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принос в развитието на 
националната икономика, за 
Бизнес личност на годината, 
за Мениджър на годината и 
притежава Почетен знак за 
особен принос в развитието 
на Националното сдружение за 
недвижими имоти. От 2016 г. до днес 
„Явлена“ е печелила 7 награди в годишния 
конкурс на imoti.net (единствен в сферата 
на недвижимите имоти в страната), сред 
които за най-добра агенция, най-добър сайт, 
най-добър брокер, както и специална награда 
за устойчиво развитие. Настоящият приз за 
Superbrand на България е втори за „Явлена“.

Продуктът

„Явлена“ предлага посредничество при покупко-
продажби и наеми на недвижими имоти, 
както и различни по вид пазарни анализи 
и маркетингови проучвания в сферата на 
имотите. Компанията може да съдейства на 
всеки етап от дадена сделка, като покрива 
голяма част от територията на страната с 
мрежата си от офиси.

30-годишният опит определено дава 
предимство и много ноу-хау. Мениджърският 
екип, състоящ се от 45 души с между 5 и 30 
години опит на пазара, разполага с богата 
база данни със специфични казуси и решения. 
Всеки от служителите на ръководни позиции 

познава добре документацията, законовата 
уредба и спецификите на пазара в България. Във 
всяка сделка освен брокера, с когото клиентът 
работи, участва лично и неговият мениджър, 
както и голям съпорт-екип от администрация, 
юристи и финансисти. Зад всяка сделка стои 
името на „Явлена“.

В работата си компанията разчита еднакво 
на традициите и иновациите. 

Затова непрекъснато инвестира 
средства в разработване на 

нови технологии, които да 
улесняват и подпомагат 
брокерите в работата им, 
като същевременно носят и 
сигурност за всеки клиент. 

Опит – ноу-хау – традиции 
– голям екип – иновации: това 

предлага „Явлена“ на всеки свой 
клиент.

Съвременно развитие

„Явлена“ има над 20 офиса в 13 града в България, 
а служителите на компанията са почти 300 
в цялата страна. Фирмата работи основно 
с клиенти от България, на които предлага 
експертните си услуги. 

Съвременният брокер на „Явлена“ е 
комуникативен, работи успешно с вътрешната 
система на компанията и с приложението за 
брокери на телефона си, често е в социалните 
мрежи, където търси нови контакти и 
реализация, презентира себе си пред всички 
свои познати и често бива препоръчван от свои 
доволни клиенти. Това е профилът на успешните 
служители в „Явлена“, които работят добре, 
ефективни са и правят добър бизнес.

Промоция

„Явлена“ е част от Глобалния договор на ООН 
(UN Global compact) от 2008 г. Въпреки че с 
дейността си компанията не оставя сериозен 
екологичен отпечатък, тя се придържа 

Пазар

Пазарът на недвижими имоти в България 
стартира своето развитие в началото на 
90-те години на ХХ век. Тогава е основана и 
„Явлена“ – през 1992 г. За времето до 2021 г.  
компанията преминава през различни периоди – 
на растеж, откриване на нови офиси, трупане 
на опит и ноу-хау, както и през няколко големи 
кризи. През всички тези години „Явлена“ успява 
да запази своето добро име, развивайки 
същевременно структурата и начина си на 
работа. Това е нелека задача, като се има 
предвид, че пазарът на имоти в страната 
все още не е регулиран. Вече 30 години той 
работи „на свободен принцип“, без да има 
изисквания, прагове, отговорности, поставени 
към брокерите на недвижими имоти. Няма 
нормативен акт, който да слага рамки за 
професията в България. Затова и брокерите 
на „Явлена“ винаги се стараят да обясняват на 
клиентите си пред какво се изправят и какви 
са рисковете за тях, така че те да могат да 
вземат информирано решение. Компанията 
се придържа към етичните норми, приети от 
Националното сдружение „Недвижими имоти“, 
както и към своите вътрешни рамки за работа 
с клиенти. Когато си на върха, освен всичко 
друго служиш за пример, затова „Явлена“ не си 
позволява изключения и компромиси – доброто 
име не си струва риска! 

Постижения на марката

„Явлена“ е печелила награда на CEREAN 
(Централноевропейската мрежа на 
асоциациите за недвижими имоти) за най-
добра агенция в Централна и Източна Европа. 
Основателят на компанията Страхил Иванов е 
номиниран за Мистър икономика – за цялостен 

„Явлена“ е основана през 1992 
г. и е една от първите и най-
значими агенции за недвижими 
имоти в страната. Компа-
нията е изцяло българска и 
е фокусирана върху местния 
пазар, като предоставя на 
клиентите си индивидуализи-
рана качествена услуга. 
Основателят на „Явлена“ 
– инж. Страхил Иванов, е 
смятан за един от основопо-
ложниците на пазара за не-
движими имоти в България и е 
цен н за приноса си във фор-
мирането и развитието му. 
Клиенти на „Явлена“ са редица 
частни компании, институции, 
банки, инвестиционни фондове, 
посолства и граждани.

www.yavlena.com 

Знаете ли, че...

•  През 1993 г. „Явлена“ печели нацио-

нален конкурс на три министерства 

за „Създаване на методика за базисни 

пазарни оценки на земята на Република  

България“. Тоест „Явлена“ създава услови-

ята за пазарната категоризация 

на земята в България.
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към основните принципи за спазване на 
трудовоправните норми, правата на човека, 
антикорупция и опазване на околната среда. 
В тази връзка всяка година „Явлена“ подготвя 
своя доклад за корпоративна социална 
отговорност, който се презентира публично и 
е достъпен за широката общественост. 

Сред основните фокуси в дейността на 
компанията са стремежът за подпомагане 
на образованието и младите хора, които 
излизат от университетите; повишаване 
квалификацията на служителите и 
непрекъснато надграждане на знанията и 
уменията им; употреба на рециклируеми 
материали и рекламни сувенири. 

„Явлена“ също така преминава през 
годишен одит по международния стандарт 
ISO 9001, по който е сертифицирана от 2007 г.  
Това гарантира на клиентите, че работят с 
компания с утвърдени политики и система на 
работа.

Компанията членува в UN Global compact, 
Националното сдружение „Недвижими имоти“ 
(НСНИ) и посредством него – в NAR (National 
Association of Realtors) и CEPI (Европейската 
асоциация на професионалистите по недвижими 
имоти).

Ценности на марката

Сделките с имоти са обвързани с много емоции, 
притеснения и колебания и участниците искат 
да чувстват увереност и подкрепа. Затова 
„Явлена“ си поставя за цел да предоставя най-
висококачествената консултантска услуга 
на пазара. Агенцията не е от агресивните 
компании, които се стремят към бързо 
разрастване, без оглед на качеството 
на услугата, която предлагат. Не е и от 
съвременните търговци, които разчитат 
„опаковката“ да ги продаде. Мисията на 
„Явлена“ е да осигурява сигурни, навременни и 

обмислени трансакции за своите клиенти. 
Екипът проверява в дълбочина 

документалната история по 
всяка сделка, за да избегне 

сериозни бъдещи проблеми. 
Консултантите държат да 
разберат какво точно желае 
всеки клиент, за да не му 
губят времето с излишни 
срещи и огледи. Целта на 

„Явлена“ е да направи най-
добрата сделка за своя клиент. 

Част от мисията на компанията е 
чрез своята работа да създава основа 

за развитие на положителни практики сред 
колегите и конкурентите на пазара. Имиджът 
на професията „брокер“ в страната не е 
достатъчно добър, затова „Явлена“ се опитва, 
придържайки се към професионалните и 
етичните стандарти, да промени това. 

Компанията вижда бъдещето си в повишаване 
на пазарния си дял в цялата страна чрез 
създаване на ценности сред своите 
служители, съдружници, клиенти, доставчици и 
обществото като цяло. 

История

1992  

„Явлена“ е създадена през ноември. Един ме-
сец след основаването  в агенцията рабо-
тят 11 служители.

1993  

•  В проведено проучване на общественото 
мнение „Явлена“ вече попада в Топ 3 на най-
популярните агенции в България.

•  Създадена е оценителската фирма „Явлена 
Консулт“.

1994  

•  В офиса на „Явлена“ от 13-те най-големи 
фирми по това време се поставя началото 
на Национално сдружение „Недвижими имо-
ти“ (НСНИ).

•  Начело на ръководството на оценителите 
на недвижими имоти към Асоциацията на 
бизнес оценителите (АБО).

1995  

Създаване на мрежа от офиси в страната.

1996  

Оглавяване на НСНИ и вътрешно браншово 
лицензиране.

1998  

„Явлена“ печели национален конкурс за първия 
български приватизационен посредник съв-
местно с „Импакт“ ООД и „Лега ИнтерКон-
султ“.

2007  

•  Сертифициране по международния стан-
дарт ISO.

•  Развиване на над 20 офиса на „Явлена“ в ця-
лата страна.

2008  

Основен посредник, реализиращ имотите на 
БТК в страната.

2015  

Три големи събития за „Явлена“: ребрандира-
не; нов фирмен сайт; стартиране на работа 
със собствена CRM система. 

2020  

„Явлена“ е първата агенция, която започ-
ва работа с електронен подпис по време на 
COVID-19.

ЯВЛЕНА

Знаете ли, че...

• Явлена е старо българско име, 

което в момента носят не повече от 

няколко десетки дами у нас.

• Емблематичната зелена стена в офиса 

на „Явлена“ на столичния бул. „Евлоги и 

Христо Георгиеви“ 99 представлява жива 

вертикална градина. Растенията 

по нея се поддържат 

и сменят според 

сезона.


