и 

предприемачите, като в процеса на преговорите могат да се направят 

известни корекции, свързани с конкретните условия на поземления имот. 

От проведената анкета, както и от разговори със строителните 

предприемачи може да се отбележи, че дори в един и същи квартал за 

подобни един на друг поземлени имоти по едно и също време могат да 

възникнат разлики в размера на обезщетенията. Това се дължи на 

разнородни причини, както обективни, така и субективни. Те могат да 

доведат съответно да увеличаване или намаляване на обезщетенията. 

Някои характеристики на поземления имот биха затруднили 

сделката. Такива са например някои специфични особености на 

поземления имот – неизяснен правен статут, неадекватни претенции от 

страна на собствениците и други. Трудности могат да възникнат и при 

повече собственици, както и отсъствие на някои от тях. Тези отрицателни 

фактори могат да понижат големината на обезщетение спрямо изчислената 

по формулата.  Други фактори (добра локация - близост до метростанция, 

до паркова площ и др.) могат от своя страна да повлияят положително на 

размера на обезщетението като го повишат. 

 

Препоръки за практическо използване на резултатите от 

настоящото изследване: 

1.  Към браншовата организация на строителите в страната 

(Камара на строителите в България) като водеща в строителния сектор на 

национално ниво, както и към отделните заинтересовани фирми 

членуващи в нея: 

• Да организират анкетни проучвания за предпочитанията на 

потребителите относно вида, размерите на изграждащите се жилищни 

имоти, предпочитаните от собствениците на поземлени имоти стойности 

на обезщетенията; 
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• Да проследяват периодично разходите за строителство на база 

единица жилищна площ, като важен фактор за определяне размера на 

обезщетенията; 

• Да съдействат за изготвянето на основата на едни бъдещи 

национални стандарти (изисквания) за определяне размера на 

обезщетенията базирани на предложения в настоящата разработка модел; 

• Да имат предвид по-високи за в бъдеще изисквания за членство 

в строителната камара като по-голямо значение придобие оценката на 

качествените характеристики на изгражданите от строителните 

предприемачески фирми жилищни сгради. 

2. Към националните браншови организации като Национално 

сдружение недвижими имоти (НСНИ), Камара на независимите оценители 

в България (КНОБ), както и отделните фирми, занимаващи се с 

извършването на услуги в сферата на недвижимите имоти: 

• Да се осигури по-голяма прозрачност за реалните пазарни цени 

на жилищните недвижими имоти и жилищата на база реализирани сделки 

за различните райони на Столична община, както и за страната като цяло;  

• При възможност да се дават и данни за производствените 

разходи (усреднени)  за единица жилищна площ; 

• Тази информация да се направи достъпна за потребителите 

(поземлени собственици, предприемачески фирми и др.). 

3. Към собствениците на поземлени имоти: 

• Да се информират на база на вече изградени обекти за размера 

на реализираното обезщетение; 

• На тази основа да предявяват по възможност едни по-реални 

изисквания към строителните предприемачи за големината на 

обезщетението като  отчетат влиянието на основните фактори върху 

величината му и пазарните условия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В съответствие с поставената цел и задачи в дисертационния труд е 

изследвано и моделирано влиянието на някои основни фактори върху 

размера на обезщетението за собствениците на поземлени имоти при 

застрояването им. То е резултат от реализацията на една от най-

разпространените в момента в страната форма на предприемаческа 

инициатива – строителството срещу обезщетение на поземлените 

собственици. Избрана е Столична община, защото тук се наблюдава в 

най-голяма степен това специфично явление – предоставяне на собствен 

недвижим имот за строителство на жилищни сгради – включително от 

смесен тип, срещу получаване от страната на инвеститора на нови 

жилища. Още повече, че в по-малките населени места почти липсва ново 

строителство през последните години и провеждането на проучване там е 

почти напълно безпредметно.  

Разгледани са някои теоретични въпроси, свързани с инвестициите в 

жилищна недвижима собственост. Разкрити са особеностите при 

строителството срещу обезщетение на собствениците като част от 

инвестиционния процес. Изяснена е водещата роля на основните 

фактори влияещи върху неговия размер:   

- местоположение на поземления имот – категория на населено 

място, зона, район, квартал;  

- цена на поземления имот,  

- площ и форма на имота, предмет на строителство;  

- геоложка и хидрогеоложка характеристика на поземления имот; 

- устройствени параметри за зоната и поземления имот, предвиден 

за строителство – максимална плътност на застрояване, 

максималена интензивност на застрояване, минимална озеленена 

площ, максимална кота корниз и др.;  

- перспективи за развитието на административно-териториалната 

единица, към която принадлежи поземления имот;  

- инженерна инфраструктура и благоустройствени фактори; 

близост до места за отдих, до търговска мрежа, до различни 

ведомства и др.;  

- изложение на поземления имот и на бъдещата сграда;  

- брой на собствениците на поземления имот;  

- начин и характер на застрояване, архитектурен стил и степен на 
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физическа амортизация на околните сгради;  

- стойност на разходите за реализацията на жилищния строително-

инвестиционен проект;  

- бъдеща стойност на имота;  

- цена на новоизградения жилищен недвижим имот;  

- размер на предприемаческата печалба. 

   Съвременното състояние на националния жилищен фонд, 

развитието на сектор „Строителство“ и на сегмента му жилищно 

строителство оказват силно влияние върху тази форма на 

взаимоотношения между собствениците и инвеститорите. Затова е 

анализирано състоянието на жилищния фонд за страната и в частност 

за Столична община по основни показатели (норми за жилищна 

задоволеност на населението): 

 -   брой жилища на 1000 души (лица от населението); 

 -   жилищна площ на един човек (лице от населението);  

 -   полезна площ на един човек (лице от населението);  

 -   брой жилища на 100 домакинства;  

 -  брой обитаеми жилища по наличие на основен благоустройствен 

елемент на 100 домакинства;  

 -  възрастов профил на жилищния сграден фонд.  

   Анализирано е и съвременното състояние на строителния сектор и 

на неговия възлов сегмент – жилищно строителство чрез основните  

индикатори, които ги характеризират:   

- относителен дял в БВП (Брутен вътрешен продукт) на страната; 

- БДС (Брутна добавена стойност);  

- заети лица;  

- средна работна заплата;  

- обем на произведената продукция;  

- разходи на строителните предприятия;  

- индекс на строителната продукция;  

- издадени разрешителни за строеж;  

- започнато строителство на нови сгради;  

- въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и 

жилища.  

Състоянието на сегмент „Жилищно строителство“ за районите на   

Столична община е обрисувано чрез основните показатели:  

-   брой на издадените разрешения за строеж;  
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-   брой на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация;  

-   брой на издадените разрешения за ползване. 

  За проследяване на влиянието на някои от основните фактори 

върху размера на обезщетението се проведе анкетно проучване. То се 

отнася за периода от 2000 ÷ 2013 г. и обхвана територията на Столична 

община. При анкетирането взеха участие 30 бр. фирми за общо 118 бр. 

обекти. Събраните данни са за обезщетенията извършени в 17 райони на 

Столична община, детайлизирани по квартали и жилищни комплекси. 

Липсваха данни за строителство срещу обезщетение за следните райони 

– Банкя, Панчарево, Кремиковци, Средец, Илинден и Красна поляна, 

където се наблюдава минимален интерес за такава форма на 

предприемаческа инициатива. 

След анализа на резултатите от анкетирането и определяне обема на 

извадката от изследваната съвкупност от обекти се уточниха основните 

фактори, които имат пряко отношение към нивото на обезщетенията и 

са подходящи за включването им в еднофакторен регресионен и 

корелационен анализ. Тези фактори бяха подложени на статистическия 

метод дисперсионнен анализ. По този начин се подбраха най-важните от 

тях, които да се включат в многофакторен корелационен и дисперсионен 

анализ - цена на жилищните недвижими имоти, площ на поземлените 

имоти и себестойност на новото жилищно строителство. След 

проведеният многофакторен анализ се доказа много силната линейна 

зависимост, съществуваща между стойността на обезщетението и тези 

най-значими основни фактори. Разработеният многофакторен 

регресионен и корелационен модел за определяне на размера на 

обезщетението се апробира върху 43 броя подходящи обекти, 

разположени на територията на Столична община. Направиха се някои 

препоръки за внедряването на модела в предприемаческата практика. 

 

Теоретично и практико-приложно значение на работата  

Може да се предположи, че внедряването на резултатите от 

изследването в дисертационния труд ще има не само теоретично, но и 

практическо приложение. То е свързано с възможността за достигане 

при преговорите до най-приемливия както за строителя, така и за 

поземлените собственици размер на обезщетението определено чрез 

предложения многофакторен модел и коригирана въз основа на 

конкретните дадености за поземления имот. През 2016 г. строителния 
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сектор и сегмента на жилищното строителство вече излизат от 

икономическата криза, забелязва се известно оживление на строителната 

индустрия, в сравнение с 2014 г. и 2015 г. Това ще се отрази и на нивото 

на обезщетенията, които ще нараснат по стойност успоредно с 

увеличаването на броя на новопостроените жилищни сгради и 

раздвижването на пазара на жилищните недвижими имоти. 

При определяне на размера на обезщетението трябва да се отчетат 

най-вече и следните съществуващи обстоятелства: 

- Поземлените имоти, в които би могло да се извърши ново 

жилищно строителство се ограничават от действащите 

устройствени планове – общи и подробни;   

- Пазарът на жилищните имоти е динамичен във времето и 

зависи от търсенето и предлагането. Те от своя страна са 

свързани със състоянието на жилищния фонд, жилищната 

задоволеност, развитието на жилищното строителство и др.;  

- Цените на жилищните имоти не само отразяват стойността 

им, но и също се променят в зависимост от търсенето и 

предлагането, като са свързани и със състоянието на 

строителния сектор, наличния жилищен фонд, провежданата 

жилищна политика и др.; 

- Нивото на развитие на строителния сектор и в частност на 

сегмента жилищно строителство силно влияят както върху 

процеса на инвестиране, така и върху себестойността на 

новото жилищно строителство.  

Практиката при жилищното предприемачество да се строи срещу 

обезщетение ще продължава и в бъдеще. Това е така, защото тя е 

свързана от една страна с развиващите се икономически процеси в 

страната и произтичащото от тях нарастване на населението главно в 

Столична община, пораждащо необходимостта от повече жилища. От 

друга страна върху значителна част от нейната територия се намират 

недвижими имоти с износен, силно амортизиран жилищен фонд. 

Едновременно с това строителството срещу обезщетение зависи от 

законодателството и икономическите условия – развитието на пазара на 

недвижимите имоти и целия строителен сектор.   
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бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, Р. България 

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63 

 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg 

 

АНКЕТНА КАРТА 

Вариант 1 

Настоящата анкета се провежда за учебни и научни цели на 

Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и 

информацията, получена от нея ще се използва само за заявените цели. 

Изследването е за периода 2000 – 2013 г. и обхваща обекти, намиращи се  

само на територията на гр.София. Ще Ви бъдем благодарни, ако 

отговорите коректно на поставените въпроси. Моля, попълнете анкетната 

карта: 

1. Наименование и адрес на фирмата: 

…………………………………………………………………………………… 

2. Длъжност на участващото в анкетата физическо лице, 

представляващо фирмата: 

…………………………………………………………………………………… 

3. Посочете групата, към която се отнася предприятието: 

           /отбележете в таблицата с “да” избрания от Вас отговор/ 

1 2 3 4 

    

1  – микро (с персонал по-малък от 10 души);                  

2  – малки (с персонал по-малък от 50 души);    

3  – средни (с персонал от 50 до 249 души);  

4  – големи (с персонал повече от 250 души).  
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4. В кои райони в гр.София се намират сградите, които са построени 

или са в процес на строителство срещу обезщетение на 

собствениците на поземления имот?  

Обект 1…………………………………………………………………………… 

Обект 2…………………………………………………………………………… 

Обект 3…………………………………………………………………………… 

Обект 4…………………………………………………………………………… 

Обект 5…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

5. Колко квадратни метра е площта на поземлените имоти, върху които 

са построени или се строят сградите? 

Обект 1…………………………………………………………………………… 

Обект 2…………………………………………………………………………… 

Обект 3…………………………………………………………………………… 

Обект 4…………………………………………………………………………… 

Обект 5…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

6. Каква е общата РЗП (разгъната застроена площ) на всяка една 

 сграда? 

Обект 1…………………………………………………………………………… 

Обект 2…………………………………………………………………………… 

Обект 3…………………………………………………………………………… 

Обект 4…………………………………………………………………………… 

Обект 5…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 
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7. Какъв е броят на собствениците на всеки един от горните имоти? 

Обект 1…………………………………………………………………………… 

Обект 2…………………………………………………………………………… 

Обект 3…………………………………………………………………………… 

Обект 4…………………………………………………………………………… 

Обект 5…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

8. Колко е размерът на обезщетението по обекти, изразен като процент 

от РЗП (разгъната застроена площ) на сградата за всеки от един от 

собствениците и за коя календарна година? 

Обект 1…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Обект 2…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………. 

Обект 3…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Обект 4…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Обект 5…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

9. По време на строителството наложи ли Ви се временно да 

предоставяте наемни жилища за собствениците? Посочете броя на 

наеманите жилища за всеки един обект и периода от време, за който 

жилището е обитавано. 

Обект 1………………………………………………………………………... 

Обект 2………………………………………………………………………... 
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Обект 3………………………………………………………………………... 

Обект 4………………………………………………………………………... 

Обект 5………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………… 

10.  Какъв е размерът по обекти и по години на направените от фирмата 

разходи (размер на месечния наем) за осигуряването на временен 

подслон на всеки един от собствениците? 

Обект 1, Собственик 1, Година……….. Месечен наем……………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

11. За какъв период от време се осъществи предприемаческата 

инициатива (от договора за отстъпено право на строеж до 

разрешението за ползване) за всеки един обект? 

Обект 1…………………………………………………………………………… 

Обект 2…………………………………………………………………………… 

Обект 3…………………………………………………………………………… 

Обект 4…………………………………………………………………………… 

Обект 5…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

12.  На колко лева възлизаха разходите на фирмата (общо и по години), 

направени в хода на осъществяването на предприемаческата 

инициатива за всеки един от обектите? 

Обект 1…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Обект 2…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 
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Обект 3…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Обект 4…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Обект 5…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

13. Наложи ли се да ползвате чужд капитал под формата на кредити, за 

кои обекти на каква стойност по години и обекти?  

Обект 1…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Обект 2…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Обект 3…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Обект 4…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Обект 5…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

14. Каква е окончателната стойност на всеки един от построените обекти 

на недвижима собственост? 

Обект 1………………………………………………………………………... 

Обект 2………………………………………………………………………... 

Обект 3………………………………………………………………………... 

Обект 4………………………………………………………………………... 

Обект 5………………………………………………………………………... 
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………………………………………………………………………………… 

15. Какво е Вашето мнение за качеството на  академичното образование 

в България? 

/отбележете в таблицата с “да” избрания от Вас отговор/ 

1 2 3 4 5 6 

      

 

1 – не мога да отговоря;      

2 – слабо; 

3 – посредствено;      

4 – добро;  

5 –  много добро;      

6   – отлично.  
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бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, Р. България 

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63 

 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg 

 

 

АНКЕТНА КАРТА 

Вариант 2 

Настоящата анкета се провежда за учебни и научни цели на 

Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и 

информацията, получена от нея ще се използва само за заявените цели. 

Изследването е за периода 2000 – 2013 г. и обхваща обекти, намиращи се  

само на територията на гр.София. Ще Ви бъдем благодарни, ако 

отговорите коректно на поставените въпроси. Моля, попълнете анкетната 

карта: 

1. Наименование и адрес на фирмата: 

…………………………………………………………………………………… 

2. Длъжност на участващото в анкетата физическо лице, 

представляващо фирмата: 

…………………………………………………………………………………… 

3. Посочете групата, към която се отнася предприятието: 

           /отбележете в таблицата с “да” избрания от Вас отговор/ 

1 2 3 4 

    

1 – микро (с персонал по-малък от 10 души);                  

2 – малки (с персонал по-малък от 50 души);    

3 – средни (с персонал от 50 до 249 души);  

4   – големи (с персонал повече от 250 души).   
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4. В кои райони в гр.София се намират сградите, които са построени 

или са в процес на строителство срещу обезщетение на 

собствениците на поземления имот?  

Обект 1…………………………………………………………………………… 

Обект 2…………………………………………………………………………… 

Обект 3…………………………………………………………………………… 

Обект 4…………………………………………………………………………… 

Обект 5…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

5. Колко квадратни метра е площта на поземлените имоти, върху които 

са построени или се строят сградите? 

Обект 1…………………………………………………………………………… 

Обект 2…………………………………………………………………………… 

Обект 3…………………………………………………………………………… 

Обект 4…………………………………………………………………………… 

Обект 5…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

6. Каква е общата РЗП (разгъната застроена площ) на всяка една 

 сграда? 

Обект 1…………………………………………………………………………… 

Обект 2…………………………………………………………………………… 

Обект 3…………………………………………………………………………… 

Обект 4…………………………………………………………………………… 

Обект 5…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 
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7. Какъв е броят на собствениците на всеки един от горните имоти? 

Обект 1…………………………………………………………………………… 

Обект 2…………………………………………………………………………… 

Обект 3…………………………………………………………………………… 

Обект 4…………………………………………………………………………… 

Обект 5…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

8. Колко е размерът на обезщетението по обекти, изразен като процент 

от РЗП (разгъната застроена площ) на сградата  общо за 

собствениците и за коя календарна година? 

Обект 1…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Обект 2…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………. 

Обект 3…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Обект 4…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Обект 5…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

9. По време на строителството наложи ли Ви се временно да 

предоставяте наемни жилища за собствениците? Посочете броя на 

наеманите жилища за всеки един обект и периода от време, за който 

жилището е обитавано. 

Обект 1………………………………………………………………………... 

Обект 2………………………………………………………………………... 
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Обект 3………………………………………………………………………... 

Обект 4………………………………………………………………………... 

Обект 5………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………… 

10. За какъв период от време се осъществи предприемаческата 

инициатива (от   договора за отстъпено право на строеж до 

разрешението за ползване) за всеки един обект? 

Обект 1…………………………………………………………………………… 

Обект 2…………………………………………………………………………… 

Обект 3…………………………………………………………………………… 

Обект 4…………………………………………………………………………… 

Обект 5…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

11. Какво е Вашето мнение за качеството на  академичното образование 

в България? 

           /отбележете в таблицата с “да” избрания от Вас отговор/ 

1 2 3 4 5 6 

      

 

1 – не мога да отговоря;      

2 – слабо; 

3 – посредствено;      

4 – добро;  

5  –  много добро;      

     6  – отлично.    
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. На основата на анализ на състоянието на жилищния фонд, 

строителния сектор и на един от неговите важни сегменти, този на 

жилищното строителство за страната и за Столична община по основни 

показатели е доказана необходимостта от разширяване на мащабите на 

жилищното строителство;  

2. Обоснован е научен подход за анализ на влиянието на 

основните фактори за определяне на размера на обезщетението на 

собствениците на поземлени имоти при застрояване им. Въз основа на 

него е:  

- проведено е анкетно проучване за районите на Столична 

община; 

- анализирани са резултатите от него, за да се набележат 

основните фактори, влияещи върху големината на обезщетението; 

- на базата на статистическия метод дисперсионен анализ е 

обоснован подбор на най-значимите основни фактори, които да се  

включат в многофакторен регресионен и корелационен модел.  

3. На основание на подбраните основни фактори – цена на 

новоизградените жилищни имоти, площ на предоставените за строеж 

поземлени имоти и производствени разходи (себестойност) на новото 

жилищно строителство е предложен многофакторен регресионен и 

корелационен модел за определяне на размера на  обезщетението;  

4. Предложеният многофакторен статистически модел е 

апробиран върху подходящо подбрани обекти, разположени на 

територията на Столична община. Изведени са предложения за 

усъвършенстване на икономическите отношения на страните в такъв вид 

сделки за осъществяването им по възможно най-справедлив вид. 
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