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ПОКАЗАТЕЛИ

ТЪРСЕНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА НА ИМОТА

Апартаменти 
2 спални

Апартаменти 
3 спални

За собствено 
ползване

С банково 
финансиране

С лични 
средства

7%

25% 42%

75% 50% 50%

ЦЕНТЪР

ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ОВЧА КУПЕЛ

КРЪСТОВА 
ВАДА

ЛЮЛИН

ОБЕЛЯ
НАДЕЖДА

ОРЛАНДОВЦИ

ЛОЗЕНЕЦ

ВИТОША

БОЯНА

ДРАГАЛЕВЦИ

СИМЕОНОВО

БИСТРИЦА

ЛОЗЕН

МАЛИНОВА 
ДОЛИНА

МЛАДОСТ

ИЗГРЕВ

ИЗТОК

Пазар на жилищни имоти
София I 2017

Предлагане В строеж Свободни
жилищни единици жилищни единици жилищни единици

7,900 2,800

Къщи/Редови 
къщи

33%

* Обект на доклада са средно висок и висок  клас комплекси и жилищни сгради в гр. София

За инвестиция

25%
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ПрогнозаАкценти

2.7%

Апартаменти 
2 спални

Апартаменти 
2 спални

Апартаменти 
3 спални

Апартаменти 
3 спални

Редови къщи

Къщи/
Редови къщи

Къщи

145,000
180,000

900-
1,100

210,000
250,000

1,300-
1,600

250,000
420,000

>1,900

>450,000

** С включен ДДС и паркомясто

Тенденцията за покупка на жилища на етап „в строеж“ ще се 
забави, заради големия брой проекти, които се очаква да бъдат 
завършени.

Делът на жилищата, придобити с инвестиционна цел ще се 
запази.

Нови потенциални зони за развитие на пазара на жилища в 
средно висок и висок клас се очаква да се оформят в посока 
изток (Лозен) и югозапад (Владая) от София.

Цените ще останат стабилни.

Към края на 2017 г. предлагането в сегмента на средно висок 
и висок клас жилища регистрира 12% ръст и достига 7,900 
жилищни единици, концентрирани в 70 проекта.

Броят на проектите в активно строителство продължава да 
расте – 2,800 жилищни единици.

Продължава трендът от 2015 г. да се купуват имоти на етап „в 
строеж“ – 58% от всички транзакции.

Търсенето остава фокусирано предимно върху жилища за 
собствено ползване, но не малък е и процентът на закупилите 
за инвестиция (25%).

Най-динамично развиващите се зони са районът около 
Бизнес Парк София, кварталите „Кръстова вада“ и „Витоша“.

Цените на жилищата са нараснали със 7% през 2017 г., 
като варират в широки граници между 1,000-1,600 евро 
за м2 (с включен ДДС), в зависимост от допълнителните 
характеристики на жилището и заобикалящата го среда.

СРЕДНИ ЦЕНИ ЗА НАЕМ 

СРЕДНИ ЦЕНИ ЗА ПРОДАЖБА*

СРЕДНА ОТСТЪПКА



Bсички права запазени © 2018 Colliers International

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.  
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За Colliers International

Colliers International е една от най-големите международни фирми за услуги в сферата на недвижимите имоти 
с 15,000 служители в над 554 офиса в 68 страни. В България компанията работи от 1991 г. и е безспорен 
лидер на пазара. Понастоящем, Colliers International представлява някои от най-иновативните и професионално 
планирани проекти във всички сегменти на недвижимите имоти - включително офиси и бизнес паркове, 
търговски, логистични, индустриални и жилищни площи. От юни 2015 г. Colliers се търгува на NASDAQ под 
символа “CIGI” и на фондовата борса в Торонто под символа “CIG”.

През 2016 г. на годишните награди CEE Quality Awards за качество на услугите в сферата на недвижимите 
имоти, Colliers International е отличена за пети пореден път за най - добра консултантска компания в категория 
“Индустриални площи”. Последното годишно проучване на Lipsey класира Colliers като третата най-
разпознаваема компания за недвижими имоти в света.

colliers.com

     Colliers International | Bulgaria

Accelerating success.

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

Камелия Радова
Специалист пазарни проучвания
тел. +359 2 976 9 976
kamelia.radova@colliers.com

Colliers International | София
Европейски Търговски Център
бул. Цариградско шосе 115К
сгр. Б, ет. 7 | 1784 София

тел. +359 2 976 9 976

554 офиса в 
68 страни  
на  
6 континента

€2.3
млрд.  
годишни приходи

170
млн. кв.м. площи  
под управление

15,000
експерти  
по света


