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Жилищни балони, 
офисни баланси, 
индустриални надежди

П Балон на пазара на жи-
лища в страната засега 
по-скоро няма, но нараст-
ващата еуфория тласка 
нещата в някои градове 

натам. Цените се покачват преди всичко 
защото търсенето надвишава предлага-
нето, казват от агенциите за недвижими 
имоти (стр. 6). Инвеститорите видимо са 
заети да наваксват, дано да го правят с 
мисъл и отговорност и към средата (стр. 
50).

Как ще се развият занапред цените на 
жилищата е трудно да се каже. На паза-
рите в развитите страни те растат с най-
бързия темп от 30 години (стр. 38). Мно-
го зависи от решенията на централните 
банки. Сегашната кредитна политика 
създаде рай за ипотечния длъжник (стр. 
14), а депозитната прави доходността от 
отдаването на имот под наем, колкото и 
да е малка и несигурна, за предпочитане 
пред държането на пари на влог. Поне е 
на плюс.

Бъдещето на цените зависи и от колек-
тивните нагласи. Опитът ни да надник-

нем в тях (стр. 26) показва, че половината 
от хората вярват, че цените в страната ще 
продължават да растат. В същото време 
за около 80% разумната стратегия е да се 
изчака пазарът да се успокои, преди да 
се купува или да се инвестира в същест-
вуващото жилище.

За твърдо решилите сега да инвести-
рат в имот представяме и алтернативни 
възможности на жилището в София. С 
далеч по-малък бюджет в градове като 
Стара Загора, Велико Търново, Варна, 
Благоевград може да се получи по-голяма 
доходност на софийската (стр. 32). Друг 
вариант са и платформите за групово 
инвестиране в имоти, където може да 
се участва и с минимални суми (стр. 46).

Един прагматичен съвет: Ако ще да-
вате немалката сума за нов апартамент, 
особено ако е за живеене, купете и иде-
алната част от земята под него, която ви 
се полага. Това не би трябвало да оскъпи 
сделката, може леко до вдигне данъците, 
но ще ви спести евентуални неприятно-
сти в бъдеще. Такъв е изводът от правния 
анализ, който представяме на стр. 41.

Освен към хитовия жилищен пазар 
този път поглеждаме и към два други 
сегмента, в които вятърът от пандемията 
донесе промени: на офисите, над който 
скупчи облаци, и на индустриалните пло-
щи – там той изчисти небето и се показа 
слънце.

На офис пазара в София предлагането 
расте, усвояването на площите изостава, 
а инвеститорите постепенно губят инте-
рес. Тоест има надежди, че пазарът ще 
успее да се саморегулира (стр. 56). Иначе 
е ясно, че няма как да се мине без офи-
сите, но смисълът им революционно се 
променя (стр. 59).

При складовите площи оборотът в 
страната напоследък идва предимно 
от малки и средни помещения (стр. 68). 
Добрата новина е, че целият регион, а 
също и в България, сега е във фокуса на 
големите международни инвеститори в 
индустриални площи. Това би могло да 
доведе до раздвижване (стр. 68).

Боряна Генчева,
главен редактор на  

"Имоти и инвестиции"
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По стълбите 
на еуфорията
автор Боряна Генчева

Цените и сделките с имоти се увеличават. 
Оправдано ли е това и докога ще продължи?

ЖИЛИЩНИЯТ ПАЗАР
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П Пазарът на имоти става 
все по-еуфоричен. Ръстът 
в броя на сделките се уве-
личава с всяко следващо 
тримесечие на годината, 

като за периода юни - септември той е 22% 
спрямо 2019 г. по данни на Агенцията по 
вписванията (АВ). В София по експертни 
очаквания ще има 10% ръст в цените на 
годишна база, което е поредна година с 
подобно покачване. Стръмното поскъпва-
не ражда и страхове, че имотите, най-вече 
жилищните, са надценени, че пазарът 
прегрява, че се откъсва от фундаментите 
си. Иначе казано, че той е пред надуване 
на балон, макар тази дума масово да се 
изягва.

Прагматичните предупреждения, че 
сегашната ситуация крие рискове, идват 
най-вече от банково-финансовите среди. 
Обяснимо, доколкото политиката на бан-
ките – и кредитна, и депозитна, се смята 
като съществена предпоставка за горе-
щия пазар. По данни на АВ делът на сдел-
ките с ипотека в София се движи между 
50 и 55% през последните години, макар 
за страната да пада до 18% през третото 
тримесечие.

БНБ вече официализира опасенията, че 
има потенциал необслужваните кредити 
и обезценките да нараснат. През септем-
ври централната банка вдигна капитало-
вия буфер, изискван от банките, за да ги 
предпази от рискове, свързани с ускоре-
ното кредитиране най-вече на жилища. 
Мярката влиза в сила от октомври 2022 г.

Хората, които имат спешна нужда от 
нов или от първи дом, са притеснени дали 
ще могат да си го позволят. Нараства ка-
тегорията на купуващите имот, за да за-
щитят парите си от инфлацията. И в тези 
среди се ширят съмнения дали моментът 
за такава инвестиция вече не е изпуснат.

„Купуването на имоти не е защита от 
инфлацията и въобще не бива да се счита 
за универсална рецепта за добра инвести-
ция в момента. Съвсем не е сигурно, че 
т.нар. инвеститори, които правят сделки с 
цел отдаване под наем или препродажба, 
ще спечелят от това след година или две“, 
коментира банкерът Левон Хампарцумян 
в „Денят започва” по БНТ неотдавна.  

Никола Янков от “Експат Капитал” на 
няколко пъти директно заяви, че при имо-
тите има балон. „Все повече икономисти 
говорят за това и числата вече го показ-
ват. Цените в София са скочили с 20-30% 
за година“, твърди той. Компанията му 
предлага като алтернатива диверсифици-
ран портфейл от финансови инструменти.
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Продажби Наеми

Дори от големите агенции за недви-
жими имоти, макар по принцип да са 
заинтересовани от активен пазар, вече 
казват, че еуфорията за бърза сделка на 
всяка цена ги притеснява.

Какво означава балон 
при имотите
„Ако цената е висока днес само защото ин-
веститорите вярват, че продажната цена 
ще бъде по-висока утре, докато "фунда-
менталните" фактори, изглежда, не оп-
равдават такава цена - то тогава същест-
вува балон“, казва Мирослав Владимиров, 
член са съвета на директорите на „ЕРА 
България“, като цитира определение на 
Джоузеф Щиглиц.

“Първата необходима характеристика 
на балона е „драматично“ увеличение на 
цените. При жилищата „драматично“ би 
означавало, ако реалните цени са се уд-

воили за период от пет години или ако са 
се увеличили с поне 50% за три години“, 
обяснява Владимиров.  

Други методи за разпознаване на над-
ценените имоти са чрез съотношението 
между средните им цени и средните зап-
лати, а също и между средните имотни 
цени и наемните нива.

Очертава се 10% годишен ръст
„За последните шест години цените на 
имотите в България нарастват с 46% при 
средно за Европейския съюз 40%. По дан-
ни на НСИ през първите две тримесечия 
на годината ръстът на годишна база в Со-
фия е над 11% и е най-висок за последните 
четири години. Очакванията ни са, че за 
третото и четвъртото тримесечие на 2021 
г. ще наблюдаваме още по-голям ръст в 
София”, казва Мирослав Владимиров. 
Поскъпването на имотите явно не попада 
в определението за „драматично“. Освен 
това според него се дължи преди всичко 
на фундаментални фактори, свързани с 
качеството на живот и ръста на доходите.

Полина Стойкова, изпълнителен ди-
ректор на Bulgarian Properties, обяснява, 
че възходящият цикъл на пазара започва 
още през 2014 г. с ръстове в цените около 
2-3% годишно. През 2015 г. се ускорява до 
4-5%. През 2016 г. до края на 2017 г. цените 
в София нарастват с много бърз темп – 

10%
по експертни очаквания ще е 
ръстът на цените на жилища-
та в София през 2021 г. спрямо 
предишната година.
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Сега всички участници на 
пазара – гражданите, консул-
тантите, инвеститорите, са 
финансово по-грамотни. Няма 
ги групите дребни външни 
инвеститори, каквито имаше 
тогава. Имаме здравна, а не 
финансова криза, и тази здрав-
на криза катализира непознати 
досега процеси – хората имат 
нужда от по-голяма площ. Те 
търсят да купят жилища с по-
вече стаи, излизат извън градо-
вете. Тогава хората емигрира-
ха, сега се връщат в страната. 
Доходите им са по-големи и с 
една средна заплата може да се 
купи много по-голяма площ, от-
колкото тогава. Има по-големи 
спестявания. За разлика от то-
гава сега банките са в отлично 
състояние, лихвите по креди-
тите са много по-ниски, пари-
те в банките не носят доход и 
дори трябва да се плаща, за да 
са там. Качеството на сгради-
те и на строителството сега 
са много по-различни. Тогава в 
по-голяма степен имаше балон 
– хората купуваха, без да знаят 
защо, сега феноменът е свър-
зан с по-конкретни търсения.
Добромир Ганев, председател на 
НСНИ и управител на "Форос"

около и над 15% годишно. През 2018 до 
2020 г. се успокояват до 1 и 3% годишно. 
От пролетта на 2021 г. пазарът в столица-
та отново навлиза в етап на по-ускорен 
ръст. През второто и третото тримесечие 
цените нарастват с около 8-9% годишно 
по наблюдения на агенцията. “В резултат 
на това и на база на сегашната пазарна 
активност можем да очакваме 2021 г. да 
приключи с около 10% ръст на цените в 
София”, добавя тя.

От ocenime.bg вече отчитат 10% среден 
ръст на цените на жилищата в София за 
годината до септември, като увеличе-
ние има във всички софийски квартали. 
Данните са на базата на реални обяви за 
апартаменти.   

“Цените на недвижимите имоти в Бъл-
гария растат непрестанно повече от пет 
години. Средното покачване, което офи-
циалната статистика ни даваше, е около 
6% на годишна база. По-голям е акцентът 
на това покачване последните година и 
половина - две”, казва Изабела Клисарска, 
управител на “Явлена”. В момента дори и 
в крайните райони на София трудно може 
да се намери имот под 1000 евро на кв.м, и 
то в състояние за ремонт, добавя тя.

От “Адрес” отчитат 9% растеж на це-
ните на годишна база в София през вто-
рото тримесечие. По-силно нарастват оф-
ертните цени при новото строителство. 
То е по-силно засегнато от инфлацията 
и от поскъпването на строителните ма-
териали, а и всичко това се калкулира 
в крайната цена към клиента, казва Га-
лин Гавраилов, регионален мениджър 
в агенцията за София. “Що се отнася до 
вторичния пазар (този на вече купувани 
апартаменти - бел. ред.), на него предла-
гане почти липсва. Когато нещо излезе за 
продажба, то се купува бързо, понякога 
за ден”, добавя Полина Стойкова.

От два-три месеца има известно задър-
жане на цените според “Имотека”. Те не 
изключват да е временно, като се има 
предвид, че активността на купувачите 
не намалява. А от “Адрес” очакват до края 
на годината цените да останат стабилни 
около настоящите нива.

По данни на Bulgarian Properties на 
база реално сключени сделки за тримесе-
чието от юли до септември средната цена 
на жилищата в София е 1200 евро на кв.м. 
За сравнение - през второто тримесечие 
тя е била 1175 евро на кв.м, а година по-
рано - 1115 евро на кв.м. Средната цена на 
закупеното жилище през агенцията е 116 
750 евро. По данни на ocenime.bg офертни-
те цени на квадратния метър в столицата 

2021 г. vs 2007-2008 г.достигат 1248 евро, а средното жилище е 
на цена 107 040 евро.

Една средна заплата –  
малко под 1 кв.м в София
„Все още не можем да говорим за имотен 
балон, тъй като виждаме, че има обек-
тивни причини цените да нарастват и те 
все още нарастват по-бавно от доходите“, 
коментира Полина Стойкова. Изпревар-
ващият ръст на работните заплати в Со-
фия спрямо имотните цени е основание 
за агенциите да твърдят, че финансовата 
достъпност на жилищата продължава да 
се подобрява (според Bulgarian Properties) 
или че държи стабилни и постоянни нива 
(“Явлена”). “В момента средната месечна 
заплата в София надвишава 1000 евро и с 
една заплата може да се купи около един 
кв.м жилищна площ в града. За някои 
професии тя е и няколко пъти по-висока. 
Тези хора са един от основните двигатели 
на нашия пазар”, казва Изабела Клисар-
ска. Прави уговорката, че възможностите 
на хората в по-малките градове далеч не 
са такива.

От “Адрес” също подкрепят тезата за 
нарасналата финансова достъпност на 
жилищата: Ако през 2016 г. средната цена 
на апартамент с площ 65 кв.м е била 56 
680 евро и за покупката му са били необ-
ходими 83 месечни заплати, то през тази 
година приблизителната цена на апар-
тамент с тази квадратура е 80 535 евро 
и броят на необходимите заплати спада 
до 75, казва те.  

Друга обаче е картината, ако достъп-
ността на жилищата се измери с дела от 
населението в градските домакинства, 
чиито общи жилищни разходи са над 40% 
от разполагаемия им доход. “Средната 
стойност на този показател за ЕС е 10%, 
а у нас - 16%, по данни за 2019 г. Тоест в 
България жилищата са по-недостъпни 
в сравнение със средното за ЕС. В това 
отношение съществува ясна нега-
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тивна тенденция  - през 2011 г. делът на 
населението в страната с този проблем е 
8.7% от цялото при средно за ЕС 11.4%”, 
обяснява Мирослав Владимиров.

Цените надхвърлят  
дохода от 15-годишен наем
„На теория се смята, че справедливата, 
здравословна обусловена цена е равна 
ориентировъчно на 10-годишния наем 
на имота“, обяснява Левон Хампарцу-
мян пред БНТ с уговорката, че пазарът 
в България има доста изкривявания. Ако 
се приложи това правило, дори в по-либе-
ралния му вариант – за 15-годишен наем, 
имотите в София изглеждат силно над-
ценени.

За петнадесет години сегашният сре-
ден месечен наем на кв.м в София, който 
по данни на ocenime.bg е 5.23 евро, може 
да изплати квадратен метър на цена 941 
евро. В същото време средната цена на 
кв.м в града в момента е 1248 евро. Сходна 
е картината и при осреднените наеми и 
цени на цели жилища. При среден месе-
чен наем 343 евро за петнадесет години 
може да изплати жилище за 61 740 евро.  
Средната цена на едно жилище в София 
сега е 107 хил. евро. И в двата случая става 
дума за офертни цени.

Според същия източник при потенци-
ална пълна заетост и липса на допълни-
телни разходи годишната доходност от 
имот в София е 5%. Според изчисленията 
на „Явлена“ на този етап на развитието 
на пазара в града „недвижимият имот 
като инвестиция носи средна годишна 
доходност между 3% и 4%. „Дори и така-
ва, тя е в пъти по-висока от доходността 
от държането на пари в банките“, казва 
Изабела Клисарска.

Наемите: засилено търсене  
с ниски бюджети
„На наемния жилищен пазар цари неси-
гурност, породена от поредната вълна 
заболеваемост. Наемните цени все още 
не показват тенденция към възстановя-
ване на нивата преди ковид кризата“, 
казва Мирослав Владимиров. Според 
данните на ocenime.bg в почти всички 
големи градове на страната наемните 
цени намаляват или се задържат.

В повечето агенции обаче наблюдават 
бързо възстановяване на търсенето на 
дългосрочни наеми в края на лятото и на-
чалото на есента. Спрямо 2020 г. сделките 
с наеми на жилища в София са се увели-
чили с около 40%, а спрямо 2019 – с почти 
30%“, казва Полина Стойкова. „Адрес“ и 

„Имотека“ отчитат около 30% повече на-
емни сделки през деветмесечието в срав-
нение с предишната година. Добромир 
Ганев, председател на НС “Недвижими 
имоти” от агенция “Форос”, отбелязва, че 
някои хора изобщо няма да се върнат на 
наемния пазар, тъй като дистанционната 
работа им дава възможност трайно да се 
преместят да живеят другаде.

Една от причините въпреки силното 
търсене цените да не вървят нагоре е го-
лямото предлагане. При кризата немалко 
апартаменти, отдавани на краткосрочен 
наем през платформите, излязоха на паза-
ра на дългосрочни наеми. Със завършва-
нето на новите сгради на пазара излизат 
и нови апартаменти под наем. А и част 
от собствениците, които са изчаквали да 
минат трудните времена, също се акти-
визират с възстановяването на пазара.

Галин Гавраилов от „Адрес“ описва, че 
в повечето случаи бюджетите на наема-
телите са по-ниски от офертните цени. И 
макар пандемията да е „отрезвила“ част 
от собствениците и те са свалили офер-
тите си по-близо до пазара, все още има 
и такива, които държат на завишените.

Полина Стойкова обяснява, че основ-
ното търсене е на по-малки жилища, 
предимно двустайни, в по-ниския клас, 
а интересът към луксозните наеми все 
още е слаб. Затова и средните цени, на 
които се наемат апартаменти през 2021 
г., са само с 1% над тези от 2020 г. Но те 
остават с около 15% по-ниски спрямо 
2019 г. по данни на Bulgarian Properties. 
Тенденцията при луксозните наеми е да 
се търси най-вече на цени до около 1000 
– 1100 евро на месец за тристайни и чети-
ристайни жилища, казва тя.

Фундаментални ли са  
причините за ръста
Според Добромир Ганев за последните 
тридесет години не е имало друг пазарен 
момент, в който толкова много и различ-
ни обективни фактори да са влияели в 
посока увеличаване на активността и 
цените на пазара - от доброто състояние 
на икономиката, ниските лихви и завръ-
щането на българи от чужбина, през но-
вите ниши, свързани с необходимостта от 
смяна на дома с по-голям и търсенето на 
втори дом, до нарастването на спестява-
нията по време на кризата. Странно е да 
се говори за балон в ситуация на малко 
предлагане и голямо търсене, казва той.

По общи наблюдения на агенциите на 
пазара в момента търсенето определено 
има превес над предлагането въпреки 

Ситуацията както е близка, 
така е и различна. Сега хо-
рата имат повече свободни 
средства. Сънародниците 
ни зад граница не дотират 
икономиката. Англичаните 
и руснаците не нагнетяват 
напрежение на пазара, а той 
се подчинява единствено на 
нагласите на българските 
купувачи.
Изабела Клисарска,  
управител на "Явлена"

Ситуацията е изключително 
различна. През 2007 г. инвес-
титорите изцяло разчитаха 
да продават имотите, за 
да имат финансиране, за да 
строят, докато сега голяма 
част от тях имат финанси, 
с които да завършат сгради-
те. Тогава не знаехме какво 
ще се случи, защото за първи 
път изпадахме в такава си-
туация. Но мина много време 
и ние вече икономически сме 
по-зрели, отколкото през 
2007 г.
Люба Атанасова, изпълнителен 
директор, "Имотека"

2021 г. vs 2007-2008 г.
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мащабното ново строителство, което 
предстои да излезе на пазара.

„Превесът на търсенето е устойчива 
тенденция през последните пет-шест 
години и означава, че за него има фун-
даментални причини, свързани с качест-
вото на живот и ръста на доходите“, казва 
Мирослав Владимиров. Цитира статисти-
ки, според които общият доход на дома-
кинствата в България за последните 11 
години е нараснал с 63%. В същото вре-
ме немалко от тях живеят в пренаселени 
жилища. В България на човек средно се 
падат 1.3 стаи, докато за ЕС този пока-
зател е 1.7. Жилищата на 41% от хората 
нямат необходимите стаи за размера на 
домакинството. А при възрастовата група 
между 25 и 29 години този процент е 55. 
Средно за Европейския съюз той е 17%.

В потвърждение и от агенциите от-
белязват, че забелязват все по-голяма 
активност на младите купувачи между 

Напомня по силното търсе-
не и покупка на всяка цена. 
Напомня и по активното 
кредитиране – тогава отпус-
натите ипотечни кредити 
достигаха до 6-6.5% от БВП. 
Сега това съотношение е 
около 4%, но през последните 
месеци премина и тази грани-
ца.
Различава се по липсата на 
чуждестранно търсене, 
което беше основната при-
чина да се изведе пазарът от 
дългосрочния му тренд. Сега 
търсенето е основно местно. 
Доходите вече са на съвсем 
други нива, те нарастват по-
бързо от цените и имотите 
са около три пъти по-достъп-
ни, отколкото тогава.
И най-вече темпът на растеж 
на цените е доста по-умерен – 
през 2006 - 2008 г. годишният 
ръст беше 25-30%. Сега це-
ните нарастват по-умерено 
за по-дълъг период от време. 
Дори в годините с най-голямо 
нарастване виждаме, че то е 
не повече от 15-16% годишно. 
Полина Стойкова, изпълнителен 
директор на Bulgarian Properties

Източник: Bulgarian Propеrties
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20 и 30 години. При сделките на „Адрес“ 
техният дял достига 22%. Отдават го най-
вече на доброто заплащане в аутсорсинг 
и IT индустрията, както и на помощ от 
родители. По-малък е делът на хората, 
обикновено семейства, които, за да купят 
един имот, обикновено продават друг. 
Делът им се увеличава от 7% през 2020 до 
12% през 2021 г. по данни на агенцията.

Инфлацията и банките
Търсенето на пазара на недвижими имо-
ти стана още по-голямо благодарение на 
няколко тенденции, които се развиха през 
годината. Инфлацията тръгна нагоре и 
това събуди страхове. Банките започнаха 
да прилагат наказателни такси по големи 
влогове в допълнение към отрицателните 
или нулевите лихви по депозитите. Както 
и улесненото банково кредитиране, което 
доведе до пик в ипотечните заеми.

“За много хора недвижимият имот се 
превърна в единствен символ на сигур-
ност в иначе несигурните времена - от 
здравна и от политическа гледна точка, 
в които живеем”, казва Галин Гавраилов 
от “Адрес”. Ускоряването на инфлацията, 
което е глобален фактор, доведе до страх, 
че парите, които хората притежават, ще 
се обезценят. Хората започнаха да търсят 
сигурност за спестяванията си и част от 
тях се ориентираха към пазара на недви-
жими имоти, обясняват от агенцията.

“Същевременно липсва почти всяка-
къв стимул парите да се държат в бан-
ките”, добавя Изабела Клисарска, 

2021 г. vs 2007-2008 г.
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като напомня за въведените такси за 
съхранение на средства (такса налич-
ност) над определен праг. “Това ведно 
с продължаващите ниски лихви по кре-
дитите подтикна много от купувачите 
да заменят спестовната банкова сметка 
с жилищен имот. Хората, които не раз-
полагат с цялата сума, се възползват 
от кредитните условия и дофинансират 
сделката с ипотечен заем. Отделно бумът 
на  строителството пък даде богат избор 
на купувачите в момента”, продължава 
Галин Гавраилов.

Крайният резултат е повече от показа-
телен – 27% ръст на сделките за деветме-
сечието в София по данни на Агенцията 
по вписванията, като почти 50% от по-
купките са финансирани с банков кре-
дит. Изабела Клисарска добавя, че през 
тази година очакват 10-годишен връх на 
сделките с недвижими имоти като брой.

„Притеснителен е сигналът, който 
идва от данните за отпуснатите кредити. 
Такъв голям ръст не е имало от годините 
на бума 2006 - 2008 г., а обемът на ново-
отпуснатите кредити през второто три-
месечие е рекорден. Неслучайно БНБ се 
намеси, за да охлади пазара на жилищно 
кредитиране, и това може би ще внесе 
доза баланс“, казва Полина Стойкова.

Мирослав Владимиров е на мнение, че 
улесненият достъп до банково кредити-
ране и ниските лихви далеч не са основен 
фактор за ръста на цените на имотите, ма-
кар безспорно да са такъв. Аргументът му 
е, че все още не е достигнат пикът в броя 
ипотечни кредити в страната от 2008 г., а 
след определен момент спадащите лихвени 
проценти не са водещ фактор при взимане 
на решение. “Увеличено търсене и натиск 
на пазара, особено от миналата година 
насам, създава и липсата на алтернатив-
на доходност за инвестиране на спестява-
нията. Но и това не е решаващо, тъй като 
през последните пет години спестяванията 
растат по-бързо от кредитите”, добавя той.

Пазарът е на продавачите
Пазарът е на продавачите - те диктуват 
условията и от тях зависи дали ще се стиг-
не до сделка, особено в предпочитаните 
райони, където рядко излизат имоти за 
продажба. Когато в такъв район се появи 
ново предлагане, само за няколко часа за 
този имот се нарежда „опашка“ от желае-
щи да го придобият. Продавачът решава 
на кого, при какви условия и дали”, обяс-
нява Изабела Клисарска.

От “Адрес” също отбелязват, че про-
давачите рядко са готови на преговори. 

Пазарът е динамичен и те предпочитат да 
изчакат пред това да направят корекция в 
офертата. “Затова и делът на сделките без 
отстъпка се увеличава. За деветте месеца 
без компромис са реализирани 64% от 
всички покупки”, казва Люба Атанасова, 
изпълнителен директор на “Имотека”.

Полина Стойкова добавя, че предлага-
нето на нови сгради леко се забавя – по 
административни причини или защото 
предприемачите изчакват да видят как 
ще се развият цените на строителните 
материали. За поредна година сделки-
те се реализират в начален етап и дори 
преди старт на строителството, казва тя.

В същото време почти липсва втори-
чен пазар, а ценни имоти в атрактивни 
квартали много рядко излизат на пазара. 
Продавачите са демотивирани, защото 
се притесняват, че инфлацията ще стопи 
парите от продажбата. Рядко продават и 
собствениците, които през последните 
няколко години са придобили имоти в 
новите сгради, добавя към картината 
Полина Стойкова.

Не е изключено ситуацията да се про-
мени. От “Имотека” отбелязват, че се уве-
личават хората, които продават поради 
необходимост от пари. “Традиционно 
тази група представлява около 12-13% 
от всички продавачи, но през последното 
тримесечие вече заема дял 19%“, казва 
Люба Атанасова.

Спирала на еуфорията
Пазарът в момента е изключително ак-
тивен като резултат на един психологи-
чески фактор - ескалация на еуфорията 
на участниците в него, казва Изабела 
Клисарска. Така наречената спирала на 
еуфорията се получава, когато купувачът, 
направил няколко огледа, след седмици 
стигне до решение за покупка, но разбира, 
че повечето от имотите, които е избрал, 
вече са продадени. Оттук нататък той 
става фактор за „донаелектризиране“ на и 
без това горещия пазар, обяснява тя. Като 
добавя, че като агенция с почти 30-годи-
шен опит търсят предвидимост на пазара 
и неговото успокояване, а не еуфория.

Няма място за паралел между 
двата периода.
Кризата от 2007 г. беше пред-
шествана от дълъг период 
на висок икономически рас-
теж, висока инвестиционна 
активност, умерена инфла-
ция, растящи цени на всички 
класове активи. Докато през 
последните пет-десет години 
сме свидетели на коренно раз-
личен процес: относително 
нисък икономически растеж, 
ниско ниво на инвестиционна 
активност, ниска инфлация, а 
ръстовете на цените са дос-
та по-умерени.
От началото на 2007 г. седем 
поредни тримесечия отчи-
тахме ръст на цените между 
22% и 34.6% спрямо същия пе-
риод на предходната година. 
Сега ръстовете са по-малки.
Ако гледаме нарастването на 
цените на имотите за те-
кущото тримесечие спрямо 
предходното тримесечие, 
тогава за близо три поредни 
години - от началото на 2006 
до третото тримесечие 
на 2008 г., ръстът в цени-
те беше 63.2%. В момента 
нарастването на цените за 
последните 12 тримесечия е 
16.5%.
Съществени са и разликите 
в броя на сделките. През 2019 
- 2021 г. няма нито едно три-
месечие, в което броят на 
сделките да превишава тези 
от същото тримесечие на 
2006 - 2008 г. 
Мирослав Владимиров,  
член на СД на  
“ЕРА Недвижими имоти”

22% 
е ръстът в броя на сделките в 
България през третото триме-
сечие в сравение със същия пери-
од на миналата година, по данни 
на Агенцията по вписванията.

2021 г. vs 2007-2008 г.
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ТЕНДЕНЦИИ
f РЪСТ НА СДЕЛКИТЕ С ЦЕЛ ИНВЕСТИЦИЯ
„Наблюдаваме увеличение на инвестиционните сделки. През тази година 
делът им е почти 30% на фона на 19% година по-рано“, казват от „Адрес“. При 
„Имотека“ инвестиционните сделки нарастват леко и са около 19% от всич-
ки за деветмесечието на годината. „През 2020 г. инвестиционните сделки 
бяха намалели, тъй като имаше несигурност и пазарът се движеше основно 
от търсене за живеене. От пролетта на тази година те се задвижиха и това 
вдигна дела на закупените двустайни жилища. Може би 50-60% от клиенти-
те купуват за конкретна жилищна нужда“, казват от Bulgarian Properties.

f ДВУСТАЙНИТЕ АПАРТАМЕНТИ СА НАЙ-КУПУВАНИ
“Най-много са покупко-продажбите на двустайните апартаменти (43%). 
Те изпреварват тристайните жилища с почти 10%, което донякъде може 
да се обясни с търсенето на повече инвестиционни покупки”, обясняват 
от “Адрес”. При Bulgarian Properties делът на двустайните апартаменти 
от закупените жилища през третото тримесечие е 46%. На второ място 
са тристайните с 38%. Четиристайните жилища са търсени най-вече за 
покупка за собствено ползване и задържат 10% дял от закупените жилища. 
При „Имотека“ двустайните и тристайните са с равни дялове – по 37%, но 
този на тристайните е леко увеличен спрямо миналата година. Те наблюда-
ват засилено търсене на къщи и парцели. От „Ера България“ отбелязват, че 
имотите с една спалня продължават да са най-търсени в ниския ценови сег-
мент. В средния сегмент се търсят най-вече апартаменти с две спални и два 
санитарни възела. Има устойчиво търсене за редови и самостоятелни къщи 
в ценовия диапазон 200 - 250 хил. евро като алтернатива на апартаментите 
с три или повече спални“, казва те. Все по-често търсенето е на тристайни и 
четиристайни жилища за семействата с две деца и на двустайни и гарсоние-
ри за студенти и възрастни родители“, казват от „Явлена“.

f ТЪРСИ СЕ НОВО СТРОИТЕЛСТВО С ЦЕНА ПОД 1000 ЕВРО НА КВ.М
„Най-търсеният имот е апартамент в сграда ново строителство на въз-
можно по-ниска цена – дори и в много ранен етап или преди старта на стро-
ителството. Ако има цена под 1000 евро, интересът е голям“, казват от 
Bulgarian Properties. А по данни на „Имотека“ близо 50% от имотите, чиято 
офертна цена е около 1000 евро, успяват да се реализират още преди първа 
копка. Още повече че предприемачите предлагат гъвки схеми на плащане от 
типа 10% при предварителен договор, а останалите 90% - след акт 16.

ИНТЕРЕСЪТ Е КЪМ ЦЯЛА СОФИЯ И ОКОЛНОСТИТЕ
f Търсенето на имоти е силно за цялата територия на София и сателит-
ните й населени места, еднакво и за готови, и за жилища в строеж, казват 
от „Ера България“. В топ 10 на кварталите с най-много сключени сделки през 
2021 г. от “Адрес” включват: "Лозенец", център, "Манастирски ливади", "Овча 
купел", "Витоша", "Кръстова вада", "Люлин", "Младост", "Надежда", "Обеля". 
Като традиционно най-търсени от “Явлена” посочват център, "Докторски 
паметник", "Яворов", "Изток", "Лозенец". От „Явлена“ и от Bulgarian Properties 
отбелязват, че интересът по квартали и райони много зависи от предла-
гането. Той следва географията на новото строителство и проектите на 
строителните фирми с добро реноме на паза-
ра. "С напредването на строителството и 
покрай общото нарастване на цените 
клиенти намират дори и проекти, 
които досега са се продавали с по-
бавен темп", казват от Bulgarian 
Properties.

„В момента купувачите като че ли са 
прекалено еуфорични - започват да ку-
пуват всичко, което излезе на пазара, на 
всяка цена. По това сегашната ситуация 
прилича на 2007-2008 г. За да не се отклони 
пазарът от дългосрочния му тренд, е от 
особено значение купувачите да запазят 
разум“, казва Полина Стойкова.  

Купувачите са в ситуация, притесне-
ни да не изпуснат момента, да плащат 
повече, отколкото имат възможност, при 
това с чужди пари, които да изплащат за 
дълъг период, добавя Добромир Ганев.

Да инвестирам ли в имот
Дали при тази ситуация все още си струва 
спестяванията или свободните средства 
да се вложат в имот, за да запазят стой-
ността си във времето, е въпрос с пови-
шена трудност, който няма универсален 
отговор. Зависи от бъдещето развитие на 
пазара, а и от конкретния имот.

“Повишената неопределеност пред 
всички участници на пазара ще го напра-
ви по-турбулентен и по-малко предвидим 
в следващите може би две или три три-
месечия. Изборът на момента за влизане 
на него зависи от индивидуалната оценка 
за риска и очакваната възвръщаемост от 
сделката”, казва Мирослав Владимиров.

Агенциите за недвижими имоти на-
последък наблягат на тезата, че “никой 
не е загубил от вложение в недвижимо 
имущество, ако не му се наложи да про-
дава в кратък срок след покупката”, както 
казва Галин Гавраилов. От “Имотека” го 
илюстрират и със сегашната практика: 
“От началото на годината имаме немалко 
сделки за имоти, които са в продажба от 
8 - 11 години. Собствениците им не са били 
склонни да коригират цените си, макар те 
значително да са надхвърляли средните 
пазарни нива. Днес пазарът успя да догони 
ценово тези жилища и сделките са факт”, 
казва Люба Атанасова. А Полина Стойко-
ва добавя, че нашият имотен пазар има 
още накъде да расте и да се развива и през 
следващите няколко години ще станем сви-
детели именно на такова развитие. Сред-
ните цени в България все още догонват 
средните за ЕС. “За дълъг период от време 
недвижимият имот е най-добрата възмож-
на инвестиция”, казва и Добромир Ганев.

Кога ще се обърне цикълът е въпрос 
за милиони. Погледите са насочени най-
вече към банките. Ако те вземат курс на 
увеличаване на лихвите както по депози-
тите, така и по кредитите, това вероятно 
ще помогне пазарът да се успокои и да 
влезе в по-нормален ритъм. 
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Предимства: 
Естествени ма-
териали, функ-
ционалности 
на „умния дом“, 
поддръжка и 
почистване, 
контролиран 
достъп, виде-
онаблюдение и 
постоянна ох-
рана.



 „Ирис Парк“ е проектиран като „мечта-
ния“ жилищен комплекс, който се намира 
на отлична локация и се отличава с моде-
рен дизайн, стил и иновативни технически 
решения. Амбицията е да се превърне в 
„приказно“ място за живеене, създава-
що хармония и уют в синхрон със съвре-
менния начин на живот, в тих и спокоен 
квартал.

Комплексът разполага с множество 
удобства като богата паркова среда, дет-
ски площадки, външен фитнес и други, 
което го прави идеален за хора, търсещи да 
създадат дом, който осигурява сигурност, 
комфорт и спокойствие.

Жилищният комплекс разполага с 331 
апартамента - двустайни, тристайни и че-
тиристайни, разпределени в 7 жилищни 
секции.

Сградите са 10-етажни, като всяка раз-
полага с триетажен подземен паркинг с 
общо 386 паркоместа и 101 мазета. Апар-
таментите са с прави форми и светла ви-
сочина 270 см, като прозорците са с троен 
стъклопакет, а горните етажи имат и ос-
тъклени тераси. Фасадата ще се състои от 
мазилка и алуминиев композитен панел, 
а цветовете й са в кафяво-медената гама.

Жилищните сгради в „Ирис Парк“ са 
заобиколени от обширни зелени площи с 
красиви цветя и дървета, с места за отдих, 
фонтани и детски площадки, които създа-
ват истински градски оазис.

Комплексът се намира в столичния 
квартал „Младост 4“,  на 200 м от метро-
станция „Бизнес парк София“. Това дава 
изключително предимство на живеещите 
в комплекса - мобилност и бърз и удобен 
достъп до центъра и други части на гра-
да. Около „Ирис Парк“ може да се намери 
всичко необходимо, защото е разположен 
в близост до магазини, спортни зали, учи-
лища и детски градини, ресторанти, офис 
сгради и други.

Затвореният комплекс е с контролиран 
достъп, постоянна охрана и видеонаблю-
дение.

Живеещите могат да се наслаждават 
на красива градина с фонтан, обграден от 
цветя и дръвчета. Имат достъп и до детски 
площадки, външен фитнес и зони за отдих. 

Архитектурното студио MBL Architects 
проектира „Ирис Парк“ по начин, по който 
сградите да отговарят и на най-високите 

стандарти на живеещите в комплекса, и са 
заложили на естествени материали, кои-
то се преплитат с функционалностите на 
„умния“ дом като дистанционното контро-
лиране на електроуреди, безконтактното 
отваряне на врати и други. Проектирано 
е водно подово отопление за всеки апар-
тамент.

Всеки от материалите се подбира вни-
мателно и с прецизност към най-малкия 
детайл. Живеещите ще имат възможност-
та да се насладят на красивата и вдъхновя-
ваща гледка към Витоша, която допринася 
за създаването на един уютен и хармони-
чен дом.

Инвеститори в проекта са Асен Лисев - 
изпълнителен директор и собственик на 
дружеството Bravo Development, и Иван 
Асенов и Александър Асенов - основате-
лите на „Хъс Инвест“. Повече от 15 години 
Асен Лисев работи в сферата на недвижи-
мите имоти в България, като вече е един 
от лидерите в предоставянето на услуги 
в тази област.

Иван Асенов и Александър Асенов 
предлагат на имотния пазар жилища и 
търговски площи в комплекси, които се 
отличават с индивидуална архитектура, 
добра среда за живот, отлична локация и 
безкомпромисно качество на материали и 
изпълнението. Инвеститорите имат за цел 
да поставят нови стандарти за качество и 
устойчивост в строителството на жилища 
и това да допринесе към развитието на 
район „Младост“ .

MBL Architects е архитектурното сту-
дио, което изпълнява проектирането и 
изграждането на „Ирис Парк“. Архите-
ктите са отговорни не само за имиджа на 
проекта, но и за неговите ефективност 
и ергономичност. Обширните познания 
на екипа им позволяват прилагането на 
съвременни сградни технологии и създа-
ването на устойчив във времето дизайн.

Екипът „Продажби на MBL“ също 
участва в проекта като ексклузивен кон-
султант и се грижи за това търговските 
процеси да протичат максимално гладко, 
като предоставя на клиента всичко необ-
ходимо и му спестява ценно време.

Поддръжката и чистотата на комплекса 
също са възложени на MBL. Екипът е с 
дългогодишен опит в управлението на 
имоти, като предоставянето на този вид 

услуга осигурява допълнително удобство 
за живеещите, като гарантира перфект-
но поддържане на чиста и здравословна 
среда.

В София строителството върви с пълна 
сила и всяко кътче земя се застроява, ко-
операциите се строят на минимално раз-
стояние една от друга и улиците между 
тях са малки. Има проблем с недостига 
на паркоместа и много хора паркират по 
тротоарите, което прави улиците още по-
недостъпни. Затова жителите предпочи-
тат затворени комплекси с паркова среда и 
повече зелени площи, които да предлагат 
условия за спокоен и щастлив живот.  

Парковата среда е важен фактор за из-
бора на жилище.

Да имаш възможността да оставиш 
децата да играят навън спокойно, сред 
природа, сега е лукс. Реализацията на този 
проект цели да създаде дом с обширна и 
богата паркова среда за по-добър, по-здра-
вословен и по-сигурен начин на живот.  

Според инвеститорите и проектанти-
те жилищният сектор ще продължава да 
се развива в положителна посока, като 
предлагането ще бъде с по-качествено 
строителство, повече удобства и комфорт, 
съчетани с новите технологии, с по-лесен 
достъп и повече сигурност.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА

Локация „Младост 4“, София

Инвеститори

Асен Лисев (изпълнителен 
директор и собственик на 

Bravo Development) и Иван 
Асенов и Александър Асе-
нов (основатели на „ХЪС 

инвест“)

Проектант архитектурно студио  
MBL Architects

Достъп отличен

Тип затворен жилищен 
комплекс

Секции 7 секции
Апартаменти 331 бр.
Паркоместа подземен паркинг с 386 

места
Мазета 101 бр.

ИРИС ПАРК
Градски оазис в столичния квартал „Младост 4“

Повече за проекта на: 
  www.irispark.bg
 0883505050
 sales@irispark.bg

http://www.irispark.bg
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Рай за ипотечния 
длъжник
Никога в историята жилищният 
кредит не е бил толкова достъпен 
и евтин. Наред с ентусиазма това 
нормално поражда и опасения, че се 
надува балон

автор Николай Стоянов



17

ниво 2.7% по новосключените договори. 
Накратко, никога в историята жилищ-
ният кредит не е бил толкова достъпен 
и евтин, което нормално поражда наред 
с ентусиазма и опасения, че се надува 
балон. Някои анализатори наблюдават 
с притеснение покачващите се цени на 
жилищата. Други залагат на съпоставки 
с разполагаемия доход, БВП и т.н., както 
и на сравнения с други пазари, които ин-
дикират, че все още е рано да се говори 
за прегряване.

Независимо кои са прави, балансът на 
силите в момента очевидно е на страната 
на клиента и нормално валят въпроси: На 
какво се дължи това, докога ще продъл-
жи и, разбира се, как да се възползвам 
максимално.

Какво движи банкерите
Спадащите лихви по кредитите не са нито 
ново, нито изолирано българско явление. 
То продължава от години и основната 
причина за него е политиката на цен-
тралните банки по света и конкретно на 
Европейската централна банка (ЕЦБ). 
Тя наложи отрицателни лихви върху 
средствата, които банките “паркират” 
при нея, и това се пренесе и в България. 
БНБ също “наказва” банките с 0.7% върху 
свръхрезервите им. Отделно тази ултрас-
тимулираща парична политика свали 
доходността по всякакви сигурни активи 
като ДЦК и много правителства, включи-
телно и българското, се финансират дори 
при отрицателна доходност.

Всичко това логично изостря конку-
ренцията между банките да раздават 
кредити. В добавка в България тези фи-
нансови институции са и свръхликвид-
ни - ръстът на депозитите продължава 
с около 12% годишно, това акумулира в 
банките ресурс, който те търсят да пла-
сират под формата на кредити. Макар 
лихвите по депозитите да клонят към 
нула, ако не бъдат вложени в нещо, те 
носят разходи за банките. Логично това 
ги прави агресивни в кредитирането.

Увеличеното кредитиране се вижда 
във всички сегменти, но най-големите 
ръстове в последните години са при 
ипотечните заеми. От една страна, това 
е така, защото те все пак са обезпечени, а 
от друга, защото и търсенето там се акти-
визира заради ниските лихви по депози-
тите, покачващите се доходи и голямото 
предлагане на нови жилища.

Практически всички банки отчитат ръ-
стове на ипотечните си портфейли, като 
естествено не всички са еднакво агресив-

ни. При общо около 15% покачване при 
някои от по-малките играчи се виждат 
в пъти по-големи ръстове, но от ниска 
база. Сред големите, които генерират 
огромната част нови заеми като бройки 
и суми, също има известно разслоение - 
като по-активно борещи се да завземат 
пазарен дял изпъкват Райфайзенбанк и 
Пощенска банка.

Като цяло естествено основният ин-
струмент за привличане на клиенти са 
лихвите, но значение има и исканото 
самоучастие. Преди пандемията имаше 
банки, които дори експлицитно предла-
гаха финансиране на 100% от стойността 
на имота. Други правеха това леко зао-
биколно (примерно ипотечният заем е 
за 80% от цената, но паралелно се осигу-
рява потребителски заем за останалата 
част). След началото на кризата имаше 
известно охлаждане на рисковия апетит, 
но в средата на 2021 г. ръстовете са дори 
по-внушителни. За първата половина на 
годината броят на ипотечните заеми в 
системата се увеличава с 5300 до 177 300. 
А като сума жилищните портфейли на 
банките до края на август са нараснали 
с над 1 млрд. лв.

Какво движи клиентите
Голямата разлика спрямо бума от 2008-
2009 г. са лихвите. Ако тогава експлозията 
в жилищното кредитиране се случваше 
въпреки тяхното покачване, сега ръстът 
е съпътстван от постоянното им пониже-
ние. БНБ отчита средни лихви по ново-
отпуснатите заеми 2.7%. Дори и като се 
вземат предвид съпътстващите такси, 
годишният процент на разходите за пръв 
път пада под 3%. На пазара могат да се 
открият и оферти при ГПР, падащ до нива 
от порядъка на 2.5%.

Това прави финансирането на покупка 
на жилище по-достъпно от всякога дори и 
при тенденция на поскъпване на имотите. 
Естествено икономическата несигурност 
около ковид се отразява на плановете за 
години напред, включващи изплащане 
на дългогодишни заеми. Същевре-

От началото на 2021 г. 
ръстът на отпусна-
тите нови ипотеки и 
като сума, и като брой-
ки достигна темпове, 
невиждани от 2008-
2009 г.

П Пандемия, която блокира 
глобалната икономиката, 
може и да не звучи като 
особено добра новина за 
който и да било банкер. 

Най-малкото повишеният риск клиен-
тите да останат без доходи би трябвало 
да означава особена предпазливост при 
отпускането на нови заеми. Реалността 
обаче показа, че на пазара на жилищно 
кредитиране в България корона криза-
та предизвика не повече от мимолетно 
нервно потрепване, след което последва 
бурна активност.

След леко забавяне през 2020 г. от на-
чалото на 2021 г. ръстът на отпуснатите 
нови ипотеки и като сума, и като бройки 
не само надхвърли нивата отпреди панде-
мията, но и достигна темпове, невиждани 
от 2008-2009 г. Лихвите продължиха да па-
дат до нови рекордни дъна и към септем-
ври статистиката на БНБ отчита средно 
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менно за много хора, трайно озовали се 
да работят дистанционно, може да е сти-
мул за смяна на жилището. Естествено 
трайно ниските лихви по депозитите и 
инфлационните очаквания традиционно 
са стимул за хората да пренасочват спес-
тявания (понякога допълнени с кредит) 
към покупка на имоти с инвестиционна 
цел. Този микс от фактори очевидно към 
настоящия момент генерира ипотечен бум.

Банкерите все още не виждат в него 
балон. Например за разлика 2008 г., когато 
съотношението кредити към депозити на 
банките е над 100%, сега е около 70%. Друг 
често следен от тях показател - цените 
на имотите към разполагаемия доход, 
също засега не свети в червено. Като цяло 
нивото на задлъжнялост на български-
те домакинства е сред ниските в ЕС. От 
друга страна, евентуално покачване на 
лихвите, а с тях и на вноските може да 
доведе до трудности в обслужването и 
бърз ръст на лошите кредити.

Докога ще продължава
Засега повечето икономисти не очакват 
драстична промяна в политиката на цен-
тралните банки, която да доведе до покач-
ване на лихвите. Въпреки ускоряващата 
се инфлация евентуално спирането на 
стимулите рискува да задуши възстано-
вяването на икономиките на държавите 
- членки и ЕЦБ, едва ли ще рискува това.

Затова и българските банкери не 
прогнозират скоро покачване на лихвите. 
Според главния изпълнителен директор 

Източник: БНБ

К |  РЪСТЪТ ИДВА ПРЕДИМНО ОТ НОВИ КЛИЕНТИ
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Източник: БНБ
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Обеми левови Обеми еврови
Лихви левови Лихви еврови

VI. 21 III. 21 VI.20 промяна спрямо 
март 2021

промяна спрямо 
юни 2020

промяна спрямо 
март 2021 (%)

промяна спрямо 
юни 2020 (%)

Банка ДСК 3 554.6 3 456.5 3 268.3 98.1 286.2 2.84 8.76
Райфайзенбанк (България) 1 707.7 1 563.3 1 438.7 144.3 268.9 9.23 18.69
Юробанк България 2 355.5 2 302.3 2 127.7 53.1 227.8 2.31 10.71
УниКредит Булбанк 2 515.7 2 420.3 2 312.2 95.4 203.5 3.94 8.80
Обединена българска банка 1 645.2 1 591.2 1 477.4 54.0 167.8 3.40 11.36
Централна кооператив-
на банка 728.9 672.2 596.4 56.7 132.5 8.44 22.21

Алианц банк България 543.3 517.7 431.6 25.6 111.7 4.94 25.87
Първа инвестиционна 
банка 967.8 933.9 886.2 33.9 81.5 3.63 9.20

Българо-американска кре-
дитна банка 137.6 119.3 77.2 18.3 60.4 15.36 78.24

Търговска банка Д 102.6 92.2 73.8 10.4 28.8 11.23 39.04
ПроКредит Банк (България) 113.9 107.2 88.1 6.7 25.8 6.24 29.30
Тексим Банк 19.4 18.1 10.5 1.3 8.9 7.30 84.06
Общинска банка 32.3 32.6 29.1 -0.4 3.2 -1.09 10.95
Токуда банк 35.3 33.9 32.1 1.4 3.2 4.20 9.81
Интернешънъл асет банк 39.4 37.8 36.6 1.6 2.9 4.18 7.81
Българска банка за 
развитие 2.6 1.9 1.1 0.7 1.5 40.06 135.37

Инвестбанк 121.9 121.9 120.4 0.0 1.5 -0.03 1.23
Те-Дже Зираат Банкасъ 
(клон) 0.8 0.7 0.8 0.0 0.0 5.73 0.26

Ти Би Ай банк 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -35.14 -44.19
Общо 14 624.3 14 023.1 13 008.4 601.2 1 615.9 4.29 12.42

 | К КОИ СА НАЙ-АКТИВНИ ПРИ ИПОТЕКИТЕ

(млн. Лв.)
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левови

Пред новите клиенти 
по ипотечните кре-
дити (а и пред ста-
рите) все по-ясно се 
откроява опцията да 
прибегнат към дого-
вор с фиксирана лихва.

на Уникредит Булбанк Цветанка Минче-
ва например дори отрицателните лихви 
за физически лица може да обхванат още 
по голяма част от депозитите. Сега го-
лемите банки “облагат” спестяванията 
на хора с по над 400 хил. лв. на влог, но 
тя вижда вероятност това ниво да слезе 
двойно. Според нея няма да падне до 
нивото на гарантираните депозити - 196 
хил. лв. Има обаче и анализатори, които 
слагат летвата доста по-ниско.

Подобна динамика нормално ще про-
дължи да подклажда още жилищния па-
зар и ипотечното кредитиране. Така че 
сегашният златен момент за длъжниците 
може и да се проточи. Това обаче не се 
превежда като още спад на лихвите - по-
тенциалът за това изглежда практически 
изчерпан. Въпреки конкуренцията бан-
ките трудно биха изпилили маржовете си 
още повече. Същевременно евентуално 
покачване на лихвите (макар да не е непо-
средствено надвиснало) може да е доста 
по-мащабно и болезнено.

Затова и пред новите клиенти по ипо-
течните кредити (а и пред старите) все 
по-ясно се откроява опцията да прибег-
нат към договор с фиксирана лихва. По 
правило той е по-скъп от тези с плаваща, 
но дава сигурност и предвидимост за раз-
ходите поне за известен период време. 
Продуктите на отделните банки са раз-
лични и най-често предвиждат срокове 
с фиксиран процент до три или пет го-
дини. Има отделни оферти и за по-дълги 
периоди, дори и за тридесет години. С 
удължаването на срока обаче добавката 
в лихвата се качва чувствително.
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Клиентите търсят, 
отсяват и ценят 
качествените 
продукти  
Евгения Диканска, 
изпълнителен директор на Europroperty  

лищен и офисен. Как изминалата годи-
на промени нагласите на клиентите 
на тях? Имат ли по-различни очаква-
ния към площите, които наемат или 
купуват?
Europroperty е инвестиционна компа-
ния, която работи с добри архитекти и 
най-високия клас строителни материа-
ли. Оперираме в сегмента с луксозните 
жилищни имоти  и макар амбицията ни 
винаги да е била да предлагаме лукс, спо-
койствие и сигурност на своите клиенти, 
винаги през годините сме успявали да 
поддържаме и конкурентни цени. През 
последните години все повече усещаме, 
че клиентите търсят, отсяват и ценят 
качествените продукти. Тази зрялост в 
потребителското поведение помогна на 
компанията ни да увеличи клиентите си 
и да се наложи на пазара като инвеститор 
със стойностни проекти.

Пандемията повлия на погледа вър-
ху офисното пространство. Ако офи-
сите допреди две години бяха места, в 
които бизнесите помещаваха екипите 
си, то към момента по-скоро са символ 
на устойчивост на бизнеса, амбиции за 
растеж и сигурност. Времето ще покаже 
дали home-office тенденцията е устойчи-
ва или не.

Проектът „Еделвайс“ е емблематичен 
за компанията. Разкажете повече за 
реализацията и продажбите на от-
делните етапи от него?
Edelweiss действително е най-емблема-
тичният проект на Еuroproperty до мо-
мента – не само защото показва израства-
нето на компанията през годините, но и 
защото се превърна във визитна картич-
ка на качеството и стила ни на работа.

До момента всички апартаменти в 
сградите на Edelweiss 1, 2 и 3 са прода-
дени. Както споменах, построихме и една 

с невероятна гледка към града и само на 
15 минути от центъра на София превръ-
ща FOHAR във възможност за една наис-
тина умна инвестиция, която да отговаря 
на нуждите на всеки съвременен човек 
с всички необходими функционалности 
– красиви междублокови пространства, 
градини с пейки, детски кът, фитнес, 
ресторант, охрана.

Как се справяте с рязкото поскъпване 
на строителните материали и гори-
вата от последните месеци? Как ко-
муникирате това с клиентите?
За съжаление и за нас, както и за дру-
гите колеги в бранша, беше неизбежно 
да отразим този скок. Оказа се абсолют-
но невъзможно, извън всякаква бизнес 
логика, да продаваме на цените, които 
бяхме планирали преди 2 години. В този 
случай, както и през целия ни път досе-
га, смятаме, че най-доброто решение е да 
обясним истината, колкото и неприятен 
разговор да носи тя.  

През последните години Europroperty 
навлезе на офисния пазар с проекта 
Sofia O�ice Center. Как върви отдаване-
то на площите в сградата и планира-
те ли скоро началото на втора фаза 
от проекта?
През изминалата година успяхме да 
направим една от най-големите сделки 
в сегмента с наемите на офисни площи 
– отдадохме над 5000 кв.м. В момента 
текат довършителните работи в поме-
щенията, като ще посрещнем новите си 
обитатели  - „Хаос софтуер“, в началото 
на пролетта на 2022 г. Вярваме, че рабо-
тенето в офиса е по-конструктивно и ще 
продължи.

Как се справя компанията в условията 
на коронавирус пандемията? Кои бяха 
и са най-големите предизвикателства 
пред вашия бизнес?
Въпреки че коронавирус пандемията 
беше изключително предизвикателство 
за бизнеса по целия свят, за щастие тя не 
засегна Еuroprоperty. Тъкмо напротив – 
през изминалите две години компанията 
фокусира усилията си върху администра-
тивни дейности като проектиране и стро-
еж на няколко нови проекта и финална 
продажба на вече построените луксозни 
апартаменти в Edelweiss 3.

Удовлетворени от успеха на един 
от най-емблематичните ни проекти - 
Edelweiss 3, построихме още една сграда 
в комплекса– Edelweiss 3D. Тя предлага 
десет апартамента, които вече са напъл-
но обзаведени и готови за отдаване под 
наем. Апартаментите в Edelweiss 3D са с 
една, две, три или четири спални, с голя-
ма тераса и красива гледка. Мебелите и 
оборудването, които избрахме за тях, са 
от най-висок клас и гарантират усеща-
нето за лукс и класа - запазената марка 
на сградите в комплекс Edelweiss 1, 2, 3 
и вече 3D.

На пазара излезе и FOHAR – най-тех-
нологичният до момента жилищен ком-
плекс на Europroperty. Концепцията на 
FOHAR развихме за клиентите, които 
търсят умна инвестиция в по-добро ка-
чество на живот. Комплексът предлага 
локация на чист въздух, която е добре 
свързана и с природата, и с града, устой-
чива архитектура и вградени smart home 
ready решения във всички апартаменти, 
които позволяват лесно надграждане с 
всички технологии за по-умен живот у 
дома, които ще се развиват все повече 
занапред. 

Работите на два основни пазара – жи-

Докъде стигна развитието на жилищ-
ния комплекс на мястото на бившия 
завод „Фохар“ в София?
Вече започнахме строителството на 
комплекса на територията на бившия 
завод за фотохартия, чиято локация е 
известна на поколения софиянци. Мяс-
тото и едноименната спирка на градския 
транспорт на ул. „Кумата“ 77 в квартал 
„Бояна“ са сред причините да запазим 
името на проекта. Водеща цел в проек-
тирането бе да разположим сградите в 
комплекса така, че между тях да има 
достатъчно въздух и светлина, за да не 
пречат на гледката към планината от 
едната страна, и към града от другата.

Чистият въздух и зеленината са во-
дещото предимство на FOHAR, защото 
ще позволят на бъдещите обитатели 
по-модерен и природосъобразен начин 
на живот. А знаем, че това става все 
по-важно след началото на пандемията 
и тенденцията за работа от дома, която 
тя отпуши.

FOHAR е планиран като “умен дом” 
не само защото предразполага към по-
здравословен начин на живот, а поради 
няколко причини. Комплексът предла-
га smart home ready инфраструктура 
и вградени функционалности, с които 
клиентите ни ще могат да управляват 
дистанционно сигурността, отключва-
нето и отоплението си с едно движение 
чрез телефона. На проектантите от архи-
тектурното студио “ЛП Арх” дължим и 
умната архитектура и отлично планира-
ните разпределения на апартаментите. 
Те са мислени в контекста на заобикаля-
щата комплекса околна среда и „в крак“ 
с последните технологични новости и 
устойчиви материали. Това в съчетание 

допълнителна в комплекса – Edelweiss 
3D, която отдаваме под наем.

Амбицията ни е да запълним търсе-
нето на пазара на луксозни проекти и 
сме безкомпромисни в качеството на 
продукта, който предлагаме. Таваните 
на всички помещения в Edelweiss са по 
2.95 м, а помещенията са просторни, с 
правилни форми. Предлагаме денонощна 
охрана и рецепция в сградата, басейн и 
фитнес за живеещите, професионална 
поддръжка и детски кът. Възможността 
за почистване, пране и гладене в жили-
щето срещу допълнително заплащане 
или като част от наема е част от съпът-
стващите услуги.

„София офис център“ 
Снимка: Личен Архив

FOHAR Снимка: Личен Архив

„Еделвайс 3Д“  
Снимка: Личен Архив

съдържание от



Клиентите търсят, 
отсяват и ценят 
качествените 
продукти  
Евгения Диканска, 
изпълнителен директор на Europroperty  

лищен и офисен. Как изминалата годи-
на промени нагласите на клиентите 
на тях? Имат ли по-различни очаква-
ния към площите, които наемат или 
купуват?
Europroperty е инвестиционна компа-
ния, която работи с добри архитекти и 
най-високия клас строителни материа-
ли. Оперираме в сегмента с луксозните 
жилищни имоти  и макар амбицията ни 
винаги да е била да предлагаме лукс, спо-
койствие и сигурност на своите клиенти, 
винаги през годините сме успявали да 
поддържаме и конкурентни цени. През 
последните години все повече усещаме, 
че клиентите търсят, отсяват и ценят 
качествените продукти. Тази зрялост в 
потребителското поведение помогна на 
компанията ни да увеличи клиентите си 
и да се наложи на пазара като инвеститор 
със стойностни проекти.

Пандемията повлия на погледа вър-
ху офисното пространство. Ако офи-
сите допреди две години бяха места, в 
които бизнесите помещаваха екипите 
си, то към момента по-скоро са символ 
на устойчивост на бизнеса, амбиции за 
растеж и сигурност. Времето ще покаже 
дали home-office тенденцията е устойчи-
ва или не.

Проектът „Еделвайс“ е емблематичен 
за компанията. Разкажете повече за 
реализацията и продажбите на от-
делните етапи от него?
Edelweiss действително е най-емблема-
тичният проект на Еuroproperty до мо-
мента – не само защото показва израства-
нето на компанията през годините, но и 
защото се превърна във визитна картич-
ка на качеството и стила ни на работа.

До момента всички апартаменти в 
сградите на Edelweiss 1, 2 и 3 са прода-
дени. Както споменах, построихме и една 

с невероятна гледка към града и само на 
15 минути от центъра на София превръ-
ща FOHAR във възможност за една наис-
тина умна инвестиция, която да отговаря 
на нуждите на всеки съвременен човек 
с всички необходими функционалности 
– красиви междублокови пространства, 
градини с пейки, детски кът, фитнес, 
ресторант, охрана.

Как се справяте с рязкото поскъпване 
на строителните материали и гори-
вата от последните месеци? Как ко-
муникирате това с клиентите?
За съжаление и за нас, както и за дру-
гите колеги в бранша, беше неизбежно 
да отразим този скок. Оказа се абсолют-
но невъзможно, извън всякаква бизнес 
логика, да продаваме на цените, които 
бяхме планирали преди 2 години. В този 
случай, както и през целия ни път досе-
га, смятаме, че най-доброто решение е да 
обясним истината, колкото и неприятен 
разговор да носи тя.  

През последните години Europroperty 
навлезе на офисния пазар с проекта 
Sofia O�ice Center. Как върви отдаване-
то на площите в сградата и планира-
те ли скоро началото на втора фаза 
от проекта?
През изминалата година успяхме да 
направим една от най-големите сделки 
в сегмента с наемите на офисни площи 
– отдадохме над 5000 кв.м. В момента 
текат довършителните работи в поме-
щенията, като ще посрещнем новите си 
обитатели  - „Хаос софтуер“, в началото 
на пролетта на 2022 г. Вярваме, че рабо-
тенето в офиса е по-конструктивно и ще 
продължи.

Как се справя компанията в условията 
на коронавирус пандемията? Кои бяха 
и са най-големите предизвикателства 
пред вашия бизнес?
Въпреки че коронавирус пандемията 
беше изключително предизвикателство 
за бизнеса по целия свят, за щастие тя не 
засегна Еuroprоperty. Тъкмо напротив – 
през изминалите две години компанията 
фокусира усилията си върху администра-
тивни дейности като проектиране и стро-
еж на няколко нови проекта и финална 
продажба на вече построените луксозни 
апартаменти в Edelweiss 3.

Удовлетворени от успеха на един 
от най-емблематичните ни проекти - 
Edelweiss 3, построихме още една сграда 
в комплекса– Edelweiss 3D. Тя предлага 
десет апартамента, които вече са напъл-
но обзаведени и готови за отдаване под 
наем. Апартаментите в Edelweiss 3D са с 
една, две, три или четири спални, с голя-
ма тераса и красива гледка. Мебелите и 
оборудването, които избрахме за тях, са 
от най-висок клас и гарантират усеща-
нето за лукс и класа - запазената марка 
на сградите в комплекс Edelweiss 1, 2, 3 
и вече 3D.

На пазара излезе и FOHAR – най-тех-
нологичният до момента жилищен ком-
плекс на Europroperty. Концепцията на 
FOHAR развихме за клиентите, които 
търсят умна инвестиция в по-добро ка-
чество на живот. Комплексът предлага 
локация на чист въздух, която е добре 
свързана и с природата, и с града, устой-
чива архитектура и вградени smart home 
ready решения във всички апартаменти, 
които позволяват лесно надграждане с 
всички технологии за по-умен живот у 
дома, които ще се развиват все повече 
занапред. 

Работите на два основни пазара – жи-

Докъде стигна развитието на жилищ-
ния комплекс на мястото на бившия 
завод „Фохар“ в София?
Вече започнахме строителството на 
комплекса на територията на бившия 
завод за фотохартия, чиято локация е 
известна на поколения софиянци. Мяс-
тото и едноименната спирка на градския 
транспорт на ул. „Кумата“ 77 в квартал 
„Бояна“ са сред причините да запазим 
името на проекта. Водеща цел в проек-
тирането бе да разположим сградите в 
комплекса така, че между тях да има 
достатъчно въздух и светлина, за да не 
пречат на гледката към планината от 
едната страна, и към града от другата.

Чистият въздух и зеленината са во-
дещото предимство на FOHAR, защото 
ще позволят на бъдещите обитатели 
по-модерен и природосъобразен начин 
на живот. А знаем, че това става все 
по-важно след началото на пандемията 
и тенденцията за работа от дома, която 
тя отпуши.

FOHAR е планиран като “умен дом” 
не само защото предразполага към по-
здравословен начин на живот, а поради 
няколко причини. Комплексът предла-
га smart home ready инфраструктура 
и вградени функционалности, с които 
клиентите ни ще могат да управляват 
дистанционно сигурността, отключва-
нето и отоплението си с едно движение 
чрез телефона. На проектантите от архи-
тектурното студио “ЛП Арх” дължим и 
умната архитектура и отлично планира-
ните разпределения на апартаментите. 
Те са мислени в контекста на заобикаля-
щата комплекса околна среда и „в крак“ 
с последните технологични новости и 
устойчиви материали. Това в съчетание 

допълнителна в комплекса – Edelweiss 
3D, която отдаваме под наем.

Амбицията ни е да запълним търсе-
нето на пазара на луксозни проекти и 
сме безкомпромисни в качеството на 
продукта, който предлагаме. Таваните 
на всички помещения в Edelweiss са по 
2.95 м, а помещенията са просторни, с 
правилни форми. Предлагаме денонощна 
охрана и рецепция в сградата, басейн и 
фитнес за живеещите, професионална 
поддръжка и детски кът. Възможността 
за почистване, пране и гладене в жили-
щето срещу допълнително заплащане 
или като част от наема е част от съпът-
стващите услуги.

„София офис център“ 
Снимка: Личен Архив

FOHAR Снимка: Личен Архив

„Еделвайс 3Д“  
Снимка: Личен Архив

съдържание от
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ARISTOCRAT 
HILLS Лукс сред природата
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Aristocrat Hills е луксозен 
комплекс от 13 
индивидуални къщи и 
се намира в близост до 
София, в околността на 
град Божурище и село 
Гурмазово. Разположен 
е на 13 парцела с обща 
площ 12.5 дка. Къщите 
са със застроена площ 
върху всеки парцел 180 
кв.м и всяка от тях е с 
РЗП 330 кв.м. Всяка къща 
разполага с двоен гараж 
и две допълнителни 
външни паркоместа.
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Спокойствие и хармония
С доброто си разположение Aristocrat Hills 
предлага сигурна и спокойна среда сред 
чист въздух и заобикаляща зеленина. С пре-
красна панорамна гледка към планините 
комплексът предоставя на обитателите си 
подходяща атмосфера за екотуризъм с че-
тири минерални извора, езеро и конна база.

Качествено и съвременно 
строителство
Екипът залага на висококачествени и 
енергоефективни материали, иноватив-
ни решения и устойчивост в строителния 
процес. Фокусира се върху намаляване на 
потреблението на енергия, ограничаване на 
замърсяването и намаляване на негативно-
то влияние върху околната среда.

Дизайн и архитектура
Aristocrat Hills e дело на архитектурно-ди-
зайнерското студио All in studio, основано от 
архитект Павел Янев през 2011 г. Студиото 
е отличено с международна награда “Най-
добра еднофамилна резиденция”, носи но-
минация “Сграда на годината” от ArchDaily 
и печели 3 пъти първо място “Интериор на 
годината в България”.

Всички къщи са проектирани според пра-
вилата на модерния прагматизъм и мисъл 
за околната среда – чисти линии, пропор-
ционални форми, много светлина, енерго-
ефективни материали.

Обeм, въздyx, cвoбoдa и 
пpocтpaнcтвo
„Kъм днeшнa дaтa нa имoтния пaзap c 
eднoфaмилни къщи липcвa yceщaнeтo 
зa пpocтopни къщи, a пo-cкopo виждaмe 
aпapтaмeнти нa двa eтaжa c мaлки двopчeтa. 
Пpи пpoeктиpaнeтo cи зaдaдoxмe някoлкo 
ocнoвни въпpoca и eдин oт тяx бeшe “Kaквo 
зa нac e oбeмът и кaк биxмe мoгли дa дaдeм 
нa бъдeщитe пoлзвaтeли мaкcимaлнoтo 
yceщaнe зa въздyx и cвeтлинa", казват ин-
веститорите. Имeннo заради тaзи пpичинa 
вcички днeвни в къщитe ca c двoeн тaвaн и 
виcoчинa 5.7 мeтpa.

Зелени площи, басейн и панорамна 
гледка
Къщите разполагат с двор 900 кв.м, което 
осигурява пространство за озеленяване и 
предлага комфорт и уют на обитателите си. 
От комплекса се откриват красиви гледки 
към планините Витоша и Люлин.

Към всяка къща се предлага завършен ба-
сейн, смарт система за управление, покрив 
със слънчеви панели, входна врата с биоме-
трични данни, както и две допълнителни 
паркоместа за гости. 

Всички къщи в 
Aristocrat Hills се 
предлагат в пълна 
степен на завър-
шеност. Те са с 
напълно завършен 
екстериорен, ин-
териорен, както и 
ландшафтен про-
ект.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА

Локация
 На 3 км от Божурище, на 8 км 
от Околовръстен път и на 13 

км северозападно от центъ-
ра на София

Инвеститор „Инфинити Капитал“ АД

Проектант
арх. Павел Янев,  

дизайнерско студио  
All in Studio

РЗП ~330 кв.м 
Озеленяване 70+%
Брой и тип 
жилища 13 еднофамилни къщи

Паркиране 2 гаража + 2 паркоместа
Период на 
строителство

Q4 2021 - Q1 2023
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„Инфинити Капитал“ АД е 
инвестиционно акционерно 
дружество, което специализи-
ра в стратегически покупки и 
придобивания на високодоходни 
недвижими имоти във всички 
сектори на имотния пазар в Бъл-
гария. Стратегията на дружес-
твото следва линията придоби-
ване - строителство - продажба 
на недвижими имоти, главно 
жилищни сгради, складови, офис 
и търговски площи с фокус Со-
фия-град и София-област.
„Инфинити Капитал” АД в 
първото си участие като 
стратегически партньор по 
изграждането, развитието и 
маркетирането на проекта 
„Гурмазово Хаус“ реализира за 
своите първоначални акционери 
брутна доходност в размер на 
30%.
На 18.10.2021 г. „Инфинити 
Капитал“ АД успешно се листна 
на пазара за растеж beam на 
Българската фондова борса, 
като записа 847 198 акции и на-
бра капитал в размер на 1 355 516 
лв., или 38.3% над първоначално 
заложените.
С този капитал дружеството 
ще започне финансирането на 
първия си официален проект, 
вече като собственик, „Аристо-
крат Хилс“.

Повече информация може да  
откриете на  
https://infinitycapital.bg/

Екипът залага 
на високока-
чествени и енер-
гоефективни 
материали, 
иновативни ре-
шения и устой-
чивост в строи-
телния процес. 

https://infinitycapital.bg/
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Цените ще 
се вдигат, 
засилен 
интерес към 
къщите
Една четвърт от всички се 
стремят към първи имот, също 
толкова смятат, че трябва да се 
купува сега и веднага. Най-масови са 
желанията за селски имот и за още 
един апартамент за инвестиция

автор Боряна Генчева,  
по данни на Nielsen Admosphere

ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ ЗА ИМОТИТЕ
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Х Хората са раздвоени в 
прогнозите си за цените 
на имотите. Близо полови-
ната (48%) са песимисти, 
т.е. смятат, че в идните 

година-две жилищата ще продължат да 
поскъпват стремглаво. Дори сред оптими-
стите преобладава мнението, че максиму-
мът, който може да се очаква, е ръстът в 
цените да забави темп (21%). Малък е де-
лът на онези, които очакват да започнат 
да падат (18%), а още по-малък на тези, 
които вярват, че ще се задържат на сегаш-
ните нива (6%). Това сочат данни от он-
лайн проучване на "Nielsen Admosphere 
България" по въпроси на "Капитал", пред-
ставително за населението (15+ години), 
което е онлайн. Проучването е проведено 
между 27 септември и 8 октомври 2021 г. 
при извадка от 517 респонденти от Бъл-
гарския национален панел.

Очакванията за продължаващ ръст 
се подхранват най-вече от икономичес-
ката ситуация. Инфлацията се засилва. 
По света и у нас всичко поскъпва, в това 
число строителните материали, горивата 
и енергията. Защо имотите да са изклю-
чение, казват анкетираните. Друга група 
основания е свързана с голямото търсе-
не. Хората искат да запазят парите си от 
инфлацията, мигрират към градовете, 
търсят имоти, там има ново строител-
ство. В банките има много пари, лихвите 
по големите депозити са отрицателни, 
предстои да приемем еврото, догонва-
ме европейските нива на цените, казват 
трети. В държавата цари несигурност. 
Мнозина заявяват, че сме свидетели на 
спекула и имотен балон. Има и други, 
които нямат обяснение за поскъпването 
на имотите, но го виждат на практика.

Балонът рано или късно ще гръмне, 
казват вярващите, че ръстът ще се за-
бави, ще спре или цените ще тръгнат 
надолу. Имотите сега са надценени. 
Струват нереално много в сравнение със 
заплатите и покупателната способност в 
България. Предлагането става все по-го-
лямо и надхвърля търсенето. Пазарът е 
наситен и много от имотите стоят празни. 
Отделно се очаква и търсенето да нама-
лее: Хората няма да могат да си позволят 
толкова скъпа собственост. Инфлацията 
ще изяжда доходите им, кризата застра-
шава работата им. Очаква се банките да 
започнат да ограничават кредитната си 
политика и лихвите по ипотечните кре-
дити да се покачват. Друго съображение 
е, че след твърде бърз ръст обикновено 
следва движение в обратна посока.

По-склонни на категорични прогнози 
и в двата полюса са жените, младите хора 
(между 15 и 34 години) и тези с основно 
образование, показват данните. Разлика-
та е, че стремглав ръст очакват повече 
хората от София и средните по големина 
градове, а спад – тези в селата. Мъжете, 
хората над 45 години, тези с висше образо-
вание, в големите градове преобладават 
сред очакващите темпът на растеж да 
се забави.

Да изчакаме с покупките
Бързайте да купувате, цените растат. С 
такава нагласа са около една четвърт от 
всички анкетирани (24.5%). Сред тях пре-
обладават мъже, хора над 55 години, от 
големите градове и София. Най-чужда е 
тази идея в групите между 35 и 44 години, 
с основно образование, хора от малките 
градчета.

Основната част - над половината (55%) 
от анкетираните, са на мнение, че при се-
гашната динамична ситуация е по-добре 
да се изчака с покупката на имот, докато 
цените се успокоят. Хората на това мне-
ние са разпределени почти поравно по 
всички категории.

За 31.5% стратегията е междувременно 
да инвестират в ремонти и подобрения на 
имотите, които вече имат, и на сградите, в 
които се намират, вероятно за да повишат 
стойността им. При хората с ремонтна 
нагласа също преобладават мъжете, тези 
на възраст между 15 и 44 години. Малко 
по-голям е делът на хората от малките 
градове.

Повечето вече имат собствено 
жилище, някои и повече от едно
Преобладаващо консервативната нагласа 
може да бъде разбрана на фона на карти-
ната на имотното състояние на анкетира-
ните. Почти половината от тях (48%) имат 
собствено жилище. Сред хората, обявили, 
че жилището е само тяхно, преобладават 
мъжете, хората в по-зряла възраст - над 
35 години, тези с висше образование, от 
малките и големите градове. Като съсоб-
ственици са се заявили повече жени, хора 
над 45 години, такива със средно образо-
вание, от София и от малките градове.

С повече от едно жилище разполагат 
8.5% от анкетираните. Те са повече мъже, 
повече висшисти, от големите градове. 
При пасивните собственици преобладава 
възрастовата група над 55 години. А сред 
активните - които отдават жилището си 
под наем, хората между 44 и 54 години.

Под наем са казали, че живеят 
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само 15% от анкетираните. С най-голям 
дял се отличава възрастовата група 35 - 44 
години, следвана от хората между 15 и 34 
години. Лек превес има на хората с ос-
новно образование, а и на тези от София.

Други 28% живеят в чуждо жилище, за 
което не плащат - при родители, близки 
или познати. Обяснимо изпъкват мла-
дите хора - между 15 и 34. При далите 
този отговор има натрупване и на хора 
от селата.

Селска къща или още един 
апартамент
Търсещите първи свой имот са около 
една четвърт от всички (24.3%). За соб-
ствено жилище, независимо дали могат 
да си го позволят или не, мислят повече 
жени, хора до 44 години, с основно и сред-
но образование и от селата, и от София.

Около една пета от всички (21.8%) биха 
искали по-добър имот за живеене от този, 
който имат. В тази категория повечето 
са мъже, хората от 35 години нататък, с 
висше образование, от София.

Най-голям (34.8%) е делът на хората, 
които биха инвестирали в селска къща. 
Желанието е равномерно сред почти 
всички групи анкетирани. С малко по-
голям дял са хората между 45 и 54 години, 
при които вероятно става дума за втори 
имот. Логично, голям е делът и на далите 
този отговор от жителите на селата, както 
и сред хората с ниско образование. При 
тях по скоро се отнася за първи.

Почти 18% биха купили ваканционен 
имот. С такава нагласа са повече мъже 
от същата възрастова група като желае-
щите къща - 45 и 54 години, тези с висше 
образование и от градовете.

Други 14.5% биха купили парцел, за да 
строят сами на него. Те също са повече 
мъже, с висше образование, от големите 
градове, но са по-млади - между 35 и 54 
години.

Повече от една четвърт от всички биха 
купили второ или следващо жилище с 
инвестиционна цел. Те са с вече познатия 
профил – повече мъже, хора между 45 и 54 
години, с висше образование, от градове-
те. Инвестиционно настроените купувачи 
са повече дори от нуждаещите се от първо 
жилище, както и от търсещите по-добро.

От нежилищните имоти предпочита-
на за инвестиция е земеделската земя 
(12%), следвана от помещенията за биз-
нес (7.8%). Едва 5.2% мислят за имот в 
чужбина.

Интерес към земеделската земя имат 
повече мъже, в общия случай над 35 

Източник: Nielsen Admosphere
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години, с висше образование и от голе-
мите градове. Бизнес помещенията са в 
полезрението на по-младите - между 15 и 
44 години, от големите градове. А профи-
лът на мислещите за имот в чужбина е 
много пъстър – има млади, има на средна 
възраст - между 45 и 54 години, хора от 
София, с ниско образование – може би и 
гимназисти.

Бюджетът за покупка –  
оттук и оттам
Преобладава мнението, че имот трябва 
да се купува със собствени средства или 
спестявания (54.4%). Не е малък делът и 
на хората, готови да изтеглят ипотечен 
кредит (40.6%). Приходите от работа в 
чужбина са трети източник за финанси-
ране. За повече от 14% това е начинът да 
съберат пари за жилище. Продажбата на 
един имот, за да се купи друг, не е от пред-
почитаните варианти (11.5%). Някои хора 
разчитат на заеми от роднини и познати 
(8%). Една десета от всички заявяват, че 
не биха инвестирали в имот. Анкетира-
ните са давали повече от един отговор.

Най-популярните комбинации за на-
биране на бюджет са собствени средства 
(спестявания), съчетани с ипотечен кре-
дит (11%). Пари от продажба на жилище и 
добавяне на спестявания е опция за 3.8%. 
Спестявания и допълнителни пари от 
гурбет – за 3.6%.

Собствените средства са единственият 
приемлив вариант за 27% от анкетирани-
те. Единствено на ипотечен кредит биха 
разчитали 20.5% (отделен е въпросът 
дали някоя банка би финансирала на 
100% покупка на имот). Парите от гурбет 
са единствен вариант за 5.9%, продажбата 
на собствено жилище – за 3.3%, а заем от 
близки и познати – за 1.6%.

Сред тези, които биха инвестирали 
спестявания, се открояват мъжете, хо-
рата над 45 години, хората с висше об-
разование и тези от София. Към ипотеч-
ния кредит също по-голям интерес имат 
мъже, най вече между 35 и 54 години, със 
средно и висше образование, от големите 
градове и София. Сходен е профилът и 
на разчитащите на заем от близки или 

на продажба на имот.
В чужбина биха работили, за да из-

карат пари, повече жени, повече млади 
хора – между 15 и 44 години, с основно и 
средно образование, от селата и малки-
те градове. Въпросът за инвестицията в 
имот не стои най-вече за жени, пред хора 
над 55 години, със средно и основно об-
разование, от селата и малките градове.

Предпочитанията клонят  
към новото строителство
Новото строителство определено е пред-
почитано. В ново жилище биха инвес-
тирали 63% от всички, докато на старо 
строителство биха заложили 34%. Малък 
дял нямат мнение.

Новото си е ново. То е по-модерно, чисто 
и свежо, освен това е по-надеждно и здра-
во. Изглежда по-добре. В него са използва-
ни съвременни технологии и материали. 
Няма нужда от ремонт и допълнителни 
разходи и човек може да се нанесе вед-
нага. По-лесно се поддържа и обзавежда. 
Винаги може да се продаде. По-лесно ще 
намери наематели. Инвестицията в ново 
строителство е по-дългосрочна и може да 
остане за децата. Предпочитам го, защото 
имам пари. Тези основни доводи посоч-
ват почитателите на новото строителство. 
Сред тях с малко по-голям дял са мъжете, 
хората между 15 и 34 години, тези с основ-
но образование и от селата.

Аргументите в полза на старото строи-
телство са, че то е по-качествено, стабил-
но и надеждно – строено е при спазване 
на строителните процеси, строги регула-
ции и надзор. Обикновено е на по-добри 
локации. Сградите не са толкова мащаб-
ни. Стаите и терасите са големи, общите 
части – по-малки, квадратурата е реална. 
Спестяват се проблеми при улягането на 
сградата и сушенето на строителната вла-
га. Предполага повече индивидуалност. 
По-достъпно е като цена, а и съотноше-
нието й с качеството е по-добро.

Сред феновете на старото строител-
ство по-голям дял имат жените, хората 
на възраст между 35 и 44 и над 55 години, 
тези с висше образование, от градовете.

Раздвоение за покупките  
на зелено
Сред хората, които биха инвестирали в 
ново строителство, 48% са против покуп-
ките на зелено, а други 37.5% - за. Прави 
впечатление, че категоричните мнения 
– твърдо “за” или твърдо “против”, са 
по-малко от колебливите предпочитания 
към една от двете посоки.

Жилището на зелено е по-евтино. Това 
е основният плюс за почти половината от 
склонните да инвестират в апартамент в 
строеж. Сред тях има повече хора над 35 
години, със средно и висше образование, 
от големите градове и София. На второ 
място (42%) идва аргументът, че като 
се купи на зелено, може да се проследи 
процесът на строителството. Това е от 
съществено значение повече за хората 
между 35 и 44 години от малките градо-
ве. Покупката на зелено е “застраховка” 
срещу покачването на цените за 28.9%. От 
ръста им се притесняват най-вече мъже, 
хора над 55 години, от големите градове. 
Същият пол и възрастова група изпъкват 
и сред онези (23%), които биха купили на 
зелено, основно за да продадат по-скъпо, 
когато жилището стане готово. Има и 
хора (13%), които са посочили, че нямат 
избор – там, където искат, предлагането 
е само на апартаменти в строеж.

Страховете и недоверието са двата пре-
пъникамъка пред покупките на зелено. 
Основната част (68%) от тези, които не 
биха инвестирали в строеж, се притес-
няват, че той няма да успее да бъде за-
вършен. С малко по-голям дял сред тях 
са хората над 45 години и тези със средно 
образование. Втората причина за отказ е 
липсата на доверие в строителите и ин-
веститорите. Сред далите този отговор 
(49%) преобладават хора между 35 и 44, 
такива над 55 години и висшисти. Около 
една пета (21%) просто не искат да чакат. 
Нетърпеливи са младежите (15 - 34 годи-
ни), хората с основно образование, има и 
от селата, и от София. 

В жилище ново 
строителство биха 
инвестирали 63% от 
всички.

Сред хората, които 
биха инвестирали в 
ново строителство, 
48% са против покуп-
ките на зелено, а други 
37.5% - за. 
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ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА 
ПРОЕКТА

Инвеститор: „Самел-90“ АД

Проектантски екип: S ARCHITECTURAL TEAM 
L6 STUDIO

Изпълнител: „Маркан “ ЕООД

Терен: 73 364 кв.м

Публична зона: 36 000 кв.м

Жилищна зона: 37 364 кв.м

Общо ЗП на сградите: 18 753 кв.м

Общо РЗП на сградите: 45 975 кв.м

Зелени зони: 21 978 кв.м  
w(36% от площта на имота)

Плътност на застрояване: 30.68%

Срокове за въвеждане в експлоатация

Жилищна зона юли 2022 г.

Спортно-възстановителен 
център

юли 2023 г.

Медицински център юли 2023 г.

Хотел юли 2023 г.



31

КОМПЛЕКС 
„САМЕЛИОН“ - 
С ИЗГЛЕД КЪМ РИЛА
Инвеститор на проекта е „Самел-90“ - най-голямото промишлено 
предприятие на територията на община Самоков

Комплекс „СамЕлион “ е разположен на 
1000 м надморска височина в подножието 
на Рила, до река Искър, в периферията на 
град Самоков, на 50 км от София и 9 км от 
Боровец. Инвеститор на проекта е „СамЕ-
лион“ АД с мажоритарен собственик „Са-
мел 90"АД - най-голямото промишлено 
предприятие на територията на община 
Самоков.

В комплекса са обособени две зони.

Обществена зона - намира 
се в северната част на имо-
та, в нея са разположени 
многофункционална зала с 
2500 места, спортно-реха-
билитационен център, ба-
сейн със СПА комплекс, два 
хотела (категория четири 
и три звезди), ресторант, 
конферентен център, 
специализиран медицински 
център.

Жилищната зона е от 
затворен тип със 7 двуе-
тажни, 9 триетажни едно-
фамилни и 16 редови къщи, 
разположени в изцяло пар-
кова среда.

BH - зоната с еднофамилни 
двуетажни жилищни сгради 
Разполага се в средната най-тиха част на 
селището, непосредствено до вътрешната 
паркова зона. Достъпът е от главната 
алея. Тази зона включва 7 жилищни сгра-

ди с еднакви параметри по отношение на 
функционално разпределение, фасада и 
етажност. Към всяка сграда има дворно 
пространство 1-1.5 дка с южно изложение. 
Разгънатата застроена площ е 414 кв.м. 
Помещенията са на два етажа – първи 
приземен и втори етаж, и са разпределе-
ни така, че да осигуряват удобство, да 
бъдат функционални и практични. Пет 
от къщите от типа BH са на етап завър-
шен груб строеж, поставят се дограми, 
фасади, инсталации и се извършват до-
вършителни работи.

SH - зоната с еднофамилни 
триетажни жилищни сгради 
Разположена в западната част на сели-
щето, с достъп по обслужващата алея, 
зоната включва 9 жилищни сгради с ед-
накви параметри - всяка с РЗП 324 кв.м и 
обособен двор 0.8-1 дка с южно изложение. 
Седем от къщите тип SH са в напреднало 
изпълнение - в първите три от тях вече 
може да се види разпределението на 
помещенията и невероятната гледка от 
втория и третия етаж. изграждат се елек-
тро- и ОВК инсталации и се извършват 
довършителни работи. До пролетта на 
2022 г. ще има напълно готови къщи от 
типа SH.

SRH - Двуетажните еднофамилни 
редови жилищни сгради 
Обособени в четири секции, всяка с дос-
тъп по обслужващи алеи, свързани с глав-
ната алея. Всяка секция е с РЗП от 189.10 
до 200.70 кв.м с обособен двор 0.2-0.6 дка 
с южно изложение. Всяко жилище е със 
самостоятелен вход и паркомясто. Три 
от къщите тип SRH са на етап завършен 

груб строеж.

BRH - триетажните 
многофамилни редови жилищни 
сгради 
Разположени в четири секции южно от 
хотелския комплекс, всяка с по два апар-
тамента на два етажа от 183.10 до 278.70 
кв.м и обособено дворно пространство 
за апартаментите на кота 0.00 с площ 
0.3-0.6 дка с южно изложение към пла-
нината. Сградата е завършена на етап 
груб строеж.

МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ
Конструкцията на жилищните сгради е 
монолитна стоманобетонна, със скатен 
покрив с дървена носеща конструкция за 
еднофамилните и хоризонтална стома-
нобетонна плоча, частично наклонена, 
върху която е оформен скатен дървен 
покрив – за редовите. Покривното покри-
тие е от висококачествена алуминиева ла-
марина. Дограмата е на фирма SCHÜCO. 
Всички изолации по фасади и покриви са 
съобразени с изискванията на Закона за 
енергийната ефективност, а предвиде-
ните завършващи материали освен за 
постигане на монументално въздействие 
отговарят и на съвременните критерии 
за енергийна ефективност, топлосъхра-
нение и икономия на енергия. Фасадите 
се изпълняват с фиброциментови панели 
SWISSPEARL и HPL панели TRESPA.

Повече за проекта на: 
 https://samelyon.com
 +359 (0) 722 68 230;+356 (0) 885 63 97 93
 office@samelyon.com

https://samelyon.com
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Инвестиционни 
алтернативи  
на София
Цените на жилищата в Пловдив, Варна 
и Стара Загора са под столичните, а 
доходността е по-висока или сходна

Автор  
Ана Петкова

С София е предпочитана от 
инвеститорите в имоти. Гра-
дът е най-големият пазар на 
наеми в страната, а за пос-
ледната година цените на 

недвижимите имоти бележат най-голям 
ръст. Проблемът е, че в София имотите 
са скъпи. Инвестиция от порядъка на 200 
000 лева е по възможностите на ограни-
чен кръг хора дори с ипотечен кредит, а 
още по-малко могат да я направят само 
със собствени средства. Затова хората с 
по-малки спестявания, които искат да 
ги вложат в недвижим имот, за да ги за-
щитят от инфлацията, логично поглеж-
дат към по-малките градове. Данните на 
ocenime.bg показват, че те са добра алтер-
натива - с далеч по-малка инвестиция в 
тях може да се постигне доходност, сход-
на с тази от имот в София и дори над нея. 
Картината по градове е само за ориентир. 
Конкретното инвестиционно решение е 
добре да се вземе след анализ по райони 
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и квартали. Централните части на Варна 
и Бургас например обещават по-ниска 
доходност от редица софийски квартали 
на сходни цени.

Рекорден ръст на цените в София
За годината до септември средният ръст 
на цените на жилищата в София е 10%, 
като увеличение се наблюдава във всич-
ки софийски квартали. Квадратният ме-
тър достига 1248 евро, а средното жилище 
е на цена 107 040 евро, сочат данните на 
ocenime.bg на базата на реални обяви за 
апартаменти.

Най-висок е ръстът в Горубляне - 28%. 
В квартала апартаментите са малко на 
брой, а пускането в експлоатация на 
Южната дъга на Околовръстно шосе и 
близостта с бизнес сградите на „Цари-
градско шосе“ привличат вниманието 
върху него. Цените в "Горубляне" тръгват 
от по-ниска база в сравнение с другите 
квартали и въпреки голямото увеличение 
остават под средните за София. В края 
на септември средната цена е 1148 евро 
на кв.м.

Най-скъпи в София остават жилищата 
в „Лозенец“, „Иван Вазов“ и имотите в 
непосредствена близост с Борисовата гра-
дина. Жилището в тях излиза средно 198 
000 евро, което е с 11% повече, отколкото 
през септември 2020 г.

Стагнация или спад на наемите
В цяла София наемите или падат, или 
запазват нивата си. По данни на ocenime.
bg средният наем в града е 343 евро, което 
е с 3% по-малко, отколкото преди година. 
При това в случая не са взети предвид 
отстъпките при договаряне.

Пандемията задейства по-голямо 
търсене за покупка и вдигане на цени-

те, съчетано със спад на наемите заради 
по-големия брой овакантени квартири.

Тази тенденция е най-видима в юж-
ните квартали в полите на Витоша. В 
"Горна баня" например цената нараства 
с 10% до 1125 евро на кв.м, докато наем-
ната цена на кв. метър пада със 17%. В 
район "Витоша" ръстът на цените е 17% 
до 1198 евро на кв.м, а спадът на наемите 
- 9%. В "Княжево" цените се увеличават с 
14% до 1176 евро на кв.м, а наемните цени 
намаляват с 5%. В "Бояна", "Драгалевци" 
и "Симеоново" цената на кв.м се вдига с 
10% до 1264 евро на кв.м  средно, а наем-
ните цени намаляват с 3%.

Единствено при наемите в кв. "Връб-
ница" се наблюдава нарастване с 5% за 
една година и сега те достигат 560 лева 
на месец.

Средната годишна доходност за Со-
фия е 5.03%. Трябва да се има предвид, 
че тук и навсякъде в текста споменатата 
доходност е ориентировъчна, защото не 
отчита разходите за поддръжка на съот-
ветния имот и периодите, в които той е 
без наематели.

Инвестицията в апартамент в града на 
средна цена 107 040 евро може да се въз-
върне от отдаването му под наем средно 
за 26 години. Това е най-дългият срок за 
всички градове в проучването.

ПЛОВДИВ: 
Сходна доходност при с една 
трета по-малка инвестиция
Инвестиция в апартамент в Пловдив носи 
доходност близка до софийската – 4.95%. 
Имотът обаче може да се купи на цена с 
една трета под софийската, изчислена на 
кв.м. Средната цена в Пловдив е 852 евро 
на кв.м, а за жилище са достатъчни сред-
но 67 110 евро. Градът е вторият най-голям 
наемен пазар след София. Средният наем 
на жилище в него е 220 евро.

Жилищата в града се продават почти 
два пъти по-бавно от София – за 103 дни, 
което може да доведе до по-големи от-
стъпки в цената. Отдаването под наем 
също отнема повече време - 68 дни.

Тенденциите на жилищния пазар в 
Града на тепетата през миналата годи-
на са сходни със софийските. За година 
квадратният метър поскъпва с 8%, а сред-
ният наем намалява със 7%.

Най-добра доходност носят западните 
квартали. Жилище в центъра носи едва 
4.6% и се отдава най-бавно.

ВАРНА: 
По-висока доходност  
и по-високи цени
Добри възможности предлага и Варна 
- инвестиция в имот там би донесла до-
ходност 5.32% средно. В морската столица 
средната цена (879 евро на кв.м) е малко 
по-висока, отколкото в Пловдив, а сред-
ният апартамент излиза около 69 060 евро.

Варна е в духа на общата тенденция - 
през изминалите 12 месеца цените са се 
увеличили с 6%, а наемите са паднали 
с 2%.

Като интересни за инвестиция се очер-
тават кварталите „Победа“ и „Пчелина“. 
Покупката на апартамент там би се 

*"-" означава, че в един от двата конкретни месеца на сравнение не е имало достатъчно на брой обяви за дългосрочен наем, които да оформят представителна извадка за сравнението Източник ocenime.bg

 | К ИНВЕСТИЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ

очаквана 
доходност

промяна в 
цена кв.м

промяна в 
наем на кв.м

среден наем 
в евро на 

кв.м

средна цена 
в евро на 

кв.м
средна цена 

в евро
среден наем 

в евро
време за про-
дажба в дни

време за от-
даване под 
наем в дни

години за 
възвръщане 
на инвести-

цията
Благоевград 5.62% 7.51% 8.47% 2.71 580 44,180 161 188 145 23

Бургас 4.51% 7.07% -1.13% 3.26 867 63,733 212 138 95 25

Варна 5.32% 6.06% -2.32% 3.90 879 69,060 243 78 46 24
Велико Търново 5.17% 8.13% -0.39% 3.07 714 55,301 187 116 74 25
Пловдив 4.95% 8.06% -6.73% 3.52 852 67,110 220 103 68 25

София 5.03% 10.48% -2.92% 5.23 1,248 107,040 343 55 51 26

Стара Загора 5.33% 8.72% -2.46% 3.03 682 51,318 189 74 50 23

Видин 12.19% -1.69% - 3.83 377 27,912 245 91 31 10

Габрово 6.98% 9.83% - 2.52 433 31,724 165 70 41 16

Горна Оряховица 5.57% 7.48% - 2.05 442 35,412 143 96 34 21

5.03% 
е средната годишна доходност 
в София, при положение че имо-
тът е под наем 12 месеца и няма 
допълнителни разходи.
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изплатила за 19 години - пет години по-
бързо от средното за града. Само този 
варненски район прехвърля прага от 6% 
доходност, но там пазарът е доста малък.

Вторият най-доходоносен район на 
Варна е "Траката" (5.7%). Най-евтино 
излиза жилище в "Кайсиева градина" и 
"Владиславово" - 697 евро на кв.м, като 
обещава доходност 5.58%.

Централният район на Варна, макар и 
привлекателен, би бил най-неизгодната 
финансова инвестиция в града. Районът 
"Чайка", ВИНС и "Чаталджа" е най-скъ-
пият извън София - 1088 евро на кв.м. На-
емите също са най-високите за града, но 
спрямо цените за покупка доходността 
им в крайна сметка излиза най-ниска - 
4.6%. Това е по-лошо представяне от ре-
дица софийски квартали със сходни цени.

СТАРА ЗАГОРА: 
Най-високата доходност сред 
големите градове
Средните цени в Стара Загора са се пови-
шили с 9%, а наемите са паднали с 2.5%. 
Въпреки това градът предлага най-ви-
сока доходност сред големите градове в 
страната - 5.33%, а средната цена в него 
(682 евро на кв.м) е с около една пета под 
тези в Пловдив и Варна. Средният наем 
е 189 евро. Жилище в града обикновено 
излиза 51 318 евро и инвестицията в него 
би се възвърнала от наеми след 23 години 
средно.

Западните квартали „Железник“, „Три 
чучура“ и „Казански“ предлагат добра 

доходност - над 5.76%, ниски цени на кв.м 
и много кратко време за отдаване - под 
40 дни. Вероятна причина за това е бли-
зостта на Тракийския университет, която 
предполага, че в кварталите има повече 
студенти и по-голямо търсене на имоти 
под наем.

По-централните и престижни квартали 
на Стара Загора също предлагат добра 
годишна доходност, по-голям избор на 
имоти и средни цени под 700 евро на кв.м. 
Като цяло имотите в града се отдават дос-
та бързо - за 50 дни.

БУРГАС: 
Най-ниска доходност  
сред големите градове
Сред големите градове в страната най-
ниска доходност (едва 4.51%) предлага 
Бургас. Центърът на града се нарежда 
сред едни от най-скъпите квартали в 
страната. Със средна цена 1068 евро на 
кв.м той е по-скъп и от някои софийски 
квартали.

Столичните квар-
тали „Студентски 
град“ и „Дървеница“ 
остават най-добрият 
избор за инвестиция, 
когато става дума за 
отдаване под наем на 
студенти.

Данни и методология:

Данните са на база всички обяви за апар-
таменти, като дублираните и фалшиви 
обяви са премахнати. Под фалшиви се има 
предвид такива, които се качват и свалят 
периодично или в които са използвани 
снимки, видени на апартаменти, посочени 
на други локации.
Данните са за периода 1.09.2020 г. - 
30.09.2021 г.
За финална цена на сделката е използ-
вана цената към момента на сваляне на 
обявата от интернет. Не е изключено при 
договарянето тя да е свалена под обявена-
та, така че има вероятност цитираните 
числа за доходност да са различни от 
реалните.
Анализът е извършен на ниво квадратен 
метър. Това позволява по-добро сравне-
ние между различните квартали и типове 
апартаменти.
Цената на кв.м е изчислена, като цената 
е разделена на брутната площ на апар-
тамента, предоставена от брокерите. 
Всички цени са изчислени в евро. За да няма 
отклонение в средните цени заради много 
нетипични апартаменти, така нарече-
ните outlier-и са премахнати. Топ 2.5% 
най-скъпи и съответно най-евтини апар-
таменти за даден квартал са изключени 
от анализа.
Доходността от апартамент е изчис-
лена, като средният 12-месечен наем на 
кв.м е съпоставен със средната цена на 
кв.м за съответния квартал. По изклю-
чение за ваканционните апартаменти 
по Черноморието са дадени варианти за 
шест месеца.
Промените в цените са изчислени, като 
средните стойности за квадратен метър 
за септември 2020 г. са съпоставени със 
средните стойности за септември 2021 г.
Възвръщаемост на инвестицията
е изчислена като времето в години, за 
което инвестицията в апартамент ще се 
възвърне от отдаването му под наем за 12 
месеца. Не е взимана предвид стойността 
на парите във времето и бъдещите парич-
ни потоци не са дисконтирани.
Времето за продажба/отдаване под 
наем е изчислено като разликата между 
първото появяване на обявата и сваляне-
то й от имотните сайтове. В анализа не 
е взето предвид потенциално времето, 
в което апартаментът няма да има 
наематели.
Трябва да се има предвид, че в бурно раз-
виващите се квартали обявите стоят 
по-дълго на пазара - това е така, защото 
при сградите в строеж една обява се 
използва за няколко апартамента от един 
тип и тя е активна от самото начало на 
строителния процес.

 | К ТОП 15 КВАРТАЛА С НАЙ-ВИСОКА ДОХОДНОСТ В БЪЛГАРИЯ
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квартал очаквана 
доходност

средна цена 
в евро на 

кв.м.

среден наем 
в евро на 

кв.м.
средна цена 

в евро
среден наем 

в евро

Варна Победа И 
Пчелина 6.04% 821 4.14 60.696 260

Стара Загора Железник 6.01% 562 2.81 41.253 153

Стара Загора Три Чучура 5.89% 619 3.04 40.539 181
София Връбница 5.79% 997 4.81 74.129 287

София
Студент-
ски Град и 
Дървеница

5.78% 1144 5.51 80.213 307

Стара Загора Казански 5.77% 637 3.06 48.333 194
Варна Траката 5.69% 799 3.79 62.591 241
Велико Търново Зона Б 5.68% 621 2.94 47.682 167
Русе Чародейка 5.62% 548 2.57 34.352 135
Бургас Сарафово 5.62% 757 3.54 51.141 226

Варна
Кайсиева 
Градина и 
Владисла-
вово

5.58% 697 3.24 47.003 189

Стара Загора Самара 5.58% 632 2.94 41.771 166
Варна Тракия 5.51% 830 3.81 65.815 235

Благоевград
Широк 
Център 
- Север

5.50% 606 2.78 47.914 168

София Надежда 5.48% 1034 4.73 75.872 286
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Зимни и летни 
курорти
Ако се отдаваха под наем цело-
годишно, апартаментите в ку-
рортите биха носили най-висока 
доходност предвид относител-
но ниските им средни цени. Това 
обаче е трудно постижимо. Ако 
успеят да намерят наематели 
за половин година, което също е 
успех, апартаментите по Юж-
ното Черноморие биха носили 
доходност 7.2%. Там цените са 
и по-високи – около 800 евро на 
кв.м. В курортите между Бургас 
и Варна доходността би била 
5.5%, а в Банско – 4.6%. Северно-
то Черноморие е неатрактивно 
– обещава доходност едва 3.2%. 
При тези показатели обаче 
не са отчетени разходите по 
поддръжка на апартаменти-
те и таксите за управление в 
затворените комплекси, които 
съвсем биха стопили доход-
ността.
Дългият срок, необходим за 
отдаването на апартаменти-
те в курортите за дългосрочен 
наем, е потвърждение, че те са 
заети през кратък период от 
годината. За курортите между 
Варна и Бургас той е 161 дни, за 
Южното Черноморие - 107 дни. 
Дори и в Банско, което напосле-
дък нашумя като възможност 
за инвестиция, пазарът е много 
по-муден от София. Средното 
време за покупка там е 131 дни, а 
за наем - 84 дни. В същото време 
цените са атрактивни – средно-
то жилище е 30 652 евро, или 471 
евро на кв.м.
Оскъдното предлагане по Се-
верното Черноморие обяснява, 
че там времето за отдаване 
на апартамент е само 26 дни. 
Цените са най-ниски за Черномо-
рието - 613 евро на кв.м.

Студентските градове Русе, 
Благоевград и Велико Търново
Покупката на инвестиционен имот в бли-
зост до университет обикновено се смя-
та за добра инвестиция. За тези жилища 
винаги има търсене и с годините цената 
им се увеличава. Прави впечатление, че 
наемите в студентските градове Велико 
Търново и Русе са се задържали, а в Бла-
гоевград дори са се увеличили за разлика 
от другите големи градове. 

В Русе средната цена е 706 евро на кв.м, 
като жилище там обикновено излиза око-
ло 49 995 евро. Цените в града са се качили 
с 6%, а наемите са останали на същите 
нива. Доходността е 5.26% и пазарът е 
сравнително динамичен със средно 58 
дни, нужни за отдаване под наем.

Жилище във Велико Търново може да 
се купи за 55 300 евро средно, или за 720 
евро на кв.м, като обещава 5.16% годишна 
доходност. За центъра този показател е 
4.98% въпреки голямото предлагане там 
на жилища под наем. Още по-подходящи 
се оказват "Зона Б" с доходност 5.7% и 
"Варуша" - 5.4%, при средни цени под 700 
евро на кв.м.

Благоевград предлага средна доход-
ност 5.6% и примамливи цени средно 44 
180 евро за апартамент, или 580 евро на 
кв.м. Това е единственият от изследва-
ните градове, в който наемите се увели-
чават. Жилищата там обаче се отдават 
изключително бавно, което би намалило 
доходността чувствително.

Столичните квартали „Студентски 
град“ и „Дървеница“ остават най-добрият 

избор за инвестиция, когато става дума 
за отдаване под наем на студенти. До-
ходността в района (5.8%) традиционно 
е по-висока от тази в повечето софийски 
квартали. В сравнение с тях цените за по-
купка тук не са чак толкова високи (1143 
евро на кв.м). Броят апартаменти, които 
се отдават под наем, обаче е много голям 
и наемането става по-бавно от средното 
за града (вероятно заради повечето ва-
кантни жилища през лятото). Освен това 
и първоначалната инвестиция в имота не 
е малка - средно жилищата там струват 
80 212 евро.

Най-достъпните градове
Като най-достъпен град в провинцията 
се очертава Видин. Там цената на кв.м 
е едва 377 евро – над три пъти по-ниска, 
отколкото в София. Доходността е и 
най-високата в страната - цели 12%. Със 
само 31 дни за отдаване под наем Видин 
се нарежда сред градовете в страната с 
най-бързо отдаващи се имоти. Сделките и 
за продажба, и за наем обаче са изключи-
телно малко като брой. Въпреки високата 
доходност ограниченият пазар може да 
затрудни избора на добър имот и нами-
рането на наематели.

Горна Оряховица и Габрово са другите 
две локации с изключително ниски цени 
на жилищата - съответно 442 евро на кв.м 
и 432 евро на кв.м. Пазарните условия там 
са сходни - малко предлагане, но сравни-
телно бързо отдаване под наем. Двата 
града предлагат доходност съответно 
6% и 7%. 

Най-достъпни 
в момента сред 
провинциалните 
градове са имотите 
във Видин | снимка 

Надежда Чипева

 | К ИНВЕСТИЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КУРОРТНИ ЛОКАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
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в евро
време за про-
дажба в дни
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даване под 
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години до въз-
връщане на 

инвестицията

Между Варна и Бургас 5.54% 8.70% 5.73 620 37,387 313 144 161 10

Южно Черноморие 7.25% 7.53% 9.71 803 52,667 350 149 107 13

Северно Черноморие 3.29% 9.12% 3.37 613 47,150 222 101 26 18
Банско 4.61% 10.80% 3.62 471 30,652 206 131 84 12
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ИНФИНИТИ 
ГРИЙН
Кътче лукс в най-елитната 

локация на Варна

ИНФИНИТИ ГРИЙН съчетава уникал-
на локация, неповторим стил, класа, 
изключителна визия и луксозно из-
пълнение.

Локацията е едно от основните пре-
димства на проекта. Квартал „Чайка“ 
във Варна е почти незасегнат от ма-
совото строителство в последните 20 
години. Добре поддържани обширни 
зелени площи, свеж морски бриз, си-
гурна и спокойна среда, три минути 
пешеходно разстояние до морето и 
три минути с автомобил до центъра 
на града. Всичко това е неповторима 
комбинация, която дава възможности 
и комфорт за семейства с деца, актив-
но спортуващи хора и за всички, които 
ценят пълноценния начин на живот и 
близостта до природата.

ИНФИНИТИ ГРИЙН е дело на арх. 
Наталия Никова. Концепцията при 
определяне обема на сградата и си-
туирането й в парцела е съобразена 
с местоположението на сегашните и 
бъдещите околни сгради, така че да 
се постигнат възможно най-добрите 
изложения на обектите, както и избяг-
ване на близост и засенчване. От по-ви-
соките етажи се разкриват уникална 
морска панорама и обширна красива 
градска гледка.

Сградата е със смесено предназна-
чение, състои се от търговски площи, 
офиси и апартаменти. Всеки обект 
разполага с достъп до две стълбищ-
ни клетки и три асансьора. На пър-

вия етаж е ситуиран голям магазин 
за хранителни стоки. Общият брой на 
жилищните и нежилищните обекти 
е 173. Паркирането е решено със 199 
закрити паркоместа, разположени на 
3 нива.

Обектите са проектирани с насоче-
ност към комфорта. Те разполагат с 
големи дневни, спални с оптимална 
площ, достатъчно на брой мокри и 
обслужващи помещения и тераси с 
френски прозорци. Предвидено е по-
жароизвестяване, както и окабеляване 
за сигнално-охранителна система.

Освен функционалните разпределе-
ния голямо предимство е изложение-
то. ИНФИНИТИ ГРИЙН за разлика от 
сградите в близост е ситуирана така, 
че всички обекти са с благоприятно 
изложение и са максимално отворе-
ни към морето, околната зеленина и 
градската панорама.

Проектът на добре познатите инвес-
титори в строителството в град Варна 
- „Явор“ АД и „Интерком груп“ ООД, 
се характеризира и с отлично качество 
на използваните материали и инова-
тивност в строителните технологии.

Повече за проекта на:
 www.yavorad.com
 0877 63 20 20, 0877 61 20 20
 office2@yavorad.com
🗺 Варна, Търговски център „Явор“, 

бул. „Република“ 117, ет.4

Създаваме дом и среда

15
години инвестиции  
в строителството

126 200 
кв.м РЗП 

20
сгради

Над 

1300
апартамента

http://www.yavorad.com
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ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА

Локация Варна, жк „Чайка“
Площ на имота 3320 кв.м
Обща РЗП 16 600 кв.м
Застроена площ 1400 кв.м
Брой етажи 17
Озеленяване 38%
Брой обекти с 2 стаи
Брой обекти с 3 стаи
Брой обекти с 4 стаи

77
93

3
Изложение юг, изток, запад
Период на 
строителство

2021 - 2023 г.

P Варна, 
жк „Чайка“
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Източник: Евростат

К | ЦЕНИ НА ЖИЛИЩАТА И 
        НИВО НА НАЕМИТЕ В ЕС
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Цени на жилища

(Индекс 2010 = 100)

Рекорди по време 
на пандемия
Цените на жилищния пазар в развитите страни 
нараснаха с най-бързия темп от 30 години

автор  
Кирил Кирчев

на жилищния пазар се дължи на комби-
нацията от няколко фактора: рекордно 
ниските лихви през последните години, 
антикризисните държавни стимули за 
икономиките в условията на пандемия и 
прекъсванията на веригите за доставки, 
довели до ръст на цените на суровините 
в строителството. Бумът на жилищния 
пазар увеличава и притесненията, че в 
бъдеще все по-малко хора ще могат да 
си позволят да живеят в собствен дом.

Нагоре, нагоре
Реално вредите върху сектора от коро-
на кризата бяха минимализирани от ог-
ромните пакети от финансови стимули 
в развитите страни и насочиха пазара 
във възходяща посока. Така се стигна 
до рекордни цени на жилищата в много 
развити страни.

В САЩ те нараснаха с почти 20% през 
юли на годишна база, като за пореден 
път отбелязаха най-големия скок от 
над 30 години. Четиринадесет поредни 
месеца ръстът на цените на жилища-
та се ускорява, след като пандемията 
стимулира търсенето в предградията. 
Недостигът на достъпни имоти покачи 
цените и по този начин потенциални ку-
пувачи не могат да реализират покупки.

Балонът в ЕС изглежда по-малко на-

Ц Цените на имотите обик-
новено се движат в син-
хрон с икономиката. По 
време на корона кризата 
обаче ситуацията изне-

надващо за всички се промени – жили-
щата поскъпнаха до невиждани нива в 
много развити страни, а възможностите 
за покупка на младите намаляват. Така 
към проблемите с инфлацията и енер-
гийната криза за политиците от двете 
страни на Атлантика се прибави и този 
с високите цени на жилищата.

Неочакваната за мнозина ситуация 
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дут, като данните на Евростат показват, 
че през първото полугодие цените на 
жилищата са нараснали с 5.8% в евро-
зоната и с 6.1% в съюза в сравнение със 
същия период на 2020 г. През първото 
тримесечие покачването в ЕС беше 6.6% 
в сравнение с година по-рано, а средно 
за страните от ОИСР – 9%.

Тенденцията на повишаване на цени-
те в сектора не подмина и България, ма-
кар в по-умерена степен. Сделките през 
първото полугодие на 2021 г. са с 14% 
повече спрямо същия период на 2019 г., 
а ръстът на цените е 6%, главно поради 
по-голямото търсене от предлагането.

Добър индикатор за движението на 
пазара е глобалният индекс на цените на 
жилищата на Economist. Той проследява 
реалната инфлация на цените в 28 стра-
ни. През последния 12-месечен период, 
наличен за всяка страна, цените са се 
повишили в 26 от тях, средно със 7.1%. 
Във Великобритания те са нараснали 
със 7.4%, в Канада - с 11.2%, и в Нова 
Зеландия - с 26%. Темпът на много места 
се ускорява. В 16 държави поскъпването 
на жилищата се ускори през последното 
тримесечие в сравнение с предходното. 
Това предизвиква безпокойство сред ня-
кои политици. Председателят на Феде-
ралния резерв на САЩ Джером Пауъл 
определя нарастването като „твърде 
много“. През юни Банката за между-
народни разплащания, известна като 
банката на централните банки, заяви, че 
през последната година цените на жили-
щата са се повишили повече, отколкото 
предполагат икономическите основи 
като разходите по заеми и наемите.

За да се определи дали жилищата са 
справедливо оценени, изданието сравня-
ва инфлацията на цените на жилищата 
с два показателя - наеми и доходи. Ако 
за продължителен период от време це-
ните на жилищата растат по-бързо от 
наемите, които генерират, или от увели-
чаването на доходите на домакинствата, 
които обслужват ипотечния дълг, това 
може да послужи като предупреждение, 
че цените не отразяват икономическите 
основи.

На тази база цените на жилищата 
са с повече от 20% над дългосрочната 
им средна стойност (до 1975 г. за някои 
държави) в сравнение с наемите в 15 от 
25-те държави, за които британското из-
дание има данни; и в 10 от 23 държави в 
сравнение с доходите.

Цените изглеждат особено изкривени 
в Канада, Нова Зеландия и Швеция, къ-

дето са над 60% надценени в сравнение 
със средните доходи и наеми. След като 
локдауните принудиха милиони хора 
да прекарат повече време у дома, тър-
сенето на жилища е може би неизбежен 
резултат.

Биковете на пазара (залагащи на 
ръст) твърдят, че цените трябва да про-
дължат да нарастват, защото спестява-
нията на много хора са се увеличили и 
те може да са готови да се преместят в 
по-голям дом, за да работят от разстоя-
ние. Мечките (залагащи на спад) са на 
мнение, че цените са подкрепени от 
ниски лихвени проценти и сериозното 
кредитиране - ако лихвените проценти 
се повишат по-рано, за да потиснат ин-
флацията в САЩ, цените на жилищата 
може да спрат да растат.

И в двата случая е ясно, че пандемия-
та е подхранвала пазара на жилища. С 
намаляването на ограниченията поли-
тиците трябва да се съсредоточат върху 
дългосрочни реформи, като например 
улесняване на строителството на жи-
лища.

Покупката на 
жилище става по-трудна
Растящите цени на имотите водят и 
до друго сериозно предизвикателство 
- много хора по цял свят все по-трудно 
ще могат да си купят дом. Наемите също 
растат. Така се създава остро жилищно 
неравенство и цяло поколение е заст-
рашено да остане извън пазара заради 
високите цени.

„Наблюдаваме как групи от общест-
вото са изключени от части от нашия 
град, защото вече не могат да си позволят 
апартаменти. Това се отнася за Лондон, 
Париж, Рим, а сега за съжаление все по-
вече и за Берлин“, казва пред Bloomberg 
кметът на германската столица Михаел 
Мюлер.

Този процес превръща жилищния па-
зар в новата червена линия в политиката 
с непредсказуеми последици. Полити-
ците предлагат и прилагат различни 
идеи за разрешаване на проблема 

14
поредни месеца ръс-
тът на цените на жи-
лищата в САЩ се уско-
рява.

Какво да правим с 
офисите
Ще се върнат ли достатъчно 
хора в офисите – това е въпрос 
за 1 млн. долара, на който компа-
ниите все още нямат отговор. 
Мениджърите се опитват 
да изкушат служителите, но 
процесът е бавен дори на фона 
на ускорената ваксинация в 
развитите страни. По данни 
на Freespace в началото на май 
една от 20 сгради в САЩ е била 
заета от едва 10% наематели в 
сравнение с една трета в Европа 
и Африка и почти 50% в Азия.
Пандемията увеличи търсенето 
на нови сгради с по-добри поме-
щения. Тази промяна се случва 
заедно с нарастващото желание 
за по-зелени работни прос-
транства. Много строителни 
компании обещават всички нови 
сгради да бъдат построени без 
вредни емисии.
Желанието за по-високо ка-
чество кара по-старите сгради 
да изглеждат нежелани, а в 
същото време работата от 
вкъщи намалява нуждата от 
офис пространство. Така налице 
е риск по-старите имоти да се 
превърнат в нежелани активи 
- най-големият наемодател на 
офиси в Манхатън - SL Green, 
твърди, че наемите на по-стари 
пространства са се понижили с 
около 10%, пише The Economist.
Някои по-стари офиси се рено-
вират, а компаниите започват 
да преосмислят нуждите си 
от имоти. От началото на 
пандемията досега е освобо-
дено повече от 103 млн. кв.м 
офис пространство в световен 
мащаб, сочат данни на консул-
танта в сектора Cushman and 
Wakefield. Това е с 18% повече в 
сравнение с освободените пло-
щи през финансовата криза от 
2007 - 2009 г.
Трябва да се има предвид също 
така, че огромната финансова 
подкрепа на правителствата 
може да е отложила ръста на 
дълговете на собствениците на 
сгради и бързите продажби на 
имоти.

> 40
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Складове – 
електронна 
търговия – повече 
складове

Бумът на електронната тър-
говия по време на пандемията 
напълно очаквано увеличи нуж-
дата от складове. Европейските 
компании са наели през 2020 г. с 
16% повече логистични площи 
в сравнение с година по-рано. 
В САЩ и Азия увеличението 
е съответно 21% и 32%. Това 
показват данните на консултан-
та в имотния сектор JLL. Друга 
известна компания в сектора 
– CBRE, пресмята, че 5% ръст в 
запасите на САЩ изисква до 46 
млн. кв. метра допълнително 
пространство. Тази тенден-
ция се очаква да се запази, тъй 
като запасите нарастват все 
по-бързо, защото търговците 
се дигитализират. Освен това 
онлайн търговията обикновено 
има нужда от три пъти повече 
място в сравнение с тради-
ционната, защото клиентите 
очакват по-голямо разнообразие 
от продукти, отбелязва The 
Economist.
JLL изчислява, че покупката на 
логистични активи се е увеличи-
ла от една десета от глобал-
ните инвестиции през 2015 г. 
до една пета през изминалата 
година. През 2020 г. Amazon 
увеличи своята логистична и 
складова мрежа с... 50%. Очаква-
но тази активност започна да се 
сблъсква с проблеми - най-видни-
ят е недостиг на пространство 
в големите градове. Освен това 
се създава и обществена враж-
дебност към новите складове, 
защото са шумни и работят без 
почивка.

– от таван върху наемите до специал-
ни данъци за собствениците на имоти, 
национализиране на частни имоти или 
превръщане на празни офиси в жилища. 
Никъде обаче не се очаква лесно или 
устойчиво решение.

Китай засили ограниченията за имот-
ния сектор тази година и открито се го-
вори, че е възможно да се въведе данък 
върху имотите, за да се понижат цените.

В Южна Корея партията на президен-
та Мун Дже-Ин загуби местните избори 
тази година, след като не успя да се спра-
ви със скока с 90% на средните цени на 
апартаментите в Сеул след встъпването 
му в длъжност през май 2017 г. Водещият 
кандидат на опозицията за президент-
ските избори догодина предупреждава 
за потенциален срив на жилищния пазар 
на фона на ръста на лихвите.

В Канада премиерът Джъстин Трюдо 
обещава двегодишна забрана за купу-
ване на имоти от чужденци, ако бъде 
преизбран, а в крайна сметка той успя 
да спечели вота.

Според Дон Лейтън, бивш главен из-
пълнителен директор на американския 
ипотечен гигант Freddie Mac, ставаме 
свидетели на „голямо събитие, което не 
трябва да се пренебрегва или подценя-
ва“. Той коментира темата за Съвмест-
ния център за жилищни изследвания на 
Харвардския университет.

В САЩ федерални политики, които 
целят подобряване на достъпността и 
насърчават жилищната собственост, 
може да тласнат цените нагоре, изключ-
вайки още повече от пазара купувачите 
на първо жилище, предвижда Лейтън.

В резултат на това в Америка и в 
други региони се разширява поколен-
ческата пропаст между бейбибумърите, 
които статистически е по-вероятно да 
притежават жилище, и представителите 
на поколението Y и Z, чиито мечти за 
покупка на собствен дом се изпаряват.

Как да се 
противодейства на бума
Трудно е да се прогнозира кога ще отшу-
ми бумът на имотния пазар в развитите 
страни. Наближава времето централни-
те банки да намалят или спрат "печата-
нето" на пари и да вдигнат лихвените 
проценти, което би охладило желанието 
за покупки, защото цената на кредити-
рането ще стане по-висока. Фед държи 

под око ценовото равнище на пазара на 
жилищата в САЩ, тъй като друга ос-
новна цел на институцията е да следи 
ценовата стабилност.

ЕЦБ също започва да отдава по-го-
лямо значение на цената на жилищата, 
като планира да включи този показа-
тел в измерванията си за инфлацията. 
Канадската централна банка, която е 
критикувана, че е допринесла за пос-
къпването на жилищата, започна да 
оттегля механизмите си за стимулиране 
на икономиката.

Има обаче и мнения, че дългът за съ-
ществуващите жилища може да посее 
семената на следващата икономическа 
криза, ако лихвите започнат да растат.

Надеждата на мнозина експерти е, че 
проблемът ще се разреши, когато дис-
балансите, причинени от пандемията, 
изчезнат заедно с нея. Ограничаването 
на държавната помощ може да се прие-
ме като предвестник на тези очаквания. 

Вижда се и малка светлина в тунела 
към охлаждане на пазара в САЩ - заяв-
ленията за ипотеки започват да намаля-
ват, а продажбите през август са спад-
нали заради ограниченото предлагане. 
Има признаци, че ръстът на цените на 
жилищата и стимулираното от панде-
мията търсене достигат своя предел.

„Забавянето през последно време на 
продажбите на съществуващи жили-
ща отразява известно успокояване на 
треската за пазаруване, която се пренесе 
и в началото на 2021 г.“, заявява пред 
Reuters Марк Витнер, старши иконо-
мист в Wells Fargo в Шарлът, Северна 
Каролина. „Продължаваме да очакваме, 
че жилищният пазар ще се върне към 
баланс през идните няколко години“, 
допълва той.

Остава да се надяваме, че банките 
и политиците са си научили урока от 
последната финансова криза, която 
беше предизвикана от балона на имот-
ния пазар. 

6.1%
са поскъпнали домове-
те в ЕС през първото по-
лугодие в сравнение със 
същия период на 2020 г.
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ВАЛЯ ГИГОВА Е АДВОКАТ ОТ 
СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА 
КОЛЕГИЯ ОТ 1998 Г., КАТО ПРЕДИ 
ТОВА ЧЕТИРИ ГОДИНИ Е БИЛА 
НОТАРИУС. ТЯ Е УПРАВЛЯВАЩ 
СЪДРУЖНИК НА АДВОКАТСКО 
СЪДРУЖИЕ "ГИГОВА И 
ПАРТНЬОРИ". СПЕЦИАЛИЗИРА В 
СФЕРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО И 
ТЪРГОВСКОТО ПРАВО, БАНКОВО 
ПРАВО И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ. 
ЧЛЕН Е НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ 
СЪВЕТ (ВАДС). РЪКОВОДИ 
СЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКО ПРАВО И 
ТЪРГОВСКО ПРАВО” НА ПРАВНАТА 
КОМИСИЯ ПРИ СЪВЕТА. ЛИЧНО Е 
ИЗГОТВИЛА И ПРЕДСТАВЛЯВАЛА 
ВАДС ПРИ НАД 20 ТЪЛКУВАТЕЛНИ 
ДЕЛА В ПОСЛЕДНИТЕ 15 
ГОДИНИ. АДВОКАТ ГИГОВА 
УЧАСТВА ПРИ СЪЗДАВАНЕТО 
НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, 
КАКТО И ПРИ ИЗМЕНЕНИЯТА 
НА РЕДИЦА ЗАКОНИ И 
ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ 
АКТОВЕ В МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ПРАВОСЪДИЕТО, 
МИНИСТЕРСТВОТО НА 
ФИНАНСИТЕ И В КОМИСИИ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

Трябва ли собственикът на жилище в сграда да притежава и 
идеална част от земята под нея, за да е спокоен за собствеността 
си. Или е достатъчно, че има идеална част от правото за строеж. 
Пред тази дилема са поставени не само собствениците на жилища 
в сгради, строени до 1990 г. Известно е, че като заварено положение в 
масовия случай те притежават само идеални части от правото на 
строеж, а земята под сградите по наследство от социализма най-
често е общинска. Въпросът засяга и новото строителство, в което 
практиките не са еднозначни и купувачите по принцип могат да 
избират. Какви са плюсовете и минусите на двата варианта – 
право на строеж или право на собственост върху земята. „Имоти 
и инвестиции“ се обърна за коментар към адвокат Валя Гигова, 
член на Висшия адвокатски съвет и юрист със сериозна експертиза в 
областта на вещното право.

Право на строеж 
или право на 
собственост 
върху земята

В В стандартния случай по 
принцип не е необходимо 
собствениците на апар-
таменти и други обекти 
в една съпритежателска 

сграда да имат и собственост върху те-
рена, за да се чувстват защитени. При 
всички случаи обаче, ако притежават 
идеална част от терена, те си спестя-
ват неудобства в определени ситуации, 
казва адвокат Валя Гигова. Трябва да се 
има предвид, набляга тя, че обикновено 
става дума за съпритежание на терена 
заедно с останалите собственици на 
обекти било то в сградата, която е ет-
ажна собственост, или на самостоятелна 
сграда в комплекс.

По правило собственикът на сграда 
или част от нея (апартамент, магазин и 
др.) притежава и съответната идеална 
част от правото на строеж върху тере-
на, на който е построена тя. Генерален 
принцип в правото е, че собственикът 
на земята притежава и всичко, което се 
намира върху нея. Правото на строеж 
обаче е ограничено вещно право, което 
позволява на притежателя му да построи 
сграда върху чужд поземлен имот и да 
стане неин собственик, въпреки че не 
притежава земята. От същността на 
това вещно право следва, че когато се 
продава сграда или част от сграда, тя 
се прехвърля заедно със съответното 
право на строеж върху терена.

В този смисъл дали собственикът на 
жилището ще придобие право на собст-
веност върху терена (идеална част от 
него), или ще остане само с право на 
строеж по принцип не се отразява на спо-
койното ползване на конкретния имот по 
предназначение, казва адвокат Гигова. 
Разликите се появяват в два случая – 
при погиване на имота и във връзка с 
ползването на прилежащия терен.

Право на ново строителство
Ако сградата погине, притежателите 
на право на собственост върху терена/
идеални части от него не са ограничени 
със срок, в който трябва да построят нова 
сграда на нейното място. Те могат да 

Адвокат Валя Гигова: 
Притежаването на идеална част от 
терена спестява някои неудобства 
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възможности да строят, строителство в 
рамките на петгодишен срок е трудно 
осъществимо.

Въпросът с панелните сгради и ком-
плекси става все по-актуален. Тези сгра-
ди имат срок на годност и започват да се 
появяват проблеми от чисто конструк-
тивно естество, казва адвокат Гигова. За 
собствениците им има смисъл да прис-
тъпят към изкупуване на съответните 
идеални части от земята под сградата, 
за да не бъдат ограничени от петгодиш-
ния срок. Панелните комплекси обаче са 
строени на принципа на комплексното 
жилищно строителство. Това означава, 
че всички собственици в тях имат право 
на идеални част от общия терен, отреден 
за такова строителство, който средно е 
между 10 000 и 20 000 кв.м. За да могат 
реално да се възползват от правото си, 
се налага жилищният комплекс да бъде 
преструктуриран – тоест теренът да се 
раздели на отделни урегулирани позем-
лени имоти (УПИ). Подобна процедура 
не е лека и отнема време.

Ако етажните собственици притежа-
ват и съответните идеални части от зе-
мята, колкото и да е трудно да постигнат 
съгласие помежду си, поне няма да са 
ограничени от фактора време. Ако по-
гине сградата, собствениците на земята 
могат да решат какво да правят с нея - да 
я продадат, да строят върху нея, да въз-
ложат на трето лице да построи сграда 
и т.н.

Това важи и за правото на пристроява-
не и надстрояване - то може да се учредя-
ва само от собственика на земята. В този 
смисъл етажните собственици в една 
съществуваща сграда могат да вземат 
решение за пристрояване и надстрояване 
само ако са собственици на терена, но 
не и когато имат само право на строеж, 
което е ограничено до притежавания от 
тях обект. 

Правото на ползване
Когато собствениците на сградата са раз-
лични от собственика на земята - бил той 
частно лице предприемач, друг собстве-

сторят това, когато и както им е удобно 
(съобразявайки се, разбира се, с устрой-
ствения план или виза за проектиране).

Ако обаче собственикът или етажни-
те собственици на сградата притежават 
само право на строеж, те трябва да из-
градят новата сграда в груб строеж в 
рамките на пет години от събарянето 
на предишната. В противен случай гу-
бят тази възможност, обяснява адвокат 
Гигова.

Правото да се построи сграда върху 
чужда земя се погасява в полза на соб-
ственика на земята по давност, ако не 
се упражни в продължение на 5 години. 
Тоест, ако правото на строеж не бъде 
упражнено в този срок, с изтичането му 
собственикът на терена може да построи 
своя сграда върху него или да го ползва 
другояче както намери за добре. Дори 
ако предишните етажни собственици с 
право на строеж са започнали строител-
ството, но не са успели да го довършат 
на етап груб строеж в петгодишния срок, 
собственикът на земята има правото да 
довърши недостроената сграда за своя 
сметка и да стане изцяло неин собстве-
ник. В този случай, разбира се, строите-
лите биха имали претенции за разходите 
по направените от тях дейности. 

В случаите когато става въпрос за 
етажна собственост, нещата са доста 
комплицирани, защото всеки отделен 
етажен собственик зависи и от другите 
етажни собственици. Неговото намере-
ние да строи в определени параметри е 
ограничено от желанието и възможнос-
тите на останалите, които може да нямат 
подобни намерения или пък финансови 
възможности за това.

Изискването в рамките на петгодиш-
ния срок да се построи цялата сграда в 
единодействие между всички собстве-
ници е трудно осъществимо при бъл-
гарските условия. Това е така, дори и 
да се приеме разбирането, изразено в 
тълкувателната практика на ВКС, че за 
отделните собственици, придобили с от-
делни договори обекти в сграда - етажна 
собственост, петгодишният срок започ-
ва да тече от момента, в който долният 
етаж е изграден и фактически може да 
започне строителството за съответния 
обект, казва адвокат Гигова.

Тя илюстрира трудностите при еди-
нодействието на етажните собственици 
с големите панелни блокове в комплек-
сите. В тях жилищата са по 100, 200, 300. 
Дори случаят да е идеален и всички соб-
ственици да имат желание и финансови 
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паркинг. За да го направят, те трябва да 
сключат договор със собственика или 
пък да поискат разрешение от община-
та, ако тя е собственикът. Същото важи 
и ако етажните собственици искат да 
построят детска площадка, беседка, да 
направят градинка и др.

Този проблем не е масов, но създа-
ва междусъседски конфликти, особено 
при по-новото строителство, казва адв. 
Гигова. Купувачите виждат, че на при-
лежащия терен има паркинг, и смятат, 
че той обезпечава всички. После обаче 
се оказва, че той принадлежи само на 
собствениците на земята. Често хората 
купуват паркомясто върху терена, но за 
да могат да го ползват, собственикът на 
земята трябва да им е прехвърлил и пра-
во на идеална част от този терен или пък 
да е дал съгласие етажните собственици 
да си направят паркинг и да го ползват. 
Когато се купува имот, тези неща трябва 
да се уточнят.  

Възможни решения
Отделен и голям е казусът с хората, кои-
то притежават имоти с право на строеж 
върху държавни и общински терени. Та-
кива на практика са повечето собствени-
ци в сгради, строени преди 1990 г., като 
най-критично е положението с панелни-
те комплекси. Тези хора са поставени в 
ситуация на относителна несигурност, 
но проблемът може да се реши законода-
телно (де леге ференда), смята адвокат 
Гигова. Възможните изходи от ситуаци-
ята тя вижда в две посоки: Да се приеме, 
че в тези случаи по изключение правото 
на строеж не се погасява в петгодишен 
срок, а е безсрочно. Така хората ще са 
спокойни, че при погиване на сградата 
ще имат реална възможност сами да я 
възстановят.

Друг вариант е да се създаде мно-

го лесен механизъм за изкупуване на 
идеална част от терена, включително 
и възможност общината да прехвърли 
собствеността безвъзмездно.

Адвокат Гигова прави уточнение, че 
и сега собствениците на жилища върху 
държавни и общински терени имат пра-
во да изкупят идеална част от земята под 
сградата, съответстваща на техния имот. 
В много от жилищните кооперации в Со-
фия например има етажни собственици в 
различен режим - част притежават право 
на собственост върху земята, други са 
само с право на строеж. Практиката на 
изкупуване обаче не е масова поради 
липса на мотивация, тромавия механи-
зъм и пазарните, т.е. високи, цени.   

Иначе има и различни други стимули 
за възстановяване на сградите, които 
държавата може да предвиди, включи-
телно с освобождаване от данъци, от 
такса смет и др. 

Купуването на идеална част 
на терена не оскъпява сделката
При сделка със старо жилище предиш-
ният собственик може да прехвърли на 
новия само това, което притежава. Ако 
по нотариален акт той притежава само 
право на строеж, няма как да прехвърли 
и идеална част от терена.

При новото строителство обаче купу-
вачите имат варианти. Те не бива да се 
притесняват да преговарят с предприе-
мача да им прехвърли и идеална част от 
земята. И това не би следвало да оскъпи 
сделката, казва адвокат Гигова.

Принципно се предполага, че пред-
приемачът е калкулирал цената на 
терена в цената на имота още като го е 
купувал за строителство. Ориентировъч-
но в добрите квартали на София около 
200 евро на квадрат от цената на имота 
идват от терена, казва адвокат Гигова. 
След като продаде обектите в сградата, 
предприемачът няма интерес да пази 
“гола собственост” върху терен, който 
не може да ползва и за който трябва да 
плаща данъци. Възможно е да е и на 
друго мнение, ако част от прилежащия 
терен (т.нар. свободна дворна площ) поз-
волява да се изгради паркинг или друго 
съоръжение.

Ако има идеална част от терен обаче, 
собственикът дължи малко по-високи 
местни данъци, отколкото биха били, 
ако има само идеална част от правото на 
строеж. При сегашните нива на облагане 
тази разлика е незначителна. 

Мнението взе Мирела Веселинова

Ако сградата погине и 
собствениците при-
тежават само право 
на строеж, ще разпо-
лагат с пет години, за 
да изградят нова. След 
този срок губят въз-
можността.

ник или общината, теренът не се явява 
обща част. Това означава, че етажните 
собственици могат да ползват само тази 
част от него, която е предназначена да 
обслужва сградата. Ползването на оста-
налото е по усмотрение на собственика 
на терена.

Това, че собствениците на имоти в 
сградата могат да ползват терена по 
предназначение, означава например, че 
могат да влизат и излизат, за да стиг-
нат до жилищата си. Ако става дума за 
складова база - в нея трябва да могат да 
влизат и излизат тирове и камиони, за 
да разтоварват стоката. Ако сградата е 
административна или ако е кино, теа-
тър, правото да влизат и излизат имат 
гражданите, публиката и пр.

Само собственикът на прилежащия 
терен обаче може да реши върху свобод-
ната част от него да построи и ползва 
например тенис корт. Правото на строеж 
не дава право на етажните собственици, 
които не са собственици на прилежащия 
терен, да построят върху него например 
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EOS в България предлага за про-
дажба 10 собствени жилища в 
комплекс „Тенера“:
· Две студиа (52 и 81 кв.м)
· Три тристайни апартамен-
та (155 до 181 кв.м)
· Пет мезонета (325 кв.м всеки)
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ЖИЛИЩЕН 
КОМПЛЕКС 
„ТЕНЕРА“
Спокойствие, лукс и семеен оазис на морския бряг

EOS в България предлага за продажба 
10 собствени жилища в комплекс „Тене-
ра“ във Варна - две студиа (52 и 81 кв.м), 
три тристайни апартамента (155 до 181 
кв.м) и пет мезонета (325 кв.м всеки).

„Тенера“ е затворен комплекс, разпо-
ложен в квартал „Бриз“ в град Варна. 
Намира се до естествена гора с малка 
рекичка. Концепцията му съчетава 
идеята за живот на тихо място сред 
природата в непосредствена близост 
до града. Транспортната достъпност 
е отлична както с автомобил, така и с 
градски транспорт.

Комплексът се състои от шест сгра-
ди, групирани в две секции и разпо-
ложени на над 5 декара двор с много 
зеленина и красив фонтан. „Тенера“ 
разполага със собствен басейн за живе-
ещите в него, както и с детски кът. От 
комплекса се открива прекрасна пано-
рама към Варненския залив и гледка 
към морската столица.

Жилищата в продажба са разполо-
жени от първи до пети етаж. На все-
ки етаж има по два апартамента, а на 
последния са мезонети с тераси в сре-
диземноморски стил. 

Допълнителна услуга за всички бъде-
щи собственици е професионално управ-
ление и поддръжка на целия комплекс. 
Това включва контрол на достъпа и 24/7 
жива охрана, поддръжка на парковата 
среда и басейна, техническа поддръжка 

на всички инсталации, отопление/ох-
лаждане и почистване на общите части 
на сградите, както и на паркоместата.

Възможно е и допълнително заку-
пуване на паркоместа в подземния 
паркинг на комплекса.

Повече информация за 
предлаганите обекти може да се 
намери на: 
 www.eosimoti.bg
 088 7736911
 imoti@eos-matrix.bg

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА

Локация  кв. „Бриз“, Варна

Сгради 6 бр., групирани  
в две секции

Тип затворен комплекс
Двор над 5 дка

Брой жилища 158 апартамента,  
20 къщи

EOS в България е сред лидерите 
в областта на придобиването 
на просрочени потребителски 
вземания в страната. Компани-
ята стратегически развива и 
политиката си за инвестиране в 
обезпечени портфейли, както и 
директно закупува имоти с осно-
вен фокус от банковия сегмент. 
EOS в България предлага богато 
разнообразие от жилищни имоти 
и широка гама индустриални и 
търговски помещения, подхо-
дящи за специфични бизнеси, 
посредством различни процедури 
за продан и гъвкави условия за 
плащане.

http://www.eosimoti.bg
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Как да 
печелим от 
споделено 
финансиране 
на имоти

СТОЙНЕ ВАСИЛЕВ Е НЕЗАВИСИМ 
ЛИЧЕН ФИНАНСОВ КОНСУЛТАНТ, 
ИНВЕСТИТОР И СЪЗДАТЕЛ НА 
САЙТА ЗА ЛИЧНИ ФИНАНСИ 
SMARTMONEY.BG. ИМА НАД 
18-ГОДИШЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН 
ОПИТ В БЪЛГАРСКИ И 
МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСОВИ 
КОМПАНИИ. АВТОР Е НА „УМНИ 
ПАРИ“ - НАЙ-ПРОДАВАНАТА 
БИЗНЕС КНИГА В БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 
И 2019 Г. (СПОРЕД КЛАСАЦИЯТА НА 
СП. "МЕНИДЖЪР"). ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Е НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ 
НА ЛИЧНИТЕ ФИНАНСОВИ 
КОНСУЛТАНТИ (БАЛФК). 
СЪОСНОВАТЕЛ Е НА INVESTPRO – 
ЦЯЛОСТНА ОНЛАЙН ПРОГРАМА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИ И 
ИНВЕСТИРАНЕ.
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Real Estate crowdfunding (REC) 
платформите свързват компании, 
които търсят финансиране, с 
инвеститори, които да вложат пари 
в проектите им срещу част от 
бъдещите печалби. 

автор Стойне Василев

И Недвижимите имоти про-
дължават да поскъпват 
и все повече хора у нас 
искат да се възползват 
от този тренд, за да реа-

лизират печалба или да запазят спестява-
нията си от обезценяване. Да инвестираш 
в апартамент, къща или офис не е толкова 
лесно и малцина имат средствата, вре-
мето, знанията и опита да построят или 
купят подходящ имот, да го ремонтират 
и да го продадат или отдават под наем. 
За щастие всеки от нас има възможност 
да го направи с минимални суми в плат-
формите за т.нар. споделено (групово) 
финансиране (crowdfunding). Те съче-
тават предимствата на прякото прите-
жание на имот с удобствата на онлайн 
инвестирането.

Какво представлява споделеното 
финансиране на имоти
Real Estate crowdfunding (REC) платфор-
мите свързват търсещите финансиране 
строителни компании и компаниите за 
управление на имоти с инвеститори, кои-
то да вложат пари в техните проекти сре-
щу част от бъдещите печалби. Печалбите 
могат да дойдат от продажба на имота 
или от отдаването му под наем. Вложени-
ята в тези имоти най-често са защитени с 
ипотека върху тях. Инвеститорите имат 
възможност да се почувстват като истин-
ски съсобственици, защото платформите 
предоставят подробна информация за 
типа на обектите, разположение, обза-
веждане и дори виртуална разходка в тях.

> 48

Shutterstock
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Има няколко типа инвестиции, 
които може да бъдат направени 
в тези платформи:

 > Инвестиции в строеж на сгради 
(development project). При тях плат-
формата или нейни партньори разра-
ботват цялостния проект за строеж и 
управление на сградата, като за целта 
се създава дружество със специална цел 
(Special Purpose Vehicle или SPV). Тези 
проекти са обезпечени с първа поред ипо-
тека. Печалбите за инвеститорите идват 
от приходите, които се реализират, при 
продажбата на отделни обекти в сграда-
та или от отдаването им под наем. При 
този тип инвестиции доходността е най-
висока, особено на добре развити пазари 
с увеличаващи се цени на недвижимите 
имоти.

 > Отпускане на кредити, обезпече-
ни с ипотека. При този тип инвестиции 
платформата събира средства от групата 
инвеститори и отпуска кредити за строеж 
или покупка на жилищни, офис и търгов-
ски обекти, като обезпечението е ипотека 
върху тях или върху други недвижими 
имоти. Преди отпускането на заема се 
прави задължителен анализ на кредито-
получателите, както и на предложеното 
обезпечение. Обикновено финансиране-
то е между 50% и 80% от стойността на 
имота. По този начин има буфер между 
20% и 50% при евентуална продажба на 
имота, ако има проблеми с изплащането 
на кредита. Срокът на заемите е между 6 
и 36 месеца. Като правило се работи само 
с утвърдени строителни фирми с добра 
финансова история.

 > Покупка на просрочени ипотечни 
кредити. В много страни съществува 
развит пазар на кредити. Идеята на тази 
инвестиция е да се купуват от кредитора 
такива, които са обезпечени с ипотека, 
и да се печели от лихвата по заема. При 
тях се търси не повече от 50 - 60% съот-
ношение между заема и цената на обекта 
(това е т.нар. Loan To Value коефициент, 
или LTV). Обикновено подобни проекти 
са със срок между 6 и 24 месеца.

 > Покупка на имоти за отдаване под 
наем. При тях сграда или отделни обек-
ти се купуват с цел отдаване под наем, 
като преди това може да има разходи за 
ремонт и обзавеждане. Инвеститорите 
получават не само редовни месечни пла-
щания от наем, но и капиталова печалба 
от увеличението на цените на имотите. 
Тя е заложена в проекта, използва се за 
рекламни цели, но се изплаща след про-
дажба.

Как може да инвестираме в платформите  
за споделено финансиране на имоти

 > Регистрация в платформата.
Първата стъпка е да се регистрира-

ме, като ползваме имейл с парола 
или акаунта ни в някоя от социал-

ните мрежи.

 > Депозиране на сумата за 
инвестиране. Следващата стъпка 
е да заредим нашия акаунт в плат-
формата, като минималната сума 
е между 50 и 100 евро. Въпреки че 

има различни възможности, за да 
направим това, банковият SEPA 

превод в евро е най-сигурен и ще 
ни струва между 1 и 2 лева.

 > Избор на проект. Обикновено в 
платформите има сравнително малко 
на брой имоти или ипотечни кредити, 
които се предлагат на т.нар. първичен 
пазар, т.е. още се събират средства, 
за да се финансират. При тях трябва 
да се изчака цялата предвидена сума 
да бъде събрана, преди да се премине 
към реализацията на проекта. В тази 
първоначална фаза може да закупим 
дялове на техния номинал (много често 
от 1 евро).

 > Идентификация за потвърждаване на само-
личността (онлайн). Въпреки че тези платформи 
нямат толкова стриктни правила като банките, 
те също изискват да удостоверим нашата само-
личност. Често това става само с лична карта или 
шофьорска книжка, но в някои случаи се изисква и 
потвърждение за пощенски адрес. Целият процес 
е изцяло онлайн и отнема от един до три дни за 
проверка от страна на платформата.

 > Ако не ни се чака, може да инвестираме на т.нар. 
вторичен пазар на вече финансирани имоти или 

отпуснати кредити. Те са много повече като брой, но 
цената вече е по-висока. Тя се определя от хората, които 

са участвали в първоначалното събиране на сумата (или 
са закупили дялове след това) и искат да ги продадат. 

Обикновено надценката е 2-3% (т.е. един дял се продава 
за 1.02 или 1.03 евро), но може да стигне и доста повече. В 
зависимост от броя на дяловете, които искаме да придо-
бием, ще започнем да купуваме от най-ниската възмож-

на цена и ще продължим с по-високата.
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Инвестирането в имо-
ти през платформи за 
споделено финансиране
ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА
IДобра доходност от 10% до 15% 
на година при умерен риск и обезпе-
чение от ипотеки върху ликвидни 
недвижими имоти.
IВъзможност да се инвестира в 
големи проекти за недвижими имо-
ти със сравнително малки суми.
I  Намаляват се рисковете от съв-
местна покупка и пряко притежа-
ние на имоти.
I  Получаване на капиталова печал-
ба при продажба и доходи от наеми 
или от лихви по ипотечни кредити.
I  Разходите по проектите се по-
делят между много инвеститори.

ОСНОВНИ НЕДОСТАТЪЦИ
LПо-висок риск заради инвестира-
нето в отделни недвижими имоти.
LПонижаване на доходността при 
намаляване на нивото на наемите 
или на продажните цени на имоти-
те.
LДоходите се облагат с данък 
върху доходите 10%.
LРискове, свързани с платформа-
та и нейните контрагенти.

 > Получаване на лихва, наем или 
капиталова печалба. След като 

проектът е финансиран изцяло или 
сме инвестирали на вторичния пазар, 

всеки месец започваме да получаваме 
доходи в зависимост от избрания имот. 

Те могат да се реинвестират или да се 
изтеглят от платформата. Ако иска-
ме да излезем изцяло от конкретния 
проект, може да продадем дяловете 

си на вторичния пазар. При разумна 
цена купувачи се намират до една-две 

седмици.
Средната доходност от капиталова 

печалба + наем (или от кредити) е меж-
ду 10% и 15% на година, което не звучи 
никак лошо, особено при инвестиране 

в проекти, обезпечени с ипотека върху 
недвижими имоти. Разбира се, тази 

доходност не е гарантирана и може да 
е по-ниска при липса на наематели, за-

къснение на строителството, забавяне 
при връщането на кредитите и други 

подобни случаи.
Проучих доста платформи за споде-

лено финансиране на имоти и почти 
при всички процентът на невърнати 

кредити е до 5. Когато това се случи, се 
преминава към реализиране на заложе-
ното като обезпечение недвижимо иму-
щество. Досега не е имало случай то да 
не може да се продаде и инвеститорите 

да не получат поне вложените суми.

 > Такси и комисиони. Платформите 
имат доста прозрачни условия. Един-
ствените такси, които събират, са между 
1% и 2% при финансиране на нов проект 
и при продажба на вторичния пазар. Раз-
бира се, те си запазват правото да имат 
допълнителни разходи по управление 
на имотите, събиране на кредитите и 
други.

Сред най-популярните платформи 
за споделено финансиране в Европа са 
Reinvest24, EstateGuru, EvoEstate и други. 
Всички те са достъпни за българи. При 
Reinvest24 средната годишна доходност 
е 14.8%, а минималната сума за инвести-
ране е 100 евро. Може да изберем проекти 
от Естония, Испания, Германия, Молдо-
ва, Латвия и други страни. Компанията 
удържа 1% от инвестираната сума за раз-
ходите по придобиването на имота и 10% 
от наемите. На сайта са налични два типа 
проекти – на първичен пазар, които още 
не са финансирани, и на вторичен пазар, 
на който може да се включим след заку-
пуване на дялове от други инвеститори.

Ще дам един пример от нея. В момента 
(на предаването на статията - бел. ред.) 
тече финансиране на офис в бизнес сгра-
дата Kadrioru Plaza в центъра на Талин. 
Общата сума, която е необходима за 
купуване на имота, е 330 500 евро, като 
очакваната доходност е 12.5% на годи-
на (6.5% от наеми и 6% от капиталова 
печалба). След купуването на офиса той 
ще се обедини с други два, които вече са 

финансирани. Минималната инвестиция 
е 100 евро, срещу които инвеститорът по-
лучава 99 дяла в проекта (1% е комисио-
ната за компанията).

В същото време може да купим дялове 
от предишния финансиран офис в същата 
сграда. Най-ниската цена е 1.02 евро (най-
високата е 1.30 евро), като доходността е 
същата – 12.5%. В този случай за 100 евро 
ще придобием 97 дяла в проекта.

В заключение
Инвестирането в платформи за споделе-
но финансиране на имоти е един добър 
начин за по-висока доходност от други 
алтернативи на пазара при умерен риск. 
Това ще предпази парите ни от обезценка 
и ще реализираме добра печалба. Разбира 
се, както и при всички други инвестиции, 
и при REC проектите трябва предварител-
но да се запознаем с тях и да преценим 
нивото на риска, което може да поемем.

Материалът не е препоръка за покупка 
или продажба на ценни книжа и финан-
сови активи, а отразява личното виждане 
и опит на автора.
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Пазарът на жилища е много активен. 
Какви положителни и негативни тен-
денции се развиват на него от архите-
ктурна гледна точка?
- Купувачите са далеч по-образовани и 
изискващи, отколкото преди десет годи-
ни. Много по-наясно са какво точно искат 
както на жилищния и офисния, така и на 
индустриалния пазар. Това кара инвести-
торите да се замислят как ще изглежда 
проектът им, кой ще го проектира и кой 
ще го построи. Вече не е рядкост и да 
развиват територията около него, да ин-
вестират в публичната инфраструктура.

Негативът е, че както всеки път при 
силен пазар, се появяват хора, които са 
за малко, работят обект по обект, без да 
позиционират дружество предприемач. 
Те не са заинтересовани от максимално 
качество, а от максимална печалба.

Ножицата на пазара е много голяма. 
Себестойността на строителството при 
проекти от висок клас често надхвър-
ля 700-800 евро на кв.м. като тук не се 
включват разходите за покупка на земя 
и другите съпътстващи разходи. От друга 
страна съществуват инвеститори, които 
постигат два пъти по-ниска себестойност 
в сегмент, в който качественият изпъл-
нител би инвестирал 30% - 40% повече. 
Тези допълнителни 30%-40% отиват за 
по-качествен проект, по-качествена стро-
ителна компания, по-качествена дограма, 
фасада и пр. и много често за по-качест-
вена заобикаляща среда.

Променят ли се изискванията на ин-
веститорите към архитектите и в 
каква посока?
- Всеки път са все по-високи. От нас се 
изисква да сме по-креативни, да създава-
ме по-хубави и по-функционални сгради, 

с по-качествено изпълнение. Но нашите 
клиенти са от предприемачите, които 
искат да останат на този пазар. Защото 
инвеститор еднодневка не би дошъл да 
ползва услугите на голяма архитектур-
на компания, да плати малко повече за 
креативния ресурс, сигурността и мно-
жеството допълнителни услуги, които 
предлагаме.

Предприемачите, с които ние работим, 
избират за подизпълнители най-добрите 
компании в съответния сегмент, защо-
то не искат проблеми. Тенденцията е да 
сформират свои инженерни екипи и дър-
жат всичко да е изяснено в проекта и из-
пълнено на обекта, за да няма проблеми 
след това при експлоатацията. Това е биз-
нес подход, защото ако си свършат рабо-
тата качествено, ще продават по-добре и 
няма да харчат пари, за да оправят всяка 
година дефекти по този обект.

Очаквате ли поскъпването на строи-
телните материали да осуети стре-
межа към по-добро качество?
- Не вярвам да се отрази. Пазарът е въз-
ходящ, няма натиск върху цените, пос-
къпването се плаща основно от крайния 
потребител. Но пък се отваря възможност 
за сегмент с по-евтини жилища. Не беше 
нормално в София да го няма, като из-
ключим отделни случаи.

Как става така, че отделните проек-
ти са все по-качествени, а средата – все 
по-некачествена?
- Това, което наблюдаваме, е че възмож-
ностите на Столичната община да разви-
ва средата изостават. Тя няма ресурс. И с 
десет лева такса за разрешение за строеж 
няма как да очакваме, че ще смогне с ин-
фраструктурата. Инвеститорите обаче 

са с повече възможности и определено 
смятам, че трябва да имат по-цялостен 
подход към средата. Това е начинът не-
щата да се случват по-добре и по-бързо. 
Защото сега се строят цели квартали и 
после чакаме общината да оправи ин-
фраструктурата. А хората вече живеят 
в тях и ще трябва да живеят в тази лоша 
среда още десет години.

Ако общината определи как иска да 
бъдат направени улиците, какво да е дви-
жението и каже – помогнете ни, а ние ще 
ви съдействаме с отчуждителните проце-
дури и ще облекчим административната 
работа, не виждам причина инвеститори-
те да не направят останалото. Най-поло-
жителният пример в това отношение е 
кв.“Хладилника”.

Как по-точно виждате ролята на об-
щината в това партньорство?
- Общината може много да помогне, без да 
харчи значителен ресурс. Щастливи сме, 
дори като ни помагат административно. 
Когато отидем и кажем открито и честно 
кои сме и какво правим, в някои райони 
се получава диалог – "Витоша", "Панча-
рево", "Сердика", в "Лозенец" също. Но не 
навсякъде е така.

За зоната зад гарата например (проек-
тът “Капитол Резиденс” - бел. ред.) оти-
дохме в Столичната община и казахме, 
че сме готови да прокараме тунел, който 
да свърже жителите на района с метро-
то, като попитахме дали ще ни помогнат 
административно. Съгласиха се, при ус-
ловие че осигурим през терена алея, по 
която да се стига до улица “История сла-
вянобългарска” и я отворим за публичен 
достъп. Общината задължи инвеститори 
да осигурят публично преминаване през 
имотите си в кв. „Хладилника“, в 

Инвеститорите трябва 
да имат по-цялостен 
подход към средата
Арх. Цветан Петров, 
управител на "Иво Петров – Архитекти”
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територията зад ИКЕА, в новата сграда 
на кръстовището на бул. „България“ и 
бул.“Гешов”.

Освен това общината е тази, която 
може и трябва да отчуждава частни 
имоти за публични нужди, а не инвести-
торите. Когато те се опитат да договарят 
със собствениците, през чиито имоти се 
предвижда инфраструктура, разговорът 
е много тежък. Ако повярва в силите си 
на отчуждител, общината би могла да 
разработи механизъм, в който инвести-
торите да имат своя финансов принос, за 
да й помогнат. А тя би могла да свърши 
административната работа, като отдели 
по-голям човешки ресурс за това.

Инвестициите в инфраструктура не 
са ли по силите предимно на големите 
компании с големи проекти? Малките 
ги правят на парче, което едва ли е до-
бър вариант?
- Безспорно за големите е по-лесно, но аз 
вярвам, че и малките инвеститори в даде-
на зона могат да се сдружават. В “Мана-
стирски ливади-изток” вече има и добър 
пример - споразумение, че инвеститорите 
изграждат “Костенски водопад”, а общи-
на “Триадица” помага с отчуждаването. 
Има един водещ инвеститор и други са 
се присъединили към каузата.

В Лозен също има водещ инвеститор, 
но покрай него се закачиха и други, които 
в момента помагат да се прокара инфра-
структурата. Същото се случва и в индус-
триалното строителство. Във „Враждеб-
на“, в местността Голямата локва голям 
инвеститор поиска от общината да му 
помогне административно, за да изгради 
публичната инфраструктура. Там това е 
огромна задача, която не е по силите на 
една страна. Но инвеститорът заяви, че е 
готов да направи първата стъпка – проект 
за цялата тази инфраструктура.

Посланието ми е да се получат все 
повече такива зони, инвеститорите все 
повече да се сдружават и заедно да реша-
ват. В южната част на квартал „Витоша“ 
например собствеността е раздробена. 
Познавам 10-11 инвеститора, които об-
мислят инвестиции там. В “Малинова 
долина” над "Студентски град" също 
терените са много фрагментирани, но 
там по-трудно се случва обединение на 
усилията. Собствениците са щастливи, 
тъй като общината изгради ключовата 
улица над Националната спортна акаде-
мия. В този район общината „подреди“ и 
регулацията. Направи план по чл. 16 от 
ЗУТ, с който се отнемат до 25% от площта 

Вярвам, че и малките 
инвеститори в дадена 
зона могат да се 
сдружават.

К | ГЪСТОТА НА ЗАСТРОЯВАНЕ 

Париж

на имотите на собствениците като по този 
начин се осигуряват общински терени 
за улици, детски градини, трафопосто-
ве и друга инфраструктура. Това беше 
първият такъв план през 2008 г. Имаше 
своите грешки, но се изчистиха и сега 
“Малинова долина” е в добро състояние.

А какво се случва с комплексите от 
къщи извън границите на Околовръст-
ното шосе, при положение че община-
та се затруднява дори с инфраструк-
турата в града?
- Развиват се много добре, защото там 
някой върши работата на общината. 
Изначално е ясно, че в комплекса има 
някой, чието задължение е поддръжката, 
за градинките, за чистенето на снега и 

пр. По-отговорните собственици на ком-
плекси поемат и грижата за общинската 
инфраструктура. Други, които са проблем 
и заради които главният архитект е про-
тив това разрастване, казват: “Ще оправя 
комплекса вътре, а общината е длъжна 
да чисти до мен, да асфалтира”. Но не са 
съвсем прави. Ако комплексът е доста-
тъчно голям и в него живеят много хора, 
сигурно с таксата смет, която собствени-
ците плащат, общината ще може да под-
държа прилежащата инфраструктура. Но 
ако са десет къщи в Бистрица или друг 
по-отдалечен квартал и се разчита само 
на общината, няма как да се получи. Все 
пак “Графа” е с предимство. Трябва да 
се прави анализ на разходите и ползите.

Тоест колкото е по-голям комплексът, 
толкова по-добре?
- Тези комплекси са станали големи 
на фази, защото хората са видели, че 
моделът им е успешен. Управляват се 
професионално, таксите за поддръжка 
са адекватни и е ясно за какво точно се 
плащат. Живеещите там са доволни, това 
се предава от уста на уста и нови хора 
се доверяват и купуват. Има комплекси, 
които правят нова фаза на всеки две-три 
години.
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Ако повярва в силите 
си на отчуждител, 
общината би могла да 
разработи механизъм, в 
който инвеститорите 
да имат своя финансов 
принос, за да й помогнат. 

София

К | ГЪСТОТА НА ЗАСТРОЯВАНЕ 

Не мислите ли, че София се презастро-
ява?
- А на вас Париж как ви се струва? При 
цялата условност на сравнението, защото 
той е огромен град, там данъците са по-
високи, общината е по-силна, има повече 
бизнеси и обществото е по-организирано.

Много удобен за живеене, нисичък и 
приятен.
- Париж е удобен и нисък. Да, има лимит 
за височината, но всичко е много плътно. 
Така бихме могли да уплътним и София. 
Но тук собствеността е силно раздробена 
в резултат на прехода и трябват политики 
и законодателни промени, за да може 
инвеститорът да окрупнява и уплътня-
ва града. Имаме нужда от по-стриктен 
закон и по-ясни норми за максималната 
височина по райони. Защото е абсурдно 
да няма ясни правила, а после да се казва, 
че това, което се случва, е нередно. Когато 
няма ясни правила, не можем да подве-
дем под отговорност и хората, които са 
ги нарушили. Така че първо да започнем 
с правилата.

Инвеститорите винаги гледат да за-
строят максимално възможното.
- Не можем да им се сърдим за това. Така-
ва е ролята на инвеститора. Той рискува 

като инвестира и когато начинанията са 
успешни, генерира печалби. С тях прави 
нови инвестиции, расте и осигурява все 
повече работни места, по-високи дохо-
ди за хората и по-добри условия на труд. 
Ролята на общината е да сложи таван. 
На гражданите – да искат таванът да е 
малко по-надолу, а на инвеститорите – да 
е малко по-нагоре. И ако между тях се 
получи хубав разговор, по възможност 
не през медиите, нещата ще се оформят.

Как по-точно би могъл да се случи този 
диалог?
- На пазара има място за медиатори, кои-
то да помогнат инвеститорите и гражда-
ните от квартала да си говорят.

Гражданското общество вече се появи 

и това е нещо много хубаво. Трябва да 
го има. Сега е моментът да се появят и 
организации на инвеститорите, които да 
ги насърчават да инвестират в терито-
рията или през които те да го правят по 
собствена инициатива.

Но сега сдруженията на гражданите 
искат да се борят с инвеститорите. Има 
една тиха, а понякога и не толкова тиха 
война – аз си купих и построих, ама вие 
защо започвате да строите до мен?

Разбираемо, купили са с гледка към Ви-
тоша, а някой им я закрива с блок.
- В нотариалния акт пише ли, че имат 
гледка към Витоша? За съжаление такава 
не им е гарантирана. Вече от години ця-
лата информация на Столичната община, 
свързана с устройството на територията, 
е публична. Когато купувате, е задължи-
телно да се позаинтересувате какво се 
предвижда наоколо. И на човека, който 
е купил земята до вас, му пише, че може 
да строи. Защо да му пречите?

Аз смятам, че никой не печели от тази 
война. Инвеститорите винаги надделя-
ват, ако работят според закона, а законът 
е такъв. Т.е. пак се връщаме на това, че 
първо трябва да започнем с правилата.

Гражданите са ядосани, че някой ги 
е поставил в недобра ситуация. Не е на-
правил улиците, зелените площи, няма 
ги детските площадки, училищата. Па-
раметрите на тези искания, трябва да се 
сложат на масата. С помощта на медиа-
торите могат да кажат на инвеститори-
те: “Вие искате да строите тук – добре. 
Но проявете повече отговорност към 
обществото и средата като инвестирате 
и в публичната част на проекта, напра-
вете детска площадка, отделете терен 
за детска градина и пр.” Така се прави 
в цяла Европа. Там отдавна са минали 
през това, през което сега преминаваме 
ние, и вече имат решения.

Във Франция например има множе-
ство организации, които се занимават с 
медиаторство между гражданите и инвес-
титорите. По време на избори те работят 
за кампаниите на политиците, но в оста-
налото време медиаторстват. Разбира се, 
го правят срещу някаква такса. Договарят 
взаимно изгоден модел и в резултат Па-
риж е застроен по хубав начин. Вярвам, 
че и тук ще се появят такива посредници. 
Това няма как да е общината. Трябва да 
са независими организации, може би не-
правителствени, на които хората да имат 
доверие.

Интервюто взе: Боряна Генчева



„ФеърПлей“: 
Продължаваме 
да инвестираме 
в офис сгради  
Олга Стоичкова,
Aсет мениджър на офис портфолиото на „ФеърПлей“  

Какъв е инвестиционния фокус на 
"ФеърПлей" към днешна дата?
„ФеърПлей Интернешънъл“ АД (ФПИ) 
е компания с 28-годишна история, която 
инвестира в изграждането и управлени-
ето на недвижими имоти от различен 
тип. Към момента групата управлява 
три офис сгради и два градски хотела от 
висок клас в София, ваканционно сели-
ще „Санта Марина“ и бийч хотел „Вива 
Маре“ в Созопол, както и четиризвездния 
СПА Ризорт „Св. Иван Рилски“ в Банско.

През последната година екипът на 
„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ (ФПП) 
преразгледа изцяло портфейла и инвес-
тиционната политика на компанията с 
оглед постигане на поставените цели и 
акумулиране на постоянен паричен по-
ток, който да бъде насочен към акционе-
рите. След обстоен анализ и проучване на 
пазара ФПП пристъпи към преструктури-
ране на портфолиото си чрез придобиване 
на висококачествени административни 
сгради, генериращи постоянни приходи. 
Екипът на „ФеърПлей Интернешънъл“ 
АД в качеството си на управляващ имо-
тите на АДСИЦ активно съдейства про-
цесите да протекат в кратки срокове, така 
че резултатът да бъде бързо усетен от 
акционерите под формата на дивиденти.

В изпълнението на новата стратегия 
през август 2021 „ФеърПлей Пропър-
тис“ АДСИЦ придоби офис сграда на ул. 
„Люба Величкова“ - „ФеърПлей Бизнес 
Хъб“, в която основен наемател е една от 
най-големите генерични фармацевтични 
компании в света. Следващата цел на 
дружеството е да поиска овластяване от 
акционерите си за придобиване на още 
една офис сграда, която е изцяло отда-

дена под наем и с годишни приходи над 
1 млн. евро.

Компанията има дългогодишен опит 
в строителството и управлението 
на офис проекти. С какви казуси и пре-
дизвикателства се сблъскахте през 
последната година и какви мерки пред-
приехте, за да направите средата във 
вашите сгради по-сигурна и безопасна?
„ФеърПлей Интернешънъл“ има из-
ключително богат опит в развитието и 
управлението на различни недвижими 
имоти. Ситуацията, в която ни постави 
пандемията, беше както изненадваща, 
така и поредната сложна обстановка, в 
която се налага да работим. Екипът ни 
от експерти управлява три офис сгради 
с обща площ над 31 000 кв.м в района на 
столичния квартал „Лозенец“, първата от 
които отваря врати още през 2005 г. Нало-
жи се да реорганизираме работата си и 
в офис сградите, и в другите ни обекти, 
както и да предприемем по-интензивни 
действия по осигуряване на безопасната 
хигиенна среда в сградите.

На първо място, разбира се, се съобра-
зихме с всички препоръки и изисквания 
на здравните власти. В допълнение, проу-
чихме добрите практики на други пазари, 
адаптирахме ги и ги въведохме в нашите 
сгради. Не на последно място, заедно с на-
шите наематели предприехме стриктни 
графици за почистване и дезинфекция, 
регулирахме достъпа и потока от хора, 
така че те да са по-спокойни за здравето 
на служителите си и да могат да посе-
щават офисите си. Сградите ни са много 
добре проектирани: с отваряеми фасади 
и оптимални размери на плочите около 

ОЛГА СТОИЧКОВА е 
Aсет мениджър на 
офис портфолиото на 
"ФеърПлей". Отговаря за 
цялостната стратегия 
на управление и развитие 
на инвестициите в офис 
площи. Има над 15 години 
опит в управлението и 
развитието на бизнес 
имоти, в т.ч. като 
генерален мениджър на 
"Антракт 127", висок 
клас обслужени офиси и 
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София. Осем години е 
търговски директор 
на "София еърпорт 
център" (oригинален 
проект на Tishman Intl.). 
Преди това е ръководила 
екип агенти за офиси и 
индустриални имоти на 
CBRE в България и е била 
главен консултант в 
Cushman&Wakefield Forton. 
Един от основателите 
на Асоциацията на 
собствениците на бизнес 
сгради в България и 
заместник-председател 
на управителния съвет.
Магистър по бизнес 
администрация 
от Американския 
университет в 
България и магистър по 
география от Софийски 
университет „Св. 
Климент Охридски“. 
Сертифициран пропърти 
мениджър CPM от IREM.

1000 кв.м, а това спомага за бързо прове-
тряване и по-лесен контрол на средата. 
Инвестирали сме много и в качествени и 
лесни за почистване повърхности, което 
се доказа правилно.

В каква посока се промениха критери-
ите и изискванията на наемателите 
към наеманите офис площи?
Не наблюдаваме съществена промяна в 
изискванията към самите офис площи. 
Ние се радваме на напълно отдадени 
сгради с дългосрочни наематели. Това, 
което прави впечатление, е, че почти 
няма компании, които са приложили из-
цяло дистанционна работа. Имаме наема-
тели, които предприемат реорганизация 
на работното пространство, като обосо-
бяват по-големи площи за събирания на 
хора в неформална обстановка. Зоните 
за хранене се разширяват и се добавят 
нови зали за срещи. Някои от наематели-
те въвеждат хот-дескинг (по-голям брой 
служители използват едно и също офис 
пространство през различни периоди от 
време), но други държат всеки служител 
да има лично работно място, независимо 
от въведеното гъвкаво работно място.

Обмисляте ли да въведете гъвкави 
офис пространства в някои от уп-
равляваните от вас сгради? Какви са 
предимствата и недостатъците на 
подобно решение?
Гъвкавите офис пространства са във 
възходяща тенденция. Имаме наемател, 
който предлага такава услуга. Характер-
но за нея е изключително интензивната 
оперативна работа, за да се маркетира и 
поддържа такъв тип пространство, спе-
цифичното ноу-хау и специализирания 
софтуер. Смятам, че разработването и 

управлението на гъвкави офиси и коуър-
кинг пространства трябва да бъде оста-
вено на професионалистите в сферата, 
за да се гарантира качествен продукт.

Очаквате ли работата от вкъщи да 
остане на пазара като траен тренд, 
или ще бъде изместена от други ре-
шения? Какви ще са те?
Гъвкавото работно място е тук, за да 
остане – така казват специалистите по 
човешки ресурси. За компаниите обаче, 
а и за самите служители остава важно 
да имат работно място в офис среда, до 
което да имат достъп, макар и да не полз-
ват ежедневно. В редовна комуникация 
сме с нашите наематели и виждаме, че 
се опитват да намерят работещо решение 
както да дадат възможност на служи-
телите си да работят от вкъщи, така и 
да организират процесите и контрола по 
изпълнението на задачите ефективно. За 
момента моето наблюдение е, че нито 
една компания не е взела финално ре-
шение как да продължат оттук нататък. 
Даже обратното - тази година подновихме 
сроковете на договорите с ключовите ни 
наематели по тяхна инициатива и това 
им даде възможност да отложат във вре-
мето взимането на решение дали и как да 
реорганизират операциите си.

Това, което е уникално в нашата си-
туация, е, че ние като управляващи имо-
тите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ 
можем и предоставяме на офис наема-
телите възможност за работа от плани-
ната или морето, тъй като предлагаме 
на компаниите пакети за дългосрочно 
наемане на апартаменти във ваканцион-
но селище „Санта Марина“ в Созопол и 
СПА ризорт „Св. Иван Рилски“ в Банско. 
Двете дестинации са целогодишни, пред-

лагат много услуги и високоскоростен 
интернет. Комплексните услуги, които 
предоставяме на нашите партньори, им 
помагат да продължат да се развиват, 
като предоставят на служителите си от-
лични условия за работа независимо от 
ситуацията и локацията.

Как ще изглежда офис пазарът след 
още година и къде е мястото на гру-
пата „ФеърПлей“ в него?
Пазарът е балансиран. След една година 
не очакваме да има драстична промяна. 
Започнатите преди две години проекти 
в момента се довършват, някои от тях се 
забавят по решение на инвеститорите. Но 
търсенето и предлагането са в баланс. 
Наблюдава се леко увеличение на свобод-
ните площи в началото на годината, но то 
се дължи на излизането на нови сгради 
при забавени решения на потенциалните 
наематели за техните наемни стратегии. 
„ФеърПлей“ като дългогодишен участ-
ник в този пазар намира ситуацията за 
интересна и оставаме спокойни за инвес-
тициите си. Смятаме, че сега е моментът 
да се започват нови дългосрочни проек-
ти, така че да се адаптират в движение 
с новите изисквания на наемателите и 
когато излязат на пазара, да са първите 
от този вид.

„ФеърПлей“ притежава атрактивен 
имот в центъра на София – непосред-
ствено до паметника на Васил Левски. 
На какъв етап е работата по този про-
ект? 
Проектът е в ход. Този месец открихме 
строителна площадка и работим актив-
но. Новата офис сграда на „ФеърПлей“ 
ще бъде емблематична и най-голямата в 
портфолиото ни до момента. С 23000 кв.м 
РЗП ще можем да предоставим най-висок 
клас офис пространство на изключител-
на локация. Сградата ще бъде сертифи-
цирана със зелен сертификат по LEED. 
Планираме я като най-зелената сграда в 
центъра на града, с интензивно покрив-
но озеленяване и парково пространство 
около нея, достъпно за посетители и ми-
нувачи. Ще предоставим на бъдещите 
наематели престижен адрес и предста-
вителен офис.

Към сградата вече проявяват сери-
озен интерес компании от финансовия 
сектор и консултантския бизнес и този 
факт, опитът ни, както и изграденото 
през годините доверие във „ФеърПлей“ 
ни дават основание да вярваме в успеха 
на този проект.
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„ФеърПлей“: 
Продължаваме 
да инвестираме 
в офис сгради  
Олга Стоичкова,
Aсет мениджър на офис портфолиото на „ФеърПлей“  

Какъв е инвестиционния фокус на 
"ФеърПлей" към днешна дата?
„ФеърПлей Интернешънъл“ АД (ФПИ) 
е компания с 28-годишна история, която 
инвестира в изграждането и управлени-
ето на недвижими имоти от различен 
тип. Към момента групата управлява 
три офис сгради и два градски хотела от 
висок клас в София, ваканционно сели-
ще „Санта Марина“ и бийч хотел „Вива 
Маре“ в Созопол, както и четиризвездния 
СПА Ризорт „Св. Иван Рилски“ в Банско.

През последната година екипът на 
„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ (ФПП) 
преразгледа изцяло портфейла и инвес-
тиционната политика на компанията с 
оглед постигане на поставените цели и 
акумулиране на постоянен паричен по-
ток, който да бъде насочен към акционе-
рите. След обстоен анализ и проучване на 
пазара ФПП пристъпи към преструктури-
ране на портфолиото си чрез придобиване 
на висококачествени административни 
сгради, генериращи постоянни приходи. 
Екипът на „ФеърПлей Интернешънъл“ 
АД в качеството си на управляващ имо-
тите на АДСИЦ активно съдейства про-
цесите да протекат в кратки срокове, така 
че резултатът да бъде бързо усетен от 
акционерите под формата на дивиденти.

В изпълнението на новата стратегия 
през август 2021 „ФеърПлей Пропър-
тис“ АДСИЦ придоби офис сграда на ул. 
„Люба Величкова“ - „ФеърПлей Бизнес 
Хъб“, в която основен наемател е една от 
най-големите генерични фармацевтични 
компании в света. Следващата цел на 
дружеството е да поиска овластяване от 
акционерите си за придобиване на още 
една офис сграда, която е изцяло отда-

дена под наем и с годишни приходи над 
1 млн. евро.

Компанията има дългогодишен опит 
в строителството и управлението 
на офис проекти. С какви казуси и пре-
дизвикателства се сблъскахте през 
последната година и какви мерки пред-
приехте, за да направите средата във 
вашите сгради по-сигурна и безопасна?
„ФеърПлей Интернешънъл“ има из-
ключително богат опит в развитието и 
управлението на различни недвижими 
имоти. Ситуацията, в която ни постави 
пандемията, беше както изненадваща, 
така и поредната сложна обстановка, в 
която се налага да работим. Екипът ни 
от експерти управлява три офис сгради 
с обща площ над 31 000 кв.м в района на 
столичния квартал „Лозенец“, първата от 
които отваря врати още през 2005 г. Нало-
жи се да реорганизираме работата си и 
в офис сградите, и в другите ни обекти, 
както и да предприемем по-интензивни 
действия по осигуряване на безопасната 
хигиенна среда в сградите.

На първо място, разбира се, се съобра-
зихме с всички препоръки и изисквания 
на здравните власти. В допълнение, проу-
чихме добрите практики на други пазари, 
адаптирахме ги и ги въведохме в нашите 
сгради. Не на последно място, заедно с на-
шите наематели предприехме стриктни 
графици за почистване и дезинфекция, 
регулирахме достъпа и потока от хора, 
така че те да са по-спокойни за здравето 
на служителите си и да могат да посе-
щават офисите си. Сградите ни са много 
добре проектирани: с отваряеми фасади 
и оптимални размери на плочите около 
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CBRE в България и е била 
главен консултант в 
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Един от основателите 
на Асоциацията на 
собствениците на бизнес 
сгради в България и 
заместник-председател 
на управителния съвет.
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администрация 
от Американския 
университет в 
България и магистър по 
география от Софийски 
университет „Св. 
Климент Охридски“. 
Сертифициран пропърти 
мениджър CPM от IREM.

1000 кв.м, а това спомага за бързо прове-
тряване и по-лесен контрол на средата. 
Инвестирали сме много и в качествени и 
лесни за почистване повърхности, което 
се доказа правилно.

В каква посока се промениха критери-
ите и изискванията на наемателите 
към наеманите офис площи?
Не наблюдаваме съществена промяна в 
изискванията към самите офис площи. 
Ние се радваме на напълно отдадени 
сгради с дългосрочни наематели. Това, 
което прави впечатление, е, че почти 
няма компании, които са приложили из-
цяло дистанционна работа. Имаме наема-
тели, които предприемат реорганизация 
на работното пространство, като обосо-
бяват по-големи площи за събирания на 
хора в неформална обстановка. Зоните 
за хранене се разширяват и се добавят 
нови зали за срещи. Някои от наематели-
те въвеждат хот-дескинг (по-голям брой 
служители използват едно и също офис 
пространство през различни периоди от 
време), но други държат всеки служител 
да има лично работно място, независимо 
от въведеното гъвкаво работно място.

Обмисляте ли да въведете гъвкави 
офис пространства в някои от уп-
равляваните от вас сгради? Какви са 
предимствата и недостатъците на 
подобно решение?
Гъвкавите офис пространства са във 
възходяща тенденция. Имаме наемател, 
който предлага такава услуга. Характер-
но за нея е изключително интензивната 
оперативна работа, за да се маркетира и 
поддържа такъв тип пространство, спе-
цифичното ноу-хау и специализирания 
софтуер. Смятам, че разработването и 

управлението на гъвкави офиси и коуър-
кинг пространства трябва да бъде оста-
вено на професионалистите в сферата, 
за да се гарантира качествен продукт.

Очаквате ли работата от вкъщи да 
остане на пазара като траен тренд, 
или ще бъде изместена от други ре-
шения? Какви ще са те?
Гъвкавото работно място е тук, за да 
остане – така казват специалистите по 
човешки ресурси. За компаниите обаче, 
а и за самите служители остава важно 
да имат работно място в офис среда, до 
което да имат достъп, макар и да не полз-
ват ежедневно. В редовна комуникация 
сме с нашите наематели и виждаме, че 
се опитват да намерят работещо решение 
както да дадат възможност на служи-
телите си да работят от вкъщи, така и 
да организират процесите и контрола по 
изпълнението на задачите ефективно. За 
момента моето наблюдение е, че нито 
една компания не е взела финално ре-
шение как да продължат оттук нататък. 
Даже обратното - тази година подновихме 
сроковете на договорите с ключовите ни 
наематели по тяхна инициатива и това 
им даде възможност да отложат във вре-
мето взимането на решение дали и как да 
реорганизират операциите си.

Това, което е уникално в нашата си-
туация, е, че ние като управляващи имо-
тите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ 
можем и предоставяме на офис наема-
телите възможност за работа от плани-
ната или морето, тъй като предлагаме 
на компаниите пакети за дългосрочно 
наемане на апартаменти във ваканцион-
но селище „Санта Марина“ в Созопол и 
СПА ризорт „Св. Иван Рилски“ в Банско. 
Двете дестинации са целогодишни, пред-

лагат много услуги и високоскоростен 
интернет. Комплексните услуги, които 
предоставяме на нашите партньори, им 
помагат да продължат да се развиват, 
като предоставят на служителите си от-
лични условия за работа независимо от 
ситуацията и локацията.

Как ще изглежда офис пазарът след 
още година и къде е мястото на гру-
пата „ФеърПлей“ в него?
Пазарът е балансиран. След една година 
не очакваме да има драстична промяна. 
Започнатите преди две години проекти 
в момента се довършват, някои от тях се 
забавят по решение на инвеститорите. Но 
търсенето и предлагането са в баланс. 
Наблюдава се леко увеличение на свобод-
ните площи в началото на годината, но то 
се дължи на излизането на нови сгради 
при забавени решения на потенциалните 
наематели за техните наемни стратегии. 
„ФеърПлей“ като дългогодишен участ-
ник в този пазар намира ситуацията за 
интересна и оставаме спокойни за инвес-
тициите си. Смятаме, че сега е моментът 
да се започват нови дългосрочни проек-
ти, така че да се адаптират в движение 
с новите изисквания на наемателите и 
когато излязат на пазара, да са първите 
от този вид.

„ФеърПлей“ притежава атрактивен 
имот в центъра на София – непосред-
ствено до паметника на Васил Левски. 
На какъв етап е работата по този про-
ект? 
Проектът е в ход. Този месец открихме 
строителна площадка и работим актив-
но. Новата офис сграда на „ФеърПлей“ 
ще бъде емблематична и най-голямата в 
портфолиото ни до момента. С 23000 кв.м 
РЗП ще можем да предоставим най-висок 
клас офис пространство на изключител-
на локация. Сградата ще бъде сертифи-
цирана със зелен сертификат по LEED. 
Планираме я като най-зелената сграда в 
центъра на града, с интензивно покрив-
но озеленяване и парково пространство 
около нея, достъпно за посетители и ми-
нувачи. Ще предоставим на бъдещите 
наематели престижен адрес и предста-
вителен офис.

Към сградата вече проявяват сери-
озен интерес компании от финансовия 
сектор и консултантския бизнес и този 
факт, опитът ни, както и изграденото 
през годините доверие във „ФеърПлей“ 
ни дават основание да вярваме в успеха 
на този проект.
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Пазарът на офис площи: 
Умерен оптимизъм
Предлагането расте, усвояването изостава, 
а инвеститорите губят интерес

Автор  
Мария Иванова
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У Умерен оптимизъм, запаз-
ване на добрите темпове 
на предлагане от първата 
половина на 2021 г. и доза 
предпазливост за следва-

щите месеци - така най-общо изглежда 
офис пазарът към края на деветмесе-
чието. След първоначалния шок, който 
пандемията нанесе на бизнеса като цяло 
и на строителните предприемачи в част-
ност, постепенното възстановяване на 
икономическата активност донесе глът-
ка спокойствие и за едните, и за другите. 
В резултат предлагането на нови площи 
отбеляза ръст, но поне за момента той из-
преварва темповете на усвояването им.

Донякъде спирачка за ентусиазма на 
инвеститорите е и фактът, че до голяма 
степен фактор за активността сред нае-
мателите са изтичащите им договори. А 
все още сравнително несигурната среда 
рефлектира и в отлив на част от инвести-
торите в офис площи, което в следващите 
години може да доведе и до недостиг в ня-
кои райони, предупреждават от сектора.

Повече предлагане
През третото тримесечие на 2021 г. на 
пазара са излезли около 40 хил. кв.м нови 
офис площи, изчисляват от консултант-
ската компания Cushman&Wakefield 
Forton. Така за първите девет месеца 
обемът достига около 143 хил. кв.м, до-
като за цялата 2020 г. са били около 90 
хил. кв.м, отбелязва Йордан Кръстев, 
мениджър "Офис площи" в дружеството. 
Той обръща внимание, че през 2020 г. при 
доста проекти инвеститорите умишлено 
са забавили въвеждането в експлоата-
ция на сградите, което също рефлектира 
върху динамиката на пазара през тази 
година.

По данни на консултантите за бизнес 
имоти Avalant за тримесечието въведе-
ните в експлоатация площи са 39 500 
кв.м, от които само около 2000 кв.м са 
за собствено ползване. По техни изчис-
ления в периода юли - септември сво-
бодните площи в София са нараснали 
с 33 хил. кв.м, но нетното усвояване е 
едва 6500 кв.м, което от своя страна води 

до поредно повишаване на дела на сво-
бодните площи - до вече 20.25%. "Този 
показател е стряскащ на пръв поглед, 
но ако погледнем отблизо, се забеляз-
ва силна диференциация в различните 
райони на града. Примерно в "Лозенец" 
и централната градска част процентът 
свободни площи е съответно 11.7% и 
12.5%, докато в района на "Цариградско 
шосе" нивата на този показател са значи-
телно над средните за пазара", уточнява  
Христо Андонов, партньор и управляващ 
директор в Avalant.

В търсене на по-добри офиси
От C&W Forton отчитат около 38 хил. 
кв.м усвоени през третото тримесечие 
площи, като в това число включват и 
сделката на софтуерната компания SAP, 
която в началото на октомври съобщи, че 
е придобила новопостроения Park Lane 
Office Center в кв. "Хладилника". От ком-
панията изчисляват дела на незаетите 
площи към края на деветмесечието на 
около 15%, като наблюдават малък > 58
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брой нови договори и по-значителна ак-
тивност по линия на преподписвания и 
релокации.

В тази посока са и изводите и кон-
султантската компания Avison Young. 
По думите на изпълнителния директор 
Антон Славчев, като се има предвид, че 
средният срок на наемните договори е 
5 години, а 2016 г. е била сравнително 
слаба, не е изненадващо, че в момента 
активността и при предоговарянията не 
е достатъчна, за да компенсира повише-
ното предлагане. "Сделките тази година 
са по-скоро на компании, които излизат 
от клас Б сгради", коментира той в рам-
ките на дискусия на конференцията за 
недвижими имоти BalREc, организирана 
от "Градът медиа груп".

В доклада си за развитието на офис 
пазара в София през първото полугодие 
на 2021 г. от международната компания 
Jones Lang LaSalle (JLL) също отчитат, 
че от началото на годината се наблюдава 
постепенно възстановяване, подкрепе-
но от растящия интерес на наематели-
те към релокация от по-стари сгради, 
към по-нови пространства с по-добри 
технически характеристики.

Йордан Кръстев пък цитира данни от 
проучване на Cushman&Wakefield сред 
ключови наематели на офис площи в Со-
фия с общо над 32 хил. служители, според 
което към септември при над половина-
та от компаниите (58%) по-малко от една 
трета от служителите работят в офиса, а 
при други 12% цялата работна сила е в 
режим home office. Така, въпреки че 60% 
от IT&BPO компаниите наемат активно 
хора, 68% от наемателите не възнаме-
ряват да променят големината на офис 
площите си.

Стабилни наеми
На този фон от пазара отчитат запазване 
на средните нива, при които се сключват 
новите наемни договори.

"Средните офертни нива остават 
стабилни", посочва Христо Андонов от 
Avalant. От компанията допълват, че в 
някои райони се наблюдава незначител-
но понижение или повишение на наеми-
те в рамките на 0.5-1%.

"Въпреки всички дискусии за натиск 
върху цените те си остават доста стабил-
ни", отчита и Йордан Кръстев от С&W 
Forton, като все пак отбелязва, че при 
преговори биха могли да се постигнат 
отстъпки. Така средните наемни нива 
при клас А сградите остават от порядъка 

на 12-14 евро/кв.м до 15 евро/кв.м за пло-
щи в центъра. Доходността също остава 
без съществена динамика - около 7.5%, 
колкото беше и през второто тримесечие, 
изчисляват от C&W Forton.

По-малко проекти
Разминаването в темповете на предла-
гане и усвояване, съчетано със запаз-
ващата се несигурност в контекста на 
ковид кризата и растящите цени на стро-
ителството, водят и до известен отлив 
на инвеститори от офис пазара, преду-
преждават представителите на сектора.

"През 2023-2024 г. ще наблюдаваме не-
достиг на премиум офиси", прогнозира 
по време на конференцията BalREc из-
пълнителният директор на "Райфайзен 
пропърти мениджмънт България" Ад-
ина Уелш. На сходно мнение е и Антон 
Славчев, чиито очаквания са за "повече 
свободни площи в близко бъдеще и в съ-
щото време след две години обратната 
тенденция".

В доклада си от JLL посочват, че през 
второто полугодие се очаква да бъдат 
завършени около 130 хил. кв.м офис пло-
щи в София, а за 2022 г. са планирани 135 
хил. кв.м. В по-голямата си част актив-
ността е съсредоточена в "Хладилника" 
и по "Цариградско шосе". От компания-
та отбелязват и факта, че през първото 
полугодие няма започнат голям офис 
проект.

Такъв отчитат през третото тримесе-
чие от Avalant - офис сграда със 17 хил. 
кв.м в центъра на столицата (на мястото 
на бившето чешко посолство - бел. ред.), 
с което по техни изчисления площите 
в процес на активно строителство вече 
са 237 700 кв.м. От тях до края на годи-
ната се очаква разрешение за ползване 
да получат 30 400 кв.м, от които за 22% 
вече има сключени договори за наем. А 
за следващите две години се предвижда 
да бъдат пуснати в експлоатация съот-
ветно 94 500 кв.м и 92 800 кв.м, от които 
съответно за 5% и 9% вече има сключени 
договори за наем.

Данните на C&W Forton са за 204 606 
кв.м площи в строеж към третото триме-
сечие на 2021 г., планирани за завършва-
не до края на 2023 г. За сравнение - година 
по-рано обемът е бил 387 359 кв.м. "Ако 
отнеме известно време на инвеститорите 
да се завърнат към офисните площи, то 
на някои пазари в някои региони е веро-
ятно да има недостиг на офис площи", 
прогнозира и Йордан Кръстев. 

205 
хил. кв.м офис площи са в 
строеж към третото три-
месечие на 2021 г., като се 
очаква да бъдат завършени до 
края на 2023 г., сочат данните 
на C&W Forton. По данни на 
Avalant те са 237 700 кв.м. 
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Новият смисъл 
на офиса
Той мигрира от място на наведените 
над бюрата глави към място за срещи

Автор 
Калина Горанова

от шест фута. А ако служител се разболее 
от COVID-19, системата разбира кой е бил 
наоколо и така става известен списъкът 
на контактните лица. 

Коронавирусът разболя офисния жи-
вот, уби офиса, какъвто го познавахме, и 
предизвика истинска работна революция. 
Прибра служителите по къщите, превър-
на холовете в работно място, а срещите 
се случваха в Zoom. Пандемията показа, 
че редица бизнеси работят добре и от дис-
танция и за мнозина завръщането към 
офиса има смисъл само ако е безопасно. А 
отдалеченият начин на работа най-веро-
ятно ще остане в голяма степен и поради 
редица други ползи за служителите.

Само 2% от мениджърите обаче смя-
тат, че корпоративната култура има шанс 
да оцелее, ако изцяло излезе в домашен 
режим, и офисът търси новите си хибрид-
ни модели и смисъл на съществуване. А 
опазването на здравето на хората вече 
не е само задача на лекарите, но и на ар-
хитектите.

Офис с нов смисъл 
Проучване на консултанта в имотите 

Т Термокамери мерят темпе-
ратурата на служителите 
при влизането им в 32-ет-
ажната сграда в сърцето 
на Манхатън на RXR Realty. 

Чекирането на хората автоматично из-
виква асансьора на първия етаж, а на-
тискането на копчето от всички влизащи 
става излишно. 

Служителите присъстват в офиса на 
ротационен принцип. Плексиглас ги 
разделя там, където това е необходимо. 
Стаите за срещи са с ограничен капаци-
тет. Специални сензори известяват, ако 
някой се приближи до друг на по-малко 
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Newmark сред редица големи компании 
в САЩ показва, че 81% от анкетираните 
заявяват, че ще имат нужда от нова стра-
тегия, свързана с работното място, и че 
пространствата ще се променят по-скоро 
по отношение на инвентара. 

Според Джейсън Лари, ръководител 
в Mondelez, занимаващ се с хибридния 
подход за работа след пандемията, сми-
сълът на офиса като такъв е започнал да 
се променя още преди корона кризата и 
по-конкретно през юли 2010 г. Тогава ве-
ригата за кафе Starbucks започва да пред-
лага wi-fi покритие в заведенията си и да 
размива линията между дома и офиса.  

“Служителите могат да работят ус-
пешно, без да са на работното място и 
без дори да живеят в същия град”, казва 
Лари, като по думите му вече е отминало 
времето, когато офисът е място, на което 
отиваш и не вдигаш глава от бюрото си и 
изпращаш имейли. Той вече е място, на 
което отиваш, за да се свържеш с остана-
лите и с компанията, за която работиш. 
“Превръща се в място, на което се отби-
ваш, във важен център за провеждане 
на срещи или набелязване на целите за 
следващия месец”, казва Джейсън Лари. 

Това на свой ред изисква и нов дизайн 
- от място с много бюра и наведени гла-
ви в място с различни възможности за 
общуване. “В Mondelez променяме про-
центите. До не много отдавна 60-75% от 
площта беше за бюра за работа и 25-30% за 
колаборации като стаи за срещи и конфе-
ренции. Сега обръщаме съотношението 
и 75% от пространството ще е предназ-
начено да дава различни възможности 
за общуване - затворени или отворени. 
А само 25% от него ще е заето с места за 
работа. Бюрата няма да са поименни и ще 
са просто възможност за работа между 
срещите с другите”, обяснява Лари по 
време на уебинар, посветен на бъдещето 
на работното място. 

Ikea среща Lego в Google 
Лидерът в иновациите и home office кул-
турата - Силициевата долина и по-специ-
ално Google, също вече даде някои отгово-
ри как ще изглежда офисът на бъдещето. 
Процесът започва още преди няколко го-
дини, а групата от архитекти, индустри-
ални и интериорни дизайнери, строител-
ни инженери и технически специалисти 
се ръководи от Мишел Кауфман. “Търсим 
нещо трето. Не е нито отворен офис, нито 
затворен офис, а гъвкав хибрид между 
двете”, казва тя пред NBC News.

Отговорът е оприличен като среща 

между Ikea и Lego. Отделни подвижни 
модули в обзавеждането дават на служи-
телите огромен списък от възможности 
за срещи и работа.  Столове, бюра, бели 
дъски, шкафове за съхранение могат да 
бъдат разпределени в различни подред-
би, а в някои случаи пренаредени за ня-
колко часа. Като Lego.

Компанията предлага на служителите 
си и места за работа на открито в уни-
сон с работещия метод за предпазване 
от вируса - дишането на свеж въздух. В 
централата си, където времето е приятно 
през по-голямата част от годината, Google 
преобразува паркинга в микс от тревни 
площи и дървени настилки с Wi-Fi нав-
сякъде. Разположени са и шатри с маси 
и столове за работа. Всяка от палатките 
има име и определена лагерна темати-
ка. Google съобщи, че изгражда работни 
пространства на открито и в Лондон, Лос 
Анджелис, Мюнхен, Ню Йорк и Сидни, 
Австралия, и вероятно и на още места.

Компанията представи и концепцията 
си за заседателни зали (Campfire), прили-
чащи на лагерен огън, където всички са 
разположени в кръг - и присъстващите 
лично, и неприсъстващите. За последни-
те има отделни екрани с големи размери, 
като по думите на Мишел Кауфман това 
не позволява на тези, които работят от 
дистанция, да останат като фон и да бъ-
дат игнорирани.  

Шест фута страх
Не липсват и по-консервативни подходи 
за организиране на офис пространството, 
базирани на стремежа да се осигури дис-
танция. Те станаха доста популярни само 
няколко месеца след началото на панде-
мията. Cushman&Wakefield разработиха 
специална концепция за организация на 
работното пространство, наречена Six 
Feet Office, която се и следва от RXR. 

В сърцевината й са редизайн и нови 
технологии, които да осигурят дистан-
ция между хората от 1.8 до 2 метра и по-
добра хигиена на работното място. Йорен 
Локерше, ръководител на холандския 
офис на Cushman&Wakefield, разказва, че 

това се постига не само чрез разреждане 
на бюрата, но и чрез визуални сигнали, 
като например концентрични кръгове, 
интегрирани в подовата настилка, които 
да напомнят на хората да не се прибли-
жават твърде много.

Според концепцията Six Feet Office 
на подовете между бюрата са поставени 
стрелки, които да поощряват хората да 
се движат из офиса в редица по посока 
на часовниковата стрелка, намалявайки 
по този начин срещите лице в лице. Бю-
рата пък се предполага да се покриват 
с хартиена подложка, която накрая се 
изхвърля в кофата, като така намалява 
вероятността за потенциално разпрос-
транение на зарази.

Именно Cushman & Wakefield използ-
ват в офиса датчиците, които следят дви-
жението на служителите чрез техните 
телефони и подават сигнал, ако някой 
прекрачва границата от шест фута. Сен-
зори могат да следят и колко души се 
намират в кухнята или тоалетната, за 
да се избягва струпването на много хора 
на едно място.

Пълен офис и hands free   
Според редица архитекти в офис сгра-
дите ще се търсят все повече просторни 
помещения, по-широки коридори и врати, 
зелени площи, гъвкави пространства и 
различни възможности за достъп. Добри-
те системи за вентилация и дезинфекция 
също са сфера, в която ще се случат много 
инвестиции, като класическите клима-
тични системи въртят един и същ въздух.

“Връщането в офиса ще се фокусира 
върху три ключови момента: уелнес, 
гъвкавост и причината да си в офиса”, 
казва Ерика Мудис, президент на Helix 
Architecture + Design. Все повече клиенти 
на компанията се интересуват от прос-
транства, които да осигурят достъп до 
природата, чист въздух, възможностите 
да се ползват стълбите, а не асансьорът, 
казва тя.

На почит все повече са и безконтакт-
ните устройства като безконтактните 
чешми и автомати за сапуни и хартия 
в тоалетните. Отварянето на вратите с 
фотоклетки, като ще има и все повече 
опции за контрол на различни функции 
на работното място през мобилния теле-
фон или с гласови команди, така че на 
служителите да се налага да докосват 
по-малко неща. 

Важен момент остават и новите тех-
нологични възможности за интегриране 
на тези, които не присъстват лично. 

Коронавирусът раз-
боля офисния живот, 
уби офиса, какъвто го 
познавахме, и предиз-
вика истинска работ-
на революция.
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BUSINESS GARDEN 
OFFICE X
Офис паркът посреща първите наематели през февруари

Строителството на Business Garden Office 
X  - фаза 1, върви по график. Сгради 1 и 2 
от комплекса ще отворят врати съвсем 
скоро. От февруари в бизнес парка ще се 
нанесат и първите наематели.

През последната година и половина 
пазарът на офис площи е изключител-
но непредсказуем, но дори и на фона 
на цялостната му стагнация интересът 
от страна на наемателите към Business 
Garden Office X е много висок. Това се 
дължи на много предимства, с които биз-
нес комплексът се отличава и има въз-
можността да предложи на наемателите 
си, като едни от основните преимущества 
са: близостта до метростанция „Витоша“ 
и „Парадайс център“, над 6000 кв.м зеле-
ни пространства в парка на комплекса 
със силен wi-fi сигнал и опция за работа 
на открито, както и за отдих и отмора. 
Парковите пространства имат за цел да 
стимулират духа на наемателите, като 
предлагат възможност за почивка или за 
спокойна и креативна работна атмосфера 
с гледка към Витоша, която зарежда с 
позитивизъм и вдъхновение.

Business Garden Office X е бизнес ком-
плекс, който се стреми към устойчива и 
екологична среда, като това се гарантира 
чрез използване на рециклируеми ма-
териали, като например алуминиевите 
профили на Raynaers с троен стъклопакет 
от AGC Glass. Заложени са висококачест-
вени и енергоспестяващи системи за ото-
пление и охлаждане, вентилация и LED 
осветление, което е огромно предимство, 
водещо до намаляването на разходите за 
енергия. Наемателите на комплекса ще 
имат достъп до трите подземни паркинг 
нива с 360 паркоместа, 35 зарядни стан-

ции за електромобили и над 300 стойки 
за велосипеди.

Като добавим филтри за пречистване 
на въздуха, които спират пропускане-
то на фини прахови частици, сензори 
за контрол на въглеродния диоксид в 
помещенията и контрол на влажността, 
Business Garden Office X несъмнено се 
превръща в изключително атрактивна 
бизнес среда.

И това не е всичко. „За да отговорим 
на промените в търсенето, породени от 
несигурността и от тенденциите за работа 
от вкъщи след кризата, предизвикана от 
ковид-19, сграда 2 от комплекса ще бъде 
управлявана от оператора, който предла-
га флекс офиси - WorkBetter. Още в кон-
цептуална фаза нашата стратегия беше 
сграда 2 да бъде проектирана с идеята да 
се отдаде на co-working оператор. Фактът, 
че WorkBetter е част от комплекса, ни 
дава огромно предимство пред наемате-
лите, тъй като им предлага възможност 
да се развиват в една по-гъвкава работна 
среда“, казват инвеститорите.

Новото премиум пространство за 
гъвкави и споделени офисни решения 
в София ще има над 600 работни места. 
WorkBetter представя индустриална ви-
зия с отличаващ се дизайн и уникални 
работни пространства, следвайки най-
новите световни тенденции в интериор-
ния дизайн на офис пространства, за да 
изградят една отлична екосистема, която 
да отговаря на бизнес нужди от всякакъв 
вид. Концепцията на WorkBetter предлага 
както споделени пространства за малки 
екипи, така и частни офиси (за екипи от 
1 до 70+) с висококачествени стъклени 
стени, за да се поддържа поверителност-

та, без да жертва прозрачността или ес-
тествената светлина. Общите простран-
ства имат отличителен вид и атмосфера, 
които да вдъхновяват креативността на 
служителите.

Събитията са също съществена част от 
преживяването на WorkBetter. Регулярно 
ще се организират социални и професио-
нални мероприятия, които да спомогнат 
за изграждане и поддържане на силна 
споделена бизнес общност. 

До края на 2021 се очаква и стартиране-
то на фаза 2 от проекта, която се състои 
от изграждането на още две офис сгради. 
"Вярваме, че бизнесът процъфтява, кога-
то служителите се чувстват щастливи, 
идвайки на работа. Именно затова Офис Х 
залага на създаването на възможно най-
продуктивната и здравословна работна 
среда, която да повишава креативността 
и да помага на компаниите да привличат 
и задържат най-добрите си таланти“, каз-
ват инвеститорите.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА

Локация кв. „Лозенец“, София

Инвеститори „Офис Х“  
Асен Лисев и Спас Шопов

Проектант архитектурно студио  
MBL Architects

Достъп отличен
Фаза 1:
Площ над 15 000 кв.м

Сграда 1
11 етажа с РЗП  

23 800 кв.м, 3 подземни нива  
с 360 паркоместа

Сграда 2 5 етажа с РЗП 4000 кв.м,  
2 подземни нива  
с 80 паркоместа
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Проектът Business 
Garden O¿ce X  се 
състои от четири 
бизнес сгради със 
следните парамет-
ри - 52 500 кв.м офис 
площи, над 30 000 
кв.м подземни пар-
кинги и над 6000 
кв.м паркова среда.
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Търсенето на логистични 
площи в региона сериозно 
надвишава предлагането

ВИЗИТКА
Владимир Гюрджиев е ветеран на 
пазара на индустриални имоти. 
Преди да застане начело на българ-
ското подразделение на CTP, той 
управлява индустриалния отдел на 
Cushman&Wakefield | Forton, където 
е и партньор. Преди това ръководи 
логистичен парк и 3PL компания. 
Кариерата му започва в едни от 
най-големите финансови институ-
ции в България като "Уникредит" и 
"Райфайзен". Работил е в различни 
аспекти на бизнеса с имоти: от бан-
ково финансиране на проекти, през 
онлайн портал за недвижими имоти, 
отдаване под наем на складови и офис 
площи и предоставяне на 3PL услуги, 
до посредничество и консултиране на 
инвестиционни проекти от момен-
та на изграждането до крайната им 
реализация. 

Владимир Гюрджиев,  
представител на СТР за България
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Полша, Чехия и Унгария привличат по-
голям дял от инвестициите в региона. 
Само в Полша обемът на пазара на ин-
дустриални площи е над 20 млн. кв.м. На 
второ място е Чехия с малко - над 9 млн. 
кв.м. Същевременно в Полша 2 млн. кв.м 
нови площи са планирани или са в про-
цес на изграждане при общо 1.5 млн. кв.м 
за останалите държави от региона. Тези 
данни потвърждават, че има сериозно 
търсене и интерес към промишлените и 
логистичните площи.

Говорят и че логистиката се оказа един 
от най-устойчивите сектори. Обяснимо 
– дори при пандемия и блокади хората 
имат нужда от стоки от първа необходи-
мост, а и не само. Секторът стана свиде-
тел как едни стокови групи бяха заместе-
ни от други. При карантината например 
модните стоки отстъпиха на домашната 
електроника, книгите и електронните 
игри, продуктите за домашни ремонти и 
обзавеждане (DIY), на всичко, свързано 
с фармацията. Това доведе до засилено 
търсене на площи за съхранение на тези 
стокови наличности. В Европа онлайн 
търговията бележи 200% ръст през 2020 
спрямо 2019 г.

Освен това трансформацията на някои 
ключови производства и процесът по оп-
тимизация на веригите на доставки водят 
до интересни промени и тенденции. До-
бър пример е аутомотив секторът, който 
традиционно е ключов за ЦИЕ. Процесите 
на промяна в него са продиктувани най-
вече от електрификацията на автомоби-
лите и свързаните с това производства, 
най-вече на батерии.

Как стои на този фон България?
- Последните две години бяха рекордни 
за България като нови логистични про-
екти и площи, които излизат на пазара. 
В същото време логистичните компании, 
които оперират в страната, нямаха пре-
дизвикателството да намират решение 
на прекъснати вериги на доставки с ре-
гионален или европейски мащаб, а само 
локално. Затова и 2020 г. беше много сла-
ба като усвояване на нови площи. През 
2021 г. усвояването се увеличи и на пазара 
бяха наети значителен обем площи. Така 
или иначе има положителна промяна в 
нагласите на инвеститорите. Фактът, че 
компания като CTP (Си Ти Пи) реши да 
влезе на нашия пазар, е добър сигнал.

Възползва ли се страната от процеси-
те на neаrshoring?
- Nearshoring-ът стана една от основните 

стратегии за справяне с проблемите, кои-
то произтичат от нарушените вериги на 
доставки и последващите ефекти върху 
цената на стоките и срока на доставки. 
Страните от ЦИЕ се очертаха като пред-
почитана дестинация в процесите на връ-
щане на производствата и центровете 
за услуги с добавена стойност от Азия 
обратно в Европа и при алтернативно пре-
местване от по-зрелите пазари в Западна 
Европа към тези в ЦИЕ. Полша, Чехия, 
Унгария и Словакия предлагат по-добро 
натрупване на фактори и са разположени 
по-удобно до икономическите центро-
ве на Западна Европа. Исторически и 
политически тези държави работят по-
устойчиво и целенасочено, за да се нало-
жат като предпочитан партньор. В югоиз-
тока на региона от години с водеща роля 
е Румъния. Някои от западните райони на 
страната са близо до ключови промиш-
лени центрове в ЦИЕ. Вътрешният пазар 
е по-голям, включително и като достъп 
до работна ръка. В последните години 
скорост набира и Сърбия. Макар и да не 
е в ЕС, тя е предпочитана дестинация за 
редица глобални производители.

Тоест можем да направим извода, 
че ниските данъци и ниските работни 
заплати не са единствена и определяща 
предпоставка за успешно привличане на 
инвестиции. България има още много 
какво да направи, за да подобри бизнес 
климата и имиджа си, да осигури квали-
фицирана работна ръка, да изгради клю-
чова опорна инфраструктура на местата, 
предвидени за фокусиране и насърчаване 
на инвеститорския интерес. Само така 
ще можем да се превърнем в желана и 
търсена дестинация.

Как оценявате предпоставките за Last 
Mile логистика в България?
- Last Mile, т.е. градската логистика, има 
своя дял и място в България. Предизви-
кателство пред нея сега е, че за тази цел 
служат старите индустриални зони във 
вътрешността на градовете. Базата е ос-
таряла - и материално, и концептуално. 
В голямата си част това са сгради, стро-
ени преди 1990 г., а много често са и на 
40 и повече години. Те не отговарят на 
съвременните изисквания, като се почне 
от пожарна безопасност, през енергийна 
ефективност и екологичност, достъп и 
пространствени параметри като използ-
ваема височина, растер на колоните, брой 
товарни рампи и др. Тоест те имат значи-
телно занижена ефективност на ползване.

Друго предизвикателство идва от 

Ниските данъци и 
ниските работни заплати 
не са единствена и 
определяща предпоставка 
за успешно привличане на 
инвестиции. 

Как пандемията променя търсенето 
на логистични имоти в региона на Цeн-
трална и Източна Европа (ЦИЕ), в това 
число и в България?
- На фона на сътресенията при офисните 
и търговските площи промишлените и 
логистичните площи не само запазиха 
стабилност и нива, но и отбелязаха ръсто-
ве. Развитието на сектора зависи пряко 
от близостта до големите търговски парт-
ньори и крайните пазари на реализация. 
Но и отделните държави по различен на-
чин се справят с предизвикателствата 
на новата действителност. Страни като 
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факта, че тези зони все повече се преори-
ентират към жилищно и офисно предназ-
начение, особено в София. Значително 
по-високата и бърза възвращаемост на 
тези проекти бързо конвертира старите 
градски индустриални зони в такива с 
друго предназначение. С това и цените на 
земята в тези райони стават икономичес-
ки необосновани за индустриални цели.

И как според вас ще се развият неща-
та?
- Центровете за градска логистика ще се 
изместят към районите около входно-
изходните булеварди, в зони, предопре-
делени за тази цел от ОУП, които нямат 
потенциал за алтернативно развитие. 
Основните движещи сили ще бъдат 3PL 
операторите и дистрибуционните ком-
пании, които ще търсят все по-сериозна 
оптимизация на процесите и оператив-
ните разходи. В сектора ще навлизат все 
по-иновативни технологии и компании. 
Под въздействието на цените на земята 
и технологичните иновации складовете 
ще стават все по-ефективни, ще се опти-
мизират нуждите от използваема площ 
и процесите ще се автоматизират и кон-
тролират дигитално. Определено можем 
да приемем, че при градската логистика 
всички нововъведения и иновации ще 
навлизат най-напред.

Какво е необходимо, за да е успешен 
един проект за градска логистика?
- Трябва да се намира близо до основните 
пътни артерии към и от градските зони 
и да има удобен достъп до тях. Да е с по-
голям брой рампи, включително cross 
dock и такива за лекотоварни МПС. Да 
има градски транспорт, възможност 
за наем на допълнителни офис площи, 
значителен обем паркоместа, споделени 
пространства и зони за допълнителни 
услуги и отдих като кафетерии, заведе-
ния за хранене, спортни площадки и др. 
Всичко това е сериозно застъпено в кон-
цепцията „интегриран логистичен бизнес 
парк“ на CTP.

Какви са новите тенденции и изисква-
ния, свързани с lay out-а на логистични-
те центрове?
- Развитието на процесите в логистиката 
и веригите на доставка са водещите фак-
тори на трансформацията, като самите те 
се влияят от новите канали на продажби 
и в B2C, и в B2B сегмента. Електронната 
търговия и хибридните й видове, както 
и свързаните с нея обслужващи проце-

си, например т.нар. fulfillment центрове, 
са основните фактори на промяната. За 
сходни процеси можем да говорим и при 
производствата. Там водещи са опростя-
ването и скъсяването на веригите на дос-
тавка, автоматизация и дигитализация 
на производството, географска интегра-
ция на доставчиците или създаване на 
т.нар. suppliers parks около основните 
производства.

По отношение на самите сгради: при 
производствата повечето сгради са built-
to-suit или custom build по задание на въз-
ложителя. При логистиката се търсят 
универсални параметри - достатъчно 
голям растер на колоните, оптимална 
височина, товароносимост на пода, брой 
рампи и др. Все по-значима роля започват 
да играят технологиите при енергийната 
ефективност, пожарната безопасност и 
екологичност на сградите. Ние като соци-
ално ангажирана компания инвестираме 
значителни ресурси в проучване и при-
лагане на устойчиви методи, високотех-
нологични материали и сертифицирани 
продукти, за да могат сградите ни да от-
говарят на най-високите международни 
стандарти. Цялото портфолио от сгради 
на СТP е сертифицирано по стандарта 
BREEAM.

Кои са най-интересните и предизвика-
телни нови технологии в логистиката 
от ваша гледна точка?
- Най-значимите технологии са тези, кои-
то гарантират максималната пасивност 
на сградите към околната среда, т.е. 
намаляват негативното въздействие от 
дейността. Има много интересни нови 
материали, които значително намаля-
ват енергийната консумация, основно 
свързана със затопляне и охлаждане на 
сградите. Интересни са и технологиите, 

СТР
CTP е най-големият дивелъпър 
на индустриални активи в 
Централна и Източна Европа и е 
сред петте най-големи в Европа. 
Нидерландско-чешката ком-
пания е изградила и управлява 
над 6.6 млн. кв.м логистични и 
производствени сгради в девет 
държави. Целта й е до 2023 г. 
портфолиото й да достигне 10 
млн. кв.м. От края на март 2021 
г. акциите на CTP публично се 
предлагат на фондовата борса 
Euronext Amsterdam. Компанията 
влезе на българския пазар през 
лятото на 2019 г. В момента 
притежава парцели с площ 470 
хил. кв.м на три ключови локации 
в София, върху които може да 
бъдат застроени 225 хил. кв.м 
РЗП. В ход е строителството на 
първите 40 хил. кв.м в логис-
тичния парк CTPark Sofia West 
на „Ломско шосе“, на първите 27 
хил. кв.м в CTPark Sofia East на бул. 
„Ботевградско шосе“ и на 15 хил. 
кв.м разширение на действаща-
та логистична база на DVS до ле-
тището, която СТР купи в края 
на 2020 г. в сделка с обратно 
наемане. Вече е факт и първата 
извънстолична сделка на СТР – в 
Пловдив компанията придоби 
фабриката и терена от 11.5 хил. 
кв.м на германския автомобилен 
производител и доставчик Willi 
Elbe също в сделка с обратно 
наемане. Двегодишният план на 
СТР за България предвижда 300 
млн. евро инвестиции, развитие 
на портфолиото и на пазарния 
дял в страната.

Последните две години 
бяха рекордни за България 
като нови логистични 
площи, които излизат на 
пазара. 2020 г. беше много 
слаба като усвояване, но 
през 2021 г. усвояването се 
увеличи. 
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които позволяват повторно да се използ-
ват ресурси като вода и да се съхранява 
произведената соларна електроенергия 
и др.

Доколко са навлезли в логистиката 
тенденциите за екологично, социално 
и корпоративно управление? Влияят ли 
пряко върху бизнеса и какви са ползите 
за него?
- Постепенно т.нар. ESG (Environmental, 
social and corporate governance - бел. ред.) 
заемат все по-осезаемо място в ценност-
ната система, в системата за оценяване 
и взимане на решения при всички инвес-
титори и особено при институционалните 
международни фондове. От друга страна, 
всички професионални дивелъпъри при-
лагат ESG стандартите, за да отговорят на 
изискванията на инвеститорите, клиенти-
те и партньорите и изискванията на среда-
та в социален аспект. Така си гарантират 
по-добри условия, създават усещане за 
премиум продукт, лична и корпоративна 
отговорност и липса на риск.

Прякото въздействие на ESG върху 
логистичния сектор се изразява най-вече 
в качеството на строителството и влага-
нето на иновативни материали с нулево 
въздействие върху околната среда, при-
лагането на иновативни технологии при 
енергийната ефективност и намаляване-
то на консумацията на енергия.

СТР се позиционира в топ 1.5% в кла-
сацията на ESG Risk Rankings Worldwide 
на Sustainalytics Inc. като „нискорискова“ 
компания. Тази класация измерва степен-
та, до която стойността на една компания 
е изложена на съществени финансови 
въздействия от ESG фактори. Освен това 
СТР е позиционирана в най-високата ка-
тегория за управление на ESG факторите, 
което доказва способността на компа-

нията да управлява адекватно въпроси, 
свързани с политики и програми, както 
и чрез количествено измерване на ефек-
тивността. През 2020 г. потвърждението 
от страна на Sustainalytics позволи на 
компанията да емитира зелени обли-
гации. Класацията на Sustainalytics ни 
нарежда на 49-о място от 1027 компании 
за недвижими имоти, оценени в световен 
мащаб, и на 198-о място от 13 733 корпо-
рации, одитирани в световен мащаб от 
Sustainalytics за техния ESG Risk профил.

Как постковид реалността влияе вър-
ху конкуренцията в сектора?
- В контекста на Централноевропейския 
регион можем да говорим за повиша-
ване на конкурентността. В България 
натискът на пазара все още не е толкова 
силен, но очакванията са и тук да има 
ръст в броя на проектите и компаниите 
в сектора.

Какво е специфичното на българския 
пазар на логистични площи в момента?
- Той все още е доминиран от проекти 
за собствено ползване, но делът на спе-
кулативните площи расте. Обемът им е 
пряко зависим от активността на пазара 
и икономическата среда, т.е. повече про-
изводство и повече търговия пораждат 
необходимостта от повече складове. За-
силеното търсене дава старт на строи-
телството на повeче спекулативни про-
екти, които от своя страна повишават 
конкурентността, а оттам и качеството на 
крайния продукт. Естествено, един сери-
озен дисбаланс в полза на предлагането 
може да доведе до натиск върху нивата 
на наемите. Предвид дългосрочния ха-
рактер на договорите за наем това може 
да обърка сериозно целия икономически 
смисъл на даден проект.

В каква посока очаквате да вървят на-
емите - регионално и в България?
- Очаквам нивата им плавно да се по-
качват. На първо място, в момента тър-
сенето на площи на пазарите от ЦИЕ 
сериозно надвишава предлагането. 
Строителството поскъпва, което също 
неминуемо ще рефлектира в цените на 
сградите, а оттам и в нивата на наемите. 
Единствено фактът, че днес се усвояват 
площи, които са вече изградени при по-
ниски цени, забавя ръста на наемите, 
но това няма да продължи дълго. Друг 
сериозен фактор е ограниченото предла-
гане на подходящи терени и/или слож-
ните процеси и процедури, свързани с 
довеждането им до статут, подходящ за 
строителство, което удължава срока на 
дивелъпмънт. За България прогнозата 
е сходна, като можем да говорим и за 
постоянно подобряване на качеството 
на новите проекти под натиска на кли-
ентите и пазара, т.е. и при нас също се 
очаква плавно покачване на наемите, 
с отчитане на по-ниската динамиката 
на пазара.

Как виждате бъдещето на българския 
логистичен пазар?
- България има своя потенциал и мяс-
то на логистичната карта на ЦИЕ. 
Пречат ни спецификите и обемът на 
вътрешния ни пазар и отдалечеността 
от икономическите центрове на Запад-
на Европа. Целият регион в момента 
е във фокуса на инвеститорите и при 
правилно позициониране можем да 
привлечем нови компании. Усилията 
в тази посока трябва да бъдат общи, на 
всички заинтересовани. Като се започне 
от държавните институции на геопо-
литическо и стратегическо ниво, през 
общините по отношение на достъпа до 
инфраструктура и пазара на работна 
ръка до консултантите на всички нива, 
които могат да съдействат държавата 
да бъде включвана в презентациите на 
западноевропейските им колеги и про-
учвателните списъци на индустриал-
ните скаути. Има достатъчно истории 
на успех на компании, които вече са 
тук, които можем да покажем. Самите 
дивелъпъри са най-заинтересовани да 
популяризират България като добра 
локация за бизнес между клиентите и 
партньорите си. В СТР вярваме в поло-
жителното развитие на пазара и правим 
всичко необходимо да бъдем част от 
факторите, които ще доведат до това.

Интервюто взе: Боряна Генчева

СТР вече започна да 
строи първата фаза на 
бъдещия CTPark Sofia West 
на бул. "Ломско шосе".
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Жив интерес към 
складове и халета 
между 100 и 500 кв.м
Инвестиционен интерес има, но е предпазлив, 
компаниите предпочитат да наемат, казват 
от “БГ Склад”
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П Пазарът на индустриални 
площи в България се раз-
вива в условията на преоб-
ладаваща несигурност и 
неустойчивост на бизнеса.

В страната има свободни пари за про-
мишлени и логистични имоти, но покуп-
ките не се правят на всяка цена. Търсят се 
основно обезценени собствености. Купу-
вачите искат възвращаемост 7-9 години, 
докато при проектите, които в момента 
са на пазара, тя е 11-14 години, казва Си-
меон Митев, собственик на мрежата „БГ 
Склад“.

Наемите остават по-търсената опция 
в сравнение с покупките. Те позволяват 
и по-голяма гъвкавост в работата през 
това несигурно време, обобщава Митев. 
Постоянно търсене и засилен интерес се 
наблюдава към квадратурите между 100 
до 500 кв.м. Малко и вяло е търсенето на 
имоти над 1000 кв.м. Сделки се случват 
главно за складове клас B – за прилични 
помещения на добра локация, които оба-
че нямат екстрите на складове клас А. За 
страната основни цени за наем са 2-3.5 
евро на кв.м, за София 2.5-4 евро на кв.м.

На пазара в София има немалко пло-
щи клас А, част от които са свободни. В 
страната обаче такива почти липсват и 
това води до поскъпване на по-новите и 
прилични индустриални площи. Актив-
ността на пазара идва предимно от бъл-
гарските фирми и по-малко от чуждес-
транни. Основни играчи са логистичните 
компании и фирмите от бързооборотния 
сектор.

Около 80% от имотите, построени в 
началото на годината, са по поръчка и 
точни изисквания на компаниите полз-
ватели. Строените със спекулативна цел 
се реализират на стъпки и забавено. Има 
и готови имоти за акт 161, които не се ак-
туват, докато очакват наематели, за да 
спестят данъци за известно време.

Инвеститорите и собствениците на 
терени на новостроящи се сгради все 
повече се нуждаят от оценка за риска и 
от консултации, казва Симеон Митев.

Засилен инвестиционен  
интерес в София
„Инвестиционният интерес за строител-
ство на модерни и ефективни складове и 
производствени площи е огромен като 
финансов потенциал. За съжаление бю-
рокрацията и тромавите разпоредби заба-
вят изключително възможността за бум 
в това предлагане“, казва Ненчо Кънев, 
представител на “БГ Склад” в София.

Сблъскваме се с проблемна инфра-
структура и много тежка, продължи-
телна и с неясен резултат процедура за 
получаване на разрешително за строеж. 
Условията на монополистите са непред-
видими. Така икономиката губи от не-
реализирани или трудно реализирани 
проекти, добавя той.

Номинално интересът към наемите е 
по-голям, особено за площи между 100 и 
300 кв.м. В този диапазон търсят основно 
българските търговски компании. Чуж-
дестранните като правило се интересуват 
от площи над 1000 кв.м.

Ненчо Кънев отбелязва и повишените 
изисквания на наемателите към качест-
вото на търсените площи. Обяснява го 
с това, че те самите трябва да удовлет-
воряват съвременните изисквания на 
клиентите си за качество и срокове на 
доставки. Съобразяват се с контролните 
органи, които следят за качеството на 
пътя на стоката. Под натиск са от евро-
пейските си централи, които се съобра-
зяват с безкомпромисни изисквания за 
проследимост. А и на българския пазар 
са в конкуренция за привличането и за-
държането на качествени кадри.

„През месеците преди четвъртата 
ковид вълна в София се наблюдаваше 
засилен интерес към покупка на произ-
водствено-логистични площи. Вероятна 
причина са намаляващите лихви на ипо-
течни кредити и на депозити. Високите 
цени на строителните материали и най-
вече на металите обаче правят по-рента-
билни вече построените производствено-
складови сгради в сравнение с новото 
строителство. Продавачите усетиха това 
и голяма част завишиха продажните цени 
или предпочетоха да отдават под наем 
предвид стабилните и високи наемни 
цени“, разказва представителят на „БГ 
Склад“ Радослав Конов.

По негова информация интересът за 
покупка от началото на годината е най-ве-
че към индустриални площи в сегмента 
500 - 1000 кв.м, като най-предпочитани 
остават южните и източните райони.

При несигурните икономически усло-
вия наемането на площи е по-адекватно 
към нуждите на бизнеса. Затова и търсе-
нето на индустриални площи под наем 
продължава бавния си, но стабилен ръст 
след известен застой през 2020 г. Предла-
ганите площи постепенно се изчерпват 
и в основния сегмент, 200 - 500 кв.м, сега 
търсенето надвишава предлагането. Най-
предпочитани остават районите около 
бул. „Цариградско шосе“, бул. „Бо-

Около 80% от имоти-
те, построени през 
тази година, са по по-
ръчка и по точните 
изисквания на компа-
ниите ползватели.
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тевградско шосе“ и районите на „Друж-
ба“ и НПЗ „Искър“, казва Радослав Конов.

„През двата последни месеца се наб-
людава сериозно търсене на складови и 
промишлени помещения под наем в диа-
пазона от 500 до 2000 кв.м. Реализираните 
сделки обаче са малко. Това е израз на 
сериозния интерес от страна на бизнеса, 
но и на притесненията и колебанията 
при взимане на крайно решение пред-
вид несигурната обстановка”, казва Ива 
Балджиева, представител на “БГ Склад” 
в София.

При покупко-продажбите се очакват 
няколко сделки за складово-логистични 
бази със застроена площ около 1000 кв.м 
върху терени около 3000 кв.м, казва тя.

По общи наблюдения най-активни на 
пазара на индустриални имоти в послед-
но време са производителите и дистрибу-
торите на фармацевтични, медицински, 
козметични и хранителни продукти. Же-
лание за разширяване имат също компа-
ниите за логистични услуги и интернет 
магазините.

Динамичен пазар в Пловдив
“През последните три месеца пазарът на 
индустриални площи в Пловдив е много 
динамичен. Преобладават покупко-про-
дажбата пред наемането на складове, 
производствени помещения и логис-
тични центрове”, казва Атанас Ласков, 
представител на “БГ Склад” за Пловдив.

Търсене за покупка има главно към 
имоти между 1500 до 10 000 кв.м, предим-
но за собствени нужди и по-малко с ин-
вестиционни намерения, с цел бъдещо 
отдаване. Атанас Ласков го обяснява с 
желание за инвестиране на свободни 
финансови средства и евтиния банков 
ресурс. В момента обаче предлагането 
не отговаря на предпочитанията на кли-
ентите.

Запитванията и реализираните сделки 
са основно в секторите транспорт, логис-
тика и търговия с бързооборотни стоки.

Засилен интерес 
 към парцели във Варна
„Интересът към купуване на складове 
във Варна се увеличава, а към наемане 
на площи отчита лек спад. Все по-зна-
чителна част от постоянните наематели 
търсят възможности да придобият скла-
дови площи вследствие на улесненото 
кредитно финансиране“, казва Тони Та-
нев, представител на “БГ Склад” в града.

Предлагането на складове за продажба 
във Варна е недостатъчно и това води 

до повишен интерес към покупка на 
строителни парцели във и около града. 
Сделките за градски промишлени имоти 
са най-вече за терени 2-3 дка, а в предгра-
дията - за парцели 7-10 дка. Решаващо 
за сделката е наличието на използваема 
техническа инфраструктура, казва Танев.

Предлагането на терени бавно, но 
постепенно се изчерпва, което води и до 
по-високи цени. Сделките с парцели са 
предпочитани и от бизнеси със специ-
ални изисквания към производствено-
складовите помещения, които, ако купят 
съществуващ имот, би трябвало да пра-
вят съществени преустройства.

Продажбите на готови складове във 
Варна са ограничен брой, казва Тони Та-
нев. Купувачите все по-често са настоящи 
дългогодишни наематели. Предпочита-
ни са площите от около 800 - 1000 кв.м в 
съвременно състояние.

Предлагането на новопостроени про-
мишлени площи за продажба обаче става 
все по-ограничено. В същото време, обяс-
нява Тони Танев, кръгът на купувачите 
се разширява – наред с традиционните 
дългогодишни наематели на пазара 
участват стартиращи малки търговски 
и производствени компании. Навлизат 
и все-повече спекулативни инвеститори, 
които търсят да купят складове с нае-
матели.

Интересът към складове над 500 кв.м 
под наем обикновено е за нови и осъвре-
менени помещения въпреки по-високите 
наемни нива. Предлагането през година-
та плавно нараства покрай новопостро-
ените складови бази. Новите площи обаче 
се наемат изключително бързо, често още 
в етап строеж. Няколко търговеца окруп-
ниха ползваните от тях по-малки складо-
ве, като наеха нови площи от порядъка на 
1500 - 2000 кв.м, казва Тони Танев.

Наемателите на най-често търсените 
компактни площи от 200 до 300 кв.м бър-
зо заемат освободените стари складове. 
Практика е сделките да се договарят още 
в периода на предизвестието за освобож-
даване. Все по-обичайна тенденция при 
наемане на стар сграден фонд става прис-
падането от наемната цена на някои уни-
версални и трайни подобрения в склада. 
Голяма част от наемните сделки са с ком-
пании от вноса и търговията с хранителни 
продукти, хигиенни консумативи, интери-
орно оборудване, строителни материали.

Застой в Бургас
Пазарът на индустриални имоти в Бургас 
и региона е в застой, противно на очак-

Добри практики
Наблюдаваме някои положителни прак-
тики в развитието на складовете клас 
А, казва Симеон Митев, собственик на 
мрежата “БГ Склад”, на база на опита си с 
консултации и отдаване под наем на бази 
около София.
f По-рехавото застрояване на парцели-
те дава възможност на инвеститора да 
осигури на товарните автомобили доста-
тъчно място за безопасни маневри, външно 
складиране, странично претоварване, 
паркиране, изчакване на камиони. То е и въз-
можност да се развие качествена работна 
среда – заведение за хранене, зона за отдих 
и спорт, зеленина, пространство между 
сградите. Добър пример тук е “Логисти-
чен парк Ист ринг”.
f Важно е и да има възможност за експан-
зия на наемателите на адреса, когато те 
са разработили локацията и тя е добре 
позната на контрагентите и клиентите. 
Пример в това отношение е “Индустри-
ален парк Вазов”, където за 12 месеца два 
наемателя получиха нови сгради built to 
suit, за да се разширят, а трети експандира 
на част от освободените площи, казва 
Митев.
fВ момента "Индустриален парк София-
изток" предлага над 20 000 кв.м нови 
складови помещения с температурен 
контрол на цялото помещение. В Румъния 
това вече е поставено като изискване за 
складове клас А, очакваме да стане и при 
нас, казва собственикът на “БГ Склад”. 
Предвидимостта на сроковете, готовата 
инфраструктура и работната ръка от 
Елин Пелин, Нови хан и съседните населени 
места прави локацията атрактивна. Про-
ектът осигурява лесен достъп на работна 
ръка от София. Планират се изграждане на 
бюджетни жилищни блокове и хотелска 
част, откриване на банков клон и заведения 
за хранене с цел по-лесно привличане на 
работна сила, а също и автономни източ-
ници на електрическа енергия.
f Едно от основните предимства на 
“Логистичен парк София” е височината на 
складовите помещения, която е 12.20 м. 
“Оползотворявайки я, наемателите могат 
да постигнат от 20 до 50% оптимизация 
на разходите за наем и на палетомясто”, 
обяснява Митев. Друго предимство е, че 
мащабът на комплекса осигурява доста-
тъчно капацитет за растеж на наемате-
лите, без да се възпрепятстват и оскъпя-
ват процесите им на работа, което би се 
случило при преместване или разпокъсано 
складово пространство. “Логистичен 
парк София” предлага и голям брой паркинг 
места за леки коли и изчаквателна зона за 
ТИР-ове.
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ванията при този силен туристически 
сезон да има раздвижване, казва Вален-
тин Косев, представител на “БГ Склад” 
в града.

Има неголямо ново строителство на 
складови и логистични бази, но търсе-
нето е сравнително малко. То е насочено 
предимно към промишлени помещения 
с квадратура 100 - 200 кв.м. В много от 
случаите е бюджетно, т.е. търси се ниска 
наемна цена, без значение за качеството 
на помещенията.

В края на септември имаше раздвиж-
ване в търсенето на складови площи 
под наем. Наемните цени, които вари-
рат между 3 и 3.5 евро за кв.м за нови 
складове и 2.5 евро складове на средно 
ниво, обаче възпираха сделките, разказ-
ва Валентин Косев. Той има и случаи с 
клиенти, потвърдили по телефона, че 
наемат склад, които после се отказват 
или прекратяват комуникацията. Обяс-
нението според него е в политическата 
криза и несигурността за бизнеса в ус-
ловия на пандемия.

Търсене за покупка 
и в Стара Загора
„От няколко месеца в региона на Стара 
Загора се наблюдава повишено търсе-
не на складови помещения за покупка. 
Купувачите са предимно инвеститори 
с цел отдаване под наем. Като причина 
изтъкват променящата се международна 
финансова обстановка и недоверието 
в банковите институции. Става дума 
основно от малки компании на мест-
но ниво. Интерес има и за собствено 
ползване. Най-вече се търсят складови 
помещения ново строителство. Цените 
са между 480 и 580 евро на кв.м“, казват 
представителите на „БГ Склад“ за реги-
она Михаела Лесова и Васил Василев.

По техни наблюдения складове под 
наем търсят предимно големи компании 
на национално ниво или чуждестранни. 
Интересът е най-вече към помещения 
ново строителство с по-малка квадра-
тура - от 100 до 200 кв.м. Задължително 
условие е да има офис част или малък 
шоурум. Наемните цени на новите скла-
дови помещения са в диапазона от 2 до 
3 евро на кв.м.

Търсенето се разминава 
с предлагането в Русе
“Търсенето за покупка на производстве-
ни и складови площи в Русе нарасна мно-
го още от пролетта. Основна причина са 
по-изгодните условия на банково кре-

дитиране. До реални сделки обаче се 
стигаше много рядко, тъй като все още 
предлагането на индустриални имоти е 
на цени, които значително превишават 
тези на търсенето”, казва Юрий Дудев, 
представител на “БГ Склад” в града.

По-голям интерес има към наемане 
на производствени и складови площи, 
отколкото към покупка. При наемите 
обаче в момента търсенето значител-
но превиши предлагането. Основното 
обяснение е, че в Русе през последните 
години ново строителство на индустри-
ални имоти почти липсва.

Юрий Дудев наблюдава ръст на тър-
сенето на складови площи над 5000 кв.м.

Ограничено предлагане 
във Велико Търново
“Нивата на търсене на търговски, скла-
дови и индустриални площи във Велико 
Търново се запазват. За жалост липса-
та на нови проекти силно ограничава 
предлагането. В сегмента на покупко-
продажбите основното търсене е на 
празни терени между 1000 и 2000 кв.м 
или терени, граничещи със собствени, 
с цел окрупняване, реорганизация и по-
висока производителност. Цените про-
дължават да растат, като към момента 
варират между 50 и 80 евро за кв.м”, казва 
Любомир Филипов, представител на “БГ 
Склад” за района.

При наемите се търсят основно ком-
пактни търговско-складови обекти на 
комерсиални локации. В частта на скла-
довите площи наемните цени се запаз-
ват. На места се наблюдава поскъпване, 
като към момента цените са между 3 и 4 
евро за кв.м. без ДДС. При търговските 
и офисните площи обаче се наблюдава 
спад в наемните цени поради голямото 
предлагане, казва Любомир Филипов.

Малки наемни сделки във Видин
“В региона на Видин се наблюдава леко 
раздвижване, след като пазарът привик-
на към ситуацията с пандемията. Има 
малки сделки при промишле-
ните площи, най-вече на малки 
помещения под наем. Основно 
се наемат помещения, свързани 
с обслужване на администраци-
ята по определени краткосрочни 
проекти най-вече от строителен 
характер”, казват Бисер Първа-
нов и Дeян Димитров, предста-
вители на “БГ Склад”.

Те отбелязват, че съществува 
силно притеснение за бъде-

Активността на па-
зара идва предимно от 
български фирми. Ос-
новни играчи са логис-
тичните компании и 
фирмите от бързообо-
ротния сектор.
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щето на малки и големи фирми, свързано с 
поскъпването на електрическата енергия 
в национален и световен мащаб. Хората се 
надяват ударът да не е толкова голям, че 
да повлияе на съществуването им.

Предлагането както винаги в региона 
е по-голямо от търсенето, казват пред-
ставителите на “БГ Склад”. Складове от 
модерен тип и клас все още липсват. Има 
заети открити и полузакрити бивши скла-
дови бази и заводски площи в лош вид, 
които се ползват от фирми за разполагане 
на техни стоки в оборот.

Забелязва се ново строителство един-
ствено на магазинни площи до 200 кв.м 
със собствени средства, най-вероятно за 
отдаване под наем.

Индустриални площи, готови  
за ползване веднага в Плевен
Пазарът на индустриални имоти в района 
на Плевен се движи основно от инвести-
ции на местно ниво. Търсят компании, 
които искат да развият бизнеса си, кои-
то имат нужда от нови складове заради 
ръста в електронната търговия. Някои 
бизнеси тепърва искат да се позициони-
рат. Търсят се и терени за ритейл пар-
кове. Пазарът се движи и от неуспешни 
компании, които са спрели дейност или 
не са издържали на теглените кредити, 
обяснява Ангел Иванов, представител на 
“БГ Склад” за района на Плевен.

Имоти за покупка се търсят основно 
за собствени нужди. Инвестициите в из-
граждане на складови и производствени 
площи със спекулативна цел – за покупка 
или за отдаване под наем, са само във 
вариант build to suit.

Сделки има, но на фона на предлагане-
то на имоти има недостиг на купувачи и 
инвеститори, казва Ангел Иванов. Той об-
ръща внимание, че в Плевен има завидна 
по големина индустриална зона с всички 
комуникации. Това генерира голям обем 
урбанизирани индустриални площи, 
готови за ползване веднага. В момента 
може да се купят площи, подходящи за 
складови и промишлени бази, между 10 
000 и 200 000 кв.м. Цените са между 10 и 50 
евро на кв.м за поземлен имот, понякога и 
със сградите в него. На местно ниво има и 
архитектурни бюра и специалисти, които 
отлично се справят с градоустройствени 
и административни проблеми, добавя 
представителят на “БГ Склад”.

Към момента се запазва търсенето 
на складови площи, основно в по-малки 
обеми, до 100 - 500 кв.м, на достъпни лока-
ции с цел удобен достъп до централната 

част от града. Наемните нива също се 
запазват, но липсват малки помещения за 
услуги, ремонти и хладилни за отдаване.

Производствени имоти се търсят ос-
новно под наем. Една от новите бази в 
Плевен беше избрана от известна ев-
ропейска компания, която шие специ-
фични медицински платове и матери-
али. Ловеч привлече производителя на 
електрически автомобили за износ E GO 
на база на съществуващи индустриални 
площи, готови за работа. Надеждите са, 
че тези две инвестиции ще привлекат 
погледа на инвеститорите към региона. 
А изграждането на магистрала „Хемус“ 
и съпътстващата я инфраструктура ще 
подобри транспортната му достъпност, 
обяснява Ангел Иванов.

Пазарджик: Интерес има,  
но сделките са малко
“Търсенето на големи площи и терени 
за покупка в Пазарджик е силно ограни-
чено. Когато го има, бюджетът на кан-
дидат-купувачите рязко се разминава с 
цените, искани от продавачите. Въпреки 
ситуацията собствениците на имоти дори 
повишиха офертните цени заради общото 
поскъпване на суровини и материали. 
Купувачите заеха изчаквателни пози-
ции. Все по-често има сделки с имоти, 
предлагани от ЧСИ и банки на цени под 
пазарните”, казва Стоян Фингаров, пред-
ставител на “БГ Склад” за Пазарджик.

Наблюденията му са, че наемните цени 
също постепенно се вдигат. Търсенето е 
предимно на площи по 100 - 400 кв.м за 
малки производства и складова дейност. 
“Интересът към наемане определено е 
по-голям от този за покупка, защото е 
свързан с по-малка инвестиция”, обяс-
нява той.

Преобладават клиенти от търговията 
и услугите и донякъде малките производ-
ства от хранително-вкусовата промишле-
ност. Малък дял от запитванията водят 

до реални огледи.
“Предлагането като цяло е предимно 

на стари площи от различен калибър. 
Липсват нови складови и производствени 
сгради, които да отговарят на норматив-
ните изисквания”, казва Стоян Финга-
ров. Често интересът на клиентите се 
пренасочва и към близките села в реги-
она, обикновено към бившите стопански 
дворове, заради по-ниските цени. И там 
обаче сделките са епизодични.

Сделки със складове  
висок клас и с терени в Шумен
„Търсенето на по-големи складове под 
наем в Шумен падна наполовина за де-
ветте месеца на годината в сравнение с 
предходната. Епизодично се търсят скла-
дове по 100 -150 кв.м, и то предимно от 
местния бизнес. Цените остават на нива 
5 лв. на кв.м без ДДС. При предлагане 
на цена под тази интересът се засилва. 
Инвеститорите в нови модерни складови 
бази обаче не са склонни да реоргани-
зират квадратури или да свалят цени“, 
казва Катя Белчева, представител на “БГ 
Склад”.

По нейна информация три-четири 
склада висок клас са продадени в края 
на миналата и в началото на тази година 
при цени 500 евро на кв.м. Купувачите са 
с местен бизнес. През тази година соб-
ствеността си сменят и няколко терена. 
При два от тях - на бул. “Ришки проход“, 
цените са 100 евро на кв.м без ДДС. Те-
рените се купуват за нови производства 
- обработката на метали, производството 
на дограми, ел. компоненти, строителна 
борса и автосервиз.

В индустриалния парк продължават 
да се строят интензивно нови предпри-
ятия и да се купуват празни терени. Го-
ляма част от купувачите там са чуждес-
транни инвеститори, казва Катя Белчева.

Гръцки наематели  
в Сандански
Търсенето и предлагането на произ-
водствено-логистични площи за покуп-
ко-продажба в района на Сандански в 
момента са ниски, казва Борис Пецев, 
представител на „БГ Склад“. Отдава го 
на цялостната обстановката и на проти-
воепидемичните мерки, които са в сила 
от година и половина.

По-голям е интересът към производ-
ствено-логистични площи под наем. Той 
идва най-вече от гръцки и по-малко от 
български фирми. Повече сделки в реги-
она има със земи и жилища. 

В София има немалко 
индустриални площи 
клас А, част от които 
са свободни. В стра-
ната такива почти 
липсват, което води 
до поскъпване на по-
новите и по-качест-
вените.
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