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• Пазарът на жилища регистрира 

ръст от 8% при завършените 

нови проекти. Така общото 

предлагане в сегмента достигна 

8,870 (апартаменти/редови 

или самостоятелни къщи), 

концентрирани основно в южните 

квартали и подножието на 

Витоша.(Фиг.1)

• Повишението на площите в 

проекти в активно строителство 

спрямо първото полугодие на 

2018 г е 44 %. Така те стават общо 

4,200 жилищни единици в средно 

висок и висок сегмент.

• Въпреки увеличението, 

предлагането трудно компенсира 

високите нива на търсене и 

усвояване. В резултат на това, 

свободните жилищни единици 

остават 7% в края на 2018 г.

• Липсата на достатъчно 

предлагане на качествен и 

завършен продукт продължава 

да поддържа силния интерес към 

сделките на етап „в строеж“ и за 

2018 г. съставлява 60% от общия 

обем сделки. 

• Наблюдава се 25% скок на 

сключените сделки през 2018 

г. спрямо 2017 г. Двоен е ръстът 

при продажбите на апартаменти 

с 4 спални и 67% - при тези с 

2 спални. В същото време се 

отчита спад при продажбите 

на апартаменти с 3 спални и 

къщи, което се дължи на липсата 

на подходящ продукт, а не на 

отсъствие на интерес.

• Няма промяна в профила на 

типичния купувач - семеен, 

с едно или повече деца, на 

мениджърска позиция или 

със собствен бизнес. Все по-

често се наблюдава покупка в 

комплекси, поради възникване 

на необходимост от по-голямо 

жилище и сигурност на средата.

• Ниските лихви по кредитите 

доведоха до ръст при клиентите, 

възползвали се от банково 

финансиране от 50% през 2017 

г. на 60% за 2018 г. Повече 

са и жилищата, закупени с 

инвестиционна цел през годината 

- 33% от всички реализирани 

транзакции. (Фиг. 2)

ПРЕДЛАГАНЕ

ТЪРСЕНЕ
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Продажните цени остават стабилни: 

Средна цена** за:

• апартамент с две спални – 

145,000 – 180,000 евро;

• апартамент с три спални – 

210,000 - 250,000 евро;

• къща от редови тип – 

250,000 – 420,000 евро;

• самостоятелна къща – над 

450,000 евро. 

 

 

 

Наемните цени също запазват своите 

нива. Наем на:

• апартамент с две спални – 

950 - 1,200 евро;

• апартамент с три спални –  

1,300 – 1,600 евро;

• къща - над 2,000 евро.

Разликата между офертната и 

покупната цена продължава да се 

стопява като достига до 2% средно 

за 2018 г., поради ограниченото 

предлагане и повишеното търсене. 

(Фиг.3)

ЦЕНИ

Пазарът на жилища в средно висок 

и висок клас се очаква да остане 

стабилен през 2019 г.:

• Продажбите на имоти в процес на 

строителство ще продължат;

• Интересът към жилища с повече 

от 3 спални ще се запази;

• Новите проекти, които стартират 

строителство ще доведат до 

оформяне и на нови жилищни 

райони;

• Очакваният ръст в лихвените 

проценти може да доведе до 

плавно намаляване на броя 

имоти, закупени с инвестиционна 

цел.

• Цените ще останат стабилни.

ПРОГНОЗА

Дефиниции: 

* Обект на доклада са средно висок и висок клас 
комплекс в гр. София 

** С включен ДДС и паркомясто
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