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СОФИЯ 
ОСНОВНИ ПАЗАРНИ ТЕНДЕНЦИИ

360,200 2м

Липсват започнати 
проекти през Q1

Обем на 
отдаваеми площи

1,87 
234,000 м   

завършени през Q1

Клас A Клас Б

София 
акценти

Отдаваеми площи

Свободни площи

Активно предлагани 

Офертни наемни нива

21,09 млн. м

15,24%
2392,500 м

€  11 - 14
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ФИЗИЧЕСКИ СВОБОДНИТЕ ПЛОЩИ 
ДОСТИГАТ 15%
Свободните площи клас А бележат ръст от 2.5% 
спрямо предходното тримесечие. Нивото на 
свободни площи клас В остава почти непро-
менено, като може да се очаква увеличение към 
края на 2021г.

ПАЗАРНА СЕГМЕНТАЦИЯ ПО РАЙОНИ
Въпреки че не се наблюдава съществена промяна в 
средните офертни нива, наемните нива се 
различават осезаемо в отделните райони, особено 
в тези с по-висок обем на активно предлагани 
площи. 

ОФЕРТНИТЕ НИВA ОСТАВАТ 
НЕПРОМЕНЕНИ. РАЗЛИКАТА МЕЖДУ 
ОФЕРТНИ И ПОСТИЖИМИ НАЕМИ 
РАСТЕ 
Средните офертни нива остават непроменени 
въпреки пазарния натиск, докато разликата 
между офертни и постижими наеми продължава 
да се увеличава.

НЕГОЛЯМ ОБЕМ НОВИ ОФИС ПЛОЩИ И 
СОЛИДЕН ОБЕМ НА СТРОИТЕЛСТВО ДО 
КРАЯ НА ГОДИНАТА 
Приблизително 34,000 кв. м. са получили раз-
решение за ползване през първото тримесечие на 
2020г. Общо 192,900 кв. м. ще бъдат реализирани 
до края на 2021г.
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Отдадени площи 
преди Акт 16:

Очаквани офис площи
Предварително 
отдадени площи в %



През първото тримесечие бяха завършени сравнително 
малък обем нови офис площи – общо 34,000 кв. м., които са 
концентрирани в 3 проекта в районите на бул. Цариградско 
шосе, бул. България и Централен Бизнес Район. В следствие, 
пазарът на отдаваеми площи се увеличи до 1,87 млн. кв.м.

ПРЕДЛАГАНЕ

Допълнителни 192,900 кв. м. нови офис площи са предвидени 
да получат разрешение за ползване до края на 2021г. Тези 
площи се равняват на 54% от строителната активност.

33% от тези площи се очаква да бъдат завършени в района на 
бул. Цариградско шосе, 24% - в района на Бизнес Парк 
София, 19% - в Хладилника, 10% - в Изток/Изгрев и около 12% в 
Централен Бизнес Район и Широк Център.

20% от предвидените за реализация през 2021г. проекти вече 
са отдадени под наем. С най-голям дял на отдадените под 
наем площи е районът на Изток/Изгрев с 57%.

Общата строителна активност в София се равнява на 
360,200 кв. м. Няколко офис проекта с обща надземна площ 
от 40,000 кв. м.  са получили разрешение за строеж през 
първото тримесечие и очакват първа копка по-късно тази 
година.  

Замразено е строителството на около 57,900 кв. м. офис 
площи.

СТРОИТЕЛНА АКТИВНОСТ

Обемът новонаети площи през първото тримесечие е 20,800 
кв. м., бележейки 23% спад спрямо новонаетите площи през 
Q4 2020 (27,000 кв. м.) Въпреки това, последното 
тримесечие на всяка година исторически е с високи 
стойности и реален спад не може да бъде отчетен. Наблюдава 
се завишен брой започнати проекти за релокация, 
изпращайки сигнал за първи признаци за възстановяване на 
пазара.

ТЪРСЕНЕ

ТЪРСЕНЕ | ПРОГНОЗА
Въпреки повишеното ниво на започнати проекти, все още 
пазарът е в ранен стадий на възстановяване. За по-голямата 
част от ползвателите, общото ниво на несигурност води до 
повече нужно време за планиране и вземане на решения. 
Следователно проектите по релокация са значително по-
времеемки, а рискът от преждевременни забавяния – 
завишен.

Гъвкавостта на договорите за наем е от все по-ключово 
значение за наемателите, което води до натиск за по-кратки 
непрекъсваеми срокове.

Предизвикани  от  тези  условия ,  гъвкавостта  на 
наемодателите е обект на висока пазарна сегментация, 
зависеща от редица фактори, включително динамика на 
търсене и предлагане, вътрешна конкуренция, процент на 
заетост на сградите, и разбира се, качество на сградни 
системи. 12.99%
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НОВОНАЕТИ ПЛОЩИ: 
РАЗБИВКА ПО РАЙОНИ 
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СТРОИТЕЛНА АКТИВНОСТ 
2021: РАЗБИВКА ПО РАЙОНИ

3
%

192,900 
кв. м.

Обща 
строителна 

активност 2021

Цариградско 
шосе

Район на 
Бизнес 
Парк

Хладилника

Изток
Изгрев

Широк 
център

Централен 
Бизнес 
Район

Бул. 
България

ЗНАЧИМИ ОФИС ПРОЕКТИ 
2021 (20,000+ кв. м.)

NV Tower

Garitage Park (Building D)

Park Lane

Balkan Business Center

Synergy Tower

20.000m²

20.000m²

22.600m²

29.000m²

32.200m²

Q2 2021

Q2 2021

Q2 2021

Q2 2021

Q3 2021

Сграда Приблизителна 
офис площ

Очаквано 
завършване

Цариградско 
шосе Хладилника

Широк 
център

Изток
Изгрев

Централен 
Бизнес 
Район Район на 

Бизнес 
Парк

Бул. 
България



ОБОБЩЕНИЕ

Наемните нива във всички райони на пазара все 
още са поставени под натиск. Въпреки това, 
почти не се наблюдава разлика в офертните нива 
през последното тримесечие.

Очевидна е по-високата гъвкавост от страна на 
наемодателите в районите с по-висок процент 
свободни площи. Последното е особено  
валидно за сгради,  изоставащи спрямо 
конкурентите си по отношение на качество на 
сградни системи, наличие на удобства и достъп 
до градски транспорт в района. 
Офертните нива за клас А сгради остават между 
11.00 – 14.00 евро на кв. м. за всички райони с 
малки изключения.

Няма промяна и в наемните нива за сгради клас B. 
Последните са в диапазона между 9.00 – 12.50 
евро в централна София, като намаляват в по-
отдалечените райони, достигайки 6.00 – 11.00 
евро.

НАЕМНИ НИВА
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След предизвикателствата, породени от 
пандемията през 2020г., инвеститорите се 
надяват пазарът на офис площи да започне 
възстановяването си през първото полугодие на 
2021г. Макар да се наблюдава по-висока 
активност от страна на наемателите, все още 
пазарът не може да достигне обема на 
трансакции от предишни години. 

Дискусията за бъдещето на работното място и 
влиянието му върху пазара все още предизвиква 
поляризирани реакции. Наемателите далеч не са 
единодушни в политиките си - една част изцяло 
са възприели дистанционния модел на работа, а 
други се доверяват на по-балансирания 
хибриден модел между работа от вкъщи и 
посещение на офиса.

Не на последно място, трябва да вземем предвид, 
че стратегиите по отношение на работното място 
се тестват в реално време, вследствие на което 
краткосрочните и средносрочни планове на 
наемателите биват адаптирани в движение. В 
резултат на това, нивото на несигурност най-
вероятно ще остане високо, докато не бъде 
установен по-устойчив модел на работа. Важно е 
участниците на пазара да бъдат подготвени, че 
пътят към възстановяване може да не е толкова 
лек и праволинеен, колкото са се надявали.

36

СВОБОДНИ И АКТИВНО 
ПРЕДЛАГАНИ ПЛОЩИ
Делът на физически свободните площи достигна 15.09%, 
които се равняват на 282,000 кв. м. Увеличението спрямо 
предходното тримесечие е в размер на 32,000 кв. м. 
Поради високия обем свободни площи в новозавършените 
три проекта, свободните клас А площи (15,24%) вече 
надминават тези от клас В (14,87%). Интересен е фактът, че 
по-голямата част от свободните площи са концентрирани 
в няколко на брой сгради, при изключването на които, 
делът на физически свободните площи ще спадне до близо 
10%.

Вземайки предвид очакваното ниско нетно усвояване на 
площи през 2021г., както и ниските нива на отдадени 
площи преди Акт 16 е вероятно да станем свидетели на 
допълнително увеличение на свободните клас А площи с 
3% до края на годината.

Обемът на активно предлаганите площи, които се 
конкурират за наематели е 518,600 кв. м. От тях 393,000 кв. 
м. са в сгради клас А, а 125,600 кв. м. – в клас В. Повече от 
52% от свободните клас А площи се помещават в офис 
сгради, очакващи да получат Акт 16 до средата на 2022г. 

КАРТА НА СТРОИТЕЛНАТА АКТИВНОСT

ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

ШИРОК ЦЕНТЪР

ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ

ХЛАДИЛНИКА

БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ

БУЛ. БЪЛГАРИЯ

Строителна 
активност

*Активно 
предлагани 
площи

Средни наемни 
нива Клас A

Средни наемни 
нива Клас B

*Включва активно предлагани площи в процес на строителство, които ще бъдат завършени до средата на 2022г.
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ИНВЕСТИЦИОНЕН ПАЗАР: ОФИС ПЛОЩИ 

AЗАВИШЕН ИНТЕРЕС ОТ ИНВЕСТИТОРИ 
Ниските лихвени проценти и наличността на 
средства насърчават инвеститорите към 
потенциални придобивания.

Поради отрицателно влияние на Covid-19 върху 
пазара на офис площи през 2020г., инвестициите в 
офис проекти и земя за строителство на офис площи в 
София достигнаха по-малко от 95 млн. евро. 
Комбинацията от пандемия, висока строителна 
активност и несигурност от страна на търсенето 
увеличиха възприятията за риск в сектора на дългово 
финансиране, което от своя страна направи 
кредитните институции по-предпазливи.

По-голямата част от инвеститорите промениха 
политиките си към по-консервативни, що се отнася до 
рисковия им подход и се интересуват основно от 
напълно отдадени под наем, първокласни имоти в 
разработени офис локации. Тъй като офис сегментът 
е в ранните си етапи на възстановяване, наблюдаваме 
някои от утвърдените офис инвеститори да проявяват 
повишен апетит към секторите на логистика, жилища 
и земя, като форма на диверсификация на техния 
портфейл. От друга страна, опортюнистичните 
инвеститори целят да извлекат максимума от 
ситуацията и активно търсят отстъпки в най-
засегнатите пазарни сегменти.

ПРЕГЛЕД
Забелязва се засилено несъответствие между 
очакванията на продавачи и купувачи по 
отношение на постижима доходност на пазара на 
офис инвестиции. От една страна, купувачите 
отчитат риска от по-висок процент свободни 
площи, поради политиките за работа от вкъщи, като 
фокусират усилията си върху клас А активи. От 
друга страна, ниските лихвени проценти, в 
комбинация с нарастващите цени на земя, 
строителство и труд, подтикват продавачите да 
изискат по-ниска доходност, което съответно води 
до по-високи офертни цени.

Въпреки това, инвеститорите ще се стремят да 
вложат високия обем натрупан капитал с цел 
запазване на стойността, поради очакванията за 
потенциална инфлация в бъдеще. За момента, 
повечето от тях са все още са във фаза на 
идентифициране на потенциални имоти и не са 
много желаещите да реализират сделка, преди да 
получат повече яснота за изхода от пандемията.

ПРОГНОЗА

ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА ОФИС ИНВЕСТИЦИИ: 2018-2021*

Строителни предприемачи

Частни компании за инвестиции в недвижими имоти

Частни инвестиционни фондове за недвижими имоти

Физически лица

Други**

АДСИЦ

Строителни предприемачи

Банкови институции

Частни компании за инвестиции в недвижими имоти

Частни инвестиционни фондове за недвижими имоти

Профил на 
продавачите

22,80%

16,87%

11,10%

6,56%

5,00%
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Профил на 
купувачите

12,68%

8,02%

7,17%

5,51%

4,29%

62,33%
Местни

37,67%

Межд.

61,70%

38,30%

10,35%

8,93%

8,88%

5,39%

4,76%

Частни компании за инвестиции в недвижими имоти

Строителни предприемачи

Банкови институции

Други**

АДСИЦ

30,10%

11,31%

9,46%

8,72%

2,13%

Частни инвестиционни фондове за недвижими имоти

Частни компании за инвестиции в недвижими имоти

АДСИЦ

Банкови институции

Други**

НИСКОРИСКОВИТЕ ИНВЕСТИЦИИ 
ОСТАВАТ ПРЕДПОЧИТАНИ  
Инвеститорите фокусират вниманието си върху 
активи от клас А в обособени локации, с нисък 
процент свободни площи и висок интерес от 
страна на наемателите.

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ТЪРСЕНА И 
ПРЕДЛАГАНА ДОХОДНОСТ Е 
ЗАБЕЛЕЖИМА
Собствениците не изпитват натиск да продават, 
докато купувачите търсят атрактивна 
възвръщаемост.

ИНВЕСТИТОРИТЕ В ОФИС ПЛОЩИ 
ЦЕЛЯТ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА 
ПОРТФОЛИОТО СИ
По-голям интерес привличат сегменти като 
логистичния, жилищния и търговските паркове.

*Други включва:    Банкови институции, Физически лица, Държавни и общински учреждения, Корпорации, Строителни предприемачи и 

Акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ).

*Проучването включва само сделки за офис имоти и земя за строителство на офис сгради през периода Q1 2018 - Q1 2021.

СОФИЯ

Местни

Межд.



Консултиране 
на наематели:

Избор на нов офис

Предоговаряне на настоящи условия

Сравнение на настоящи условия с пазарни нива

Анализ - релокация или предоговаряне

Стратегическо планиране

Преотдаване, прехвърляне или освобождаване на площи

Водещ консултант

Стратегия за отдаване под наем

Консултиране за офертни условия

Анализ на конкуренция

Управление на довършителни работи

Интериорен дизайн

Техническа оценка

Преглед на такса услуги

Оценка на управление на сградата

Строителство по поръчка

Консултиране 
на наемодатели:

Интериорен дизайн

Управление на проект за строителство

Строителство по поръчка

Tърговски преговори

Предоговаряне на договор за наем

Изготвяне на договорна документация

Създаване на структура за управление на 

офис сградa

Q1 2021

ПАЗАРНО 
ПРОУЧВАНЕ: 

ОФИС 
П�ОЩИ



0.2% 5.2%-3.8%

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОГЛЕД*

€ 750.6

Q1 2021
София

ПАЗАРНО 
ПРОУЧВАНЕ: 

ОФИС 
П�ОЩИ

Информацията, съдържаща се в настоящия документ е получена от различни източници, включително прогнозни 
и приблизителни оценки, считани за надеждни. Въпреки че не се съмняваме в качеството на информацията, не 
носим отговорност и не можем да предоставим никакви гаранции за нейната точност.
 
Avalant © 2021. Всички права запазени. Информацията в този документ не може да бъде възпроизвеждана, 
променяна или използвана без съгласието на автора.

БВП
Промяна на 
годишна база
Q4 2020г.

Инфлация
Годишна инфлация 
за  м. Фев. 2021г.

Равнище на 
безработица 
в страната 
(м. декември 2020г.) 

Средна брутна 
заплата 
(м. декември, 2020г.)

*�а����е са �о�у�е�� о� ���о������е �а На��о�а���я с�а��с���ес�� ��с���у� (НСИ) � А�е���я�а �о �ае�ос��а � Б���ар�я

Свържете 
се с нас: andonov@avalant.bg

+359-884-07-07-78

Директор

X bpucm A go o


