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ФИГ. 1: ИНВЕСТИЦИОННИ
ОБЕМИ (МЛН. ЕВРО)
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БЪЛГАРИЯ

АКЦЕНТИ
•

•

•

През първата половина на
2020 г. общата стойност на
инвестиционните сделки е малко
над 202 млн. евро – 21% ръст
спрямо първото полугодие на
2019 г. (Фиг. 1)
Основният дял от обема
инвестиционни сделки се дължи
на транзакции с офиси - 53%,
следван от такива с търговски
площи – 43%, парцели за
строеж 3% и сгради със смесено
предназначение 1%. (Фиг.2)

чуждестранни купувачи (58%)
спрямо български (42%). (Фиг.3)
•

Делът на продажби на
доходоносни активи, в момента на
покупка, (66%) регистрира превес
над тoзи със спекулативна цел
(26%), а останалите сделки са с
имоти за собствено ползване –
8%. (Фиг.4)

•

Нивата на възвръщаемост* в
офиси и индустриални площи се
запазват съответно 8% и 9.5%.
Лек ръст се регистрира при
търговски площи и те достигат
7.75%. (Фиг.5)

Инвестиционният пазар в
България през първата половина
на 2020 г. се доминира от

12%

ФИГ. 5 : НИВА НА
ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ*
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ПРОГНОЗА
•

•

Пазарът на инвестиционни
имоти в България през втората
половина на 2020 г. се очаква
да бъде доминиран от местни
инвеститори.
Има предпоставки активността
на пазара да се възобнови през
есента, когато потенциално
ще има по-голяма яснота за
развитието на коронавирус
пандемията, както на локално,
така и на глобално ниво.

•

В краткосрочен план се
прогнозира леко покачване на
нивата на възвръщаемост.

•

Приемането на България в
ERM II ще се отрази положително
на пазара и ще повиши
атрактивността на страната
за повече чуждестранни
инвеститори.

Дефиниции:
*Брутни нива на възвръщаемост = Сумата от годишната печалба, следваща покупката /продажната
цена на имота

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Георги Киров
Партньор | Директор |
Инвестиционни консултантски услуги
тел. +359 2 976 9 976
georgi.kirov@colliers.com

H2 2020 | София
Офис площи | Colliers International

6

ФИГ. 1: СРЕДНИ ОФЕРТНИ
НАЕМНИ НИВА ЗА ОФИСИ
КЛАС А В СОФИЯ
(ЕВРО / КВ.М. / МЕСЕЦ)
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ФИГ. 2: ТЪРСЕНЕ ПО
СЕКТОРИ
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6%
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услуги
14%
Други
4%
Производство
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ИТ и аутсорсинг
67%

Фармация
6%

ФИГ. 3 : КАКВИ
ПОСЛЕДИЦИ ОЧАКВАТЕ
В СЛЕДВАЩИТЕ 9 ДО 18
МЕСЕЦА КАТО ЕФЕКТ
ОТ ЗДРАВНАТА КРИЗА
ВЪРХУ БИЗНЕСА ВИ?

Временно негативно
влияние в рамките на
следващите 9 до 18 месеца

52%

Не очаквам особена
промяна
Краткотраен позитивен
ефект в рамките на
9-18 месеца
Негативно влияние с малка
възможност за
възстановяване в
следващите 18 месеца
Временно негативно
влияние в рамките на
следващите 3 до 9 месеца

19%
16%
7%
2%

Очаквам траен позитивен
ефект за следващите поне
18 месеца

2%

Не мога да коментирам

2%

Източник: Colliers International
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СОФИЯ
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ОФИС
ПЛОЩИ
АКЦЕНТИ
•

През първата половина на 2020г.
предлагането на модерни офис
площи клас А, В и С в София
се увеличава с 1% и достига
2,315,600 кв.м. Новозавършената
трета сграда в Garitage Park има
основен дял в този ръст.

•

Нивата на свободните площи се
запазват - 11% от общия обем.

•

Регистрира се спад в нивата на
търсене. Брутно наетите площи**,
т.е. всички транзакции на пазара
в София, за първото полугодие
на 2020 г. са 56,500 кв.м., което
е 15% по-малко спрямо първите
шест месеца на 2019 г.

•

Нетните усвоени офис площи*
клас А, B и C в София са
23,100 кв.м.

•

През разглеждания период с
най-голям дял са транзакциите с
цел подновяване на съществуващ
договор - 42%, следвани от
релокация (27%), отдаване на
площи на етап „в строеж“ (15%),

разширяване на офис
пространства в текуща или нова
локация (11%), преотдаване на вече
наети площи (3%) и нови компании
за пазара (2%).
•

Двигателят на търсене не се
е променил, а именно това са
компаниите от ИТ и аутсорсинг
сектора, които формират 67% от
реализираните сделки на пазара.
След тях следват: професионални
услуги (14%), фармация (6%),
търговия (6%), производство (3%)
и други (4%). (Фиг.2)

•

Средните офертни наемни нива***
при офиси клас А в столицата
регистрират спад от 8% и
съответно стават - идеален център
- 14 евро на кв.м, широк център
– 12.5 евро на кв.м и периферни
зони– 12 евро на кв.м. (Фиг.1)

•

Средните офертни наемни нива***
за клас В в столицата остават
стабилни от 10 евро на кв.м.

ИЗВАДКА ОТ ПРОУЧВАНЕ НА COLLIERS INTERNATIONAL,
ПРОВЕДЕНО ПРЕЗ М. АПРИЛ
•

Половината от участвалите в
проучването компании очакват
негативно влияние на пандемията
от коронавирус в рамките на
следващите от 9 до 18 месеца,
най-вече защото обслужват и
пряко засегнати сектори.

•

19% считат, че няма да настъпи
съществена промяна в бизнеса им.

•

На краткосрочен позитивен ефект
се надяват 16% от компаниите, на
базата на отражението в сферата,
в която работят. (Фиг.3)

H2 2020 | София
Офис площи | Colliers International

8

ПРОГНОЗА
•

•

Очаква се спад в офертните нива
в краткосрочен план.

•

При сградите, чието строителство
е стартирало, не се наблюдава
промяна в крайния срок за
завършване или във вътрешните
разпределения на пространството, но започването на нови сгради
в повечето случаи ще се отложи
за 2021 г. До края на 2020 г.
нови 97,000 кв.м. офиси се
планира да бъдат завършени.

•
Дефиниции:
*Нетни усвоени площи (нетна абсорбция) –
това е разликата между реално усвоените
площи през текущия период спрямо
предходния. Отнася се само до проекти с
разрешение за ползване.
**Брутно наети площи – общата пазарна
активност по усвояване на офис площи е
общата площ, която е била продадена или
отдадена за периода; включва следните
видове транзакции: отдаване „на зелено“,
наемане от нови за пазара оператори,
експанзия (разширение на компании),
подновяване/ предоговаряне условия по
договор, преотдаване и продажба с опция за
обратно наемане на продадения имот.

В новоподписаните договори
все по-често ще се наблюдава
прилагане на стъпаловиден наем
при запазване на средния доход
за наемодателя, както и клаузи,
даващи по-голяма гъвкавост
на наемателя по отношение на
възможностите за прекратяване.

•

Голяма част от компаниите
са в процес на стратегическо
преразглеждане на начина си на
работа, като очакването е всеки
от служителите им да работи от
вкъщи (дори след преодоляването
на епидемията) средно 1,5 дни.
Поради осъзната дългосрочна
необходимост от възможности за
дистанциране в офисите, нетните
площи на служител се завишават
леко там, където плътността е
била голяма. Преосмисля се

и ефективността на големите
отворени пространства, като
се преминава все по-често към
формат на квартали/ клъстъри,
разделени по естествен начин от
помещения с помощни функции.
•

Налице са предпоставки
споделените офис пространства
да придобият все по-голяма
популярност, поради факта, че
могат да предоставят нужната
гъвкавост на компаниите при
увеличаване или намаляване на
заетата площ, спрямо конкретните
нужди, при по-ниски разходи.

•

Като алтернатива на оптимизация
на разходите по отношение
на офис пространствата си,
компаниите биха разпознали
възможността да релокират
бизнеса си към нови локации с
неусвоен потенциал като Бургас
и Варна.

•

В средносрочен план се очаква
изнасяне на бизнес процеси
от Китай и Индия към Европа.
България е една от атрактивните
дестинации в Европа с
конкурентни предимства като
членството си в Европейския
съюз, качественото образование
и квалификацията на кадрите,
ниските оперативни разходи.

*** Без ДДС

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Верка Петкова
Партньор | Директор |
Бизнес развитие
тел. +359 2 976 9 976
verka.petkova@colliers.com

officemap.bg

ОФИСИ,

които вдъхновяват

5 минути пеша
до шопинг мол
Paradise Center

Големи
прозорци
2.30 x 3.10 м

5 минути пеша

Високи тавани

до метростанция
„Витоша“

3,10 м светла
височина

Зелена площ

Удобства за
велосипедисти

4000 кв.м
до сградата

cъблекални и душове
в общите части

София, ул. Сребърна 16
www.park-lane.eu

office@park-lane.eu

+359 88 773 4909
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СОФИЯ

АКЦЕНТИ
•

•

площи, с което те достигат
до 8%.

дребно в сегмента на
бързооборотните стоки,
фармация, електронна
търговия и транспорт и
спедиция.

Предлагането на модерни
индустриални и логистични
площи в София отчита ръст
от 3% за първите шест
месеца на 2020 г.
и достига 1,096,800 кв.м.
Този ръст се дължи основно
на завършването на
Логистичен Парк София
и на две нови сгради в
Логистичен Парк Ист Ринг.
Търсенето в разглеждания
период е движено основно
от търговци на едро и

•

Нетно усвоените
площи са 23,500 кв.м.
идват предимно от
новозавършените сгради,
които са отдадени на етап „в
строеж“.

•

Лек ръст от 1% се регистрира
в нивата на свободните

•

Средните наемни нива за
клас А складови площи, с
добра локация и изградена
инфраструктура, запазват
нивата си от 5.2 евро на
кв.м. за месец. Клас В
също остават при средни
стойности от 2.7 евро на
кв.м. за месец.

ИЗВАДКА ОТ ПРОУЧВАНЕ НА COLLIERS INTERNATIONAL,
ПРОВЕДЕНО ПРЕЗ М. АПРИЛ
ЛОГИСТИЧНИ ОПЕРАТОРИ
•

•

Логистичният сектор е засегнат
от здравната криза в различна
степен, в зависимост от
отражението върху компаниите,
които обслужва. 74% от
участниците споделят, че ефектът
от глобалната пандемия оказва
частично неблагоприятно
влияние върху бизнеса им,
поради факта, че обслужват
както сектори, които доставят
стоки от първа необходимост,
така и такива, пострадали от
кризата.
За 9% случващото се има
положителен ефект върху
дейността им, а за останалите
17% - отрицателен. (Фиг.1)

КОМПАНИИ ОТ АВТОМОБИЛНАТА
ИНДУСТРИЯ
•

Коронавирус пандемията
повлиява негативно върху
автомобилната индустрия в
България. Част от заводите
спират работа за известен
период, друга част продължават,
но с по-ниско темпо на
производство, а някои се
преориентират към производство
на защитни предпазни средства.

•

Резултатите от проучването
показват, че част от компаниите
са предприели допълнителни
мерки за справяне с
последствията от здравната
криза като използване на
платен и/или неплатен отпуск

от служителите и въвеждане на
работа на смени.
•

В следващите 18 месеца, 1/3
от производителите имат
намерение да продължат
дейността си без съществени
промени в организацията. 33%
обмислят различни възможности
за осигуряване на по-голяма
ликвидност за компанията –
като например предоговаряне
на наемни условия и продажба
и последващо наемане на
използваните от тях площи.

H2 2020 | София
Индустриални площи | Colliers International

ИНДУСТРИАЛНИ
ПЛОЩИ
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До известна степен, защото
обслужвам клиенти от сектори,
засегнати от кризата и такива,
които в момента доставят стоки от
първа необходимост

ФИГ. 1: ДО КОЛКО
ВАШИЯТ БИЗНЕС
Е ЗАСЕГНАТ
НЕГАТИВНО ОТ
ЗДРАВНАТА КРИЗА?

74%

До огромна степен, защото
обслужвам сектори, които са
пряко засегнати

Бизнесът ми се влияе единствено
положително от сегашната
ситуация, защото обслужвам само
сектори, които се справят добре

17%

9%

Източник: Colliers International

ПРОГНОЗА
•

•

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Даниела Бойчева
Мениджър
Индустриални и логистични площи
тел. +359 2 976 9 976
daniela.boytcheva@colliers.com

Очаква се наемодателите с
дългогодишен опит да предложат
гъвкави решения на тези
от своите наематели, които
изпитват затруднения. Най-често
прилаганите подходи в тази
посока са намаляване на наема,
за сметка на удължаване на
срока на договора или наемане
на повече площи във времето.
Целта е инвеститорите да си
гарантират подходящ микс от
наематели и по този начин да
бъдат по-устойчиви, в случай на
удължаване или задълбочаване
на кризата.
Налице е вероятност за повишено
търсене на хладилни складове и
крос-докинг площи, най-вече от
оператори на хранителни стоки.

•

Ще се засилва градската
логистика - наемане на складове
на локации, в близост до
жилищни квартали.

•

Ще се наблюдава преместване на
бизнес операции и производство
по-близо до централното
седалище на фирмата от
Азия към Европа, т.нар.
„nearshoring“. Като част от тази
тенденция, България, със своето
геостратегическо положение,
данъчна политика и наличие на
работна сила, има шансове да
привлече повече инвестиции.

•

Автоматизацията ще навлиза
все повече в производствата и
електронната търговия, което
ще доведе и до оптимизация в
използването на индустриални и
логистични площи.
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ТЪРГОВСКИ
ПЛОЩИ
АКЦЕНТИ
•

Модерните търговски площи*
в София запазват нивата си на
предлагане от края на 2019 г., а
именно 390,660 кв.м.

•

Усвоените търговски площи за
периода са малко над 9,000
кв.м. – 30% спад спрямо второто
полугодие на 2019 г.

•

Лек ръст от 1% се регистрира при
свободните площи в търговските
центрове и така те стават 7%.

•

Пандемията от коронавирус
оказва силно въздействие върху
пазара на търговски площи, след
края на извънредното положение
- 6% от всички модерни
търговски площи остават
временно затворени. Сред найчесто срещаните причини за това
са: преговори с наемодателя,
набиране на служители,
недостатъчно налична стока,

поради нарушена верига на
доставките.
•

Новите марки, които откриват
своите първи представителни
обекти в България за периода,
са DeFacto и Kik, като и двете са
представени директно.

•

Ръст от 2% се регистрира при
свободните площи на главните
търговски улици в София и така
те достигат нива от 10%.

•

На бул. Витоша също се
наблюдава увеличение на
свободните помещения – 3% от
всички площи.

•

Наемните нива** регистрират
намаление от:
•

10% за бул. “Витоша“ 50 евро на кв.м.;

•

8% за търговски център 34 евро на кв.м.

Н1 2020 | София
Търговски площи | Colliers International

14

ФИГ. 1: КАК
ОЦЕНЯВАТЕ
ТЕКУЩИТЕ СИ
ПРИХОДИ В
СРАВНЕНИЕ СЪС
СЪЩИЯ ПЕРИОД НА
МИНАЛАТА ГОДИНА?

Ръст

12%
Без
промяна

17%
Спад

71%

До 10%

5%

Между 11 – 20%
Между 21 – 30%

22%
5%
49%

Между 31 – 50%
Повече от 51%

18%

Предоговаряне на наем

ФИГ. 2: КАКВИ МЕРКИ
ПРЕДПРИЕХТЕ
ПОРАДИ ЗДРАВНАТА
КРИЗА?

88%

Увеличение на онлайн
продажбите

45%

Намалено работно време

33%

Повече отстъпки/
промоционални кампании

33%

Съкращение на служители

28%

Затваряне на магазини
Използване на мярката
60:40
Други мерки
Никакви мерки

19%
4%
10%
4%

Източник: Colliers International
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•

71% от наемателите на търговски
площи регистрират спад в
приходите си в резултат на
последствията от пандемията от
COVID-19. Близо половината от
тях са посочили, че той е между
30% и 50%.

•

Делът на търговците, които
не отчитат промяна е 17%,
останалите 12% регистрират ръст
в продажбите в рамките на 20%.
До голяма степен той се дължи
на повече на брой отворени
обекти и на позитивното
развитие на онлайн търговията.
Такъв пример са търговците,
позиционирани в ниския ценови

•

Очаква се някои търговци да
продължат да оптимизират броя
на търговските си обекти, което
ще доведе до размествания
в микса от наематели в
търговските центрове и на главни
търговски улици.

сегмент и дискаунт веригите.
(Фиг. 1)
•

Най-често посочваната мярка
за справяне с последиците от
здравната криза, приложена от
наемателите, е предоговаряне
на наема (88%), следвана от
фокус върху онлайн продажбите,
където 45% от респондентите
регистрират увеличение. Други
действия, които са предприели
участниците в проучването, са
намалено работно време, повече
промоционални кампании,
съкращения на служители и
оптимизиране на броя обекти.
(Фиг. 2)

•

Интересът към търговските
паркове ще се повишава;
в момента те са търсена
алтернатива за откриване на
нови магазини.

•

Наемните нива** на първокласни
локации в търговски центрове
и на главните търговски улици
се очаква да се понижат още в
краткосрочен план.

ПРОГНОЗА

•

Онлайн търговията като канал
за продажба ще продължи да се
развива и все повече търговци
ще се фокусират върху него.

Дефиниции:
* В анализа са включени търговски центрове над 10,000 кв.м.
** Наемните нива представляват приблизителното ниво на наем, което може да се постигне при нов
договор за помещение от 100 кв.м. (чиста използваема площ) с първокласна локация, оптимални
технически параметри, изключвайки такса услуги, данъци и такси.
*** Търговски парк се дефинира като специално построен проект, в който има поне три големи
търговски вериги, заемащи около и над 2,000 кв.м. площ, с централизирано управление и достатъчен
брой паркоместа.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Димитринка Раковска
Мениджър
Търговски площи
тел. +359 2 976 9 976
dimitrinka.rakovska@colliers.com

retailmap.bg
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ФИГ. 1: БРОЙ
ЖИЛИЩНИ ЕДИНИЦИ
В СРЕДНО ВИСОК И
ВИСОК КЛАС
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100%

ФИГ. 2: ЦЕЛ НА
ПОКУПКА НА ЖИЛИЩЕ
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За инвестиция

ФИГ. 3: СРЕДНА
ОТСТЪПКА
5%

2015

2.7%

2.7%

2016

2017

2%

0%

2018

2019

3%
H1 2020

Източник: Colliers International
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СОФИЯ
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ЖИЛИЩНИ
ПЛОЩИ
ПРЕДЛАГАНЕ
•

•

Пазарът на жилища*
регистрира ръст от 4% при
завършените нови проекти.
Така общото предлагане в
сегмента достигна малко
над 11,000 (апартаменти/
редови или самостоятелни
къщи), концентрирани
основно в южните квартали
и подножието на Витоша.
(Фиг.1)

активно строителство
спрямо второто полугодие
на 2019 г. Така те стават
общо 3,800 жилищни
единици в средно висок и
висок сегмент.
•

Свободните жилищни
единици продължават да
намаляват плавно и през
първата половина на 2020 г.
спадат от 5% на 4%.

Спад от 4% в предлагането
на площи в проекти в

ТЪРСЕНЕ
•

•

Коронавирус пандемията
доведе до промяна на
пазара на жилища в средновисок и висок сегмент
- доминираща роля имат
купувачите. Сред основните
причини за търсене
остават необходимостта
от по-голямо жилище или
желанието за инвестиция
в недвижим имот.
Фокусът на купувачите
е насочен към жилища
в напреднал етап от
строителството или
завършени с Акт 16. Найсилен интерес се регистрира
към следните типове

предприемат покупка
на имот. Това оказва
положително влияние върху
пазара на наеми в посока
повишение на търсенето,
както от български, така и от
чуждестранни граждани.

имоти - апартаменти с 2
или 3 спални, апартаменти
на партерни етажи с
дворни пространства и
вили близо до София.
•

•

Банките забавят
предоставянето на ипотечни
кредити, като засилват
селективността си към
кредитополучателите,
техният профил,
процентът на самоучастие
и обезпеченията.
Част от купувачите
предпочитат да проследят
развитието на коронавирус
пандемията, преди да

•

През разглеждания период
сделките с имоти, закупени
с инвестиционна цел
са 15% от всички, което
представлява осезаем спад
спрямо 2019 г., когато делът
им е около 40% (Фиг.2)

19

ЦЕНИ
Наемна цена*** на:
•

апартамент с две спални - 950 1,200 евро;

Средна цена** на :
•

апартамент с две спални 145,000 – 180,000 евро;

•

апартамент с три спални – 1,300
– 1,600 евро;

•

апартамент с три спални 210,000 - 250,000 евро;

•

къща - от 2,000 евро.

•

къща от редови тип - 250,000 –
420,000 евро;

•

самостоятелна къща - от
450,000 евро.

•

Предлагането се очаква да се
свие. Налице е вероятност част
от продавачите да задържат
продажбата на имотите си,
докато отмине здравната криза.

•

Възможно е някои от
проектите с планиран старт на
строителството през 2020 г. да
го отложат за следващата година.
Това в краткосрочен план ще
доведе до спад в предлагането
и задържане на цените на
настоящите им нива.

Разликата между офертната и
покупната цена варира в зависимост
от това дали имотът е готов за
използване или е в строеж. Средната
отстъпка е в размер на 3% през
първото полугодие на 2020 г. (Фиг.3)

ПРОГНОЗА

•

възползват от по-гъвкави схеми
на плащане. Предприемачите,
които не успеят да реализират
планирания обем продажби
преди получаване на Акт 16,
се очаква да бъдат склонни на
отстъпки от цените в размер
между 5% - 10%.
•

Очаква се частните лица, които
целят да реализират продажба
по-бързо, да редуцират
офертните си цени, за да повишат
атрактивността на своите имоти.

Купувачите на имоти на етап
„в строеж“ е вероятно да се

Дефиниции:
*Обект на доклада са средно висок и висок клас жилища в гр. София
** С включен ДДС и паркомясто
*** С включен ДДС

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Свобода Коджаманова
Мениджър
Жилищни площи
тел. +359 2 976 9 976
svoboda.kodjamanova@colliers.com

colliers–residential.bg
/colliers.residential
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Като цяло, средните продажни цени и
наемните нива остават стабилни:

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Aдриана Тончева
Старши специалист
Пазарни проучвания
тел. +359 2 976 9 976
adriana.toncheva@colliers.com

Този доклад е изготвен от Colliers International единствено с цел предоставяне на обща
информация. Colliers International не носи никаква отговорност, директно или косвено, във връзка
със съдържанието, точността и достоверността на така предоставената информация. Всяко
заинтересовано лице трябва да направи допълнително конкретно запитване относно точността
на документа. Colliers International не предоставя никакви изрични или подразбиращи се гаранции
относно този доклад, както и не носи никаква отговорност за преки, непреки или последващи вреди
и пропуснати ползи, претърпени в резултат на използването на този документ. Тази публикация е
защитена от авторското право и сродните му права.
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