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Източник: News.bg 
Дата: 25 септември 2017 
 

Калкулатор смята 99 услуги на Столична община 

 
Електронен калкулатор изчислява 99 услуги, които предлага Столична община, съобщиха от 
общината. 
 
Проектът е на Столична община и българската геоинформационна компания Мапекс. Услугите се 
предлагат от направление "Архитектура и Градоустройство" НАГ. 
Според главния архитект на София арх. Здравко Здравков, с новата ни технологична система 
всички граждани и инвеститори ще изчислят своите разходи и правилно планират своите 
проекти. 
Голяма част от предлаганите от НАГ услуги притежават характерни параметри, които определят 
таксата за тяхното предоставяне. Когато потребител на сайта на НАГ избере конкретна услуга, до 
нея има бутон "Детайли", където се намират всички данни към услугата: име, срок, правно 
основание, цена, освобождаване от такси, пояснения, подписва се от, необходими документи, 
образец на заявление. Когато потребителят избере "Цена", той отива до калкулатора за 
конкретната услуга. 
Параметрите за генериране на цената на услугата са няколко вида: първо параметри като 
разгърната застроена площ (РЗП), линейни метри, брой имоти и брой точки, но и списъци с 
предефинирани стойности като например сграда, ограда и т.н. След като въведе параметрите за 
имота, системата изчислява таксата за конкретния потребител, в зависимост от избраните и 
въведени от него стойности. 
Таксата на специфични услуги зависи и от зоната на строителни граници на Столична Община. 
През интерактивната карта могат да бъдат изпълнени търсения по различни параметри като 
адрес, данни по регулация, данни по кадастрален план, административни актове и по този начин 
всеки може да провери в коя зона се намира имотът, обект на търсената услуга. 
Видео демонстрации и упътване за ползване на калкулатора на Направление Архитектура и 
градоустройство, гражданите може да открият на следния линк: https://www.sofia-
aQk.com/PaQes/Render/950. 
https://news.bg/regions/kalkulator-smyata-99-uslugi-na-stolichna-obshtina.html 
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Строителни фирми от големите градове в България търсят парцели в София  
 

Най-висок е интересът към терени в центъра и източните квартали на столицата, а в по-
бюджетни локации се търсят парцели с добра комуникация, най-вече метро 
 
Търсенето на парцели за жилищно застрояване в София расте заедно с интереса на купувачите 
към сделки с имоти. Необичайно много обаче са запитванията от инвеститори и строители от 
големите градове в страната, съобщава консултантската компания Arco Real Estate. 

https://news.bg/regions/kalkulator-smyata-99-uslugi-na-stolichna-obshtina.html
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Това е отчетлив индикатор за очакванията на строителните фирми за развитието на пазара на 
имоти в столицата в близко бъдеще. 
Най-висок остава интересът към центъра и източните квартали на София, като не липсва такъв и 
към по-бюджетните локации като „Люлин” и „Надежда”. Водещи критерии в избора остават 
близост до метростанция и паркова зона, подчертава компанията. 
Собствениците на парцели невинаги успяват да определят обективно цената на продавания от тях 
парцел, вземайки предвид зоната, в която се намира, и разгънатата застроена площ, която може 
да бъде постигната върху него, допълват от компанията. Трудна е реализацията на парцели, за 
които собственикът има нереалистични очаквания за цената или пък прекалено високите му 
претенции за обезщетение. 
Нерядко някои подходящи терени пък са невъзможни за застрояване, защото имат много 
наследници, които не могат да се разберат помежду си. 
Цени в широки граници 
Най-ниските офертни цени на парцелите за застрояване в София са в кварталите „Дружба” и „Овча 
купел”, отчитат от Arco Real Estate. В „Дружба” те са от 45 до 85 евро/кв.м., като предприемачите 
дебнат да купят или сключат договор за застрояване на терен, намиращ се близо до линията на 
метрото. 
В „Овча купел” интересът също е насочен към зоните около трасето на вече строящия се трети 
метродиаметър. Там собствениците на парцели искат от 70 до 150 евро/кв.м. 
В четирите части на квартал „Надежда” предложенията в сегмента са в много широки граници от 
80 до 320 евро/кв.м. за парцел за застрояване. В съседния квартал „Връбница“ цените са от 60 до 
100 евро/кв.м, като търсенето отново се концентрира около метролинията или трамвая. 
От 60 до 80 евро/кв.м. се предлагат парцелите за застрояване в периферните зони на квартал 
„Люлин”. В центъра на най-големия панелен комплекс в столицата и микрорайоните му, през 
които минава метрото обаче, цените варират от 100 до 230 евро/кв. м. 
В „Красна поляна” офертите варират от 70 до 190 евро/кв.м. В „Карпузица” и „Павлово” офертните 
цени са от 90 до 250 евро/кв.м., а в „Кръстова вада” - от 130 до 360 евро/кв.м., отчита компанията. 
В намиращия се близо до северните поли на Витоша кв. „Бъкстон”, собствениците са обявили 
офертни цени от 90 до 190 евро/кв.м., в съседната Бояна - от 125 до 330 евро/кв.м. В квартал 
„Витоша”, който също е край южната дъга на околовръстното шосе на София, офертите в сегмента 
варират от 60 до 150 евро/кв.м. В Драгалевци пък цените са в диапазона от 110 до 200 евро/кв.м. 
за парцел за застрояване. Малко по-на изток - в „Малинова долина” предложенията са от 50 до 
110 евро/кв.м. 
В центъра, който е най-желан от строителите, на практика предлагане няма, посочва компанията. 
В централните зони на София ново строителство на жилища може да се реализира главно на 
мястото на стара къща или малка кооперация с двор. Някои от терените в центъра обаче са много 
малки и трудно могат да се застроят рационално. 
Офертните цени на парцели в центъра на столицата варират от 120 до 830 евро/кв.м., като на 
главните търговки улици са в диапазона от 1000 до 2500 евро/кв.м. В района на Докторски 
паметник офертните цени на парцелите варират между 700-850 евро/кв.м. В съседния квартал 
„Оборище” собствениците на парцели искат от 350 до 550 евро/кв.м. в зависимост от терена за 
застрояване. В тази зона предлагането също не е високо. 
В източните райони на София цените варират от 190 до 450 евро/кв.м. В района на парк-хотел 
„Москва“ в „Изток“ предлагането е слабо и инвеститорите имат по-големи шансове в зоните, 
граничещи с трасето на демонтираната вече жп линия или близо до автогара „Юг”. В намиращия 
се наблизо „Дианабад” офертните цени на парцелите варират от 150 до 450 евро/кв.м. 
От 110 до 480 евро/кв.м. се предлагат терените в петте части на ж.к. „Младост”. И тук по-високите 
цени са за имотите, разположени близо до метростанциите. 
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http://www.investor.bg/analizi/113/a/stroitelni-firmi-ot-golemite-gradove-v-bylgariia-tyrsiat-parceli-v-
sofiia-247233/ 
 
 
 
 
Източник: Dnevnik.bg 
Дата: 21 септември 2017 
 

Брокерите на луксозни имоти очакват с нетърпение небостъргачите в София 

 
Aпартаментите в непостроените все още небостъргачи в България са все по-търсени от купувачи, а 
брокерите на луксозни имоти нямат търпение да започнат да ги продават. Причината е, че 
младите и заможни българи търсят апартаменти с хубави гледки, оборудвани със съвременни 
смарт системи, усещане за лукс и модерна архитектура, а строените в началото на века сгради не 
отговарят на тези изисквания. 
Това обясни Весела Илиева, изпълнителен директор на българската брокерска компания "Юнийк 
естейтс" при представянето на тазгодишния доклад за световните тенденции в луксозните имоти 
Global Luxury Report. 
Тя посочи, че от компанията очакват с нетърпение небостъргачите, където апартаментите ще са с 
площ от над 400 кв. метра, а височината на таваните - над 3 метра, защото търсенето на такива 
имоти е голямо. По думите й много от тези проекти в момента или се строят, или чакат 
разрешения за строеж. 
Същевременно според нейните прогнози реализирането на всички проекти за високи сгради ще 
доведе до пренасищане на пазара към края на 2018 г. Причината е, че все още преобладават 
клиентите от България, а броят им няма да бъде достатъчен, за да купят всички предлагани имоти. 
По думите на Илиева желаещите да инвестират в подобни имоти са основно 30-годишни, 
работещи в сферата на информационните технологии и с високи доходи. 
"Тези хора пътуват в чужбина, виждат какво се предлага там и го търсят в България", каза Илиева. 
Според данните на "Юнийк естейст" продажбите на луксозни имоти са нараснали с 21% спрямо 
миналата година, като тенденцията е да се търсят повече апартаменти с цел инвестиция. Най-
подходящият за тази цел район в София е около "Докторски паметник", където цените на 
квадратен метър са около 2200 евро, което с 200 евро повече спрямо миналата година. Имотите 
от този район рядко биват обявявани за продажба, а когато това се случи намират купувач в 
рамките на седмица. 
Други квартали, които също са добри за инвеститорите в имоти от висок клас са "Лозенец", "Иван 
Вазов", "Изгрев", "Изток" и тези във "Витошката яка" - "Драгалевци", "Симеоново", "Бояна". Там 
обаче има интерес към новото строителство и затворените комплекси. 
Брокерите забелязват връщането на българския пазар на клиентите, готови да платят над 600 хил. 
евро за имот, както и такива, които купуват "на зелено". Броят на купувачите за първите 9 месеца 
от тази година е с 10% повече спрямо същия период от 2016 г. 
Между купувачите са и заможни чужденци, които искат да се установят в България със 
семействата си като база за достъп в Европейския съюз.  
От една година българската брокерска компания "Юнийк естейст" е част от международната 
платформа за луксозни имоти в света Luxury Portfolio, като на представянето днес присъстваха и 
вицепрезидентите й Стефани Пфефър Антон и Крис Дийц. Чрез партньорите си компанията 
предоставя оферти на българи за покупка на имот в чужбина. Търсят се най-много жилища в 

http://www.investor.bg/analizi/113/a/stroitelni-firmi-ot-golemite-gradove-v-bylgariia-tyrsiat-parceli-v-sofiia-247233/
http://www.investor.bg/analizi/113/a/stroitelni-firmi-ot-golemite-gradove-v-bylgariia-tyrsiat-parceli-v-sofiia-247233/
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Лондон и Виена, в тори дом в Гърция и вили под наем на френската и италианската Ривиера за 
лятото.  
http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/09/21/3046305_brokerite_na_luksozni_imoti_ochakvat_s_neturp
enie/ 
 
 
 
 
Източник: Econimic.bg 
Дата: 23 септември 2017 
 

Цените на старите луксозни имоти в София започват да падат 
 

Рекордният спад на лихвените проценти и активното отпускане на кредити от банките 
раздвижиха пазара на скъпи имоти 
 
Весела Илиева е управляващ партньор в компанията за продажба на луксозни имоти Unique 
Estates, която вече от 1 година е част от международната група на Luxury Portfolio. 
Разговаряхме с нея за бъдещето на по-скъпия сегмент жилища, ограничения пазар в София и 
защо чужденците решават да инвестират в български имоти.  
- В София има много проекти за изграждането на все по-високи и модерни сгради, които 
предлагат и жилищна част. Какво очакват компаниите за луксозни имоти и клиентите, които ги 
търсят от новото строителство? 
- Интересно е какво ще се случи, защото ние нямаме опит като хора, които живеят в такива сгради. 
Знаете, че в т.нар. епк  (едроплощен кофраж) 11-12-етажни сгради има много проблеми, защото 
има много хора. В началото всички са съгласни да плащат такси за поддръжка, да има луксозно 
фоайе, хубав двор, а след няколко години спират да го правят. Това се случи и в много от 
затворените комплекси, които като идея бяха прекрасни, но като мениджмънт в последствие 
нещата не се случиха и те западнаха. Затова за мен е много интересно как ще се организира 
съжителството на толкова много хора. Смятам, че повечето клиенти, които ще купуват имот в 
подобни сгради, ще го правят с цел инвестиция, а не толкова за живеене. Най-високият клас 
клиент търси уединеност и не обича да живее с много хора на едно място. Чакаме с нетърпение 
да видим каква ще е реакцията на нашите клиенти, но истината е, че нямаме опит в такава среда.  
Unique Estates се включва в тези проекти на малко по-късен етап, когато клиентът вече има нужда 
от консултация. Повечето от мащабните сгради в София все още очакват разрешителни. Трябва 
инвеститорът вече да е започнал строителство, да има визуализация, рекламна кампания и тогава 
може да се реализира, тъй като само на проект имоти не се продават. Сделките стават когато 
грубият строеж е вдигнат, клиентът трябва да може да види и усети имота.  
- Какъв е профилът на българския купувач на луксозни имоти? 
- От две години насам възрастовата граница на нашите клиенти започна да спада в тренд с 
развитието на IT индустрията. Имаме все по-млади клиенти, които се занимават с финанси, IT, 
енергетика и границата вече започва от 35 нагоре. Преди, възрастта, на която повечето хора 
решаваха да инвестират в скъп имот, беше над 40 години. Сега бих разделила купувачите на две 
групи – млади семейства с високи доходи и хора над 50 години.  
- Къде си губи балансът между търсенето и предлагането на имоти от елитен тип? 
- В повечето случаи продавачите на луксозен тип имот са хора над 50 години и от тук идва 
сблъсъкът между предлагането и самото търсене. Защото по-възрастните продавачи имат един 
вкус и усещане за живот и продават имоти, строени преди 20 години. А младият клиент пътува, 

http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/09/21/3046305_brokerite_na_luksozni_imoti_ochakvat_s_neturpenie/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/09/21/3046305_brokerite_na_luksozni_imoti_ochakvat_s_neturpenie/
http://www.economic.bg/bg/news/8/tsenite-na-staroto-luksozno-stroitelstvo-zapochvat-da-padat.html
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вижда рекламите и иска съвсем различни неща. Затова много често за нас е изключително трудно 
да намерим подходящ имот. Купувачите са два пъти повече от продавачите. Това е и причината 
луксозните имоти да държат високи цени, защото пазарът е ограничен. Когато едно жилище не 
отговаря на изискванията на клиентите, независимо че преди 15 години то е било луксозно, 
нашият подход е следният – пускаме го на пазара да тестваме и той е този, който ще покаже каква 
е цената му, защото когато влязат купувачите, казват колко биха платили. Затова и цените на 
стария лукс падат, защото той не отговаря на търсенето. Така че, ако човек иска да продаде, 
трябва да се вслуша в пазара.  
Преди 20 години се строяха апартаменти с малки спални, ниски тавани, PVC дограма, тъмен вход, 
но тогава всичко се продаваше. В момента такъв имот дори в Лозенец не може да постигне цена 
1200 евро/кв.м. Независимо че е в скъп район, той не отговаря на критериите на съвременния 
клиент. На тези имоти очакваме цените да падат и те вече започват да падат. А при новото 
строителство очакваме ръст на цените. 
В повечето случаи клиентът иска бързо да вземе решение да купи. Тези, които си търсят имот с 
цел живеене, искат до 2-3 месеца да се нанесат. Жилищата с инвестиционна цел може да се 
избират и до 6 месеца. Това са хора, които в момента имат добра оферта от банка, направили са 
голяма сделка или са получили голям бонус. Затова най-често продаваме имоти, които са 
абсолютно обзаведени и готови.  
- От доклада Ви стана ясно, че се засилва и тенденцията българи да търсят имоти в чужбина. Кои 
са най-предпочитаните места? 
- Тяхната цел за покупка е, че изпращат своите деца да учат в колежи и университети. Виена е 
много предпочитано място, това е най-добрият град за живот. Много е близо, има добри 
университети, цените са приемливи за нашия богат клиент. Затова Виена е най-популярната 
столица, в която българите купуват по-скъпи имоти. Те си имат дори група на българската общност 
във Виена. По-заможните клиенти, които търсят сигурност на средствата си избират Лондон. 
Защото той е такъв град, че каквито и кризи да има цените се възстановяват. Нов пазар за 
българите е Берлин. Вече две години имаме клиенти, които се насочват натам. В източната част на 
града може да купите имот на много добра цена, но сега там цените растат много с всяка година. 
Имаме и клиенти, които купуват имоти в Дубай като целта им е препродажба, а не живеене. Най-
често се купуват имоти на ранен етап и когато сградата е готова, може да продадеш с доста добра 
печалба. Френската ривиера и италианската ривиера са доста скъпи места и там по-скоро се 
взимат имоти под наем за сезона. Алтернативи за покупка на втори дом са ръкавите в Гърция и 
южното ни Черноморие. 
Гърция е друг популярен пазар, но основно ръкавите, които са наблизо. Там е алтернативата за 
втори дом, а другата е по южното Черноморие. Като цените на този тип жилища там и тук са 
сравними, с разликата, че в Гърция може да имаш къща на първа линия и сезонът е по-дълъг, 
докато нашето Черноморие е доста по-скалисто и можеш да получиш гледка, но не и да си до 
водата с плаж.  
- Използват ли се кредити при покупката на луксозен имот? 
- Да, хората много използват заеми от банки. Над 60% от нашите клиенти купуват жилище с 
кредит. Особено тези, които купуват с цел инвестиция. Изчислява се колко ще струва 
апартаментът, каква ще е месечната вноска и ние им казваме за каква сума биха го дали под 
наем. Ако наемът им покрива вноската за кредита, те купуват. Това е страхотна инжекция за 
пазара на недвижими имоти. Именно рекордният спад на лихвените проценти по депозитите и 
активното отпускане на кредити от банките раздвижиха много сектора. Добрите условия ви 
позволяват да дадете много малко от своите спестявания и да купите едно добро жилище, което в 
последствие да ви носи доходност. Имаме клиенти, които купуват, взимат кредит, реновират и 
продават и това е бизнес. И в момента банките са много активни и клиентът казва защо вместо да 
си държа парите вкъщи по-добре да ги инвестирам в жилище, защото имотът наистина ще запази 
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вашите пари. Ако вложите средства в луксозен имот на правилната локация никога няма да 
изгубите пари. Знаете колко хора изгубиха парите си, когато ги държаха в банки.  
- От доклада стана ясно още, че има и чужденци, които са решили да инвестират в недвижимо 
имущество в България. Какъв е техният профил? 
- Те са предимно от мюсюлмански произход. Имаме и клиенти от Индия и Пакистан като 
основната им мотивация е получаването на лична карта. Те избират България, защото е малък 
пазар и може да купят имот на сравнително най-ниска цена сравнение с другите европейски 
държави. Няма заплаха от атентати, тук е сигурно и спокойно място и могат да получат лична 
карта за ЕС, която им дава възможност да пътуват навсякъде. Това е един огромен потенциал за 
България.  
- България ли предлага най-евтините луксозни имоти в ЕС? 
- Да бих казала, че тук жилищата на кв.м са най-евтини в ЕС, но това е в тенденция с нашите 
доходи, които също са най-ниски сравнение с другите европейски държави. Когато дойде клиент 
и каже, че това жилище е много скъпо и за тази стойност мога да си купя имот и във Виена или 
Париж. Но това не е точно така, може да си купите, но в краен квартал. Има огромна разлика да си 
купите имот в центъра на София за 500 хил. евро и за същата сума може да си купите евентуално в 
крайните квартали на тези градове. Но покупката на имот в чужбина изисква много повече 
разходи за поддръжка и по-трудно може да се изтегли кредит. Затова нашите средни цени 
смятам, че са много привлекателни за клиентите, особено за хората които живеят и изкарват 
парите си в България.  
- Какво да очакваме от пазара на висок клас имоти в близко бъдеще? 
- Стабилност. Не очаквам цените да се вдигат, защото в момента търсенето е много по-голямо от 
предлагането, но когато излезе новото строителство те ще изравнят. Клиентът малко ще се 
разконцентрира и по-трудно ще взима решение, което може да доведе до забавяне на сделките, 
тъй като когато има голям избор доста по-трудно се взимат решения. Затова не очакваме ръст на 
цените. Разбира се за т.нар. „трофейни имоти и сгради” стойностите може да скочат много, но 
това са единични случаи, а не масов пазар.  
http://www.economic.bg/bg/news/8/tsenite-na-staroto-luksozno-stroitelstvo-zapochvat-da-padat.html 
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Къде най-често грешат купувачите на имоти? 
 
Bce пoвeчe xopa ce впycĸaт нa пaзapa нa нeдвижими имoти, c идeятa дa зaĸyпят имoт. И дoĸaтo 
oпpeдeлeнo имa мнoгo пpичини зa тoвa в мoмeнтa, тpябвa дa cтe мнoгo внимaтeлни в пpoцeca и 
дa внимaвaтe дa нe дoпycĸaтe cepиoзни гpeшĸи, зaщoтo тe мoгaт и дa ви излизaт мнoгo coлeни. 
Kaĸтo вeчe пиcaxмe, дoбpe e пъpвo дa пpeцeнитe мoжeтe ли дa cи пoзвoлитe пoĸyпĸaтa нa имoт. 
Ha втopo мяcтo, тpябвa дa пpибeгнeтe ĸъм oцeнĸa нa имoтитe, пo paзлични ĸpитepии, зa дa 
пoглeднeтe нa пoĸyпĸaтa oт чиcтo финaнcoвa глeднa тoчĸa. 
Ceгa щe paзглeдaмe, няĸoи oт нaй-чecтo cpeщaнитe гpeшĸи, ĸoитo мoгaт дa нaпpaвят 
пoтeнциaлнитe ĸyпyвaчи нa имoти. 
 He ĸyпyвaйтe имoт, aĸo плaниpaтe cĸopo дa ce мecтитe 
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Πpaĸтиĸaтa coчи, чe зa дa e изгoднa инвecтициятa в eдин имoт, тo тpябвa дa я пpaвитe c xopизoнт 
oт пoнe 10-15 гoдини. Имa мнoгo имoтни ĸaлĸyлaтopи, ĸoитo дa ви дaвaт oтгoвop нa въпpoca, (нa 
бaзa нa тeĸyщитe нивa нa цeнитe нa имoтитe и тexнитe нaeми) ĸoлĸo тpябвa дa живeeтe в имoтa, зa 
дa cтaнe пoĸyпĸaтa мy финaнcoвo пo-изгoднa в cpaвнeниe c нaeмaнeтo мy. 
Bъз ocнoвa нa нacтoящитe цeни нa имoтитe y нac и нивaтa нa нaeмитe, пoвeчeтo имoтни 
ĸaлĸyлaтopи, щe ви пocoчaт, чe пoĸyпĸaтa нa имoт, cтaвa финaнcoвo пo-изгoднa oт живoтa пoд 
нaeм, eдвa cлeд 15, или пoвeчe гoдини. 
He ce зaблyждaвaйтe, живoтът в coбcтвeн имoт, cи имa и cвoятa цeнa. B нeя ce вĸлючвaт дaнъци и 
тaĸcи, aмopтизaция и paзxoди зa oбнoвявaнeтo мy, cлaбaтa мoбилнocт, пpи cмянa нa paбoтнoтo 
мяcтo ĸaтo лoĸaция и дp. 
He пpeминaвaйтe пpeдвapитeлнo зaдaдeния cи бюджeт 
Πpaĸтиĸaтa coчи, чe ĸyпyвaчитe, чecтo ca cĸлoнни в пpoцeca нa избиpaнeтo нa имoт дa пoвишaвaт 
ĸpитepийтe cи, cъoтвeтнo пpeдвapитeлнo oпpeдeлeния cи бюджeт. Πocлeдният oбaчe, нaй-
вepoятнo e oтpaзявaл мнoгo пo-peaлнo финaнcoвитe ви възмoжнocти. 
Яcнo e, чe нa пaзapa винaги щe имa пo-xyбaви, пo-фyнĸциoнaлни, пo-гoлeми и пo-дoбpe 
paзпoлoжeни имoти. Toвa oбaчe, cи имa cвoятa цeнa... A цeнaтa нaй-вepoятнo e пoвeчe oт тoвa, 
ĸoeтo мoжeтe дa cи пoзвoлитe, пo-гoлям ĸpeдит и cъoтвeтнo пo-гoлeми paзxoди зa лиxви. 
Дa живeeтe пo-нaшиpoĸo, мoжe и дa ви ce cтpyвa дoбpa идeя, нo тoвa дo гoлямa cтeпeн идвa в 
пpoтивoвec c eднo oт ocнoвнитe пpaвилa, зa дa тpъгнeтe пo пътя ĸъм финaнcoвa нeзaвиcимocт - 
жиeвeйтe пoд възмoжнocтитe cи! 
He зaбpaвйтe дa ocтaвитe peзepв зa cĸpити paзxoди 
Зaдeлeтe cpeдcтвa зa oбзaвeждaнe, peнoвиpaнe, ĸaĸтo и зa нeoбxoдимитe дaнъци, тaĸcи и 
ĸoмиcиoни, ĸoитo щe тpябвa дa плaтитe пo пътя ĸъм тaĸa мeчтaнaтa пoĸyпĸa. Дoбpe e дa 
пpeдвидитe и нoтapиaлнитe тaĸcи пo пpexвъpлянeтo. He зaбpaвяйтe, чe oбиĸнoвeнo цeнaтa зa 
дoвъpшвaнe и oбзaвeждaнe нa зaĸyпeнитe имoти, мoгaт дa дocтигнaт гpaницитe нa 20-25% oт 
cтoйнocттa нa зaĸyпeния имoт. 
Πpигoтвeтe cи cpeдcтвa зa пъpвoнaчaлнa внocĸa 
Зaдeлянeтo нa cpeдcтвa зa пъpвoнaчaлнa внocĸa, cepиoзнo нaмaлявa pиcĸa oт тoвa дa ви взeмaт 
имoтa. Дa cи ĸyпитe имoт cъc 100% финaнcиpaнe oт бaнĸaтa, ĸpиe cepиoзни oпacнocт, дa нямaтe 
възмoжнocт дa cи плaщaтe внocĸaтa, aĸo ocтaнeтe вpeмeннo бeз дoxoд. 
Eĸcпepтитe пpeпopъчвaт, дa пpибягвaтe дo пoĸyпĸa нa имoт, aĸo имaтe зaдeлeни пoнe 20% oт 
cтoйнocттa мy. B нaй-лoшия cлyчaй, зaдължитeлнo тpябвa дa имaтe cпecтeни, пoнe 10% oт 
cтoйнcocттa нa имoтa. 
Haeмeтe пpoфecиoнaлиcти дa инcпeĸтиpaт имoтa и дa ви ĸoнcyлтиpaт пpaвнo 
Бългapитe, oбичaт дa пpaвят вcичĸo caми. Чecтo зa дa cпecтят oт тaĸcи и ĸoмиcиoни, тe ce 
дoвepявaт нa coбcтвeнитe cи знaния и yмeния. Πoняĸoгa, дopи нe тъpcят пpaвнa пoмoщ oт юpиcти, 
ĸoгaтo пoдпиcвaт дoгoвopи, дaдeни им oт пpeдпpиeмaчи. Peзyлтaтитe, ĸaĸтo caми ce дoceщaтe, 
мoжe дa ca "плaчeвни". 
Πpeдвид нa фaĸтa, чe пoĸyпĸaтa нa имoт, щe e мoжe би нaй-гoлямaтa в живoтa Bи, пoтъpceтe 
пoмoщ oт пpoфecиoнaлиcти. Toвa мoжe дa вĸлючвa, вoдoпpoвoдчици, eлeĸтpoтexници, 
cтpoитeлни инжeнepи, юpиcти и т.н. Дa плaтитe paзxoдa зa тaĸивa инcпeĸции, мoжe дa ви cпecти 
cepиoзни пo paзмep cpeдcтвa, в бъдeщe, aĸo нe cтe зaбeлязaли cepиoзни пpoблeми в ĸyпyвaния 
имoт, или "ĸaпaни" в дoгoвopитe зa пoĸyпĸa. 
https://money.bg/property/kade-nay-chesto-greshat-kupuvachite-na-imoti.html 
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