
Как да планираме покупката на жилище 
от първата до последната стъпка 

РЪКОВОДСТВО НА 
КУПУВАЧА
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Ако сте готови да извървите пътя към собствен дом, направете първата си крачка с нашето Ръководство 

на купувача. Информацията в него ще Ви помогне при избора, ще Ви подготви за нещата, които да 

следите, ще Ви помогне да вземете правилните решения.

Вероятно често сте чували, че покупката на жилище вероятно е най-голямата, която сте правили през 

живота си. И това вероятно Ви прави нервни. От друга страна обаче тази сделка може да е най-добрата 

Ви инвестиция. 

1 Бъдете реалисти относно своя бюджет

2 Кандидатствайте за предварително 
одобрение за ипотечен кредит

3 Изберете своя агент

4 Определете локациите и характеристиките, 
на които държите

5 Идентифицирайте домове, които харесвате 
и насрочете огледи

6 Изградете си виртуална представа за 
имотите

7 Искайте информация за разходите

7 СТЪПКИ КЪМ ЖЕЛАНИЯ ДОМ
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СТЪПКА 1 – БЮДЖЕТЪТ

Ново или старо строителство, самостоятелна къща, редова къща или апартамент… Каквото и да 
изберете, то трябва да отговаря на вашия начин на живот и доходи. Бъдете внимателни с финансовия 
ангажимент, който поемате, тъй като вероятно ще е дългосрочен.

Ако купувате с ипотека, златното правило е вноската да не надвишава 1/3 от семейния месечен 
доход. Разходите по прехвърляне на имота, за ремонт и обзавеждане са еднократни, но значими. Не 
пропускайте да ги включите в уравнението.

СТЪПКА 2 – ИПОТЕЧНИЯ КРЕДИТ 

Получаването на предварително одобрение за жилищен заем е ключово, защото определя финансовата 
рамка на покупката. Вашият кредитор ще провери финансовото Ви състояние, за да определи какъв 
заем може да Ви отпусне и какви условия са подходящи за Вас. Кандидатстването за ипотека изисква 
писмено заявление и включва съпътстваща документация. Преди да започнете процеса, е добре да 
знаете няколко неща:

• Банката ще провери кредитната Ви история. Това ще даде на кредиторите поглед отвътре и те ще 

преценят риска по вашето финансиране;

• Подгответе се за проверка на трудовото Ви досие. Кредиторът ще прегледа предишните Ви 

работодатели, колко време сте прекарали на предните позиции, с какво заплащане… Целта е да се 

увери, че нямате големи пропуски в доходите и сте в състояние да погасявате редовно вноските по 

ипотеката си;

• Банката ще прегледа баланса между активите и дълговете Ви. За кредитора е важно да знае какво 

е съотношението между дълг и доходи, за да прецени дали те са достатъчно, за да обслужвате нов 

кредит.
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СТЪПКА 3 – ИЗБЕРЕТЕ СВОЯ БРОКЕР

Проучете онлайн агентите за недвижими имоти, прочетете отзиви и поискайте препоръки. Изберете 
някой, на когото имате доверие. Изключително важно е Вашият агент по недвижими имоти да ви 
кара да се чувствате удобно, да Ви изслушва и да уважава вашите възгледи. Търсете опитен брокер. 
Поинтересувайте се с колко други клиенти работи в дадения момент. Ако са много, дали ще получите 
необходимото внимание? Попитайте Вашия агент как ще протече процесът на покупка на жилище и 
какво се очаква от Вас. Искайте информация доколко е запознат с кварталите, които Ви интересуват. 

СТЪПКА 4 – ЛОКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОИТО ТЪРСИТЕ

• Определете желаните от Вас квартали и в кои части от тях предпочитате да живеете;

• Помислете от колко спални, бани и от какви квадратни метри жилищна площ се нуждаете. Ако 

търсите апартамент, кои са предпочитаните етажи

• Отбележете кои удобства са задължителни за Вас и кои бихте искали да имате, но не на всяка цена;

• Преценете добре Вашите нужди от открито пространство – двор или тераса.

СТЪПКА 5 – ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ ЖЕЛАНИТЕ ИМОТИ

След като изчистите критериите си, помолете Вашия агент да изпрати обяви, които отговарят на Вашето 
търсене. Набележете тези от тях, които искате да видите на място и поискайте да се организира оглед.

7 СТЪПКИ КЪМ ЖЕЛАНИЯ ДОМ
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СТЪПКА 6 – ВИРТУАЛНА ПРЕДСТАВА ЗА ИМОТА

Всеки от нас първоначално придобива представа за даден имот, преглеждайки снимки и описания. 
Анализирайте тази информация, за да придобиете предварителна представа за жилището. Отделете 
време и отбележете къде са прозорците и каква е естествената светлина в помещенията. Опитайте 
се да си представите как ще изглеждат вашите мебели в пространство. Ако домът на снимките е без 
обзавеждане, разположете мислено мебели в стаите. 

Обърнете внимание на необходимите ремонти и обновяване. Жилището може да не е напълно във Ваш 
стил или да се нуждае от подобрения. Вижте кои елементи от дома бихте променили. Боядисването, 
например, е лесна, сравнително евтина промяна, която обаче прави огромна разлика в един дом!

Много хора не обръщат внимание на заобикалящата среда, когато разглеждат даден имот онлайн. 
Независимо дали става дума за малък балкон или за голям заден двор, откритото пространство 
определено е нещо, което също е важно да усетите. Помислете за поддръжката и как ще я организирате 
през различните сезони. Ще трябва ли да подрязвате дървета или да чистите сняг от голяма алея?

СТЪПКА 7 – ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ

Ако купувате жилище, което вече е обитавано, е важно да получите представа какви са разходите за 
сметки и данъци. Поискайте такава от собственика при огледа. Изяснете има ли неплатени фактури за 
ток, вода, парно или други комунални услуги. Ако има такива, е важно те да бъдат изчистени преди да 
прехвърлите партидите. Ако купувате имот под възбрана или празно жилище, където водата е спряна, 
свържете се с местното ВиК дружество и проверете за счупени или повредени тръби.

НАКРАЯ

Ако сте минали през описаните етапи и сте се спрели на конкретно жилище, оставете Вашия брокер да 
задвижи процедурата по капариране на имота и приключване на сделката. 

ЧЕСТИТО! ВЕЧЕ СТЕ СОБСТВЕНИК НА НОВ ДОМ!



Отдел “Жилищни имоти”

T +359 (2) 805 90 90     
e-mail: residential@cwforton.com
www.fortonhomes.com

Ако имате въпроси относно 
покупка или продажба на имот, не 
се колебайте да се свържете с нас!

Ние сме на разположение за 
безплатна консултация.


