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Предлагане
През 2014г. са издадени 187 разрешителни за
строеж на нови административни сгради в страната
с обща разгъната застроена площ от 174 777 кв.м.
Броят на разрешителните се е повишил спрямо 2013г
и 2012г съответно с 19,87% и 10%, но, в сравнение
с 2011г, 2010г, 2009г и 2008г, се наблюдава спад
съответно от 15,38%, 13,02%, 38,69% и 54,61%.

През 2014г в София са издадени 27
разрешителни за строеж /83 461 кв.м./ на нови
Издадени разрешителни за строеж на офис сгради в
България през периода 2008г - 2014г (брой)

офис сгради. Същият е бил броят им и през 2013г.
Спрямо 2012г разрешителните са над три пъти и
половина повече, но в сравнение с 2011г, 2010г,
2009г и 2008г броят им е по-малък съответно с
30,77%, 37,21%, 41,30% и 35,71%.
В Бургас има рекорден ръст в броя на
издадените разрешителни за годината спрямо
последните шест години.  През 2014г броят им е 29
/10 774 кв.м./ и в сравнение с предходната година
е по-голям над четири пъти. През 2012г не беше
издадено нито едно разрешително за строеж на
офис сгради в областта. През 2011г, 2010г, 2009г
и 2008г издадените разрешителни са съответно  4,
3, 18 и 11.
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Във
Варна
броят
на
издадените
разрешителни за строеж на нови административни
сгради през 2014г е 11 /10 532 кв.м/. През
предходните 2013г и 2012г броят им е бил
съответно 3 и 8.
В Пловдив през изминалата година бяха
издадени 20 разрешителни /24 882 кв.м/, като през
2013г броят им е бил едва 9. През 2012г обаче
разрешителните за строеж са били повече с 9,09%.

Обзор
• По данни на НСИ, през третото тримесечие на 2014г
номиналната стойност на брутния вътрешен продукт
е 22,4 млрд. лв. и спрямо съответното тримесечие
на предходната година нараства с 1,6% и с 0,5%
спрямо второто тримесечие на 2014 година.
• По данни на БНБ, размерът на преките чуждестранни
инвестиции в България за периода януариноември 2014г е 1,224 млрд. евро, което е 3% от
брутния вътрешен продукт на страната. Спрямо
деветмесечието на 2013г се наблюдава спад от
20,78%, като през периода размерът им е бил 1,545
млрд. евро (3,8% от БВП).
• Постъпленията от инвестиции на чуждестранни
лица в недвижими имоти през периода януариноември 2014г намаляват с 19,42% до 112 млн.
евро, при 139 млн. евро за същите месеци на  2013г.
• Месечната инфлация (декември 2014г спрямо
ноември 2014г) е 0.0%. Годишната инфлация за
декември 2014г спрямо декември 2013г е минус
0,9%. Средногодишната инфлация за периода
януари - декември 2014г спрямо периода януари –
декември 2013г е минус 1,4%.

• През третото тримесечие на 2014г коефициентът на
безработица е 10,8%, като в сравнение със същото
тримесечие на 2013г отбелязва намаление с 1,2
процентни пункта.
• Средната работна заплата за третото тримесечие
на 2014г е 809 лв. Спрямо същото тримесечие на
2013г тя е нараснала с 2,15%. В частния сектор е
отчетен ръст от 1,16%, а в обществения – 5,80%.
• Основният лихвен процент за месец февруари
2015г е 0,01%, какъвто беше и през месец януари.
• Към края на третото тримесечие на 2014г броят
на заетите в частния сектор е 1 979 хил, което е с
2,65% повече спрямо същия период на 2013г.
• Заетите в обществения сектор през третото
тримесечие на 2014г са 689,9 хил, което е с 2,25%
по-малко от броя им за същото тримесечие на 2012г.

Този доклад представлява интелектуална собственост на Sollers и е със защитени авторски права. Забранява се използването и цитирането на целия или части от текста
без изричното споменаване на източника. Предоставената информация е обобщаваща за пазара и отразява някои основни тенденции. За детайлни анализи, касаещи конкретен сегмент
и локация, е необходимо да се свържете с анализаторския екип на Компанията.

Издадени разрешителни за строеж на нови
административни сгради в по-големите градове на
страната през периода 2008г – 2014г (брой)
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При започнатото строителство на нови
административни сгради в страната през 2014г
се наблюдава спад спрямо предходната година,
както в броя на сградите, така и в разгънатата
им застроена площ. През 2014г е стартирано
строителството на 94 офис сгради с РЗП 58 523 кв.м.
За сравнение през 2013г е бил започнат строежа на
112 административни сгради с РЗП 71 685 кв.м. В
сравнение с 2013г разгънатата застроена площ на
сградите със започнато строителство е по-малко с
18,36%. По-малко е и спрямо 2011г и 2010г съответно
със 17,67% и 28,25%. РЗП на административните
сгради със стартирал строеж през 2012г е с 60,88%
по-малко от площта на сградите със започнат строеж
през 2014г.
През 2014г в София е започнато
строителството на 16 554 кв.м. офис площи (11 офис
сгради), които са с 8,87% по-малко в сравнение с
предходната година, когато със започнат строеж бяха
18 185 кв.м. (6 офис сгради). През 2012г не беше
започнат строеж на нито една административна
сграда в столицата.
Започнато строителство на нови административни
сгради в България през периода 2010г – 2014г (РЗП)
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В Бургас няма започнато ново строителство
през 2014г. През предходната година със започнат
строеж са били 6 108 кв.м. офис площи (8 сгради).
През 2012г, 2011г и 2010г също не е започвано
строителство на нови административни сгради.
Започнато строителство на нови административни
сгради в по-големите градове на страната през
периода 2010г – 2014г (РЗП)
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Поради нестабилната икономическа и
политическа обстановка, която разтърсва страната
ни през последните години, инвестиционната
активност в сегмента на офис площи през 2014
година остана слаба, а това доведе до рекордно
ниски нива в броя на завършените офис сгради от
клас А и В.
Единствената офис сграда от високия клас,
която отвори врати през годината, е „Инфинити
Тауър” на бул. България, до „България мол”.
Кулата е висока 19 етажа и има отдаваема площ
21 хил. кв.м. Сградата е отдадена на около 80%.
Със завършването й общият обем офис площи в
страната се увеличи с 1,31%.
За следващата година е отложено
завършването на бъдещата най-висока сграда
в страната, първокласната офис сграда на бул.
Цариградско шосе „Капитал Форт” с РЗП 80 000
кв.м.
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Във Варна и Пловдив се наблюдава ръст
в започнатото строителство през годината спрямо
предходната. Към края на 2014г със започнат строеж
са 2 453 кв.м. офис площи (4 сгради) във Варна и 14
528 кв.м. офис площи (19 сгради) в Пловдив, което
е ръст в сравнение с 2013г съответно от 330,35% и
93,78%
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Обемът на замразените офис площи в
страната остава голям и през 2014г.

Този доклад представлява интелектуална собственост на Sollers и е със защитени авторски права. Забранява се използването и цитирането на целия или части от текста
без изричното споменаване на източника. Предоставената информация е обобщаваща за пазара и отразява някои основни тенденции. За детайлни анализи, касаещи конкретен сегмент
и локация, е необходимо да се свържете с анализаторския екип на Компанията.

Свободни офис площи
През изминалите месеци на 2014г се забеляза
тенденция на изчерпване на качествени офиси в
София. Причина за това можем да търсим в слабото
строителство на офис сгради през последните
години и засиления интерес на наемателите към
висококачествени офиси. Това от своя страна
доведе до понижаване на процента свободни
офис площи в столицата, с което прогнозите от
предишния ни доклад се затвърдиха. Към края на
октомври 2014г този показател достигна ниво от
16,99% за територията на София, което е спад от
2,59 процентни пункта в сравнение с края на 2013г.
Тъй като данните за издадени разрешителни за
строеж и започнато ново строите сочат, за ниска
степен на реализиране на много мащабни проекти
през 2015г, се очаква и през следващата година да
има недостиг на първокласни офиси с наличие на
добра локация, енергийна ефективност, паркоместа,
удобен обществен  транспорт и т.н.
Процентно разпределение на свободните офис площи на
територията на София към края на декември 2014г
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Процентно разпределение на офис площите в София
3,53%

Център

49,28%

Широк център
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Периферия

В периферните райони на София е
позициониран най-голям дял офис площи – 49,28%,
следван от широкия център – 47,19%. В топ центъра
на София са ситуирани едва 3,53% от всички офис
сгради в столицата.
Поради наличието на най-много бизнес
сгради в периферните райони и широкия център на
София – над 95%, там има и най-много свободни
площи, съответно 19,21% и 15,13%. В сравнение
с края на 2013г се наблюдава леко понижение
в процента свободни площи в тези райони на
града. Относителният дял свободни офис площи в
периферията е спаднал с 3,29 процентни пункта, а в
широкия център – с 1,78. Към края на 2014г процентът
незаетост на офис площи в идеален център е 10,87%,
което е с 0,34 базисни пункта повече спрямо края на
2013г.
Търсене
През 2014г търсенето на офис площи и
реализирането на сделки в сегмента беше повишено
спрямо предходната година. Това допринесе за
намаляване на процента на незаетост, като някои  
от първокласните проекти достигнаха почти пълна
заетост. Фокусът на търсещите компании беше
именно върху офис сгради клас А. Интерес от
страна на наемателите се проявяваше към сградите,
предлагащи енергийна ефективност. Под внимание
се вземат справедливата цена, достъпност до
офис сградата, наличие на паркинг, добра локация,
представителност, наличие на допълнителни
придобивки /ритейл зона, фитнес и др./ и т.н.
През годината запитванията за офис площи
бяха разнообразни. Търсене имаше, както за средни
по площ офис площи – между 150 кв.м. и 300 кв.м,
така и за по-големи – над 500 кв.м, като не липсваше
търсене и за още по-големи офиси с площ над            
1 000 кв.м, които са предпочитани предимно от IT
компаниите и фирми, които разширяват дейността
си.
През годината търсещите офис площи
са предимно консултантски компании, компании
от сектора на енергетиката, кол центрове, IT
компании и компании за бизнес услуги, които са
сред най-активните сред изброените. Голяма част
от запитванията са от чуждестранни компании,
навлизащи на българския пазар.
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Тенденцията на релокация на фирми от
централните части на София към периферията
продължава да е актуална и през 2014г. Топ центърът
вече не е сред предпочитаните локации заради
високите такси, ограничените часове при паркиране
и въобще затрудненото паркиране от една страна
и, от друга – липсата на големи офис площи и
сливането на бизнеса с бита заради сградите със
смесено предназначение, които преобладават в
центъра на града. Бизнес сградите в периферните
райони на столицата привличат с по-ниски наемни
нива, добри специфики, по-лесен и бърз достъп,
както за служители, така и за клиенти, докато офис
сградите в централните части са предпочитани от
фирми, които имат ежедневна работа с институции.
Според статистиката на Sollers, по-голяма
част от сключените сделки на пазара на офис площи
през последните години, включително и 2014г, се
дължат на препозициониране на компании от стари
офис сгради в нови, които предлагат много повече
удобства и екстри. Основна причина за това са все
още достъпните наемни нива на офис площите.
Основните удобства, които предлагат новите бизнес
сгради, са поддръжка, охрана, паркинг, удобен
градски транспорт и други, а напоследък все попредпочитани стават и удобства от рода на фитнес,
заведения за хранене, кафенета, магазини за
хранителни стоки и т.н. За по-големите компании е
важно сградата да има обособено място, където да
се постави логото на фирмата.
Според статистиката на Sollers, найатрактивните локации за наемане на офис площи в
София са бул. Цариградско шосе, бул. България, бул.
Тодор Александров и бул. Черни връх. През 2015г
със завършването на първи и втори метродиаметри,
се очаква да се увеличи интересът към района на
летище София, Бизнес парк София, Камбаните и
бул. Черни връх, където са ситуирани голяма част от
офис сградите в столицата.
За да задържат вниманието на търсещите,
наемодателите прилагат различни гъвкави търговски
подходи, като гратисни периоди в зависимост
от срока на договора, поетапно увеличаване на
наемната цена, поемане на част или всички разходи
по довършителните работи по интериора и други.
Това допринася за намаляване на времето при
избиране на офис под наем, а също и за намаляване
на процента на незаетост на офис площите.
Една от причините за нарасналото търсене на
офис площи през последната година е значителното
увеличение на броя на заетите в частния сектор, което
се наблюдава към края на третото тримесечие на 2014г

спрямо деветмесечието на последните три
години. Само за година броят им се е увеличил от                                 
1 928 600 до 1 979 500 човека, което е ръст от 2,64%.
В сравнение с третото тримесечие на 2012г и 2011г
е отчетено увеличение съответно от 2,32% и 1%.
Към края на септември 2010г броят на заетите е повисок от броя им през третото тримесечие на 2014г
с 0,24%.
Динамика на броя заети лица в частния сектор (хил.) в
страната към края на третото тримесечие на периода
2010г - 2014г
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И през последната година наемането на
офиси бе за предпочитане от търсещите, за сметка
на закупуването на такива. Покупка на офис площи
се наблюдава предимно от малки компании, които
търсят малки площи. Най-често се заплаща чрез
кредит или в брой плюс кредит. За вземане на
решение за покупка са необходими от три до шест
месеца.
Извън София пазарът на офис площи е
малко по-различен. Като най-атрактивна локация
се очертава топ центърът на градовете. По-ниските
такси за поддръжка са водещи при избора на офис
площи, затова предпочитани са сградите със
смесено предназначение пред бизнес сградите.
Търсят се предимно по-малко площи – от 35 до
150 кв.м.
Цени
Повишеното търсене на качествени офиси
в София през последната година и ниското
предлагане неминуемо се отразиха на наемните
цени на бизнес имотите. През 2014г наемните
нива на първокласните офис площи в столицата
варират от 8 до 14 евро/кв.м, докато предходната
година бяха в рамките от 8 до 12 евро/кв.м. В
морската ни столица наемните цени на офиси
клас А остават непроменени – от 6 до 8 евро/кв.м.
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Наемите на офис сградите клас В в поголемите градове остават стабилни с едва
забележими колебания надолу, както бяхме
прогнозирали предходната година. Статистиката на
Sollers отчита понижение от 0,56% на годишна база
за страната.

Доходност на офис площи клас А и В
2014г.

2013г.

Бургас
Варна

В София наемите на второкласни офис
площи продължават да се движат в рамките от 6 до
8 евро/кв.м, като централните райони продължават
да държат най-високите наемни цени. Във Варна
и Бургас най-скъпите офиси под наем клас В също
се намират в топ центъра на градове. Средно за
столицата е отчетено понижение от 0,15% спрямо
края на 2013г. Във Варна и Бургас спадът на годишна
база е съответно от 1,04% и 0,26%.

Прогнози:

Продажните цени на офис площите клас В в
страната остават стабилни през 2014г. За София те
са в порядъка от 650 до 1100 евро/кв.м, за Варна – от
600 до 1050 евро/кв.м, а за Бургас – от 550 до 800
евро/кв.м.

•
Ниската и забавена активност от страна на
инвеститори   в сегмента и повишеното търсене от
страна на бизнеса на качествени офис площи ще
доведат до драстично намаление на наличните
първокласни свободни площи.

Средна наемна цена (евро/кв.м.) на офис площи клас В
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•
След лекото повишение при наемните
нива на част от офис площите клас А, на което
станахме свидетели през 2014г, тази тенденция
ще се задълбочи през 2015г. Наемните нива на
второкласните офиси ще бъдат стабилни.
•
В по-дългосрочен план, ако наемните цени на
първокласните офиси продължат да растат, може да
се очакват значителни различия между наемите на
офисите клас А и по-ниския клас офиси.
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Доходност
По данни на Sollers средната доходност на
офис площите клас А и В за страната към края на
2014г е 6,40%. В сравнение с предходната година тя
се е понижила средно с 0,02 базисни пункта.
Най-висока средна доходност при офис
площите към края на годината е отчетена в
София- 6,76%, като за година тя се е понижила с
0,01 процентни пункта. Във Варна доходността на
офисите се понижава средно с 0,06 базисни пункта
до 6,23%, а в Бургас – с 0,01 процентни пункта до
6,20%.

•
Данните за издадени разрешения за строеж
на административни сгради и започнато строителство
през 2013 и 2014 година показват, че ако динамиката
на усвояване на офис площи продължи в същите
темпове като през изминалата година, то през 2015г
и особено през 2016г може да се очаква ръст на
наемните цени.
•
Процентът незаети офис площи ще продължи
да намалява през 2015г и се очаква да спадне под
10%.
•
Със завършването на метростанциите по
продължението на първи и втори метродиаметри
в София през следващата година, се очаква
раздвижване на пазара на офиси в района на летище
София, Бизнес парк София, Камбаните и бул. Черни
връх.
•
Търсенето на големите наематели ще е
насочено предимно към най-високия клас офисни
сгради, предлагащи енергийна ефективност, ритейл
зона, фитнес и други придобивки за служителите.
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Икономически параметри на офисите клас А и В към декември 2014г.
Продажна цена
Срок на
Наемна цена
Средна
Град
евро/кв.м. (само
договорите за
евро/кв.м.
доходност (%)
клас В)
наем (години)
София
Варна
Бургас

650-1100
600-1050
550-800

4-14
4-8
3-6

6.76%
6,23%
6.20%

3-5
1-5
1-2
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