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СЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИЗИНГА
НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Гл. ас. д-р Божидар Чапаров

Въведение

Недвижимата собственост е особен вид актив, осигуряващ материалната
основа на всеки сектор от националното стопанство. Във връзка с това, като
основен показател за икономическото развитието на една държава могат да
бъдат разглеждани средствата, които се отделят от бизнеса за модернизация
на съществуващите и изграждане на нови производствени мощности. Традици-
онно за тази цел се използва финансиране, осигурено чрез собствен капитал или
кредит. В условия на финансова и икономическа криза, при отсъствие и недо-
стиг на собствени средства и завишени кредитни стандарти от страна на бан-
ковите институции, се налага да бъдат търсени алтернативни форми на финан-
сиране придобиването на недвижима собственост. Една от тези форми, която
все още не се прилага в достатъчна степен у нас, е лизингът.

Целта на тази статия е чрез изследване състоянието на лизинга на недви-
жима собственост в България в периода 2005-2010 г. да бъдат очертани пробле-
мите при неговото развитие и посочени възможности за тяхното преодоляване.

Защитава се теза, че лизингът на недвижима собственост има потенциал
за развитие у нас и активното му приложение с предимствата, които предоста-
вя, може да съдейства за обновяване на производствените мощности с цел
структурно преустройство на икономиката.

За целите на изследването лизингът на недвижима собственост е дефини-
ран като придобиване от лизингодателя на собственост върху посочен от лизи-
гополучателя недвижим имот, от предварително определен от него продавач и
предоставянето му срещу заплащане, за временно владеене и ползване за пред-
приемачески цели с право на последваща покупка.

1. Показатели за състоянието на лизинга
на недвижима собственост в България

Ранния етап от развитие на свободния лизингов пазар в България се беле-
жи от симптомите на преход от командно-административна към пазарна иконо-
мика. На този етап участниците в него практически не обръщат внимание на
лизинга на недвижима собственост. Засилената конкуренция между лизингови-
те компании след влизането на страната в европейското икономическо простран-



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
120

ство и определено благоприятната макроикономическа среда, в която функцио-
нира българската икономика до края на 2008 г., обаче, повишават техния инте-
рес към недвижимата собственост като обект на лизинг.

В условията на макроикономическа стабилност, стойността на недвижи-
мото имущество по нови договори за лизинг непрекъснато нараства (табл. 1).
Регистрираният ръст на сключените нови договори за финансов лизинг на не-
движимо имущество за 2008 г. е от над 88%, спрямо предходната. Така от обща
стойност 172,6 хил. лв. те достигат 326 хил. лв. С повишение от над четири пъти
спрямо 2005 г. и 2006 г., недвижимото имущество е активът с най-висок ръст на
лизинг в този период. Като основни причини за това се разглеждат високия
темп на нарастване на БВП и увеличения поток на ПЧИ през периода. Те оси-
гуряват възможност да се генерира допълнителен икономически ресурс, който
се насочва за активизиране на предприемаческата инициатива. Вследствие на
това, относителният дял на инвестициите, измерени чрез бруто образуването
на основен капитал в крайно използвания БВП, ежегодно нараства и през 2008 г.
е над 30% (23 283 млн. лв.)1. Този висок темп на изменение на относителния дял
на инвестициите в използвания БВП осигурява необходимата основа за проти-
чащото технологично преструктуриране на производствената система и устой-
чив икономически растеж.

В резултат от глобалното забавяне в сектора на недвижимите имоти, за-
почнало вследствие на световните икономически процеси, през 2009 г. се на-
блюдава обръщане на еднопосочната тенденция. В края същата година стой-
ността на новите договори по финансов лизинг на недвижимо имущество възли-
за на едва 49,3 хил.лв. При влошаващите се макроикономически показатели
предприятията вече не инвестират и силно ограничават придобиването на не-
движима собственост. Регистриран е спад на годишна база от над 6,5 пъти.

Предприетите от правителството антикризисни мерки дават своите поло-
жителни сигнали и през 2010 г. се забелязва частично възстановяване на лизин-
говия пазар на недвижимо имущество. Сключените нови договори за финансов
лизинг през годината регистрират увеличение близо три пъти спрямо предход-
ната година и достигат сума от 139,7 хил. лв. Тук следва да се отбележи фактът,
че лизингът на недвижимо имущество е единственият сегмент, който увелича-
ва дела си в портфейла на компаниите от сектора. В процентно съотношение, за
една година делът на лизинга на недвижими имоти се увеличава от 4,3% в края
на 2009 г. до 17,4% от всички нови договори за финансов лизинг в края на 2010 г.
При останалите активи се наблюдава намаление в дела им (фиг. 1).

1 Изчислено по данни на НСИ, уеб сайт: http://www.nsi.bg/index.php.
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Таблица 1

Разпределение на новите договори за финансов лизинг
по години и вид актив2 (хил. лв.)

Вид на актива 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Машини,

съоръжения и
индустриално

оборудване

311 979 511 104 702 814 1 045 070 310 571 186 651

Компютри и
друго

електронно
оборудване

5 939 15 343 46 595 33 424 14 972 14 491

Товарни и
лекотоварни
автомобили

227 213 411 173 774 739 1 027 825 212 645 195 443

Леки
автомобили 274 131 519 607 994 278 1 335 471 438 109 238 414

Недвижимо
имущество 80 207 76 721 172 644 325 960 49 269 139 742

Други 36 796 54 849 74 021 246 547 115 321 30 250
Общо: 936 265 1 588 797 2 765 091 4 014 297 1 140 887 804 990

Забележка: Данните за 2005 г. са от Българска асоциация за лизинг
(БАЛ). За 2006-2010 г. данните за от БНБ и БАЛ.
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Фиг. 1. Процентно съотношение на нови договори
за финансов лизинг по типове активи за периода 2004-2010 г.

2 Изчислено по данни на БНБ, уеб сайт: http://www.bnb.bg и Българска асоциация за лизинг, уеб
сайт: http://www.leasing-bulgaria.org.
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Счита се, че това нарастване се дължи на увеличените сделки с обратен
лизинг в този сегмент3. Чрез използване на този вид лизинг в условията на све-
товна икономическа криза, значителна междуфирмена задлъжнялост в страна-
та и недостиг на финансов ресурс, се постига двустранен ефект. От една стра-
на, срещу продажбата на имот на лизингова компания предприятията получа-
ват свеж паричен ресурс и погасяват с него задължения към други кредитори.
От друга страна, лизинговите компании получават възможност за развитие на
дейността като компенсират спада в сегментите, които традиционно са силни
(лизинг на леки автомобили, товарни и лекотоварни автомобили, машини, съоръ-
жения и оборудване), но не са активни в настоящата икономическа обстановка.

Нарастването дела на лизинга на недвижимо имущество през 2010 г. се
свързва и със завършеното през годината строителство на проекти, чието из-
граждане е започнато през 2007-2008 г. Касае се предимно за договори, при
които реално погасителният план стартира след като обектът е въведен в екс-
плоатация. Прилагат се при изграждане на производствени предприятия, голе-
ми бизнес сгради и търговски площи.

Регистрираната през 2010 г. активност се свързва и с това, че водещите
лизингови компании, опериращи на пазара на недвижима собственост у нас, са
предимно чуждестранни, които притежават необходим опит и финансова неза-
висимост, или филиали на международни финансови институции. Чрез лизинг на
недвижима собственост те диверсифицират своята дейност.

Независимо от изброеното, за разлика от други страни в Централна и За-
падна Европа, у нас все още няма специализирани единствено и само в лизинг
на недвижими имоти лизингови компании. Това се разглежда като една от при-
чините, поради която този вид лизинг заема сравнително малка част от порт-
фейла на лизинговите компании у нас. Въпреки регистрирания през последната
година ръст, за изследвания период той е средно 6-8 на сто, максимум 17%
през 2010 г.4 Най-висок дял от новите договори за финансов лизинг през години-
те продължават да заемат леките автомобили, следвани от товарните и лекото-
варни автомобили, машини, съоръжения и индустриално оборудване.

По-агресивната рекламна политика от страна на банките по отношение на
продуктите, които предлагат и начините за тяхното полпуляризиране, се раз-
глежда като друга причина лизингът на недвижими имоти да не е достатъчно
привлекателен продукт за голяма част от предприемачите.

На следващо място е фактът, че за разлика от банките, лизинговите ком-
пании търсят единични, по-големи стойности на актива. Част от тях поставят
долен праг на финансиране5.

3 Вж. Чапаров, Б. Обратният лизинг като възможност за възстановяване на пазара на бизнес имоти
в условия на финансова криза. Сборник доклади от научно-практическа конференция „Пазар и
управление на недвижима собственост в съвременните условия”, УНСС, С., 2009.

4 По данни на сп. „Имотът” бр. 32/ 2008, в някои страни този процент достига 50.
5 При Райфайзен лизинг този праг е 1 млн. лв.
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Таблица 2

Разпределение на новите договори за оперативен лизинг
по години и вид актив6 (хил. лв.)

Забележка: Данните за 2005 г. са от Българска асоциация за лизинг.
За 2006- 2010 г. данните за от БНБ и БАЛ.

Вид на актива 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Машини, съоръжения
и индустриално

оборудване
2 049 766 1 821 645 2 939 1 089

Компютри и друго
електронно оборудване 0 256 38 50 8 0

Товарни и лекотоварни
автомобили 1 317 9 712 16 088 29 874 9 034 6 852

Леки автомобили 8 053 20 474 26 397 33 864 19 744 25 806

Недвижимо имущество 0 293 0 0 1 558 0

Други 0 0 0 0 63 0
Общо: 11 419 31 501 44 344 64 433 33 346 33 747

6 Изчислено по данни на БНБ, уеб сайт: http://www.bnb.bg и Българска асоциация за лизинг, уеб
сайт: http://www.leasing-bulgaria.org.
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Фиг. 2. Процентно съотношение на нови договори
за оперативен лизинг по типове активи за периода 2005-2010 г.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
124

Процентното съотношение на новите договори за оперативен лизинг е пред-
ставено на фиг. 2. Става ясно, че за целия изследван период най-висок е този
процент при оперативен лизинг на леки автомобили, като за 2010 г. надхвърля
70%. Тук следва да се има предвид, че леките автомобили традиционно са
водещ лизингов актив по целия свят и България не прави изключение.

Като основна причина в разпределението на новите договори за операти-
вен лизинг (с изключение на 2006 г. и 2009 г.) да не са регистрирани такива се
посочва, че много от договорите за оперативен лизинг се приравняват към до-
говори за наем и не се регистрират като лизингови.

За периода до 2008 г. включително, при отчитане разпределението на ли-
зинговите вземания (нетна стойност) по договори за финансов лизинг, тенденци-
ята е към трайно повишение (табл. 3). Регистрираният ръст на вземанията от
лизинг на недвижимо имущество през 2008 е 89% (219,6 хил. лв.) на годишна
база. През 2007 г. нарастването е с над 53% спрямо предходната. Еднопосоч-
ната тенденция към непрекъснато нарастване отново се обръща през 2009 г.,
когато е регистрирано намаление при вземанията с малко над 7%. През 2010 г.
обаче лизинговите вземания по довори за финансов лизинг от недвижимо иму-
щество единствени регистрират ръст и то с 23% спрямо предходната, като в
абсолютни стойности нивото е по-високо от това през 2008 г.

Независимо от тава, вземанията по договори за финансов лизинг от недви-
жимо имущество в изследвасния период (с изключение на 2010 г.) не надвиша-
ват 10% от общя обем (фиг. 3).

Таблица 3

Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по догово-
ри за финансов лизинг7 (хил. лв.)

Вид на актива 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Машини, съоръжения и

индустриално оборудване 301327 623513 1010198 1552404 1341896 1053849

Компютри и друго електронно
оборудване 6864 17268 55544 53470 42960 32847

Товарни и лекотоварни
автомобили 264531 592881 976108 1542200 1167708 931798

Леки автомобили 285245 751526 1236994 1906681 1607471 1169393
Недвижимо имущество 95584 160133 246110 465751 433950 533974

Други 49291 53598 79234 233437 305721 233575
Общо: 1002842 2198919 3604189 5753942 4899706 3955437

7 Изчислено по данни на БНБ, уеб сайт: http://www.bnb.bg и Българска асоциация за лизинг, уеб
сайт: http://www.leasing-bulgaria.org
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На таблица 4 е показано разпределението на лизинговите вземания (нетна
стойност) при договорите за оперативен лизинг. Общата тенденция до 2009 г.
включително е към повишение на стойностите. Тя се поддържа предимно от
лизинговите вземания по договори за оперативен лизинг на леки, товарни и ле-
котоварни автомобили.

Фиг. 3. Процентно съотношение на лизинговите вземания
по договори за финансов лизинг по типове активи

за периода 2005-2010 г.

При лизинговите вземания по договори за оперативен лизинг на недвижимо
имущество тенденцията е към намаление на стойностите до 2008 г. включително.
Спадът тук е от 53% (2007 г. спрямо 2006 г.) до почти 70% (2006 г. спрямо 2005 г.).

Таблица 4

Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност)
по договори за оперативен лизинг (хил. лв.)
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Вид на актива 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Машини, съоръжения и

индустриално оборудване 1 267 1 061 1 926 1 414 2 928 2 805

Компютри и друго
електронно оборудване 465 332 116 59 39 25

Товарни и лекотоварни
автомобили 3 507 8 835 18 725 17 446 19 657 15 231

Леки автомобили 15 989 27 686 36 603 49 333 56 442 51892
Недвижимо имущество 738 224 105 45 1 561 1 378

Други 366 0 0 0 0 0
Общо: 22 332 38 138 57 502 68 297 80 627 71 331
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Силно впечатление прави и фактът, че лизинговите вземания по операти-
вен лизинг в процентно отношение са едва малко над един процент от всички
вземания (фиг. 4). И тук основна причина е, че договорите за оперативен лизинг
се приравняват към договори за наем и не се отчитат като лизингови.

Фиг. 4. Процентно съотношение на лизинговите вземания
по договори за оперативен лизинг по типове активи

за периода 2005-2010 г.

От представените в таблица 5 данни става ясно, че в сектор „Операции с
недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги” разпределени-
ето на лизинговите вземания, както по нови договори за лизинг, така и при нет-
ните лизингови вземания през целия изследван период също не надвишават 10%.

Таблица 5

Разпределение на лизинговите по вземания операции с недвижимо и
движимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги8
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2007 г.
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По нови договори за лизинг
(хил. лв.)

Нетни лизингови вземания
(хил. лв.)

Период
сума % от всички

вземания сума % от всички
вземания

2005 - - 18 631 1,82
2006 61 057 3,76 62 284 3,11
2007 171 638 6,11 292 280 7,98
2008 298 512 7,32 467 450 8,03
2009 65 824 5,61 377 672 7,58
2010 54 135 6,45 306 433 7.61

8 Изчислено по данни на БНБ, уеб сайт: http://www.bnb.bg и Българска асоциация за лизинг, уеб
сайт: http://www.leasing-bulgaria.org
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Всичко това дава основание да се твърди, че лизингът на недвижима соб-
ственост все още е относително неразвит сегмент в България със заложен по-
тенциал за развитие. Регистрираният през последната година от изследвания
период ръст е индикатор за повишен интерес от страна на участниците на имот-
ния пазар към лизинга и показва, че представителите на бизнеса започват да се
обръщат към нови финансови инструменти. Както при всеки нов за икономи-
ческата практика в страната пазарен иструмент, развитието на лизинга на не-
движима собственост се сблъсква с редица трудности и ограничения не само
от обективен, но и от субективен характер.

2. Проблеми пред лизинга на недвижима собственост
в България и насоки за неговото развитие

Независимо, че пазарът се развива възходящо, 8-10% се считат за изклю-
чително малък дял. В повечето развити пазари този процент варира между 20-
25%9. За да бъдат предприети адекватни мерки за повишаване дела на лизинга
на недвижима собственост, е необходимо да бъдат дефинирани причините, кои-
то възпрепятстват неговото развитие. Като основни от тях могат да се посочат
следните:

• Сложност при реализацията на лизинговите сделки с недвижима соб-
ственост. От една страна, това е свързано с продължителния нормати-
вен срок на използване на недвижимите имоти, което предполага дългос-
рочни договори за лизинг. Спазването на условията по такива договори
е твърде трудно и сложно, от гледна точка на степента на отвореност на
българската икономика към световните икономически процеси. От дру-
га страна, стойността на обектите на недвижима собственост по прави-
ло е твърде висока и изисква лизинговите компании да разработват стъпа-
ловидни финансови инструменти с използване на привлечен ресурс. Това
допълнително усложнява сключването и управлението на сделките по
лизинг на недвижима собственост.

• Отсъствие на подготвени специалисти и опит в младите лизингови ком-
пании за работа с лизинг на недвижима собственост. В хода на изслед-
ването се установи, че към момента едва шест-седем лизингови ком-
пании у нас реализират близо 90 на сто от сделките. Сред тях са Ерсте
Груп Иморент, Пиреус Лизинг, Райфайзен Лизинг, Интерлийз, Хипо Алпе-
Адрия Лизинг, И Еф Джи Лизинг, ДСК Лизинг10.

• Не е предвидена законодателна възможност за ускорена амортизация
на обектите на недвижимата собственост или използване на друг вид
данъчни облекчения, което е характерно за страните с развит лизингов
пазар. Липсата на стимули и облекчения не стимулира използването на
лизинга и не позволява „разгръщане” на предимствата му в пълна сила.

9 В някои държави като Чехия този процент е 35.
1 0 За сравнение БНБ отчита над 70 лизингови дружества.
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• Лизингът на недвижими имоти не е атрактивен за спекулантите на паза-
ра поради факта, че лизинговата компания си запазва собствеността
върху обекта, което затруднява препродажбите.

• Наличие на психологическа бариера в българските граждани, свързана
с нагласата да притежават собственост върху имота, който използват.
Това е причина фокусът на този вид лизинг у нас изцяло да е върху
корпоративния клиент.

• Недобро познаване на механизма на лизинговите сделки от предприе-
мачите.

• Недостатъчна рекламна и разяснителна кампания от страна на лизин-
говите компании.

Положителните очаквания, свързани с развитие на лизинга на недвижима
собственост, са обусловени от напредъка на процесите по синхронизиране на
родното законодателство с това на страните от Европейския съюз. Това до
голяма степен ще допринесе за развитие на по-благоприятна инвестиционна
среда и ще позволи сключване на дългосрочни лизингови договори, като гаран-
тира спазване на условията по тях.

Навлизането на чуждестранни инвеститори ще отвори икономиката към
съвременните икономически модели и инструменти, доказали своята ефектив-
ност в страни с утвърдени пазарни принципи. Това ще съдейства лизингът на
недвижима собственост да се популяризира, особено в областта на търговски-
те и промишлените обекти. Очакванията са редица финансови групи да започ-
нат да пренасочват средства от банките към лизинговите си дружества. От
една страна, тези очаквания са свързани с възходящото развитие на този фи-
нансов продукт, от друга – с по-малкото регулации, в сравнение с банките, и от
трета – поради липсата на изисквания за минимални задължителни резерви на
лизинговите компании. При тези условия се предполага голяма част от ресурса
на лизинговите дружества да се насочи към финансиране за придобиване на
недвижима собственост.

Във връзка с посоченото по-горе са и други очаквания, а именно наред с
чистото финансиране лизинговите компании да започнат да предлагат и допъл-
нителни услуги като управление на проекти, проектиране и строителство на соб-
ствен риск. Това би могло да бъде осъществено чрез прилагане на лизингова
схема, при която лизингодателят получава собствеността върху строителния
терен или правото на строеж и всичко, което бъде построено до момента, в
който лизигополучателя изплати цялата сума по лизинговия договор. По същно-
стта си тази форма наподобява инвестиционно кредитиране, но съчетава в себе
си предимствата по отношение на разсрочване на ДДС и по-продължителен
срок.

Иновативна е идеята за разработване и приложение на финансова схема,
при която лизинговите компании да участват в специално създадени дружества
и чрез тях да финансират изграждането на дадени обекти. Същността на тази
идея се крие в спестяване на данъци при прехвърляне собствеността на имота
от лизинговата компания към клиента след изтичане на лизинговия период.
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За да бъдат преодолени изведените проблеми и реализирани вижданията
за развитие на лизинга на недвижима собственост у нас, се счита за необходи-
мо да бъдат реализирани някои предложения, свързани с това.

На първо място, разработка на система от стимули и облекчения за учас-
тниците в лизинговите сделки. Като възможни се разглеждат въвеждането на
ускорена амортизация на недвижимо имущество, обект на лизинг, както и данъ-
чни облекчения за участващите субекти. Визират се освобождаване от местен
данък и намаляване на дължимите държавни такси при прехвърляне на соб-
ствеността, по-ниска ставка на ДДС и др. Това би разширило приложението на
лизинга на недвижима собственост и би позволило на предприятията от малък
и среден тип по-плавно и с по-малки сътресения да излязат от кризата.

На второ място се счита за необходимо, по инициатива на Национално
сдружение Недвижими имоти, съвместно с Българската асоциация за лизинг и
съдействието на администрациите по места, да бъдат създадени регионални
консултантски центрове. Дейността на тези центрове следва да бъде финанси-
рана от лизинговите компании и подчинена на изпълнение на конкретни задачи.
Задачите на консултантските центрове могат да бъдат формулирани като:

• Популяризиране предимствата на лизинга като форма на финансиране
придобиването на недвижима собственост. Във връзка с това би могло
да се провеждат разяснителни кампании с цел преодоляване на психо-
логическата бариера, свързана с липсата на собственост върху имота
до окончателно изплащане на лизинговите вноски.

• Разкриване на спецификите и начините за усъвършенстване на лизинго-
вите операции в областта на финансовото обезпечаване, юридическата
защита, счетоводното отчитане и данъчното облагане

• Оказване на методическа помощ при разработване на бизнеспланове,
инвестиционни проекти и др.

• Анализ на причините, препятстващи развитието на лизинга на недвижи-
ма собственост и на тази основа изготвяне на предложения за измене-
ния и допълнения в нормативната материя.

• Периодично провеждане на дискусии, форуми и семинари за всички за-
интересовани, на които висококвалифицирани специалисти от водещи ком-
пании, притежаващи ноу-хау и дългогодишен опит в сферата на лизинга
на недвижима собственост и строителни проекти да предлагат оптимал-
ни решения за финансиране по мярка на отделното предприятие.

• Подготвяне и издаване на спомагателни брошури и пособия. Организи-
ране на реклами и разяснителни кампании в специализирани издания и
средствата за масово осведомяване.

Участието на администрациите по места ще позволи на регионалните кон-
султантски центрове да извършват системен мониторинг на свободно и неекс-
плоатирано недвижимо имущество по области и общини към даден момент
(напр. тримесечие, шестмесечие, година). Тези данни да бъдат систематизи-
рани и публикувани в единна информационна мрежа, обслужваща безвъзмезд-
но или при облекчени условия стопанските субекти от региона. Обезпеченият



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
130

достъп до информация се очаква да доведе до намаляване на разходваните
време и средства на стопанските субекти и като краен резултат, да повиши
ефективността от дейността на всички равнища.

Заключение

В условията на намалени спестявания и затруднен достъп до кредитен
ресурс, породени от повишаване на кредитните стандарти и намаление на па-
зарната стойност на обезпеченията, нараства значението на лизинга на недви-
жима собственост като фактор за успешна дейност на субектите в национална-
та икономика. Неговото приложение подпомага обновяването на производстве-
ните активи, като освобождава парични средства за организация на производ-
ствените процеси и така стимулира инвестиционната активност.

Извършеният в хода на изследването анализ е основание за направените
предложения, от които се очаква в значителна степен да повлияят положително
върху развитието на лизинга на недвижима собственост в България. За да бъдат
работещи дадените предложения, следва в дискусията, свързана с развитието
на лизинга на недвижима собственост, да бъдат привлечени местната, изпълни-
телната и законодателна власт, браншовите организации, научните среди и всички
субекти, участващи в реализацията на лизинга на недвижима собственост.

STATE  AND  PROSPECT  IN  THE  DEVELOPMENT  OF  THE  LEASING
OF  REAL  ESTATE  IN  BULGARIA

Chief Assist.  Prof.  Dr  Bozhidar  Chaparov

Abstract

In the article there is studied the development of the leasing of real estate in Bulgaria for
the period 2005-2010. As a result of the conducted analysis there is drawn the general conclusion
that this form of financing is not sufficiently used in this country. On the basis of the issues
drawn out, there are made suggestions as to their solution, which would have a positive effect
on the development of this kind of leasing. It is noted that in order to implement the above
suggestions it is necessary to unite the efforts of the central and local authorities, branch
organizations, academic circles and all subjects directly involved in this type of financing the
acquisition of real estate.
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СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА
НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ

Гл. асс. д-р Божидар Чапаров

Резюме

В статье исследуется развитие лизинга недвижимости в Болгарии в период 2005-2010
г. В результате проведенного анализа налицо вывод, что эта форма финансирования в
недостаточной мере применяется в нашей стране. На основе обозначенных проблем
сделаны предложения их разрешения, которые должны повлиять положительно на разви-
тие этого вида лизинга. Отмечено, что для реализации данных предложений необходимо
объединить усилия центральной и местной власти, отраслевых организаций, научной
среды и всех субъектов, непосредственно участвующих в этой форме финансирования
приобретения недвижимости.


