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Пазарът на недвижими имоти

 ■ Средният разход на лице от домакинството 
за второто тримесечие на 2019г е 1 401.99 лв., като 
отново наблюдаваме ръст спрямо втората четвърт на 
2018г – с 5.33%.

 ■ Средната работна заплата за страната към 
края на първата половина на 2019г е 1 260 лв. В 
сравнение с три месеца по-рано се забелязва ръст от 
4.3%, а спрямо края на 2018г увеличението е с цели 
7.6%. 4,9% е ръстът в обществения сектор, а 8,6% - в 
частния сектор.

 ■ По данни на БНБ към края на първото 
полугодие на 2019г спестяванията на домакинствата 
в България са общо 53 053 млн. лв., което е ръст от 
1.3% спрямо предходното тримесечие, а в сравнение 
с втората четвърт на 2018г увеличението е с 8.2%.

 ■ По данни на БНБ към края на юни 2019г 
жилищните кредити на домакинствата в България 
са на обща стойност 11 127 млн. лв. Спрямо януари 
същата година се наблюдава ръст на този показател в 
размер на 5.3%

 ■ Към края на юни 2019 г. размерът на 
необслужваните кредити е 198.9 млн. лева. Те 
намаляват с 28.47% (от 278 млн. лева) в сравнение с 
края на юни 2018 г. и с 2,97% (от 205 млн. лева) спрямо 
края на декември 2018 година.

 ■ По данни на националния статистически 
институт брутният вътрешен продукт на България 
достига 28 099.4 млн. лв. към края на второто 
тримесечие на 2019г. Така бележи ръст от 0.6% 
спрямо същото тримесечие на предходната година, 
а спрямо предходното тримесечие нараства с 3.3%.

 ■ Нетният размер на преките чуждестранни 
инвестиции в страната за второто тримесечие 
на 2019г е положителен, в размер на 418.7 
млн. евро. За същия период на 2018г сумата 
е 205.2 млн. евро. За 2018г потокът от преки 
чуждестранни инвестиции в страната възлиза на 
1 744.2 млн. евро,  а за 2017г – 2 314.1 млн. евро.

 ■ Инфлацията в страната за месец юни е -0.6%. 
От началото на годината (спрямо декември 2018г) е 
1.2%. Годишната инфлация спрямо юни 2018г е 2.8%.

 ■ Коефициентът на безработица 
за второто тримесечие на 2019г е 4.2%. 
Спрямо същия период на миналата година 
се наблюдава спад от 1.3 процентни пункта.

 ■ По данните на БНБ основният лихвен 
процент се запазва на ниво 0,0% и през месец юни, 
подобно на предходните три години и половина.

 ■ Средният за страната доход на лице от 
домакинството за второто тримесечие на 2019г е  
1 546.87 лв. Увеличението спрямо същия период на 
предходната година е в размер на 4.95%.

 ■ Издадените разрешителни за строеж  
на жилищни сгради за първата половина на  
2019г са 2 838 на брой, като по този показател 
наблюдаваме ръст спрямо първото полугодие на 
предходната година с 8%.

 ■ През периода януари-юни 2019г. е започнал 
строежът на 2 074 нови сгради, което е с 12%  
повече, отколкото през същия период на 2018г.  
Ръстът в разгънатата застроена площ е в размер  
на 5%.

 ■ Пуснатите в експлоатация жилищни сгради 
през първата половина на 2019г са 1 264 на брой. В 
сравнение с първото полугодие на 2018г наблюдаваме 
ръст на този показател от 10.7%.

 ■ Броят на сделките с недвижими имоти за 
първата половина на 2019г запазва относителна 
стабилност и варира в рамките на 1% - 1.2% спрямо 
2018г и 2017г.

 ■ През първите шест месеца на годината 
продажните и наемните цени на жилищни имоти 
остават стабилни с леки колебания нагоре.

 Този доклад представлява интелектуална собственост на Форос 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.
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Предлагане
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 По данни на Националния статистически 
институт издадените разрешителни за строеж  
на нови жилищни сгради в страната през  
първата половина на 2019г са общо 2 838 броя.  
Това е с 8% повече от същия период на  
предходната година и с 4% повече от  
първата половина на 2017г. Това говори за  
успокояване на пазара и навлизане в период на 
стабилност.

 Броят на жилищните единици с новоиздадени 
разрешения за строеж в страната показва по- 
сериозно повишение през първите полугодия  
на последните 3 години, като спрямо 2018г,  
2017г и 2016г то е съответно 13%, 55% и  
107%. От това става ясно, че предприемачите през 
последните години предпочитат да строят все по-
големи сгради, съответно – да правят по-големи 
инвестиции. 

 Обръщайки поглед към разгънатата  
застроена площ на сградите, които предстои  
да се строят в страната, прави впечатление, че 
трендът се доближава до този на жилищните  
единици. Докато през първата половина на 2017г този 
показател е бил на ниво от 1 376 504 кв.м., а през 
2018г – 1 839 654 кв.м., тази година психологическата 
граница от 2 милиона вече е премината и ставаме 
свидетели на ръст спрямо 2018г и 2017г съответно с 
15% и 53%. 

 Издадените разрешителни за строеж 
на нови жилищни сгради във Варна и Бургас се  
движат по-скоро стабилно през първите  
полугодия на последните 3 години със стойности 
между 220 и 250 броя и за двата града.  
Първенецът по издадени разрешителни за  
първата половина на 2019г е Пловдив с 483 
разрешителни за строеж на жилищни сгради, 
задминаващ по този показател дори София  
с нейните 450 броя. Ръстът за Пловдив спрямо  
първите шест месеца на 2018г, 2017г и 2016г е 
съответно 21.05%, 24.16% и 59.41%, а за София – 
6.59%, 23.63% и 38.46%.

 Този доклад представлява интелектуална собственост на Форос 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.
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Започнато строителство на нови жилищни сгради 
през първото шестмесечие на 2019 година

Източник: НСИ

 През първата половина на 2019г е започнало 
строителството на 2 074 нови жилищни сгради, което е с 
12% повече спрямо същия период на предходната година 
и с 8% повече спрямо първото полугодие на 2017г. Ръстът 
на този показател през 2017г спрямо 2016г беше цели 
33.6%. В последните 2 години наблюдаваме относително 
стабилизиране на стойностите на този показател.

 Жилищните единици в страната със започнато 
строителство през първите шест месеца на 2019г са 10 131, 
което е с 2% по-малко от същия период на предходната 
година.  Спрямо първите полугодия на 2017г и 2016г е 
регистриран ръст съответно от 43% и 82%.

 Жилищните сгради в столицата със започнат 
строеж през първото полугодие на 2019г са с 23% повече 
спрямо съответния период на предходната година. Ръстът 
спрямо 2017г и 2016г е съответно 37% и 61%. В Бургас и 
Варна също е отчетен ръст спрямо първите шест месеца 
на 2018г, 2017г и 2016г съответно от 3%, 6%,15% за Бургас 
и 11%, 16%, 17% за Варна. В Пловдив ръстът спрямо 2018г 
е едва 4%, а спрямо 2017г е регистриран минимален спад 
от 2%. 

 По данни на националния статистически институт 
през първото полугодие на 2019г пуснати в експлоатация 
в България са общо 1 267 жилищни сгради. Наблюдава се 
ръст спрямо втората половина на 2018г в размер на 7.2%, 
а в сравнение с първото полугодие на 2018г увеличението 
е от цели 11%. 

 Впечатление прави, че Варна заема водещата 
позиция по брой завършени сгради през периода – 183 
броя, следвана от Пловдив и Бургас с по 140, а София е 
чак на четвърто място със 78 сгради. Във Варна и Бургас 
е регистриран ръст спрямо същия период на предходната 
година съответно от 18.06% и 1.4%. В столицата въведените 
в експлоатация жилищни сгради са близо три пъти повече 
спрямо Н1 2018г, а в Пловдив е отчетен спад от 22,22%.

 През първите шест месеца на 2019г се 
завършват предимно дву- и тристайни апартаменти, като 
относителният дял на жилищните единици с три стаи е 
36%, а на тези с две – 35%.

 Този доклад представлява интелектуална собственост на Форос 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.

Област брой 
сгради

брой 
жилищни 
единици

РЗП в 
кв.м.

Общо за страната 10131 16288 2111374
София-град 3861 6552 788214
Бургас 1019 1065 116572
Варна 1227 1450 274281
Велико Търново 199 231 36844
Русе 62 197 25949
Пловдив 674 2668 324653
Стара Загора 335 819 100518

Източник: НСИ
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 През първите шест месеца на 2019г се 
наблюдава по-голям обем на предлагането на жилищни 
имоти спрямо предходни периоди заради високата 
строителна активност, на която сме свидетели. Освен 
засиленото строителство, причина за увеличеното 
предлагане са и очакванията на собствениците 
за сравнително по-слаб период за икономиката. 
Предпоставка за това е прогнозираното увеличение 
на лихвените нива и достигането на пазара до фаза 
на зрялост. В момента на пазара излизат имоти, 
придобити преди 7-8 години с цел реализиране на 
печалба при препродажба. Търсените ценови нива 
вече са достигнати и пазарната реалност отговаря на 
желанията на предлагащите.

 Според статистиката на Форос, около 65% от 
имотите, които се предлагат на вторичния пазар, са 
собствени, 15% са имоти с проблем при плащането 
на кредит, 10% -  имоти, придобити от банки, и 10% - 
наследствени имоти.

Източник: НСИ

 Този доклад представлява интелектуална собственост на Форос 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.

 В столицата предлагането е фокусирано 
предимно върху южните райони, където строителството 
е най-засилено, както и във вече застроените квартали 
като Младост, Надежда, Люлин. Във Варна най-голям 
обем жилища за продажба има в квартали като Бриз, 
Левски, Чайка, Възраждане, а в Бургас – Славейков, 
Братя Миладинови, Лазур, Изгрев, Възраждане.

 Стойността на полезната площ на въведените в 
експлоатация жилищни единици в страната през първото 
шестмесечие на 2019г е 410 254 кв.м. На годишна база е 
регистриран ръст от 16%. 

 Средната полезна площ на едно жилище, въведено 
в експлоатация през първите шест месеца на 2019г, е 87.23 
кв.м. За разглежданите месеци на 2018г. тази площ е 92.89 
кв.м., т.е. в началото на 2019г. се наблюдава намаляване 
на полезната площ на едно жилище с 6,09%.

 В последните няколко години на пазара се 
появяват все повече жилища, от които търсещите могат да 
избират. Това е предпоставка за инвеститорите да влагат 
по-качествени материали в строителството, търсейки 
вниманието на купувачите, които пък от своя страна 
стават все по-придирчиви към бъдещия си дом. При 
разнообразието, което е налице на пазара, строителите 
нямат друг избор, освен да предлагат качествени жилища, 
ако искат да ги реализират бързо и на добра цена. Преди 
4-5 години трудно се намираха жилища на среден етаж 
с добро изложение и функционално разпределение 
на площта. В момента подобни параметри се намират 
относително лесно. Множеството нови сгради, които се 
строят, предлагат достатъчно удобства, за да задоволят и 
най-претенциозния купувач. В ценово отношение по-скъпи 
остават жилищата с източно и южно изложение. На по-
ниска цена могат да се намерят северни имоти на първи 
или последен етаж.

Източник: Форос
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 По данни на Форос в София преобладава 
предлагането на нови тухлени жилищни имоти (под 
5 години). През първите шест месеца на 2019г около 
80% са предлаганите жилища ново строителство, 15% - 
старо строителство (стара тухла, ЕПК и ПК) и едва 5% 
са панелните жилищни имоти, предлагани на пазара. 
В по-големите градове извън столицата като Варна, 
Бургас и Пловдив също преобладава предлагането на 
ново строителство – 55%, следвано от старо – 30% и  
панелно – 15%. 

 По данни на Форос предлаганите жилищни 
имоти в страната са предимно с една или две спални с 
площ между 70 кв.м. и 140 кв.м.

 Към края на август 2019г от частни съдебни 
изпълнители се предлагат 1 055 жилищни имота, 82 
от които са в София, 19 – в Пловдив, 40 – във Варна, 
16 – в Бургас, 13 – в Русе, 14 – в Стара Загора, 22 – в 
Плевен, 25 – в Добрич. Като относителен дял от всички 
предлагани имоти на пазара тези от ЧСИ заемат твърде 
незначителна част, за да окажат влияние на пазара.
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 Според данните на Агенция по вписванията, 
броят на сключените сделки за покупко- 
продажба на недвижими имоти за първото  
полугодие на 2019г за страната е 92 506.  
След връхната точка при броя сделки през  
2015г и 2016г, наблюдаваме относителна  
стабилност при този показател през първите  
половини на последните три години. Забелязва се 
минимален спад в сравнение с първото полугодие 
на 2018г в размер на 1.2%. В сравнение с първата 
половина на 2017г наблюдаваме повишение с  
почти 1%. Спрямо първите полугодия на 2016г, 2015г и 
2014г се забелязва понижение съответно с 6.7%, 9.7% 
и 2.8%.

 Този доклад представлява интелектуална собственост на Форос 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.

Източник: Форос Източник: Форос
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Източник: Агенция по вписвания
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 През периода не са регистрирани големи 
колебания в броя на сключените сделки, както в 
страната, така и в повечето областни градове. Най-
голям спад в броя на сключените сделки на годишна 
база е отчетен в Разград и Пловдив, съответно от 17% 
и 12%, а най-висок ръст – в Кърджали – 10%. В София 
сключените сделки се увеличават с 4%, във Варна – 
с 2%, в Бургас и в Пазарджик – с по 7%, във Велико 
Търново – с 6%, в Стара Загора – с 5%.

Източник: Агенцията по вписвания

 Пазарът на земеделска земя продължава да 
бъде най-динамичен и развиващ се и през изминалата 
година. През 2013г. в 68,46% от сключените сделки 
за покупко-продажба е участвал поземлен имот. В 
сравнение с 2012г. се наблюдава намаление от 0,69 
процентни пункта. Въпреки отчетения спад в броя 
на сделките, се очаква цената на земеделската земя 
да продължи да расте и през 2014г. За последните  
три години цената се е покачила с 34% към края на 
2013г. 

 Друга група купувачи на по-малки жилища 
са младите двойки с едно дете или без деца, които 
закупуват първо жилище с идеята да се преместят 
в по-голямо при евентуално увеличаване броя на 
членовете в семейството в бъдеще. Това отново са 
модерно мислещи млади хора, които се насочват почти 
изцяло към новопостроени сгради.

 Типът строителство, което се търси в големите 
градове, е предимно ново – тухла, построена след 
2014г. Близо 80% от софиянци предпочитат ново 
строителство, а и предлагане на такова не липсва. 
Нефункционалното разпределение, което беше 
основен недостатък на новото строителство преди 10 
години, вече е преодоляно. Проектите вече се изготвят 
и осъществяват много по-рационално, избягвайки 
неизползваемите площи и ограничавайки артистизма 
на архитекта за сметка на функционалността на 
жилището.

 Затворените комплекси представляват особен 
интерес със своите зелени площи, детски кътове, 
видеонаблюдение, жива охрана и добре поддържани 
общи части. Подобни проекти привличат купувачите 
и с наличието на достатъчно паркоместа, тъй като 
много семейства имат повече от един автомобил и 
трудно намират свободно място около дома след края 
на работния ден. В някои затворени комплекси дори 
се предлагат места за паркиране под наем на външни 
лица, което пък им дава достъп и до останалите 
съоръжения зад оградата – детски площадки, фитнес 
съоръжения, зони за отдих. 

 Този доклад представлява интелектуална собственост на Форос 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.

 Верни на традицията от предходни години, 
хората търсят най-вече двустайни и тристайни 
жилища. Фокусът на търсенето на повечето купувачи 
е върху имоти с площ от 70-90 кв.м. до 100-140 кв.м. 
По-големите апартаменти се търсят предимно в 
София от семейства с две и повече деца, като основен 
аргумент за смяната на малкия апартамент с по-голям 
е желаната самостоятелност за всяко от децата. По-
малките апартаменти – едностайни, ателиета, студиа, 
се търсят в огромната си част с цел инвестиция и 
отдаване под наем. Търсенето на подобни апартаменти 
е фокусирано по Черноморието, планинските курорти 
и в близост до големите университети в големите 
градове.
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 Малка група хора все още не вярват на новото 
строителство и предпочитат старото, като считат, че 
то е по-качествено и с по-добро разпределение на 
площите. 

 Панелни жилища се търсят предимно в по-
малките градове в провинцията, както и от хора с по-
малки финансови възможности в столицата. Хората, 
търсещи панелни жилища, са фокусирани в по-ниския 
ценови сегмент, предпочитащи да изплащат кредит 
с месечни вноски, близки до сумата на наема, който 
биха плащали за аналогичен имот. По този начин си 
гарантират, че след време ще имат собствено жилище, 
което да обитават без особени разходи.

 И през първата половина на 2019г продължава 
отчетливо да се откроява групата на купувачите с 
цел миграция. Все още е налице тенденцията на 
предвижване от малки към големи градове. Все повече 
семейства търсят по-добра реализация в столицата 
или в по-големите областни центрове.

 Все по-голяма популярност набират 
новозастроените квартали като Манастирски ливади, 
Витоша, Овча купел в столицата. Прави впечатление, 
че там жилище намират предимно млади семейства 
с деца, въпреки че на този етап кварталите не са 
достатъчно облагородени, на места няма тротоари, 
липсват зелени площи, детски площадки, детски 
градини и училища. Купувачите разчитат с времето 
тези недостатъци да се изчистят, но това вероятно ще 
отнеме между 5 и 10 години за различните квартали.

 През първата половина на 2019г се забелязва 
скок в търсенето на имоти по Черноморието. Това е 
продължение на тенденцията от последните няколко 
години, като все повече хора започват да търсят 
ваканционен имот – както с цел инвестиция, така 
и за лично ползване. С предимство, разбира се, са 
търсещите с цел отдаване под наем. Впечатление 
прави, че освен обичайните руски, украински и други 
чужди граждани, българите заемат все по-голям дял в 
търсенето на имоти по морето. Фокусът на търсещите 
все още е в по-малките имоти – едно- и двустайни 
апартаменти и студиа, като цените варират съответно 
между 25 000 – 30 000 евро и 16 000 – 18 000 евро.

 През първото шестмесечие на 2019г, времето 
за търсене на имот е между 1 – 2 месеца, като  
за това време се правят средно между 7-8 
огледа, докато се вземе решение за покупка.  
Отстъпките, които се договарят от обявената 
цена са минимални – в рамките на 5-7%, като  
се очаква процентът на корекция да се увеличава в 
бъдеще.

 През първата половина на 2019г продължава 
тенденцията в столицата търсещите да се  
пренасочват към по-високия ценови сегмент.  
Сделките на стойност над 100 000 евро се  
превърнаха в нещо нормално, като хората  
вече търсят все по-големи и по-качествени  
имоти, които не липсват на пазара, имайки предвид 
засиленото предлагане.

 Търсене има и за къщи, но там фокусът е в 
по-ниския ценови диапазон – предимно до 150 000  
евро. Най-желаните локации отново са населените 
места в близост до София, обезпечени с бързи 
транспортни връзки с града, както и кварталите 
Симеоново, Драгалевци и Бояна. Все повече 
хора предпочитат спокойствието на покрайнините 
пред натоварения и шумен живот в града.  
Самостоятелността и тишината, които предоставя 
къщата с двор, са основните аргументи на търсещите 
подобен имот. 

 Търсенето на жилищни имоти „на зелено”  
остава устойчиво през периода. Болшинството 
замразени след 2010г проекти се рестартират 
и завършват. Ценовото предимство, което дава 
предварителната покупка остава силна мотивация 
за търсещите ново жилище. Възходящото  
движение на имотния пазар и икономиката  
като цяло пък дава усещане за сигурност и  
спокойствие, че инвестицията ще се реализира до 
край. Търсещите, които са решили да закупят жилище 
„на зелено” все пак трябва да знаят, че подобно 
търсене крие рискове от евентуални проблеми с 
някои инвеститори и трябва да бъдат внимателни при 
подписването на договори, особено по отношение на 
правната част.

 Този доклад представлява интелектуална собственост на Форос 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.
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Цени и доходност

 По данни на Форос през първите шест месеца 
на годината продължава тенденцията на растеж в  
ценовите нива на жилищните имоти в страната като се 
забелязва забавяне в темпа му. Регистрираният ръст за 
страната на годишна база е от 3.21%. Очаква се темпът 
на растеж да продължи да се забавя и в следващите 
няколко години.

 Според статистиката на Форос средната 
продажна цена на кв.м. жилищна площ в столицата 
в края на шестмесечието е 1 190 евро и бележи  
минимален ръст от малко над 1% спрямо първите 
шест месеца на миналата година. Във Варна и Бургас 
е отчетено повишение на годишна база съответно 
от 3.89% и 4.21%, като средната продажна цена за  
периода е, както следва: 860 евро/кв.м. във Варна и 
820 евро/кв.м. в Бургас. В Пловдив средната цена на 
жилищата достига 790 евро/кв.м. с ръст от 4.35% спрямо 
края на юни 2018г.

Град монолит тухла панел Средна цена  
(евро/кв.м.)

София 1200 1290 1080 1190
Варна 870 810 805 860
Бургас 860 800 800 820
Пловдив 810 790 770 790

Средни продажни цени на жилищни имоти към края на юни 2019г.

Източник: Форос

 „Покупателната сила на средната работна 
заплата, измерена в кв.м. жилищна площ” средно 
за страната към края на юни достига 1.48 кв.м. 
Стойността на този показател за София, Варна, 
Бургас и Пловдив е, както следва: 1.45 кв.м., 1.39 
кв.м., 1.18 кв.м. и 1.44 кв.м.

 „Покупателната сила на минималната 
работна заплата в кв.м. жилищна площ” средно за 
страната към края на юни 2019г е 0,66 кв.м.

 Този доклад представлява интелектуална собственост на Форос 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.

 По данни на Форос преобладаващата цел за 
покупка на жилищен имот е за собствено ползване – 80% 
и около 20% е с цел последваща продажба или отдаване 
под наем. Търсене с цел доходност е фокусирано 
предимно в по-големите градове на страната.

 Статистиката на Форос показва, че през 
последните шест месеца на годината половината от 
купувачите предпочитат да закупят имот със собствени 
средства, останалите използват кредит. Процентът на 
самоучастие при покупка е между 20-30%.

Източник: Форос
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Средната доходност на жилищните имоти в  
по-големите градове към края на първото  
полугодие е 5-6% на годишна база. В София 
доходността е най-висока – 6.28%, във Варна  
и Бургас – 6%, а в Пловдив – 5.92%. Подобни са 
стойностите в почти всички областни градове.  
В по-малките населени места, където икономиката  
е по-слаба и населението намалява, логично и 
доходността е по-ниска.

Източник: Форос

Пазарът на наеми

 Тенденцията на засилено предлагане 
на имоти под наем, която се наблюдава през  
последните 4-5 години продължава да е актуална и 
през първите шест месеца на 2019г. През периода 
завишено предлагане на жилищни имоти под наем 
има от дребни инвеститори с цел доходност и 
спестявания. 

 По данни на Форос през първата половина 
на 2019г. в по-големите градове на страната като  
София, Пловдив, Варна и Бургас под  
наем се предлагат предимно жилища ново 
строителство – около 70%. Делът на панелните 
жилища е около 30%, а на старите тухлени 
апартаменти – около 4-5%. 

 В по-малките градове предлагането е 
предимно на стари тухлени жилища – около 45%, а 
новата тухла и панелът разделят съответно 35% и 
20%.

 От гледна точка на обзавеждането 
първенството държат обзаведените жилища  
с над 60%, следвани от необзаведените – с  
30%, а най-малко са луксозно обзаведените –  
под 15%.

 По отношение на районите, в които е 
фокусирано търсенето на жилища под наем, 
прави впечатление, че основните признаци като 
близост до спирки на градския транспорт, големи  
супермаркети и паркове, биват допълнени 
от изисквания, свързани с месторабота,  
университет или училища на децата. Имайки 
предвид, че значителен процент от наемателите са 
млади семейства и студенти, близостта до учебни 
заведения е съвсем логичен аргумент.

 Болшинството от търсещите имот под наем 
се целят в ценовия диапазон между 300 и 500 евро 
на месец. На подобна цена могат да се намерят 
двустайни апартаменти в по-големите градове, 
включително в повечето квартали на София.

 Не липсват и наематели на луксозни 
имоти, като това са предимно висши мениджъри в 
чуждестранни компании, добре печелещи хора със 
собствен бизнес, дипломати и др.

 Този доклад представлява интелектуална собственост на Форос 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.
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 Времето за търсене и наемане на имот е 
средно около месец, като в този период са нужни 3-4 
огледа, при положение, че брокерът е професионалист 
с достатъчно опит, който да подбере достатъчно добри 
предложения, от които клиентът да избира. До сделка 
се стига сравнително бързо, като отстъпката, която 
се прави от офертната цена е в рамките на не повече 
от 3-5%. Срокът, за който се сключват договорите, 
обикновено е една година.

 В групата на чужденците-наематели се 
открояват чуждестранните студенти, които търсят 
жилища в близост до съответните университети. Те 
обикновено разполагат със сравнително по-голям 
бюджет и се фокусират върху по-луксозни имоти.

 Средни наемни цени на жилищни имоти към края на юни 2019г
Град Обзаведен Необзаведен Лукс Средно

София 6,2 5,6 6,9 6,23
Варна 4,1 3,8 5,1 4,3
Бургас 4,1 3,6 4,8 4,1
Пловдив 3,9 3,4 4,3 3,9

 През последните шест месеца на 2019г 
продължаваме да сме свидетели на покачване на 
наемните цени в някои райони на столицата. Това 
логично се отразява негативно на търсенето на  
жилища под наем. Очаква се наемите да останат 
стабилни в следващите месеци до края на  
годината с леки колебания нагоре, а в по-дългосрочен 
план – ръстът спира и наемите ще започнат да  
спадат.

 Към края на първото полугодие на 2019г 
наемните цени на предлаганите едностайни и 
двустайни жилища в столицата са между 300 и 500 
евро. Във Варна, Бургас и Пловдив наемите за същия 
тип имот са между 150 евро и 350 евро.

 Този доклад представлява интелектуална собственост на Форос 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.

Източник: Форос

Ипотечни кредити

 През първата половина на 2019г броят на 
ипотеките във всички областни градове рязко спада в 
сравнение със същия период на миналата година. В 
национален мащаб ипотеките намаляват с цели 34%. 
В София намалението е с 21%, в Пловдив – с 27%, във 
Варна – с 29%, а в Бургас – с цели 35%.

 По данни на БНБ през юни 2019г. лихвените 
проценти по новоотпуснатите жилищни кредити в лева 
регистрират лек спад от 0,16 процентни пункта до 3.83% 
спрямо декември 2018г, а в сравнение с година назад 
(юни 2018г) се наблюдава намаление от 0,45 базисни 
пункта.

 При лихвените проценти по новоотпуснатите 
жилищни кредити в евро се наблюдава понижение 
с 0,14 базисни пункта до 5,03% спрямо декември 
предходната година и с 0,37 базисни пункта спрямо 
юни 2018г. 

Източник: Агенция по вписвания
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Обзор на Пазара на Жилищни Имоти

 Този доклад представлява интелектуална собственост на Форос 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.

Прогнози 

• Очаква се строителната активност в сегмента 
да остане висока и през следващите шест месеца на 
годината.

• Очаква се темпът на растеж на цените 
на жилищни имоти да продължи да се забавя в 
следващите месеци на годината.

• Очаква се наемите да останат стабилни 
в следващите месеци до края на годината с леки 
колебания нагоре, а в по-дългосрочен план – ръстът 
спира и наемите ще започнат да спадат.

• Очаква се процентът на корекция от продажната 
цена да започне да расте в следващите месеци.
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