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Стефан Йотов1 ГОДИНА XXIII, 2014, 3

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЖИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА В 
БЪЛГАРИЯ 

 
В България жилищната задоволеност на населението е по-висока от средната 
за ЕС, а собствеността върху жилищните имоти е на рекордно високите 96%. 
Преобладаващата част обаче от жилищата (особено панелните) са 
маломерни, неподдържани през годините и енергийно неефективни. От 2004 г. 
в страната действа Национална жилищна стратегия, но по нито един от 
нейните три основни приоритета няма съществено развитие. Над 700 000 
жилища се нуждаят от цялостно саниране. Делът на необитаваните жилища 
непрекъснато расте, достигайки близо 25% от всички, а в същото време около 
48% от тях са пренаселени. Обосновани са острата нужда от създаване на 
фонд от обществени наемни жилища. Подчертано е, че адекватна жилищна 
политика в страната не би могла да съществува изолирано – в условия на най-
ниските в ЕС данъчни постъпления спрямо БВП. 
JEL : L74; R21; R28; R31 

 

Жилището, т.е. нуждата от подслон, е благо от първа необходимост за всеки човек – 
редом с храната, водата, облеклото и лекарствата. Правото на жилище намира израз в 
различни конституции в целия свят, както и в някои международни конвенции – 
Всеобщата декларация за правата на човека, Хартата на ООН за икономическите, 
социалните и културните права (Ръководни насоки по жилищна политика, 1993). По 
силата на международното право подобряването на жилищните условия на 
гражданите е сред основните цели на всички държави. Основният мотив за това е, че 
достъпът до жилище е необходима предпоставка за пълноценно развитие на човека и 
качеството на неговия живот. През 1948 г. Общото събрание на ООН приема 
Универсална декларация за човешките права – първото международно споразумение, 
което провъзгласява идеята за неотменните права на всички човешки същества. 
Според чл. 25 от Всеобщата декларация за правата на човека (ООН) „всеки човек има 
право на жизнено равнище, включително прехрана, облекло, жилище, медицинско 
обслужване и необходимите социални грижи, което е необходимо за поддържане на 
неговото и на семейството му здраве и благосъстояние.“ Не съществува някакъв 
единствен идеален модел на жилищна политика, като последната е различна в 
отделните държави по света. В ЕС също не съществува единна европейска жилищна 
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политика. Но в развитието на тази политика в дадена държава съществуват някои 
общи черти и принципи. Според Лисабонския договор (от 2009 г.) ЕС признава 
„правото на социално и жилищно подпомагане, за да се осигури сносно 
съществуване на всички, които не разполагат с достатъчно ресурси.“ Във връзка с 
това от особена важност е дефиницията за бедност. Според УНИЦЕФ „бедни са 
онези хора, чиито ресурси (материални, културни и социални ) са толкова 
ограничени, че не им осигуряват екзистенц минимум в страните, в които живеят.“ По 
европейски критерии пък „бедни са хората , чиито доходи са под половината  на  
средните доходи за страната, в която живеят.“ (Рифкин, 2005). 

Двете главни цели на жилищната политика са максималната икономическа 
ефективност и социалната справедливост. Тази политика трябва да предотвратява 
разрушаването и западането на жилищния фонд, както и възникването на гета. 
Необходимо е да се предприемат действия за ефективно използване на наличния 
жилищен фонд. Жилищната задоволеност на населението трябва да се приема не 
само от количествена, но и от качествена гледна точка. Принципите на пазарната 
икономика в жилищния сектор се нуждаят от модифициране чрез законодателна 
намеса, най-вече за защита на нискодоходните домакинства. Нормалните жилищни 
условия съществено допринасят за благосъстоянието на обществото и способстват за 
социалната интеграция и развитието на отделната личност. Опитът на почти всички 
индустриални държави показва, че без определена жилищна политика и съответна 
намеса на правителството в пазарните отношения, е невъзможно постигането на 
необходимото ниво на жилищно задоволяване. Опитът на западния свят се свежда 
главно до осигуряването на баланс между двете основни цели на жилищната 
политика – максимална ефективност и социална справедливост. За да бъде тази 
политика както социална, така и икономически ефективна, тя трябва да бъде 
интегрирана в цялостната икономическа политика на съответната държава. Ето защо 
задачите й не могат да се формулират изолирано, а трябва да се вписват в цялостната 
икономическа философия на държавното управление.  

През 1988 г. в България делът на собствените жилища е 88.5%; има около 524 000 
държавни и ведомствени жилища. След 1990 г. преобладаващата част от тях са 
приватизирани. Сега 96% от българите живеят в собствени жилища, а останалите 4% 
– под наем. След началото на прехода държавата постепенно се оттегля от жилищния 
сектор. Достъпът до жилище – покупка или наемане, е преобладаващо пазарен, т.е. 
неравен. Жилището е обект само на пазарните правила, както и финансирането на 
неговата покупка. 

Стратегическите програмни документи за жилищната политика и жилищния сектор, 
действащи у нас са: 

• Национална жилищна стратегия на Република България (от 2004 г.); 

• Национална програма за обновяване на жилищните сгради (от 2005 г.).2 

Основните приоритети на жилищната стратегия са следните: 
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• обновяване (саниране) на жилищните имоти, които се нуждаят от това; 

• строителство на социални (ценово достъпни) жилища за маргинализираните 
слоеве от населението или адаптиране на съществуващ жилищен фонд за тази 
цел; 

• увеличаване на използваемостта на наличния жилищен фонд (т.е. намаляване на 
броя на необитаваните жилища). 

По данни на НСИ към 31 декември 2012 г. жилищата у нас са 3 909 348 броя.3 
Спрямо 1 февруари 2001 г. броят им е нараснал с 220 546 броя. От тях 66% са в 
градовете (2 588 850 броя), а останалите 34% (1 320 498 броя) – в селата. Населението 
в страната е разпределено в 255 града и 5 047 села. Цели 33.6% от него живеят в 7-те 
най-големи града, които са с население над 100 000 души. По брой на жилищата 
начело е област София (столица) с 608 992 броя (15.6% от жилищния фонд на 
страната). След нея се нареждат областите Пловдив, Бургас и Варна. Полезната площ 
на жилищата възлиза на 285.66 млн. кв.м. В градовете тази площ е 191.44 млн. кв.м., 
а в селата – 94.22 млн.  кв.м. Полезната площ на жилищата в област София (столица) 
възлиза на 45.11 млн.  кв.м. 

Към посочената дата населението на България е 7 284 552 души, а на столицата – 
1 242 012 души. Това означава, че на човек от населението се падат 39 кв.м. полезна 
площ, а в София – 36 кв.м. За сравнение, през 1992 г. на човек от населението се 
падат 22 кв.м. полезна площ, а през 2001 г. – 23 кв.м. В Германия например през 2011 
г. средностатистическото жилище има 90.5 кв.м. площ, а на един обитател се падат 
средно 44 кв.м. площ.  

Целта тук е да се анализира изпълнението през последните 10 години на трите 
основни приоритета на Националната жилищна стратегия на Република България; да 
се идентифицират основните причини, които възпрепятстват провеждането на 
адекватна жилищна политика в страната и водят до влошаване на състоянието на 
жилищния фонд; да се очертаят възможностите за подобряване на социалната 
жилищна политика и състоянието на жилищния фонд в България. 

Въз основа на международен сравнителен анализ (от количествена и качествена 
гледна точка) и на база на утвърдените добри практики, законодателни и 
институционални решения са разгледани и анализирани: 

• структурата на собствеността върху жилищните имоти в България; 

• делът на пустеещите (необитаваните) жилища и състоянието на жилищната 
задоволеност на населението; 

• делът на пренаселените (според европейските стандарти) жилища; 

• делът на съществено амортизираните жилища и техният възрастов профил; 
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• състоянието, предизвикателствата и перспективите пред обществения (държавен 
и общински) жилищен фонд – в контекста на общата социално – икономическа 
политика и съществуващата данъчна система в България.  

 

Собственост върху жилищните имоти 

От особена важност е да се види каква е структурата на жилищния фонд у нас и в 
страните от ЕС според относителния дял на собствените жилища. Хората живеят в 
собствени жилища, когато собственикът и обитателят са едно и също лице. 
Основният икономически показател, чрез който ЕС оценява нивото на държавна 
намеса в жилищния пазар, е именно процентът на собственост върху жилищата. 
Средната стойност на този показател в 34-те страни-членки на ОИСР (Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие) е 66%. Останалите до 100% са социални 
жилища със субсидиран наем, както и за отдаване под наем. В ОИСР членуват най-
развитите индустриално значими държави, в които живее около 10% от световното 
население, но се създава близо 70% от глобалния БВП. Собствените жилища в 
Европа (най-вече в богатите западноевропейски страни) са по-малко, отколкото в 
САЩ, където 68% от американците притежават жилищата, които обитават. 
Единствено във Великобритания, Италия и Испания (от западноевропейските страни) 
собствеността върху жилищата надхвърля тази в САЩ. 

В България е регистриран необичайно висок процент на собственост върху 
жилищните имоти: 96% от българите живеят в собствени жилища – 48% са в 
апартаменти, а 48% – в еднофамилни къщи (по данни на Евростат за 2011 г. – 
Николов, 2013, с. 20-21); останалите 4% живеят под наем. Най-висок процент 
жилищна собственост има в Румъния – 97% от хората обитават собствени жилища. 
След двете най-бедни държави-членки на ЕС се подреждат Литва и Словакия (с по 
95%), следвани от Латвия, Словения и Полша (с по 90%). Средно за ЕС-27 се отчита, 
че 70.7% от гражданите живеят в собствени жилища: 27.6% от населението на Съюза 
живее в собствено жилище с неизплатена ипотека, а 43.1% – в собствено жилище без 
ипотека. Останалите 29.3% са под наем; 18.1% са наематели, плащащи пазарен наем, 
а 11.2% плащат редуциран наем или са настанени безплатно.  

Най-нисък в ЕС е делът на жилищната собственост в Германия – 53.4%. След 
Втората световна война близо половината от жилищния фонд е разрушен. След 1949 
г. са изградени множество социални жилища с държавно регулирани наеми. 
Въведено е и строго законодателство в подкрепа на наемателите. По-нисък дял на 
жилищната собственост в Европа се регистрира единствено в Швейцария – 43.9% от 
населението там живее в собствено жилище (едно от най-ниските нива в ОИСР); 
56.1% са наематели – 51.4% плащат пазарен наем, а 4.7% – редуциран. Важно 
обстоятелство в Швейцария е, че съществува данък върху дохода от условната рента 
– отменен във Великобритания и САЩ. Мотивът е, че живеейки в собствено жилище, 
човек пести плащането на пазарен наем и затова трябва да плати данък върху 
спестения по този начин наем. Нисък (в сравнение със средния за ЕС) е делът на 
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собствените жилища в Холандия, Исландия, Швеция, Дания, Люксембург, Австрия и 
Франция. 

Ако обобщим, може да се каже, че в Северозападна и Северна Европа местните 
власти притежават голяма част от жилищата и ги отдават под наем. Държавите в тези 
региони разполагат с голям дял социални и достъпни жилища. В страните от Южна 
Европа пък преобладават собствените жилища. Така в Испания делът им възлиза на 
83%, в Италия – 80%, а в Гърция – 87%. По принцип по-слаборазвитите държави – 
обикновено доскорошни аграрни икономики, имат сравнително висок процент 
собственици на жилища. Причината е, че навремето селяните традиционно са 
притежавали имотите, в които са живеели. Държавите от Централна и Източна 
Европа след 1989 г. се характеризират с общинска собственост върху терените и 
предимно собствени жилища, построени върху тях. Проучване на ЕЦБ сред 62 000 
домакинства от 17-членната Еврозона (без Ирландия и Естония), показва, че 60.1% от 
домакинствата притежават собствено жилище – за 40.7% от тях то е напълно 
изплатено, а за 19.4% още съществува неизплатена ипотека. Останалите 39.9% от 
домакинствата живеят под наем. Средната стойност на основното жилище във 
валутния блок възлиза на 180 300 EUR.  

В глобален план може да се каже, че англо-саксонските страни имат процент на 
собствени жилища над средния за ОИСР (66%). Към тези държави се причисляват 
Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия, САЩ, Австралия, 
Нова Зеландия, Канада и Ирландия. Вълната на приватизациите стартира от 
консервативното правителство на министър-председателя Маргарет Тачър във 
Великобритания, което през 80-те години на ХХ век продава голяма част от 
общинските наемни жилища на техните наематели. Придобиването на жилищна 
собственост се стимулира в англо-саксонските държави, за разлика от 
немскоезичните и скандинавските страни, където значителна част от населението 
живее в жилища под наем (пазарен или редуциран). Десните правителства във 
Великобритания и САЩ лансираха консервативната идея за „демокрация, базирана 
на частната собственост“, като подкрепяха придобиването на жилища от средната 
буржоазна класа, което в крайна сметка също допринесе за ипотечната криза от 2008 
г. Президентът на САЩ Джордж Буш-младши говореше за „общество от 
собственици“ (Ownership Society). Американската политика за по-голямо притежание 
на жилища от хора с ниски доходи е базирана на наблюдението, че жилищната 
собственост оказва съществено влияние върху качеството на градската среда. В 
противен случай хората израстват в жестока, доминирана от престъпления среда, 
което води до влошаване на здравето, личностното развитие и резултатите в 
училище. Културното обяснение на високия дял собствени жилища в англо-
саксонските страни е, че в тези държави с най-невъздържан свободен пазар има и 
най-голям стремеж на хората да притежават домовете, в които живеят. Частното 
пространство на дома е оазис на стабилност сред океана на пазарна несигурност в 
тези страни. Собственият дом поражда и чувство за социално включване на своите 
притежатели. Освен това се смята, че притежателите на собствени жилища ще бъдат 
консерватори както в живота, така и в политическите се убеждения, т.е. тези хора би 
трябвало да подкрепят Републиканската партия (в САЩ), респ. Консервативната във 
Великобритания (Ланчестър, 2013). 
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В страните от Западна Европа е голям относителният дял на наемните жилища, вкл. и 
на социалните жилища със субсидиран (т.е. по-нисък от пазарния) наем. В ЕС-25 (т.е. 
без България, Румъния и Хърватия) делът на наемните жилища е 29%, докато в 
Централна и Източна Европа (бившите социалистически страни) той е под 10%. Един 
от основните проблеми на жилищния пазар в ЦИЕ са именно малките пазари на 
наемите и незначителното строителство на социални жилища. Общинските жилища 
са много повече в Европа, отколкото в САЩ. Броят на домакинствата, които живеят 
в държавни и общински жилища, е 2 до 3 пъти по-висок в Европа, отколкото зад 
океана. Във Великобритания и Франция например близо 20% от домакинствата 
живеят в социални жилища. Всъщност една от основните функции на държавата е 
именно обезпечаването на „обществените блага“ – основно социална подкрепа за 
онези, които не са в състояние да се погрижат за себе си. Социалният жилищен фонд 
– с ценово достъпни жилища, решава не само социални, но и икономически въпроси. 
Такъв един фонд стабилизира строителния отрасъл и жилищните цени – и при 
възход, и при спад на пазара (Аман, 2011, с. 17). Освен това е доказано, че държавите 
с голям наемен сектор са по-малко податливи на ценови балони при имотите. При 
държавна ангажираност в жилищния сектор част от повишеното търсене на жилища 
(във възходящата фаза на балона) ще бъде абсорбирано и в резултат ще се увеличи 
конкуренцията за клиенти в частния сегмент на пазара и ще се задържат цените 
(Йотов, 2014).  

Притежанието на собствено жилище е в голяма степен свързано с имотните балони. 
Значим е фактът, че жилищните подеми и сривове стават обикновено в държави, 
където голям процент от хората притежават дома, в който живеят. Като примери в 
това отношение могат да се посочат Испания (82.7% собствени жилища), Ирландия 
(77%), Латвия (82.5%), Естония (83.5%), Литва (92.3%) и България (96%). В САЩ 
например спукването на жилищния балон след 2008 г. доведе до голям спад в броя на 
собствениците на жилища, особено сред тези от нискодоходните групи. Близо 8 млн. 
жилища са били отнети от техните собственици поради възбрани от страна на 
кредиторите. През 2013 г. 35% от щатските домакинства (43 млн.) живеят под наем. 

Между другото жилищната стратегия у нас въобще не припознава проблема с 
имотните балони и негативните последици за икономиката след спукването им. След 
края на 2008 г. средните пазарни цени на жилищата спаднаха с 38%, делът на 
строителния отрасъл намаля двойно (от 10 на 5% от БВП на страната), а „лошите“ 
ипотечни кредити, отпуснати от банките, достигнаха близо 23% от всички. На 
европейско ниво вече действа механизъм за ранно предупреждение за икономически 
дисбаланси – в рамките на пакет от 6 закона за икономическо управление на ЕС 
(т.нар. Six-Pack). Европейската комисия (ЕК) осъществява мониторинг над 
националните икономики на държавите-членки на ЕС, като следи за появата на 
макроикономически дисбаланси. Комисията изпраща ранни предупреждения до 
съответното правителство, ако установи ценови бум на активите (най-вече акции и 
имоти) в дадена страна от Съюза. При сериозни нарушения тя може да налага глоби, 
които постъпват в Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), учреден във връзка 
с т.нар. фискален пакт. Тези глоби са в размер: 
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• 0.1% от БВП на държавата – нарушител (при макроикономически дисбаланси над 
максимално допустимите граници); 

• 0.2% от БВП на държавата – нарушител (при бюджетен дефицит над 3% от БВП 
и/или публичен дълг над 60% от БВП). 

В България би могъл да се очаква имотен балон след влизането ни в Еврозоната 
(около 2019-2020 г.) – по подобие на Ирландия и Испания след присъединяването им 
към валутния блок. Затова в жилищната стратегия трябва да се предвиди пакет от 
контрациклични мерки – като форма на превенция срещу евентуално надценяване в 
имотния сектор (Йотов, 2014). 

Българското общество е силно свързано с дома си. Данните от сравнително 
национално представително социологическо проучване на ББСС „Галъп 
Интернешънъл“ от 2011 г. показват, че 54% от българите прекарват свободното си 
време най-често у дома (Григорова, 2011, с. 15). През 2008г. този процент е бил 59. 
Домът е не само място за почивка и отмора след работа. Според други данни 
мнозинството от гражданите посрещат големите празници (като Великден и Коледа) 
също у дома. Това, че домът е център на живота на средностатистическия българин 
се потвърждава и от някои европейски класации. Например България е на първо 
място в Европа по дял на хората, които гледат телевизия повече от 3 часа на ден. Ако 
средно за Европа 21% са пристрастени към телевизията, то у нас те са 43% (според 
изследване на European Social Survey за 2012 г.). А според Евростат 58% от българите 
декларират, че не спортуват никога – второ място в ЕС след Гърция (67%). Според 
данните от социологическото проучване „Евробарометър“, проведено в страните-
членки на ЕС по поръчка на ЕК, 35% от заетите българи заявяват, че ако останат без 
работа ще търсят различна от сегашната дейност, но в същото населено място (при 
21% средно за ЕС – Григорова, 2012, с. 15). Извадката във всяка от изследваните 
държави е национално представителна – средно по около 1000 души на държава. 
Същевременно едва 20% (при 35% средно за ЕС) биха кандидатствали за същия тип 
работа, но в друго населено място. Така българинът е на първо място в ЕС по дял от 
населението, готово за промяна на професията си, но не и на местожителството си. За 
него запазването на населеното място е по-важен критерий при намиране на работа, 
отколкото запазването на професията.  

Всъщност възможността човек да избира местожителството си е сравнително нов 
феномен в човешката история. Векове наред хората (с изключение на много 
богатите) са прекарвали живота си там, където са били родени. Единствено някаква 
катастрофа – наводнение, масов глад, мародерски орди, са ги принуждавали да се 
преместят. Ако разгледаме САЩ например, то всяка година около 50 млн. 
американци (около 16% от населението на страната) се местят в нов дом, и то 
далечен – над 1/2 от тях пресичат границата на окръга и щата и дори заминават отвъд 
океана (Бъкхолдс, 2012). Причините най-често са по-добра работа или за да бъдат по-
близо до някой болен роднина (Уайнър, 2012). Средно на всеки 7 години те сменят 
дома си. Средностатистическият американец заема над 12 работни места през целия 
си живот, като от тях 10 са до 42-годишна възраст. Повечето от тези промени на 
работното място са доброволни. Културното обяснение за това е, че  САЩ са страна 
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на емигранти, бягащи от тиранични владетели или религиозно преследване и 
търсещи по-добър живот. Американската нация географски е твърде мобилна – още 
от времето на пилигримите тя е основана на неспирното физическо движение.За 
разлика от мобилното американско общество, то българското е повече статично и 
уседнало.   

Някои изследвания на Световната банка потвърждават, че българската работна сила, 
заедно с румънската, се характеризират с най-ниска мобилност в ЕС (Ганчев, 2013, с. 
116-132). Тази мобилност пък е корелирана с ниска трудова заетост, висока 
безработица и бедност. Ниската мобилност на работната сила води и до висока 
регионална концентрация на бедността. 

Основното предимство на високия процент собствени жилища у нас е, че те  играят 
ролята на буфер за домакинските бюджети през периода на прехода. В развитите 
държави делът на плащаните жилищни  наеми е около 30% от месечните разходи на 
наемателите. За един собственик на жилище спестените разходи за наем сериозно 
подпомагат неговия месечен бюджет. От количествена гледна точка задоволеността 
на населението у нас с жилища дори е по-висока от средната стойност за ЕС. От 
качествена гледна точка обаче по-голямата част от жилищните имоти – особено 
панелните апартаменти, не отговарят на съвременните изисквания. В масовия случай 
жилищата в България са маломерни, пренаселени, неподдържани и енергийно 
неефективни. Вече години наред санирането (обновяването) на жилищния фонд не 
може да стартира в по-сериозни мащаби именно заради преобладаващия дял на 
частните жилища, чиито собственици трудно могат да отделят необходимите 
средства за това.  

Големият процент собствени жилища води и до липса на гъвкавост на трудовия пазар 
в страната, а оттам до възникване на структурна безработица (в допълнение към 
цикличната такава). Разбира се, ключови фактори за обяснение на безработицата си 
остават образованието, квалификацията и инициативността на отделните индивиди. 
Недостатъчната географска и професионална мобилност на работната сила 
затруднява инвеститорите – местни и чуждестранни, когато те решат да разкрият 
производства и работни места в България. Според научно изследване на изтъкнати 
английски професори, високите нива на безработица имат тясна връзка със 
собствеността на жилищата, насърчавана от правителствата чрез данъчни облекчения 
при ипотечните кредити.4 Тези икономисти са анализирали данни от 1950 г. до наши 
дни за всички американски щати (без Аляска и Хаваите), като са установили, че 
удвояването на нивото на жилищната собственост може да доведе до двоен и по-
висок ръст на безработицата в даден регион. Обикновено собствениците на жилища 
трудно се решават да търсят работа другаде, а много от тях се отказват да приемат 
работно място заради пътуването.  

 

                                                            
4 http://www.investor.bg. 
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Пустеещите жилища 

Броят на необитаваните жилища е близо милион (965 748 жилища, т.е. 24.7% от 
всички). В градовете у нас са обитавани 78.1% от жилищата, а в селата – 69.8%. В 
област София (столица) са обитавани 79.1% от всички жилища. Най-нисък е 
относителният дял на обитаваните жилища в област Бургас (62.3%), поради 
предназначените за даване под наем имоти  на туристи през лятото, както и във 
Видин (65.8%). Налице е диспропорция в териториалното разпределение на 
жилищния фонд: 

• в градовете живее 71.1% от населението, а жилищният фонд е едва 63.5% от 
общия; 

• в селата живее едва 28.9% от населението, но пък жилищният фонд там е 36.5% от 
общия. 

Делът на необитаваните жилища расте през годините на прехода поради 
неблагоприятните демографски тенденции – обезлюдяване на редица региони и 
външна емиграция. От 7.8% през 1992 г., делът на необитаваните жилища става 14% 
през 2001 г., за да достигне почти 25% през 2012 г. Трябва да се спомене, че в 
централните градски части в София и най-големите градове, редица жилища в 
многофамилни сгради са трансформирани в офиси, кабинети и кантори – явление, 
което също понижава използваемостта на жилищния фонд. Подобна картина на 
пустеещи жилища се регистрира и в Япония, чието население е намаляващо и 
застаряващо като българското. През 2008 г. там има 57 млн. жилища, от които 13% са 
празни (пустеещи).5 През 2012 г. необитаваните жилища в тази страна вече са 18% от 
всички, а прогнозите сочат, че през 2028 г. техният дял ще бъде 24%, колкото е в 
момента у нас. След спукването на имотните балони в Испания и Ирландия през 2008 
г., в тях се регистрират огромен брой празни жилища – около 400 000 в Ирландия и 
около 3.4 млн. в Испания. В Китай в днешни дни пустеещите жилища са около 64 
милиона. Ако пресметнем съотношението „брой празни жилища/ 1 млн. души от 
населението“, ще имаме следните стойности: 100 000 (Ирландия), 80 920 (Испания), 
49 230 (Китай), 132 650 (България) и 101 820 (София). У нас това съотношение е 2 до 
3 пъти по-високо от изброените държави, което подчертава сериозността на проблема 
с пустеещите жилища. 

В ЕС-28 сега са регистрирани около 11 млн. необитаеми жилища,6 които надхвърлят 
броя на бездомниците в Съюза (4.1 млн. души) близо 3 пъти. Съотношението „празни 
жилища/1 млн. души“ за ЕС възлиза на 21 800 – 6 пъти по-ниско от това в България. 
Много от пустеещите жилища в страните от ЕС се намират в големи туристически 
курорти  и ваканционни селища, а изграждането им е било основно в предкризисния 
период 2006-2008 г. Най-много са необитаваните жилища в Испания – около 3.4 млн., 
в Италия и Франция те са по около 2 млн., в Германия – 1.8 млн., във 
Великобритания – 700 000, в Ирландия – 400 000 и т. н. При сегашния нисък ръст на 

                                                            
5 http://www.investor.bg. 
6 http://www.segabg.com. 
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населението в ЕС, ще са необходими близо 43 години, за да бъдат заселени тези 
жилища. 

Необитаемите жилища могат да се разглеждат като пропиляно богатство – подобно 
на пустеещите земеделски земи. В България обработваемите земеделски земи 
възлизат на около 37 млн. декара, което при средна пазарна цена от 400 лв. на декар, 
означава, че земеделската земя се оценява на 14.8 млрд. лв. – 0.19 пъти БВП на 
страната за 2012 г. Според Българската асоциация на собствениците на земеделски 
земи, пустеещите ниви през 2013 г. са около 4.5 млн. декара или 12% от всички 
земеделски площи. Сериозният дял на необитаваните жилища и земи у нас може да 
се обясни и с липсата на сериозно данъчно облагане върху тях, което да стимулира 
техните собственици да ги вкарат в стопанския оборот. За жилищата може да се 
добави и липсата на задължителни месечни разходи за поддръжка и управление – 
както е при имотите в затворените жилищни комплекси. 

 

Пренаселените жилища 

Един от парадоксите у нас е, че на фона на 25% пустеещи жилища, цели 47.4% от 
домовете са пренаселени.7 Според критериите на европейската статистическа служба 
Евростат едно жилище е пренаселено, ако в него няма минимум една стая за всяко 
обитаващо го домакинство или за семейна двойка, или за пълнолетен несемеен 
възрастен човек, или за деца под 18 години от един и същи пол. По методологията на 
НСИ пък, пренаселени са жилищата, в които се регистрират повече от двама 
обитатели в една стая, а крайно населени – над трима обитатели. У нас в едно 
жилище живеят средно 2.02 лица; в градовете – по 2.26 лица, а в селата – 1.60 лица. 
През последните години се строят предимно маломерни (т.е. евтини) имоти с една 
или две стаи, в които живеят семейства с 1 или 2 деца.  

Пренаселеността е основен елемент от качеството на жилищните условия. Средно в 
ЕС през 2011 г. 17.3% от жилищата са пренаселени. Най-висок е делът на 
пренаселените жилища в Румъния – 54.2% от всички, а най-нисък – в Холандия 
(1.7%) и в Белгия (2.2%). Една от причините за това е, че в Съюза средно 29% от 
пълнолетните младежи (между 18 и 34 години) живеят при родителите си и се хранят 
при тях.8 Причините са главно икономически – високата младежка безработица 
(особено в държавите в Южна Европа) и ръстът на цените и наемите на жилищата. 
Най-голям е делът на т.нар. мамините синчета в Италия – 59%, а в Южна Европа те 
са 40%.9 След началото на глобалната криза през 2008 г. все повече млади хора се 
завръщат да живеят при своите родители – това е т.нар. бумеранг поколение. Освен 
икономически причини обаче за съвместното съжителство на родители с техните 
пораснали деца съществуват и психологически (манталитетни) обяснения. Според 
34% от пълнолетното население в България, младият човек би трябвало да заживее 

                                                            
7 В. „Анонс“, бр. 198, 01.07.2013 г., с. 4. 
8 В. „Класа“, 10.05.2010 г., с.15. 
9 Сп. „Право & Бизнес“, бр. 9, 20.09.2010 г., с. 7-13. 
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самостоятелно едва след като си намери стабилна работа – според национално 
представително социологическо проучване на ББСС „Галъп Интернешънъл“ 
(Григовора, 2010, с. 15). На второ място като причина за изнасяне от родителския 
дом е бракът – според 23% от участниците в изследването. А според 18% водещо 
трябва да е желанието на съответния младеж – когато поиска и се почувства готов да 
се отдели. У нас едва 15% смятат, че навършването на пълнолетие е знак за това 
младите да се изнесат от родителския дом. Един от основните показатели за 
жилищната осигуреност на населението е „полезна площ на човек”. В България се 
падат по 31.64 кв.м. полезна площ и 20.35 кв. м. жилищна площ на човек от 
населението. 

Жилищата в нашата страна в повечето случаи са маломерни. Средната полезна площ 
на жилищата е 63.82 кв.м., а средната жилищна площ – 41.09 кв.м. В САЩ например 
(към 2004 г.) тя възлиза на 207 кв. м., във Франция – 85 кв. м., във Великобритания – 
74 кв. м., в Испания – 83 кв. м., а в Германия – 84 кв. м. Средният американски дом е 
около 2 пъти по-просторен от средния европейски дом. В САЩ обаче близо 2/3 от 
всичките 86.4 млн. домове са еднофамилни къщи, а повече от 60% от всички жители 
на метрополии в страната живеят в предградия. Политиката на европейските 
правителства пък е в полза на апартаментите за сметка на къщите. Така в Германия, 
Италия и Испания над 50% от домакинствата живеят в апартаменти, а във Франция – 
41%. 

По брой на стаите жилищата в България са основно двустайни и тристайни – общо 
66% от всички (в София 75%).  

Средният брой стаи в едно жилище е 2.8 (2.6 в градовете и 3.1 в селата). Данните на 
НСИ за броя на жилищата в страната и в София – според броя на стаите в тях, към 
31.12.2012 г. са показани на табл. 1.  

Таблица 1 
Жилища според броя на стаите в тях 

Вид жилища Структура (%) Брой Брой в София 
1-стайни 8.94 349 490 82 412 
2-стайни 32.64 1 276 117 249 579 
3-стайни 33.34 1 303 287 208 022 
4-стайни 15.72 614 735 47 361 
5-стайни 4.94 193 298 10 854 
>=6-стайни 4.41 172 423 10 764 

Източници: НСИ; собствени изчисления. 
 

Амортизираните жилища 

Възрастовият профил на жилищния фонд у нас е сравним с този на повечето 
източноевропейски страни. Голяма част от жилищата са твърде остарели:  

• над 453 000 от жилищата у нас са построени преди 1949 г.; 
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• над 367 000 жилища са строени в периода между 1950-1959 г.; 

• над 421 000 жилища – между 1960-1969 г.; 

• над 303 000 жилища са завършени между 1970-1979 г.; 

• над 275 000 жилища са строени в периода 1980-1989 г.; 

• около 240 000 жилища са завършени между 1990-2011 г. 

Като относителен дял 75.7% от сградите у нас са построени до 1980 г., а останалите – 
в периода от 1981 до 2011 г. (според НСИ): 

• 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%; 

• 2001-2011 г. – 6.2%. 

По данни на НСИ средната възраст на жилищния фонд в България възлиза на 34 
години. В резултат на високата възраст на жилищата и липсата на адекватна 
поддръжка през годините, над 700 000 жилища у нас са за цялостно саниране. В тях 
живеят близо 1.8 млн. души. В България около 15% от населението – 3 пъти повече 
от средното за ЕС, обитава жилища с течащ покрив, увредени стени, подове, основи 
или рамки на прозорците (според данни на Евростат за 2011 г.). У нас 25% от 
населението (в Румъния – 39%) живее в жилища без вътрешна тоалетна, докато 
средно в ЕС този дял е 3%. Освен това в България 7% от хората живеят в прекалено 
тъмни жилища, а 15% не разполагат с баня в дома си; 27% живеят в райони с висока 
престъпност, докато средно за ЕС този дял е 14%.  

Между необитаваните и амортизираните жилища у нас съществува сериозна 
зависимост. Една голяма част от пустеещите жилища не се обитават именно защото 
са сериозно амортизирани, т.е. непригодни за нормално живеене.  

 

Жилища и домакинства 

Основният потребител на пазара на жилищни недвижими имоти е домакинството. 
Това е група от хора, които живеят под един покрив и имат общ бюджет поне за 
хранене, като между тези хора може да има или да няма родствена връзка. От тази 
дефиниция следва, че семейството (мъж, жена и евентуално деца) е частен случай на 
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домакинство. В България след 1990 г. средният брой членове на едно домакинство 
непрекъснато намалява: 2,8 души (1992 г.); 2.7 души (2001 г.); 2.6 души (2012 г.). За 
сравнение: в страните-членки на Евро-зоната (18 държави с 333 млн. души 
население) средният брой членове на едно домакинство е 2.32 души, а в САЩ (314 
млн. души население) – 2.60 души. 

Жилищната задоволеност се измерва с показателя „брой жилища на 1000 обитатели“. 
У нас той възлиза на 537 жилища/1000 обитатели – повече от средното за ЕС (420 
жилища/1000 обитатели). За сравнение през 1956 г. у нас се падат 229 жилища на 
1000 души от населението, а през 1989 г. – 374. През периода 1961-1989 г. в България 
са построени над 1.6 млн. жилища, т.е. по около 57 000 нови жилища средногодишно. 
По отношение на леките автомобили пък у нас се регистрират 363 коли на 1000 души 
население.  

Ето и данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 
за жилищната задоволеност в някои европейски държави, която е пресметната както 
за всички жилища в съответната страна, така и само за обитаемите жилища.10 

Таблица 2 

Жилищна задоволеност 

№ Държава Жилища/1000 
жители 

Обитаеми жилища/1000 
жители 

Необитаеми 
жилища (%) 

1. Дания 621 595 4.2 
2. Франция 634 526 17.0 
3. Германия 599 n.а. n.а. 
4. Ирландия 574 478 16.7 
5. Холандия n.а. 534 n.а. 
6. Полша 454 421 7.3 
7. Испания 655 444 32.2 
8. Великобритания 575 551 4.2 
9. България 537 404 24.8 

Източници: ОИСР; НСИ; собств. изчисл. 
 

Макропоказателят „жилищна задоволеност“ служи само за ориентация, отразявайки 
количествено жилищния фонд, но той не дава информация за степента на използване 
на жилищата. Ето защо в България излиза, че жилищната задоволеност (537 
жилища/1000 жители) е по-висока от тази в ЕС (420 жилища/1000 жители). 
Отчитайки обаче огромния брой необитавани жилища, този показател пада под 
средното ниво за Общността, а именно – 404 обитаеми жилища/1000 жители. 

През 1992 и 2001 г. броят на жилищата в България е по-малък от броя на 
домакинствата, докато през 2012 г. вече е обратното. Ако разгледаме показателя 
„брой жилища на 100 домакинства“, то неговите стойности са следните (Христова, 
2004): 

                                                            
10 http://www.oecd.org/housing.bubble. 
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• 1992 г. – 94.07 жилища на 100 домакинства; 

• 2001 г. – 96.48 жилища на 100 домакинства; 

• 2012 г. – 139.62 жилища на 100 домакинства. 

Съпоставяйки броя на жилищата и броя на домакинствата се вижда, че през 1992 и 
2001 г. е имало недостиг на жилища. През 1992 г., за да се изравни броят на 
жилищата с този на домакинствата са били необходими още около 176 000 жилища, а 
през 2001 г. – още около 103 000 жилища. През 2012 г. ситуацията вече е обратната: 
жилищата са около 3.9 млн., домакинствата – около 2.9 млн., т.е. има около 1 млн. 
„излишни“ жилища. На 1 домакинство средно се падат по 1.34 жилища. Обясненията 
за този феномен са две – необитаваните жилища и притежаваните от домакинствата 
втори (трети и т.н.) жилища. Пустеещите жилища, както беше вече посочено, са 
965 748, докато за вторите (третите и т.н.) жилища на домакинствата няма точни 
данни. Като квадратура у нас необитаеми са 71.415 млн. кв.м. полезна площ (към 
2012 г.), което прави по 9.80 кв.м. пустееща площ на човек от населението. За 
сравнение, в Холандия например при 17 млн. души население има около 30 млн. 
кв.м. пустеещи жилища. Това прави по 1.76 кв.м. пустееща площ на човек от 
населението – 5.6 пъти по-малко от същия показател в България. Например в София 
след свързването на всичките 22 данъчни служби в обща информационна система 
(нова електронна база данни) се регистрира, че 15 781 столичани са декларирали пред 
данъчните власти повече от едно основно жилище.11 Под „основно жилище“ се 
разбира, че в него се живее  постоянно или поне 183 дни в годината. При основните 
жилища имущественият данък (популярен още като „данък сгради“) се дължи с 50% 
отстъпка. Общо за София за 62 154 апартамента се е ползвала неправомерно данъчна 
отстъпка, т.е. за над 10% от жилищния фонд в столицата. За 34 столичани дори се 
регистрира, че живеят в повече от 6 апартамента (т.е. обявили са ги за основни 
жилища, за да плащат наполовина „данък сгради“).  

 

Възможни решения на проблемите с жилищния фонд 

Анализът на жилищния фонд в България – от количествена и качествена гледна 
точка, води до идентифициране на три основни проблема: 

• амортизирани жилища: около 700 000 апартамента – близо 18% от жилищния 
фонд, спешно се нуждаят от саниране (обновяване); 

• пренаселени жилища: около 1.853 млн. жилищни имота – над 47% от домовете, се 
считат за пренаселени по европейските критерии; 

• необитавани (пустеещи) жилища: около 966 000 жилищни имота – близо 25% от 
домовете, не се обитават от никого и не се отдават под наем. 

                                                            
11 http://www.standartnews.com/bg. 
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Според жилищната стратегия мащабно ново строителство на жилища не е 
необходимо. Тук трябва да се подчертае, че съгласно препоръките на 
Икономическата комисия на ООН средногодишният брой на жилищата, които трябва 
да се изграждат, варира между 5 и 10 на всеки 1000 души от населението на 
съответната държава (Ал Маданат, 1999). Целта на това строителство е да 
компенсира ежегодното отпадане на част от наличния жилищен фонд поради 
неговата амортизация. За България това означава годишно да се строят между 36 500 
и 73 000 нови жилища, с цел просто възпроизводство на жилищния фонд, който е 
годен за обитаване. Този брой необходими нови жилища за една година се равнява на 
0.9 до 1.9% от наличния жилищен фонд. Другият ориентир е по 2 нови жилища 
годишно на 1000 жилища от наличния фонд в страната. 

Реализирането на първите 2 приоритета на жилищната стратегия – саниране и 
строителство на социални жилища, е изключително трудно, което се потвърждава за 
10-те години на нейното съществуване. Броят на цялостно обновените многофамилни 
жилищни сгради е нищожен на фона на нуждаещите се от саниране жилища. В 
жилищната стратегия от 2004 г. беше заложено обновяването на над 684 000 жилища 
за периода 2006-2020 г., като стойността му тогава е оценена на над 4.1 млрд. лв. 
Най-големите проблеми са в сградите, изпълнени по едропанелна технология. Става 
въпрос за над 707 000 панелни жилища, намиращи се в 18 900 сгради в около 120 
големи жилищни комплекса. В градовете – областни центрове е разположен 83% от 
общия панелен жилищен фонд. Най-много такива жилища има в София – около 
200 000 (28.5% от всички). Имайки предвид големия дял на стари панелни блокове, в 
които живеят 1.77 млн. българи, съществува сериозен потенциал за пестене на 
енергия. В ЕС 40% от консумираната енергия е от страна на сградите. А според 
ОИСР енергийният разход на съществуващите сгради може да бъде намален с до 
50% (Репник, 2013, с. 16). Реалните коефициенти на топлопреминаване на стария 
сграден фонд у нас са 3 до 5 пъти по-високи в сравнение със сега действащите норми 
за енергийна ефективност. В режим на етажна собственост живеят около 5 милиона 
българи. Проблемите при санирането са не само финансови, но и юридически, 
организационни и дори свързани с народопсихологията. Макар в днешни дни 75% от 
обновяването да се поема от държавата и еврофондовете, то останалите 25% биха 
били непосилни за една част от собствениците. Освен това съществено препятствие 
пред ефективното усвояване на отпусканите грантови средства са тежките 
бюрократични процедури по одобрение на сградите за саниране и получаване на 
кредити. 

Що се отнася до подпомагане на маргинализираните слоеве за техния подслон, то у 
нас практически няма сериозно държавно, общинско или субсидирано от публичния 
сектор строителство на социални жилища – за продажба или за отдаване с нормиран 
наем, по-нисък от пазарния. Няма и жилищни добавки за живеещите на свободен 
наем затруднени граждани. Общественият наемен сектор в България е символичен – 
неговият относителен дял е в пъти по-нисък от дела на нуждаещите се лица. 
Държавните и общинските жилища са едва 119 172 броя. При това средната им 
полезна площ възлиза на 53.14 кв.м. – при 63.82 кв.м. средно за целия жилищен фонд. 
Така българските общини практически са лишени от възможност да провеждат 
социална жилищна политика. Държавата почти не влага средства в строителството на 
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обществени жилища. Дори през върховата за строителството у нас 2008 г., 
завършените обществени жилища са били едва 111 броя – 0.53% от въведените в 
експлоатация 20 924 жилища.  Общинският жилищен фонд е 3% от общия жилищен 
фонд при положение, че 21.2% от българите (1 558 800 души) са под прага на 
бедността. Към 2011 г. този праг възлиза на 279.67 лв. средномесечно на лице от 
домакинство (според НСИ). В ЕС-28 около 78 млн. европейски граждани живеят на 
или под прага на бедността. В САЩ в такова положение са 46.5 млн. американски 
граждани.  

Жилището е обект само на пазарните правила. Достъпът до жилище е преобладаващо 
пазарен, т.е. неравен. За да си купи жилище от 75 кв.м., едно домакинство в България 
през 2012 г. трябва да похарчи целия си доход за близо 7 години, докато в ЕС за 
същия имот са достатъчни между 2.5 и 4 години (според проучване на Националния 
център за териториално развитие към Министерството на регионалното развитие).   

По отношение на жилищната политика може да се изтъкне като плюс наличието на 
данъчни облекчения за ипотечните лихви – при покупка с ипотечен кредит на първо 
жилище от страна на млади (до 35 години) семейства. По отношение на дела на 
жилищните разходи спрямо доходите, данните за България през 2011 г. са следните 
(според Евростат): 

• живеещи на свободен наем – 32.3%;  

• живеещи на редуциран наем (в общински жилища) – 14.6%; 

• живеещи в жилище, закупено с ипотечен заем – 23.1%; 

• живеещи в жилище без ипотека – 7.4%. 

Най-висок риск от загубване на жилището поради изпадане в бедност е отбелязан в 
Румъния – 53% от населението, Унгария (40%), България и Латвия (по 35%). 40% от 
населението на ЕС обитава апартаменти – при 47% в България. 35% от населението 
на ЕС обитава еднофамилни къщи, а 25% – двуфамилни къщи. 

Наличието на над 1.85 млн. пренаселени жилища показва, че съществува огромно 
латентно търсене на домове, което е в противоречие на констатацията от жилищната 
стратегия, че не е необходимо масово ново жилищно строителство. Проблемът е, че 
живеещите в условия на „самосгъстяване“ не са в състояние да задоволят нуждите си 
на свободния пазар на жилища у нас. Затова говори фактът, че преобладаващата част 
от получателите на ипотечни кредити са с месечен доход между 1 500 и 2 500 лв. – 
значително над средната работна заплата (около 800 лв. месечно), и то преди 
удържане на данъци и социални осигуровки. При положение, че България има най-
ниските в ЕС-28 ставки на корпоративния и подоходния данък (10%), а бюджетът 
преразпределя под 40% от БВП, то едва ли може да се очаква сериозна социална (и в 
частност жилищна) политика в страната. В повечето развиващи се държави, а и в 
много развитите, жилищният дефицит се приема за равен на броя на домакинствата, 
живеещи в социално неприемливи домове. Статистическата потребност от социални 
жилища у нас се равнява поне на броя на пренаселените жилища (над 1.85 млн. бр.). 
За сравнение, държавните и общински жилища са едва около 120 000, т.е. 6.5% от 
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минимално необходимите. Освен това трябва да се отчетат и жилищата, които не 
отговарят на съвременните изисквания за благоустроеност. Като изключим 
водоснабдеността и електрифицираността, по – голямата част от българските домове 
служат единствено за подслон – това не са модерни, удобни и уютни жилища. От 
тази гледна точка у нас съществува остра нужда от нискобюджетни (социални) 
жилища. Сега тази роля изпълняват употребяваните панелни жилища в комплексите. 
По отношение на жилищните проблеми, правителствата по света третират по 
различен начин домакинствата според техните доходи: богатите трябва да се справят 
сами, средната класа получава данъчни облекчения по ипотеките, а бедните 
кандидатстват за обществени жилища. 

В най-големите градове у нас основният извод от Националната жилищна стратегия, 
че няма небходимост от масово жилищно строителство, по-скоро не е валиден. На 
пръв поглед наистина изглежда, че нови жилища не са нужни – на 1 домакинство се 
падат средно по 1.34 жилища. Освен това демографските тенденции в бъдеще са 
неблагоприятни.  

• Населението трайно намалява – още от 1985 г. до сега. Причините за това са както 
отрицателният естествен прираст (умиранията надхвърлят ражданията), така и 
външната емиграция. От 8.9 млн. души през 1985 г., през 2012 г. населението 
възлиза на 7.3 млн. души (по данни на ЦРУ обаче населението всъщност е 6.9 
млн. души). 

• Населението застарява, като страната ни е сред най-бързо застаряващите не само в 
Европа, но и в света. По-възрастните хора традиционно имат собствено жилище – 
и то напълно изплатено. Основният двигател на жилищния пазар са младите 
двойки (с и без деца), които търсят да закупят своя първи дом.  

Намаляването и застаряването на населението в България безусловно не стимулират 
ново жилищно строителство. По-детайлното вникване в демографската проблематика 
обаче би идентифицирало 3 положителни тенденции, които биха наложили 
необходимостта от по-мащабно строителство на жилища у нас.  

• Основният потребител на жилищния пазар е домакинството, а не отделният 
индивид. Макар числеността на населението да намалява, по-важна е динамиката 
на броя на домакинствата, които у нас спадат много по-бавно. Причината за това 
е, че средният брой членове в едно домакинство през годините на прехода 
непрекъснато спада. Сега той възлиза на 2.4 лица в едно домакинство – колкото в 
САЩ и малко повече в сравнение с ЕС. Съществено влияние върху жилищния 
пазар оказват 1-членните домакинства, чийто относителен дял в развитите 
държави непрекъснато нараства през последните 3-4 десетилетия. Към 2012 г. 
техният дял в САЩ и Канада е около 28%, а във Великобритания – 34%. Само в 
САЩ едночленните домакинства вече надхвърлят 30 млн. В държавите от 
Северна и Западна Европа те варират между 25 и 35% от всички домакинства. 
Така „смаляването“ на домакинствата до голяма степен неутрализира 
намаляването на населението. В България само за 10 години – от 2001 до 2011 г., 
средният брой лица, живеещи в едно жилище (т.нар. населеност на жилищата) е 
намалял от 2.1 на 1.9. 
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• В най-големите градове – особено в София и Варна, се отчита нарастване на 
населението. Положителният механичен прираст към тези градове – главно с цел 
работа или следване, превишава отрицателния естествен прираст и така тези 
населени места растат като брой население. Трябва да се подчертае обаче, че 
нарастването на най-големите градове става за сметка на обезлюдяването на по-
малките населени места. Най-много хора от страната „засмуква“ столицата.  
Едновременното наличие на голям брой необитаеми и висок дял пренаселени 
жилища се обяснява до голяма степен именно със съществените регионални 
дисбаланси в страната. 

• Макар и бавно, расте броят на домакинствата от средната класа в градовете с 
активни трудови пазари. Именно платежоспособните домакинства са основните 
получатели на жилищни ипотечни кредити от банките. Данните на кредитните 
посредници показват, че преобладаващата част от получателите на жилищни 
заеми у нас имат доходи между 1500 и 2500 лв. месечно. В това отношение 
допринася и облекчаването на условията за отпускане на такива кредити от страна 
на кредиторите. През 2014 г. ипотечните лихви вече са на нивата отпреди кризата 
от 2008 г. 

Обобщавайки, може да се каже, че факторите, които пораждат необходимост от ново 
жилищно строителство са следните: 

• прираст на населението в няколко от най-големите градове; 

• намаляване размера на домакинствата; 

• увеличаване на средната класа – в градовете с активни трудови пазари. 

Към всичко това трябва да се добави и необходимостта от просто възпроизводство на 
жилищния фонд в страната, т.е. необходима е ежегодна замяна на излизащите от 
употреба и негодни вече за живеене амортизирани жилища.  

Нови жилища обаче трябва да се строят не само заради физическата, но и поради 
функционалната амортизация на значителна част от жилищния фонд у нас. Така в 
днешно време се отчита недостиг на модерни, качествени жилища от висок клас, 
търсени от високата средна класа – на фона на свръхпредлагане на сериозно 
амортизирани имоти, неотговарящи вече на съвременните изисквания. Ето защо 
строителните предприемачи в своята дейност трябва да отчитат дългосрочните 
тенденции в демографията, заетостта, социалната структура и кредитните пазари. 
Ролята на държавата в строителството пък е предлагането на достатъчно на брой 
социални (достъпни) жилища, както и провеждането на адекватна жилищна 
политика, вкл. и посредством слабо познатото у нас публично-частно партньорство. 

 

Обществен жилищен фонд и данъчна система  

Каква е целесъобразността от създаване на фонд от обществени наемни жилища в 
нашата страна? По принцип жилищният сектор е ключова съставка на всяка 
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икономика. На строителството на жилища и тяхното обновяване се падат около 1/4 от 
всички инвестиции средно за ЕС. В САЩ преди 2007 г. около 40% от всички 
инвестиции се падат на недвижимите имоти. Строителството може да се използва 
като двигател на икономическото развитие и генератор на работни места. На 
цикличните спадове в икономиката (на които строителството е по-податливо в 
сравнение с другите отрасли ), редица европейски държави отговарят с обновяване на 
жилищния фонд. Строителството е било важен фактор за икономическото развитие 
на Европа след края на Втората световна война, когато е имало остър недостиг на 
жилища. Сега средно за ЕС строителният отрасъл допринася за около 9-10% от БВП 
на Общността. 

Ето и данни на ОИСР за относителния дял на жилищното строителство спрямо БВП в 
някои европейски държави за периода 1970-2005 г.12 

Таблица 3 
Жилищно строителство (% от БВП) 

№ Държава Средно Макс. Мин. 2005г. 
1. Франция 5.4 7.9 4.1 4.6 
2. Германия 6.5 8.2 5.2 5.6 
3. Великобритания 3.6 4.5 2.8 3.9 
4. Ирландия 6.1 13.9 3.7 13.9 
5. Испания 5.4 8.9 4.1 8.9 
6. Полша (1996-2005 г.) 2.6 3.0 2.2 2.7 

Източник: ОИСР. 
 

В България делът на строителния отрасъл с неговите 2 подотрасъла – сградно и 
инфраструктурно строителство, се сви близо 2 пъти – от 8.6% от БВП на страната 
(през 2008 г.) до 5.1% от БВП (през 2012 г.). Съотношението между сградно и 
инфраструктурно (гражданско или инженерно) строителство е приблизително две 
към едно (67 към 33%). Към края на 2012 г. има около 17 300 строителни фирми, в 
които работят около 140 000 души (Границка, 2013, с. 104-106). По данни на 
Камарата на строителите в България (КСБ) безработните в сектора са около 120 000 
души. Произведената строителна продукция остава на относително стабилни нива от 
около 12 млрд. лв. през последните 3-4 години, като основната причина за това е 
инфраструктурното строителство. То се финансира основно от европейски фондове, 
допълнени с национално или общинско съфинансиране. По отношение на сградното 
строителство се говори основно за саниране (обновяване) и енергийна ефективност, а 
частните капитали засега подминават сектора (за разлика от периода до 2008 г.). В 
Централния професионален регистър на КСБ днес има около 4300 фирми – при над 
8000 преди 2008 г. Около 65% от оборота в сектора се дължи на стотина фирми, а за 
малките и средни предприятия остава утехата да работят като подизпълнители или да 
се конкурират за по – малките поръчки на общините. 

                                                            
12 http://www.oecd.org. 
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Важно е да се подчертае, че строителният отрасъл има богати междуотраслови 
връзки, така че отчитайки и свързаните отрасли, делът му спрямо БВП става 
значителен. Днес в Китай например близо 30% от БВП се генерира от строителството 
и свързаните с него отрасли. Според Световната банка обаче здравословният таван на 
този отрасъл в една държава е около 12% от нейния БВП.  

Тук е мястото да се подчертае, че по форма на изграждане в България доминира 
частното жилищно строителство – 99.5% от всички новопостроени жилища за 
пиковата 2008 г. За сравнение, през 1992 г. делът на общественото строителство 
(държавно, общинско и ведомствено) е бил 76.3%, а този на частното (кооперативно, 
индивидуално и частни фирми) – 23.7%. 

Общественият жилищен фонд (държавни, общински и ведомствени жилища) е 
създаден в страните от Западна Европа основно през 30-те и 40-те години на XX век 
поради опасението, че пазарът на частни жилища, отдавани под наем, не би могъл да 
задоволи напълно нуждите на определени категории от населението – социално 
слаби граждани, инвалиди, хронично болни, стари и самотни хора, лица със 
специфични потребности. Освен това общественият сектор на наемните жилища се 
разглежда от правителствата и като начин за осигуряване на по-голяма мобилност на 
трудовия пазар. Общественият жилищен фонд има задържащ ефект върху ръста на 
цените и наемите на жилищния пазар. Тук трябва да се подчертае, че създаването на 
инженерна и социална инфраструктура предшества строителството, а не го следва. За 
успешна жилищна политика местните власти, в сътрудничество с централната власт, 
трябва да осигурят достатъчно терени за ново жилищно строителство, съоръжени с: 

• инженерна инфраструктура – транспортен достъп, електрификация, 
пречиствателни съоръжения, водоснабдяване, канализация и т.н.; 

• социална инфраструктура – магазини, училища, детски градини, болници и др. 

В България инвестициите в социално жилищно строителство и съпътстващата го 
инфраструктура от страна на държавата, общините и европейските фондове, могат да 
се използват като кейнсианско средство за стимулиране на икономическия растеж и 
заетостта в периоди на рецесия. Фактическото изграждане се извършва от частни 
фирми, които са доминиращи в строителството у нас. Така чрез социално жилищно 
строителство държавата може да противодейства на периодично възникващите 
стопански кризи в икономиката.  

Общественият жилищен фонд в България се сви повече от 4 пъти през годините на 
прехода: от 524 000 държавни и ведомствени жилища (през 1988 г.) до около 120 000 
(през 2013 г.). Разпродажбата на общинските жилища на техните наематели беше в 
унисон с ключовия постулат – приватизация на всяка цена, на т.нар. Вашингтонски 
консенсус, наложен от МВФ на страните в преход след 1990 г. Поради 
несъществения дял  на общинските жилища у нас – на фона на общия жилищен фонд, 
държавата практически е лишена от база за провеждане на социална жилищна 
политика – дори и с минимален обхват. Така неолибералната политика по отношение 
на жилищата има 2 основни стълба: 

• приватизация на обществения жилищен фонд; 



Икономически изследвания, кн. 3, 2014 

174 

• пазарен достъп до собствено жилище чрез системата за ипотечно кредитиране от 
страна на търговските банки. 

Абдикацията на държавата от жилищния сектор обаче доведе до сериозна, но 
необявена жилищна криза в България. Тя се изразява в лошите жилищни условия, 
при които живеят много домакинства – голям брой маломерни, пренаселени и 
мизерни жилища. 

Макар на думи социалното жилищно строителство в България да се смята за важно, 
на практика държавният и общинските бюджети у нас трудно биха отделили повече 
финансови средства за неговото финансиране. Цялостната фискална философия в 
страната е ориентирана към ниски преки данъци и съответно ниски бюджетни 
разходи (вкл. за жилищно строителство и благоустройство). Неолибералната логика 
зад философията на ниските данъци е, че за да растат доходите е нужен съществен 
икономически ръст, а той бива стимулиран най-вече от инвестициите. Последните 
пък могат да бъдат привлечени най-вече от чужбина – главно чрез ниски данъци, но 
пък те предполагат и малко преразпределение през бюджета. Впрочем и в повечето 
развиващи се страни, привличането на чуждестранен капитал става чрез своеобразно 
„състезание към дъното“: ниски данъци, слаби регулации за труда и околната среда. 

Специално София би могла да почерпи опит от модела на социално жилищно 
строителство на австрийската столица Виена. На повърхността и двата града имат 
общи неща. Към момента тяхното население доближава 2 млн. души, растат бързо и 
привличат нови хора. Развитието на София след Освобождението през 1878 г. е 
предполагало да наподобява това на Виена. Редица красиви къщи в стил сецесион са 
дело на австрийски архитекти. Днес Виена е най-добрият град за живеене в света (в 
състезание с 233 града, според американската консултантска компания Mercer – 
Попов, 2014, с. 1). Според анализаторската компания Economist Intelligence Unit 
(EIU) през 2013 г. австрийската столица е най-добрият град за живеене в Европа и 
втори в света. 

Решението на община Виена да инвестира в строителство на жилища е взето преди 
90 години (Стоилова, 2014, с. 52), като този подход се следва и до ден днешен. От 
жителите на града 60% обитават домове, които са или изцяло, или донякъде 
финансирани от общината, която притежава 220 000 апартамента за даване под наем 
и това я прави най-едрият собственик на жилища в Австрия. Съществуват и още 
200 000 жилища, частично субсидирани от общината. На година около 11 000 души 
получават ключове за общински жилища. За сравнение, целият общински жилищен 
фонд на София възлиза на около 10 000 жилища. Бюджетът на Виена за 2014 г. за 
ново жилищно строителство и саниране е 690 млн. евро. В тази сума влизат и около 
100 млн. евро, предвидени за целеви помощи на хора с по-ниски доходи. Фокусът на 
общинското строителство е върху жилища, които са икономични и пестят енергия. 
Концепцията, която използва общината, е за социално смесване на хората. Сградите, 
в които инвестира общината, са разположени във всички части на града, така че да 
няма привилегировани квартали. Освен това в една и съща сграда живеят и 
собственици на жилища, и наематели. Пример за обратното, т.е. за жилищна 
сегрегация, са редица градове в САЩ. В тях жилищните райони са разделени на 



Стефан Йотов – Предизвикателства пред жилищната политика в България 

175 

базата на дохода на техните обитатели, т.е. съществуват своеобразни гета за бедни и 
за богати. Важна част от жилищната политика на Виена е и поддържането в добро 
състояние на съществуващите сгради, за да не заприличат старите квартали на гета. 
За саниране на жилища през 2014 г. Виена е предвидила 200 млн. евро, които ще 
субсидират обновяването на повече от 13 000 жилища. Като резултат от всичко това 
там отсъстват резки социални контрасти, следователно се регистрира и ниско ниво на 
престъпност. И ако през 70-те години във Виена съществуват около 40% жилища с 
нисък стандарт на обитаване (например с баня и тоалетна на коридора на етажа ), то в 
днешно време те са само 4%.  

Виенският модел има своя история. По време на Хабсбургската монархия – до 
Първата световна война, жилищата във Виена са били в много лошо състояние. 
Затова през 20-години на XX век социалдемократическото правителство стартира 
мащабна програма за решаване на сложния жилищен въпрос. Общината решава да 
подпомогне жилищното строителство със субсидии. За финансирането на тази 
програма е приета изключително стръмна скала на данъчно облагане: данъкът на 
луксозните  къщи е 18 пъти по-висок от този на обикновените работнически жилища. 
Към 1934 г. община Виена вече има изградени над 60 000 комунални жилища в 378 
комплекса с развито обществено обслужване.  

В рамките на ЕС-28 България е сред държавите с най-висок дял на приходите от ДДС 
в бюджета и с най-ниски данъци върху доходите и печалбата.13 Делът на данъчните 
постъпления плюс социалноосигурителните вноски спрямо БВП средно за ЕС 
възлиза на 39.4% (2012 г.). България – редом с Румъния, Словакия, Латвия и Литва, е 
в групата на държавите с най-нисък дял на данъчните постъпления спрямо БВП – 
едва 27.9%. Данъците върху потреблението (ДДС и акцизи) са били основен 
източник на постъпления в България – 53.3% от данъчните приходи, което е най – 
високият дял в ЕС (средно за Съюза те са 28.5%). Същевременно облагането на труда 
у нас е с най-ниския в ЕС дял в данъчните постъпления – едва 32.9% (при средно за 
Съюза 51%). Данъците върху капитала пък са 13.8% от постъпленията. 

По отношение на данъчните приходи като дял от БВП положението е следното: 

• Приходите от ДДС у нас за 2012 г. възлизат на 9.4% от БВП – при средно за ЕС 
7.2% от БВП. 

• Приходите у нас от данъци върху доходите са едва 5% от БВП – при средно за ЕС 
12.9% от БВП. 

• Приходите от социалноосигурителни вноски у нас възлизат на 7.2% от БВП – при 
средно за ЕС 13% от БВП. 

• Приходите от данъци върху печалбата у нас са само 1,8 % от БВП. 

Ето така социалното жилищно строителство в България, което може да създаде по – 
сериозен обществен жилищен фонд, е минирано от „малкото“ правителство, 
разполагащо с едва 28% от БВП като данъчни постъпления. Към това трябва да се 

                                                            
13 http://www.economix.bg. 
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споменат и строгите ограничения за фискална дисциплина (5-те критерия от 
Маастрихт за членство в Еврозоната), които страната ни трябва да спазва съгласно 
Фискалния пакт от 2012 г.:  бюджетен дефицит до 3% от БВП (до 2% според Закона 
за публичните финанси) и публичен дълг до 60% от БВП (до 40% според същия 
закон).  

 

Заключение 

Жилището (т.е. нуждата от подслон) е благо от първа необходимост за всеки 
индивид. Задоволителните жилищни условия се явяват основна предпоставка за 
пълноценно развитие на отделната личност и качеството на живота й. В България 
макропоказателят „жилищна задоволеност” на населението е с по-висока стойност от 
средното му ниво в ЕС. Процентът на собственост върху жилищата у нас е сред най-
високите в ЕС, а и в света. Основното предимство на 96% собствени жилища в 
България е, че те играят ролята на важен буфер за домакинските бюджети. 
Ежемесечните спестявания за наем сериозно подпомагат финансите на всеки от 
жилищните собственици. Жилищният фонд обаче трябва да бъде анализиран не само 
от количествена, но и от качествена гледна точка. Преобладаващата част от 
жилищата у нас са маломерни, неподдържани и енергийно неефективни, а близо 1/4 
от тях са необитаеми. Същевременно около 48% от жилищата са пренаселени, а 
пренаселеността е основен елемент от качеството на жилищните условия.  
Едновременното наличие на голям брой необитаеми и голям брой пренаселени 
жилища се обяснява основно със съществените регионални дисбаланси в страната. 
Между необитаемите и амортизираните домове пък съществува сериозна зависимост. 
Една голяма част от пустеещите жилища не се обитават именно, защото са сериозно 
амортизирани, т.е. непригодни за нормално живеене. Трябва да се спомене и 
символичният дял на обществения наемен жилищен фонд, който до голяма степен бе 
разпродаден в годините на прехода. 

В ЕС не съществува единна жилищна политика, а по света няма определен идеален 
модел на такава политика. В същото време съществуват някои общи черти и 
принципи в развитието на жилищния сектор в развитите индустриални държави. 
Двете основни цели на жилищната политика са максималната икономическа 
ефективност и социалната справедливост. Жилищната политика следва да 
предотвратява западането и гетоизирането на жилищния фонд, както и да не допуска 
жилищна сегрегация – разделяне на градските райони на база на дохода на техните 
обитатели. Жилищната политика трябва да съдейства и за максимално ефективното 
използване на жилищния фонд, както и да защитава нискодоходните домакинства. 
Опитът на почти всички развити страни показва, че без правителствена намеса в 
пазарните отношения, е невъзможно постигане на адекватно жилищно задоволяване 
– в количествен и качествен аспект. Пазарът е много ефективен в предлагането на 
т.нар. частни блага, докато една от основните функции на държавата е 
обезпечаването на т. нар. публични (обществени) блага. Общественият жилищен 
фонд е създаден в държавите от Западна Европа поради обстоятелството, че пазарът  
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на частни жилища, отдавани под наем, не би могъл да задоволи нуждите на редица 
слоеве от населението. 

Жилищната политика трябва да бъде интегрирана в цялостната социално-
икономическа политика на съответната държава, да се вписва в общата философия на 
държавното управление. В България съществуват над 150 секторни стратегии, но те 
най-често са правени сами за себе си, без финансово обезпечаване и срокове в тях. 
Адекватна жилищна политика у нас трудно може да бъде провеждана в условията на  
най-ниските (спрямо БВП) данъчни постъпления  в ЕС. Ниските данъчни приходи 
предполагат и ниски бюджетни разходи – вкл. за жилищно строителство, 
благоустройство и социална жилищна политика. Днес в България достъпът до 
жилище – покупка или наемане, е преобладаващо пазарен. В развитите държави 
жилището има двойнствен характер – то е както стока, така и социална ценност. В 
България обаче жилището е обект само на пазарните правила. След 1990 г. 
преобладаващата част от държавните и ведомствените жилища бяха приватизирани, 
като в резултат на това общественият жилищен фонд се сви повече от 4 пъти през 
годините на прехода. Абдикацията на държавата от жилищния сектор доведе до 
сериозна, но необявена жилищна криза в България. Тя се изразява в лошите жилищни 
условия и пренаселеността, при които живеят много от домакинствата. Освен това 
жилищата (както новопостроените, така и употребяваните) остават ценово 
недостъпни за голяма част от населението в страната – дори и след близо 40% им 
спад след 2008 г. Относителният дял на обществения жилищен фонд е в пъти по – 
нисък от дела на нуждаещите се лица. 

Стратегическите програмни документи за жилищния сектор са Националната 
жилищна стратегия (приета през 2004 г.) и Националната програма за обновяване на 
жилищните сгради (приета през 2005 г.). Трите основни приоритета на Стратегията 
са обновяването на амортизираните жилищни имоти, строителството на социални 
жилища за нискодоходните домакинства и намаляването на броя на необитаваните 
домове. Десетте години на съществуване на жилищната стратегия показаха нейния 
декларативен характер. Броят на цялостно обновените (санирани) сгради е нищожен, 
а общественото строителство на социални жилища – за продажба или за отдаване с 
редуциран наем, има символични размери. Делът на необитаемите жилища пък не 
само не намаля след приемането на жилищната стратегия, а дори се увеличи – от 15% 
до почти 25%. Днес в България съотношението „брой празни жилища/1 млн. души от 
населението” е около 6 пъти по-високо от средното за ЕС. 

Поради изброените дотук неблагополучия, е необходима актуализация на 
Националната жилищна стратегия на Република България. С оглед на належащите 
промени в областта на жилищната политика у нас, могат да се направят следните 
препоръки: 

• Проблемът с големия брой пустеещи жилища би могъл да се реши в известна 
степен чрез въвеждане на по-висока данъчна ставка за имущественото им 
облагане. Целесъобразно е по – висок имуществен данък да се плаща само за 
пустеещи жилища в градовете, в които има активен имотен пазар. Целта на това 
допълнително облагане би била не толкова да генерира ресурс за общините, 



Икономически изследвания, кн. 3, 2014 

178 

където се намират тези необитаеми имоти, колкото да стимулира собствениците 
им да ги включат в стопанския оборот. Те биха могли или да ги обявят за 
продажба, или за отдаване под наем, като преди това евентуално ги ремонтират. 

• Инвестициите в социално жилищно строителство и съпътстващата го 
инфраструктура, могат да бъдат използвани от страна на държавата и общините 
като кейнсианско средство за стимулиране на икономическия растеж и 
повишаване на заетостта. Жилищният дефицит в една държава по принцип се 
приема за равен на броя на домакинствата, живеещи в социално неприемливи 
домове – било то пренаселени, било то неотговарящи на съвременните изисквания 
за благоустроеност. От тази гледна точка у нас съществува остра нужда от 
обществено строителство на ценово достъпни жилища. Ако обитателите на 
сериозно амортизираните и/или пренаселените жилища можеха сами да се 
справят с проблема си, те отдавна щяха да са го сторили, а статистиката нямаше 
да отчита такива негативни данни за жилищния фонд у нас.  

• Не на последно място в жилищната стратегия трябва да се разпишат редица 
контрациклични мерки – като форма на превенция срещу евентуална поява на 
жилищен балон, подобен на този от периода 2002-2008 г. В България би могъл да 
се очаква ценови бум при имотите след влизането ни в Еврозоната (около 2019-
2020 г.) – по подобие на Ирландия и Испания след присъединяването им към 
валутния блок. Освен това от 2012 г. насам Европейската комисия следи за 
появата на икономически дисбаланси (над определени граници) в страните – 
членки на ЕС. Комисията изпраща ранни предупреждения до съответното 
национално правителство, ако установи например ценови бум на активите. При 
сериозни нарушения тя има право да налага глоби в размер от 0.1% от БВП на 
държавата-нарушител. 
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