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БЪЛГАРИЯ

Икономическо развитие на страната.
Пазарът на недвижими имоти в София, Пловдив, Бургас, Стара Загора,
Пампорово, Банско.
Предпоставки и стимули за инвестиции на британски граждани в български
недвижими имоти.
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Макроикономическо развитие и недвижими имоти
Общ преглед на икономическото развитие

Стопански растеж
През периода 2001 - 2005 година се наблюдава тенденция за поддържане на темпове на
реален стопански растеж в България, които превишават 4% годишно. Към края на периода
– през 2004 и 2005 г. – тези темпове се укоряват и достигат съответно 5.6 и 5.5%1. Въпреки
тази позитивна тенденция все още равнището на доходите в страната е твърде ниско в
сравнение със средното за Европейския съюз след разширението му.
Основният двигател за икономическия растеж е по-високата обща факторна
производителност - от вложения физически капитал, човешките знания и умения и
технологиите за производство. След 1997 година бяха предприети някои реформи, които
доведоха до това положително развитие. Въвеждането на валутния борд осигури
стабилност на цените и понижи инфлацията до едноцифрени стойности, като заедно с
това успокои инфлационните очаквания и улесни бизнес-планирането. Приватизацията
на част от държавните активи даде възможност за по-ефективно използване на ресурсите,
за привличане на повече инвестиции, за прилагането на по-добри производствени
практики. В крайна сметка това допринесе за натрупването на капитали, като съществен
принос в тази насока има и либерализирането на финансовата сметка, което позволи на
чуждестранните инвеститори да участват все по-активно в българската икономика.
Приватизацията и либерализацията на отраслите, както и намаляването на пречките пред
международната търговия позволиха да се задействат конкурентните сили и увеличиха
възможностите за избор на потребителите. Всички тези фактори оказват дългосрочно
въздействие върху стопанството и логично натрупаната инерция даде резултат през 2004 и
2005 година, когато се реализираха едни от най-високите стойности на растеж след
демократичните промени.
Тези стойности далеч надвишават очаквания растеж за Европейския съюз след
разширяването му (ЕС-25), който е около 1.5% за 2005 година, но трябва да се отчете
ниската база в случая на България. Според данни на Евростат изчисленият БВП на човек
от населението според паритета на покупателната способност е около 31.8% от този на
ЕС-25. Тоест доходите, които се генерират в страната в момента, са твърде ниски. Това се
обуславя до голяма степен от производителността на труда, която според оценката на
Евростат е около 32% от тази в ЕС-25. Освен това някои страни, които са близки по
степен на развитие до България, като Естония, Латвия и Литва се очаква да реализират
съответно 8.4%, 9.1% и 7% растеж през 2005 г.2

Инвестиции
Инвестициите са един от компонентите на БВП, от който до голяма степен зависи
дългосрочното му развитие. Темпът на нарастване на инвестициите, измерени чрез бруто
образуването в основен капитал, се забавя спрямо началото на разглеждания период, но
все пак превишава темпа на растеж на съвкупния продукт. Като следствие от това

1
2
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относителният им дял достига около 24% от БВП3, което е характерно за по-динамично
развиващите се икономики.

Парична политика
Ситуацията през 2001 - 2005 година се характеризира с парична експанзия, която се
поддържа от Европейската централна банка и засяга цялата зона, където циркулира
еврото. През почти целия период ЕЦБ води политика на понижаване на основния лихвен
процент по рефинансиране на банките. В началото на 2001 година този процент е 4.75%
и след седем последователни понижения в средата на 2003 година достига най-ниската си
стойност от създаването на ЕЦБ – 2%. Това равнище беше поддържано почти до края на
2005 година, когато през декември беше повишено с 25 процентни пункта, каквото беше
повишението и през март 2006 и в настоящия момент е 2.5%.
От друга страна през този период Федералният резерв също поддържаше политика на
нисък лихвен процент на междубанковия пазар (fed funds rate), като в средата на 2003
година бяха достигнати най-ниските му нива (1%) и от средата на 2004 започна
постепенно повишаване и след 14 последователни операции (последната е през януари
2006 г) достигна 4.5%.
Това означава, че паричната експанзия в световен мащаб ще се забави през 2006 година,
тъй като нарастването на количеството на двете основни валути – щатски долар и евро ще бъде ограничено от рестриктивните действия на двете контролиращи институции.
Политиката на ЕЦБ оказва съществено влияние върху българската икономика, тъй като
българският лев е фиксиран към еврото и лихвените равнища в страната се влияят до
голяма степен от тези в Еврозоната. Ниското ниво на тези лихви води до по-голяма
ликвидност и повече пари в европейските инвеститори, които се стремят да реализират
доходоносни вложения. Българската икономика предлага подобни възможности в
момента, тъй като доходността е по-висока при сравнително умерено ниво на риска.
Привлекателността на икономиката се потвърждава от положителното салдо по
финансовата сметка и притока на капитали към страната. Според данни на Българската
народна банка салдото по финансовата сметка е положително и е в размер на 2 874 млн.
евро през 2005 година. Заедно с това обаче, преките чуждестранни инвестиции намаляват
след нарастването им в периода 2001-2004 година. Според ревизираните данни на БНБ
ПЧИ в България през 2005 са по-ниски с приблизително 1 млрд. евро спрямо 2004 година.
Част от факторите за това са политически – парламентарните избори през 2005
въздействаха в посока нарастване на несигурността на международните инвеститори.
Политическият процес допринесе и за значителното забавяне на приватизацията, като
през 2005 година не се случи нито една голяма сделка.

Инфлация
Развитието на инфлацията се определя в значителна степен от рамката, поставена от
валутния борд, който не позволява неконтролируема парична емисия от местните власти.
От друга страна обаче, глобалната конюнктура, както и някои локални особености,
действат проинфлационно. Нарастването на количеството на парите в страната,
повишението на цените на енергийните ресурси и суровините на международните пазари,
промяната в акцизните ставки по някои групи стоки и в административните цени водят до
по-високо общо ценово равнище. Според официалните данни на Националния
3
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статистически институт през 2001 година нарастването на индекса на потребителските
цени е 7.4% средногодишно, като този темп се понижава през следващите две години и
през 2003 е 2.4%. През 2004 година обаче, темпът отново се покачва до 6.2%, а през 2005 е
5%.
Динамиката на индекса на цените на производител на вътрешния пазар се различава от
тази на потребителските цени, като заедно с това темповете на изменение са по-високи.
Докато през 2001 година нарастването е в размер на 1.6%, през 2003 година то достига
12.6%, а през 2005 е 9.6%. Високата степен на отвореност на българската (делът на
външната търговия е над 120% от БВП) не позволява на потребителските цени да се
повишат в такава степен, тъй като конкуренцията, създавана от предлагането от чужбина,
притиска цените надолу.

Пазар на труда
Начинът за постигане на по-високи доходи е чрез нарастване на заетостта и
производителността в икономиката. През разглеждания период нараства броят на заетите
лица в икономиката до 2.98 млн. души, като заедно с това намалява и броят на
безработните (от 662 хил. през 2001 г. на 397 хил. души през 2005 г.). В резултат от това
коефициентът на безработица се понижава от 17.3% на 10.1% през 2005 г. Тук трябва да
отбележим, че делът на лицата извън работната сила все още е значителен. Това са хора,
които не работят, но не се отчитат като безработни от официалната статистика.
Основните причини за това са, че те са обезкуражени, извършват някакъв тип надомна
работа или са студенти. Друг фактор е миграцията от страната – някои хора на практика не
живеят вече в страната, но са запазили гражданството си. Разбира се, трябва да се отчете и
сивата икономика, където се създава неформална заетост. Тази неформална икономика
означава, че по-голям брой хора от отчетения реално работят и реализират доходи, така че
равнището им за цялата икономика е по-високо.
Съществен принос за развитието на трудовия пазар има частният сектор, който е
генератор на производителната заетост. Докато работните места в обществения сектор
намаляват поради приватизацията, тенденцията е да се увеличава броят на заетите в
държавната и общинската администрация, която трябва да обслужва гражданите и
фирмите. От друга страна броят на населението всяка година се понижава поради
отрицателния естествен прираст и емиграцията.

Данъчно облагане, бюджет и държавен дълг
Размерът на средствата, преразпределяни от правителството през бюджета, продължи да
нараства и през 2005 година. Приходите в консолидираната фискална програма са около
18 млрд. лв., което се равнява на близо 43% от БВП за годината. Намеренията на
предишното правителство да ограничи преразпределението не бяха изпълнени, като
тенденцията от последните няколко години е дори в обратната посока. За сравнение –
през 2002 година този показател е в размер 38.7%, през 2003 – 40.7%, а през 2004 година 41.7% от БВП.
Фактическото увеличение на размера на правителството е съпроводено с поддържането на
голям излишък в бюджета. Стойността за 2005 година е около 2.4% от БВП. Това се
случва въпреки намаляването на преките данъци – печалбата се облага с 15%, дивидентите
със 7%, а ставките по данъка върху личните доходи също бяха понижени, като
максималната е 24%. Заедно с това, поради изискванията на ЕС, ежегодно се повишават
акцизите върху горивата, цигарите и алкохолните напитки.
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Общият ефект намалението на преките данъци върху облагането на труда не е висок, тъй
като заедно с облагането на личните доходи трябва да се отчетат и осигуровките, чийто
размер е около 42% от осигурителния доход. Средната ставка при облагането на труда
достига до 46.3%, а за средната заплата за годината е около 40%. Пределната ставка
(облагането на всеки допълнително изработен лев) достига максимален размер от 48.9%,
докато при средната заплата за страната е около 47.6%. Това високо данъчно облагане
намалява стимулите на хората да се трудят и да произвеждат, представлява пречка пред
откриването на нови работни места и като цяло води до негативни последици за общото
равнище на доходите и заетостта. То въздейства негативно на възможностите за
спестявания и продуктивни инвестиции и понижава дългосрочно стопанския растеж.
Положително развитие се наблюдава в динамиката на държавния и държавногарантирания дълг през периода. Проведените операции по обратно изкупуване на брейди
облигациите годината на практика премахнаха задълженията на държавата по този вид
инструмент, който е спомен за лошата стопанска политика в миналото. Продължи
тенденцията за трайно намаляване на отношението между държавния дълг и БВП, което е
около 32% през годината. Заедно с това се намаляват разходите за лихви в бъдещите
бюджети, като фискалният резерв се използва според първоначалното си предназначение.
Натрупаните средства в него, заедно с очакваните приходи от излишъка и от
приватизация през година, представляват сериозен ресурс, който трябва да гарантира
възможността на държавата да посреща своите задължения.
Избрани макроикономически показатели
Растеж на БВП
БВП на човек от населението (лв.)
Инвестиции/БВП
Брутни спестявания/БВП
Инфлация
Безработица
Текуща сметка/БВП
Държавен и държавно-гарантиран дълг/БВП

2001
4.1%
3754
18.3%
14.6%
7.4%
19.7%
-7.3%
73.6%

2002
4.9%
4109
18.3%
14.9%
5.8%
17.8%
-5.6%
56.0%

2003
4.5%
4416
19.3%
12.5%
2.3%
13.7%
-9.2%
47.8%

2004
5.6%
4885
20.9%
16.0%
6.1%
12.0%
-5.8%
40.9%

2005 *
5.5%
5380
24.0%
15.0%
5.0%
10.1%
-11.9%
32.3%

Източник: БНБ, НСИ и собствени изчисления
* Забележка: Данните за 2005 г. са прогнозни

Недвижими имоти
Цените и обема на продажбите на недвижими имоти през разглеждания период устойчиво
се покачват. Точна информация за цените като цяло не е достъпна от официални
източници. За развитието на сектора може да се правят косвени оценки според различни
показатели. По-долу са описани основните фактори, които влияят на пазара на недвижими
имоти.
Различни иконометрични модели обясняват нивото на цените на имотите като резултат от
търсенето (реален разполагаем доход, лихвени проценти и демографско развитие) и от
страна на предлагането (регулиране на строителството, данъчна тежест за бизнеса,
производителност в строителството и др.).
Цена на жилищата в България
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Година
2001
2002
2003
2004
2005

Цена
евро/кв.м.
162.7
166.9
187.3
276.3
377.4

База
2001=100
100
102.5
115.1
169.8
231.9

Промяна
(%)
2.5%
12.2%
47.5%
36.6%

Инфлация
(%)
5.8%
2.4%
6.1%
5.0%

Реална
промяна (%)
-3.3%
9.8%
41.4%
31.6%

Източник: Изчисления на ИПИ на база данни на НСИ

От страна на търсенето

Доходи и имоти
Както се вижда от макроикономическите данни, реалните доходи в последните 5 години в
страната нарастват постоянно. Въпреки това, темпът на нарастване на доходите е поплавен в сравнение с нарастването на цените на жилищата. Използвайки годишния
паричен доход на едно домакинство и данните на НСИ за нарастване на цените на
имотите може да се проследи този процес във времето.
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

800
700
600
500
400
300
200
100
0
2001
2002
2003
2004
2005
Годишен паричен доход на домакинство (лева) - лява скала
Средна пазарна цена на жилищата (лв./кв.м.) - дясна скала

Източник: НСИ

От графиката ясно се вижда бързото нарастване на цените на имотите в периода 2003 –
2005 година, като нарастването на доходите изостава като тенденция. Това изоставане
обаче е компенсирано от нарастване на кредитната активност и навлизането на много
чужди инвестиции в сектора. Това обяснява донякъде продължаващото търсене на имоти
въпреки нарастване на цените им.
Данните, използвани за горната графика могат да се използват още по-конкретно за да се
изчисли показателя цена/доход. По принцип, ако отношението на цените на имотите към
разполагаемия доход на домакинствата нараства с бързи темпове се счита, че имотите са
надценени. С други думи, за потенциалните купувачи ще е по-трудно да финансират чрез
дохода си придобиването на жилище. Тук обаче трябва да има повече информация за
пазара от гледна точка на исторически данни за да може да се конструира средно ниво на
този показател и ако нарастването му е много бързо над това средно ниво, то може да се
твърди, че има наченки на спекулативен пазар.
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За България не можем със сигурност да твърдим подобно нещо по няколко причини. На
първо място, данните за доходите на домакинствата се различават от действителните
поради наличие на сива икономика и недеклариране на част от тях. На второ място,
цените на имотите също се различават от отчетените от официалната статистика и
варират за определен тип имоти и населени места. Значителна част от повишаването на
цените се дължи на нарастване на цените в луксозния сегмент на пазара и при
ваканционните жилища. От друга страна, в България въпреки увеличената кредитна
активност на банките придобиването на имот става все още основно чрез спестявания.
Показател цена/доход
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300
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0

16
14
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8
6
4
2
0
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Средна пазарна цена на жилищата (лв./кв.м.) - дясна скала
Показател цена/доход

Източник: Изчисления на ИПИ па данни на НСИ

Съотношението между цените на имотите и доходите не може само по себе си да измери
достъпността на едно домакинство до имот. Различни изследвания твърдят, че в
дългосрочен план няма ясно изразена връзка между доходите и възможността да се закупи
жилище защото в развитите икономики покупката се финансира в значителна степен чрез
кредит и разходите по ипотеката се пренасят във времето. Тъй като данните за общия
доход на домакинствата са за населението на страната, а в покупката на имот участва
определен сегмент от хората, то се счита, че е по-добре да се използва тази част от дохода
на домакинствата, която се използва за плащане на вноските по жилищен заем. Той се
изчислява въз основа на ипотечния дълг на едно домакинство и средния лихвен процент
по жилищните ипотечни кредити. Подобни официални данни за България обаче няма.
Тук прилагаме информация от изследване на УниКредит за финансовото богатство на
домакинствата.

Страна

България
Чехия
Унгария
Полша
Румъния

Плащания по обслужване на кредити
като дял от общия разполагаем доход
на домакинствата
2000
2004
1%
3%
1%
3%
2%
5%
1%
1%
2%
3%

% промяна
2000 - 2004
200%
200%
150%
0%
50%

Източник: Household Credit in the New Europe: Lending Boom or Sustainable Growth?, Center for Economic Policy
Research, March 2006
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Както казахме, покупката на недвижими имоти от населението все още се финансира от
спестявания с активната помощ на финансовите институции (банкови и небанкови). По
данни на УниКредит, делът на парите в брой и депозитите в банките формират повече от
80% от финансовите активи на домакинствата, но се забелязва тенденция на най-ниско
нарастване в сравнение с другите компоненти.
Разпределение по компоненти в общия портфейл от финансови активи на
домакинствата

Пари в брой
Банкови депозити
Ценни книжа
Акции
Взаимни фондове
Застрахователни резерви
Пенсионни фондове
Общо

% от общото
финансово
богатство
15.6%
67.8%
2.4%
3.3%
0.7%
3.5%
6.7%
-

% промяна
(2000 - 2005)
17.8%
26.2%
29.8%
31%
79.3%
22.3%
67.8%
26.1%

Източник: Household Credit in the New Europe: Lending Boom or Sustainable Growth?, Center for Economic Policy
Research, March 2006

Прогнозата за промяната на структурата на финансовото богатство на домакинствата може
да ни покаже тенденциите в предпочитанията на домакинствата за инвестиране. От
данните по-долу ясно личи, че се очаква инвестирането във взаимни фондове, пенсионни
и застрахователни дружества да поддържа средно 30% темп на годишно нарастване. Тези
данни могат да се разгледат и от друг ъгъл – това са дружества, които по принцип винаги
имат имоти в портфейла си и с нарастване на инвестициите в тях се очаква да се повиши
търсенето на качествени имоти.
Годишна промяна на финансово богатство и задължения на домакинствата (%
промяна спрямо предходния период)
ФИНАНСОВО БОГАТСТВО
Пари в брой
Банкови депозити
Ценни книжа, различни от акции
Акции
Взаимни фондове
Застрахователни технически резерви
Пенсионни фондове
Общо
ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Ипотечни кредити
Потребителски кредити
Овърдрафт
Други кредити
Револвиращи кредитни карти
Финансов лизинг
Общо

2004

2005

2006*

2007* 2008*

19%
30%
98%
78%
144%
26%
54%
32%

17%
30%
12%
55%
145%
71%
46%
30%

12%
20%
-4%
30%
105%
35%
39%
21%

10%
16%
-3%
25%
55%
27%
37%
17%

8%
14%
-2%
20%
31%
21%
23%
14%

155%
58%
191%
51%
306%
50%
78%

98%
44%
131%
32%
76%
220%
62%

43%
20%
41%
17%
47%
68%
29%

31%
16%
29%
14%
35%
58%
23%

23%
14%
26%
12%
24%
48%
19%
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Източник: New Europe Households’ Wealth and Debt Monitor, UniCredit Group, March 28, 2006
* Прогноза

Кредитна активност и имоти
Развитието от страна на търсенето на недвижими имоти до голяма степен се предопределя
от нарастването на отпусканите от банките кредити. След въвеждането на валутния борд в
страната и оздравяването на банковата система, беше извършена мащабна приватизация на
търговските банки в страната, като над 80% от капитала им е собственост на чуждестранни
инвеститори. Това насърчи конкуренцията в сектора, даде възможност за обновяване на
информационните системи, подобри управлението им и позволи отпускането на повече
кредити. Външната среда за България, където се следваше политика на ниски лихви от
най-големите централни банки, насочи капитали към страната и осигури средства за
финансиране на повече проекти. По тази причина темпът на нарастване на кредитите
рязко се увеличи с 44%, 48.3% и 48.6% съответно през 2002, 2003 и 2004 година. Това се
отрази и върху ипотечните кредити, като тяхното развитие може да се оценява според
данните за жилищните кредити за населението4.
Обем на новоотпуснатите жилищни кредити за домакинствата и цени на жилищата
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Източник: БНБ, НСИ

След като през 2002 година дългосрочните жилищни кредити, отпуснати в български
левове нарастват с 12.8%, техният темп рязко се ускорява през 2003 година и достига
147.9%, а през 2004 е вече 169.2%. При тези условия обаче, Българската народна банка
предприе мерки за ограничаване на кредитирането, които се проявиха най-силно през
2005 година. Тогава темпът на общото кредитиране се забави до 32.4%, а темпът на
жилищните левови кредити - до 70.5%. Последните мерки на БНБ от февруари 2006
третират капиталовата адекватност на банките, като вземанията по ипотечни кредити от 1
април 2006 година ще се отчитат като активи с 50% рисково тегло, когато банките
финансират до 50% от стойността на ипотекирания имот вместо досегашните 70%. В
случай че банката кредитира повече от 50% от стойността на ипотекирания имот,

4

БНБ не оповестява информация за ипотечните кредити по принцип.
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рисковото тегло ще бъде 100%. Следователно централната банка увеличава изискванията
за капиталова адекватност, което вероятно ще оскъпи привлечения ресурс за банките.
Положителна е тенденцията и по отношение на лихвите по отпусканите дългосрочни
кредити, които се понижават от над 15% средно през 2001 година на около 11.1% през
2005, а през месец януари 2006 година те са вече 10.14%. Развитието при жилищните
левови кредити е подобно, но тук динамиката е дори още по-силна. Докато през 2001
година средният лихвен процент е бил 15.74%, то през 2005 той е 8.78%, а през януари
2006 вече е 6.7%.
Лихвен процент по новоотпуснатите жилищни кредити за домакинствата и
НТООД и цени на жилищата
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Източник: БНБ, НСИ

Конкуренцията по отношение на жилищните и по-общо на ипотечните кредити води до
все по-изгодни условия за кредитополучателите във вид на все по-ниски лихви, като
особено ясно е проявено това в началния етап на кредита. Някои предложения включват
дори нулева лихва през първата година, което значително повишава привлекателността на
тези продукти. Заедно с това те предлагат застраховка на имотите и на техните
собственици и други облекчения. Вероятното развитие през 2006 година е лихвите да се
запазят на настоящите си равнища, като някои фактори ще действат в посока увеличаване.
От една страна това е по-рестриктивната парична политика на Европейската централна
банка, а от друга допълнителни мерки, които взема БНБ. Тоест вероятно ще се повиши
цената както на привлечения ресурс от чужбина, така и от България. От друга страна
обаче, желанието за постигане на по-висок пазарен дял ще ограничава възможностите за
покачване на лихвите.
От таблицата по-долу виждаме, че размерът на задлъжнялост на домакинствата в страните
от Нова Европа все още изостават от европейските нива, но стабилно нарастват.
Намалението на лихвените проценти и дерегулирането на ипотечните пазари в отделни
страни е причината все още плащанията по кредитите да не представляват значителен дял
от задълженията на домакинствата, въпреки увеличеното кредитиране в последните
години.
Задлъжнялост на домакинствата
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Страна
Еврозона
Нова Европа
България
Чехия
Унгария
Полша
Румъния

Задължения на домакинствата
като % от БВП
2000
2004
46%
50%
7%
12%
2%
12%
7%
14%
6%
20%
10%
13%
1%
5%

Потребителски и други
кредити като % от БВП
2004
16%
8%
9%
6%
10%
9%
4%

Източник: Household Credit in the New Europe: Lending Boom or Sustainable Growth?, Center for Economic Policy
Research, March 2006

Демографско развитие и имоти
Динамиката на населението през годините по принцип оказва голямо влияние върху
пазара на недвижимите имоти. Демографското развитие има изключително дългосрочен
ефект върху пазара на имоти и се проявява отложено във времето.
Основни връзки между динамиката на населението и пазарът на имоти
1) От началото на прехода в страната се наблюдава емигрантски поток, който е трудно
да бъде оценен. Според проучване на ИПИ от 2004 година за влиянието на емигрантските
потоци върху икономиката на България, може да се твърди, че поне 800 000 души са
напуснали страната от началото на прехода. Анализът на профила на българските
емигранти показва, че преобладаващата част са хора със средно образование, 90% от тях
работят в приемната страна и изпълняват ниско платена работа. Основната причина за
емиграцията са ниските доходи в България и невъзможността да се издържа семейството.
Преобладаващата част от българските емигранти са жени, които имат семейство. Според
проучването, средният период на престой в приеманата страна е 3 години, като около 40%
от спечелените средства се изпращат обратно в България на семейството. Много е трудно
да се прецени как точно се изразходват тези средства, но от проведените разговори става
ясно, че в първоначалния период на емиграция, семейството на емигранта в България
харчи тези пари основно за задоволяване на ежедневни нужди, образование и
здравеопазване. След известно време, част от получените средства се използват за
закупуване на жилище.
Изследване на ИПИ от 2004 година на пазара на недвижими имоти показва, че до 10% от
покупките на жилища се финансират чрез емигрантски пари. За да се добие
представа за потока на тези средства се използва статистиката от платежния баланс. Тук
трябва да имаме предвид, че част от изпращаните пари от емигрантите не могат да се
„засекат” защото се изпращат по хора или чрез международните системи за превод
(Western Union, Money Gram, Thomas Cook) и затова те са поне с 30% по-високи от
отчетените.
Емигрантски пари
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Прогнозите за бъдещото развитие на емигрантските процеси са трудни. За да може да се
оцени бъдещото влияние на парите, изпращани от емигрантите върху пазара на
недвижимости, ще посочим основните фактори, влияещи върху тях.
Фактори, влияещи на
емигрантските пари
Брой работници
Ниво на работната заплата
Икономическа активност в
приемната страна
Икономическа активност в
изпращащата страна
Валутен курс
Лихвени
проценти
в
изпращащата
и приемната
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Политически
риск
в
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Възможност за изпращане на
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Заетост на останалите членове
на домакинството
Брачен статут
Ниво на образованието
Професионална квалификация
на емигрантите
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Източник: Изследване на ИПИ
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Както се вижда от таблицата, при продължаващо положително икономическо развитие на
страната се очаква броят на хората, които емигрират да намалява. В тази връзка,
завръщането на част от тези хора ще е съпроводено с внасянето на спестени пари в
икономиката, част от които най-вероятно ще се използват за закупуване на жилище. От
друга страна, част от завърналите се българи имат придобити нови знания и опит, който
ще се опитват да приложат в България. Започването на нов бизнес води до наемане или
закупуване на имоти за дейността им. Разбира се това ще се случва в продължение на
дълъг период от време и влиянието върху пазара на имоти няма да е значително.
Друга гледна точка за ефекта на емигрантските процеси върху пазара на имоти е
напускането на хора, което има негативно влияние върху формирането на нови
домакинства. Това от своя страна в дългосрочен план води до намаляване на вътрешното
търсене на жилища. Повече за структурата на домакинствата виж по-долу.
2) Вътрешна миграция и прираст на населението в определени населени места –
движението на населението вътре в страната влияе на пазара на жилища в посока на
повишаване на търсенето в градовете с по-висока заетост и доходи, и намаляване на
цените в местата, където доходите остават ниски и няма висока стопанска активност.
Според статистиката на НСИ, единствените области с прираст на населението са София и
Варна. Въпреки това, имайки предвид, че данните от ЕСГРАО не засичат в определена
степен действителното движение на населението, можем да приемем, че първите 7 области
в таблицата регистрират стабилност или дори лек прираст на населението.
Регионална динамика на населението по области
Райони за планиране

% изменение
за 2002 - 2004

% от общото
население (2004)

ОБЩО ЗА СТРАНАТА
Варна
София
София (столица)
Плевен
Бургас
Пловдив
Благоевград
Велико Търново
Пазарджик
Търговище
Русе
Стара Загора
Перник
Шумен
Хасково
Ловеч
Сливен
Добрич
Смолян
Кюстендил

-4,77
5,29
3,34
-0,36
-1,39
-1,51
-2,56
-2,61
-4,34
-4,36
-4,78
-5,15
-5,46
-6,27
-6,74
-7,39
-7,60
-7,69
-7,91
-7,96
-8,53

100,00
5,91
3,38
15,73
4,00
5,40
9,15
4,32
3,68
3,87
1,76
3,34
4,67
1,83
2,57
3,46
2,08
2,72
2,67
1,71
1,99

% нарастване на
цени на жилища
2004/2003
64,4
50,3
25,5
67,1
74,0
66,3
58,6
43,9
33,7
34,9
61,2
100,3
82,6
44,0
48,7
47,8
65,7
42,8
22,7
35,7

Институт за пазарна икономика, www.ime.bg

15

-9,67
-9,78
-10,61
-11,10
-11,73
-14,18
-15,96
-20,60

Монтана
Габрово
Силистра
Ямбол
Видин
Разград
Враца
Кърджали

2,19
1,77
1,75
1,91
1,55
1,81
2,74
2,06

38,9
32,7
53,6
28,9
8,0
31,7
59,8
64,4

Източник: Изчисления на ИПИ на база данни на НОИ и НСИ

За съжаление няма регионални данни за цените на имотите, освен за 2003 и 2004 година, и
не може ясно да се покаже връзката между динамиката на населението и цените на
недвижимостите. Все пак, ако се опитаме да анализираме данни за 2003 и 2004 г. виждаме,
че освен за първите 7 града по прираст на населението, регистрирано нарастване на
цените на имотите с повече от 50% има за още 7 населени места – Враца, Кърджали,
Сливен, Стара Загора, Перник и Русе.
3) Раждаемост – за първи път през 2004 година в страната се регистрира обрат в
развитието на този показател и през 2005 година продължава лекото нарастване на
раждаемостта. Този процес е бавен и проявлението му е отложено във времето, но трендът
е позитивен. Дългосрочният ефект върху недвижимите имоти е в посока на увеличаване от
една страна на населението на страната, а от друга – бавна промяна в структурата на
домакинствата. Това се отразява в посока нарастване на търсенето при запазване на
тенденцията на нарастване на доходите на домакинствата.
Коефициенти на раждаемост и естествен прираст на населението
Години
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Раждаемост
(на 1000 души)
12.1
8.6
9.0
8.6
8.5
8.6
9.0
9.2

Естествен прираст
(на 1000 души)
-0.4
-5.0
-5.1
-5.6
-5.8
-5.7
-5.2
-5.4

Източник: НСИ

Трудно е да се каже доколко тази тенденция ще се запази. Прогнозите на Евростат за
България са за намаляване на населението до 2025 година с 15% в сравнение с 2005 година.
Намалението на населението се обяснява най-вече с намаляване на раждаемостта и
нарастване на мобилността на хората.
Прогноза за населението на България (млн. души)
Институт за пазарна икономика, www.ime.bg

16

2005
7.7

2010
7.4

2015
7.1

2020
6.8

2025
6.5

% промяна (2005 - 2025)
- 15%

Източник: Евростат

5) Население в трудоспособна възраст – делът на хората в трудоспособна възраст е
важен показател за способността на населението да създава доход и да спестява. Една от
причините делът на трудоспособните хора да нараства с по-бавни темпове е емиграцията
на хора, преобладаващата част от които са в трудоспособна възраст (освен студентите и
децата на емигрантите, които представляват незначителна част). Въпреки това,
тенденцията е положителна в посока увеличение.
Население под, във и над трудоспособна възраст
Възрастови групи
Под
В
Над
Години
трудоспособна трудоспособна трудоспособна
възраст - %
възраст - %
възраст - %
1990
21.6
55.5
22.9
1995
19.1
56.6
24.3
2000
16.8
58.3
24.9
2001
16.3
59.2
24.5
2002
15.9
60.1
24.0
2003
15.5
60.8
23.7
2004
15.1
61.6
23.3
2005
14.8
62.4
22.8
Източник: НСИ

6) Структура на домакинствата5 – по принцип, влиянието на структурата на
домакинствата върху цените на жилищните имоти е по-косвено и се изисква време за да се
прояви. Пример за такова влияние е нарастване на цените на имотите при увеличение на
разводите и семейните раздели, но това е видно на развити пазари, където ипотечното
финансиране за закупуване на имот е лесно, сравнително евтино (измерено чрез доходите)
и честа практика. Броят на членовете в едно домакинство е демографски фактор, който
по-пряко оказва влияние върху вида и цената на жилищните имоти.

Дефиницията на НСИ за обикновено домакинство е едно лице или няколко, които живеят в едно
жилище или в част от жилище, хранят се заедно и имат общ бюджет, независимо от това дали
имат роднински връзки помежду си. За членове на домакинството се смятат и лицата, които
временно отсъстват - деца, учащи, младежи, отбиващи военната си служба, на лечение в болници,
санаториуми и други здравни заведения.
5
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Източник: Годините на преброявания, НСИ

С годините се наблюдава стабилно намаляване на броя членове на едно домакинство,
което е резултат както от емиграцията през последното десетилетие, така и от намалената
раждаемост в страната. Най-голяма промяна има в броя на едночленните домакинства
(12,3% ръст) и двучленните домакинства (14,8% ръст). Последиците от това развитие са
разнопосочни. От една страна, едночленното домакинство може де се състои от
възрастен, който е останал сам, което да води до търсене на малки апартаменти, които
имат малки разходи по поддръжка.
От друга страна все повече едночленни домакинства се състоят от млади хора, които
живеят сами. Тъй като жилище се закупува по принцип в годините между 35 и 50, когато
доходите го позволяват и се планира живота занапред, тези хора са основните купувачи на
жилищни имоти и затова цените на луксозни малки апартаменти (до 2 стаи) са
относително високи (особено в престижните райони).
От страна на предлагането

Строителна активност и недвижими имоти
Повишеният интерес към покупката на имоти води до нарастване на строителната
активност в страната. По принцип се смята, че предлагането не е достатъчно еластично по
ред причини – минимален необходим срок за изграждане на определен имот, който за
България е минимум 18 месеца; ограничение на свободната за застрояване земя,
регулаторни пречки и др.
За очакванията за предлагането на имоти може да се съди според броя на издадените
разрешения за строителство на нови сгради и за ремонт и разширяване на съществуващи
такива. Според данни от НСИ и собствени изчисления броят на тези разрешителни
нараства през всяка от избраните години, като нараства и размера на разгърнатата
застроена площ. Прави впечатление обаче, че темпът на нарастване на тези показатели се
забавя през последната година след постигнатите пикови стойности през 2004 година.
Разгледано на годишна база, изменението в разгърнатата площ се понижава от средата на
2004 година, когато достига близо 80%, като в края на 2005 се понижава значително до
33%. Факторите за това са както известното насищане на пазара, от една страна, така и
политиката на администрацията при издаването на разрешителни. Все пак като цяло
активността по отношение на новото строителство продължава да се покачва и тази
тенденция вероятно ще се запази през 2006 година макар и при по-бавен темп.
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Издадени разрешения за строителство
Жилищни сгради
Година

2002
2003
2004
2005

Нежилищни сгради*

Общо

Брой

Разгъната
застроена
площ (кв.м.)

Брой

Разгъната
застроена
площ (кв.м.)

Брой

Разгъната
застроена
площ (кв.м.)

2 910
3 393
5 780
7 981

1 044 752
1 514 023
3 151 014
4 606 141

5 476
6 179
7 106
6 109

1 242 521
2 177 029
2 937 106
3 507 808

8 386
9 572
12 886
14 090

2 287 273
3 691 052
6 088 120
8 113 949

Източник: НСИ
* Включва административни и други сгради според статистиката на НСИ.

Друга тенденция, която се наблюдава при предлагането на сгради е нарастването дела на
жилищните сгради, както спрямо броя на издадените разрешения, така и според
разгърнатата застроена площ. През 2002 година този относителен дял е бил около 34.7%
от разрешенията и около 45.7% от площта. През 2005 тези отношения почти се
изравняват – 56.6% от броя разрешения и 56.8% от разгърнатата площ. Това се обуславя и
от по-голямото търсене на жилищни имоти и предлагането се коригира, за да отговори
по-точно на пазарните изисквания.
Официалната информация за броя на жилищата и полезната обща и жилищна площ от
НСИ обхваща периода 2001 - 2004 година. През този период общият брой на жилищата в
страната нараства с около 0.5%, като най-динамично в това отношение се развиват
големите градове като Варна (1.42%), Бургас (1.3%), София (1.01%), Пловдив (0.71%),
Плевен (0.56%) и Добрич (0.53%), като изменението в останалите градове е под средното
за страната. Ситуацията е подобна и при общата полезна площ, където изменението през
периода е 0.73% за страната. Тук освен посочените градове растеж над средния се
наблюдава и в Силистра, Търговище, София – област, Смолян. Жилищната площ
нараства с 0.74%, като отново във Варна, Бургас, София и освен това в Добрич растежът е
над средния за страната.
Причината за това е по-бързото развитие и по-високите доходи на хората в големите
градове. Заедно с това безработицата е по-ниска и те привличат по-голям дял от
населението на страната. Въпреки че базата е по-висока – там има повече жилища и поголяма жилищна площ, по-големите възможности пред хората ги насърчават да се
преместват в тези градове или да правят инвестиции в жилища, от които очакват и
капиталова печалба.
Като области с най-слаб растеж се очертават Кюстендил, Разград, Кърджали, Монтана,
които са значително по-малко привлекателни за инвеститорите. Като цяло общият
жилищен фонд се увеличава при намаляващо население. В резултат от това жилищната
площ на човек от населението се повишава с 2.6% от 2001 до 2004 година.
Друг интересен показател на пазара са нивата на реализирани продажби. Тук
информацията се базира на данни от Националното сдружение недвижими имоти и
изготвяния от него индекс пазарен индекс REMI. Трендът отново е към повишение и
спрямо началото на съставянето на този индекс през септември 2002 година продажбите
са нараснали почти 2 пъти до януари 2006 година Развитието на индекса е неравномерно
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като растежът на продажбите се ускорява след средата на 2003. Именно тогава започна да
се проявява в по-голяма степен експанзията на кредитите от банковата система.
Пазарен индекс за недвижими имоти REMI – продажби (1 септември 2002 = 100)
210
190
170
150
130
110
90

Източник: Национално сдружение Недвижими имоти

Цените на жилищата също се покачват значително. Според данни на НСИ растежът им
през последното тримесечие на 2005 година спрямо последното на 2001 е с около 140%
средно за страната. Най-значителното нарастване се реализира през 2004 година – 47.3%
на годишна база, а през 2005 година се понижава до 36.5% растеж.

2005:Q4

2005:Q3

2005:Q2

2005:Q1

2004:Q4

2004:Q3

2004:Q2

2004:Q1

2003:Q4

2003:Q3

2003:Q2

2003:Q1

2002:Q4

2002:Q3

2002:Q2

2002:Q1

260.0
240.0
220.0
200.0
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0

2001:Q4

Индекс на цени на жилища (последното тримесечие на 2001 г. = 100)

Източник: НСИ и собствени изчисления.

Като цяло по-високото търсене на недвижими имоти се трансформира в повече
инвестиции в сектора строителство. Според растежа на направените разходи за
придобиване на дълготрайни материални активи секторът се нарежда на второ място през
2004 година с 55.4% след рибното стопанство (65.3%), но мащабът на направените
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разходи в последното е значително по-малък. Тоест бихме могли да кажем, че през 2004
година строителството е най-динамичният отрасъл на българската икономика.
Според предварителните оценки, базирани на данни от НСИ обаче, това развитие не се
запазва през 2005 година. Оценката на разходите за придобиване на ДМА от НСИ
предполага спад с около 11.8% в този показател. Все пак, като отчитаме предварителния
характер на данните, които се базират на пълната информация от държавните и
общинските предприятия и извадка от частните, които преобладават в икономиката, е
възможно окончателните данни да се отличават в известна степен. Фактът, че промяната се
различава от общата за икономиката (нарастване на показателя с 4.5%), показва, че
вероятно растежът в сектора се забавя през 2005 година, въпреки че според нас остава
положителен.

Наличие на свободни терени
Една от причините за покачването на цените на имотите в определени райони е липсата
на свободни терени за застрояване.
От друга страна, ограниченията в строителството под формата на регулации по
планирането и брой на необходимите процедури, необходими за строителството оказват
влияние върху еластичността на предлагането на имоти. Характерно развитие за
последните две години е насочване на интереса на инвеститорите и предприемачите към
по-малки населени места, където тези ограничения относително по-лесно могат да бъдат
преодолени. Въпреки това, точно на такива места е възможно създаването на “приятелски”
кръг от предприемачи, които да имат по-лесен достъп до услугите на съответната
администрация. Такъв е случаят с Несебър и Банско от разглежданите места в доклада.
Като цяло обаче за страната не са характерни строги ограничения по подобие на други
страни.
Интересните за инвестиции места за изграждане на нови имоти относително бързо се
застрояват и постоянно се търсят нови локации, където цената на земята е все още ниска и
печалбата висока. Тъй като новите места се в предимно по-изостанали или отдалечени
райони, качеството и състоянието на инфраструктурата не е добро. Това „отнема” част от
значителната печалба на предприемачите и се превръща в задължително условие за нови
обекти.

Туризъм и имоти
Туризмът е един от най-динамично развиващите се отрасли в българската икономика и
това е причината той да привлича допълнителни инвестиции. Това е свързано от една
страна със засилената интеграция на страната към Европейския съюз и предстоящото
членство в него, което повишава доверието към тази дестинация от европейските туристи.
От друга страна на местния пазар навлязоха множество чуждестранни туроператори, които
рекламират активно в чужбина своя продукт, което увеличава информираността.
Относително ниските цени привличат по-слабо платежоспособни туристи предимно от
Германия, Великобритания и Русия.
Броят на чуждестранните туристи се повишава през последните години, но темпът на
изменение се понижава – от 18% през 2003 година на 13.6% през 2004 година и едва 2%
през 2005. В началните години развитието в страната беше противоположно на
световните тенденции, тъй като атентатите от 11 септември 2001 година повлияха силно
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негативно върху пътуванията по света. В този период България се възприема като сигурна
дестинация, което преориентира туристите към нея.
Прави впечатление засиленият интерес на гражданите от Великобритания, чиито
посещения растат с високи темпове и от 3.7% от общия брой туристи през 2002 година
през 2005 те достигат вече 8.6%. За разлика от тях относителният дял на посещенията на
германските туристи се понижава от 16% през 2002 година на 13.3% през 2005 г.
Посещенията на британските туристи се съчетава и с интерес към закупуването на
недвижими имоти от тях. Относително добре запазената природа, ниската издръжка на
живота в страната и по-ниските цени на имотите спрямо конкурентните страни привличат
повече британски граждани, предимно в пенсионна възраст към възможността трайно да
се заселят в България. Проблем се явява комуникацията между тях и българите, които
особено извън градовете и големите курорти владеят в по-малка степен английски език.
Туристи в България - процентно изменение спрямо предходната година
Избрани страни
Великобритания
Германия
Израел
Полша
Русия
Чехия
Швеция
Общо
Източник: НСИ

2003/2002
43,7%
11,3%
7,8%
26,8%
22,1%
61,7%
28,3%
18,0%

2004/2003 2005/2004
62,6%
36,3%
5,8%
-3,6%
14,7%
23,5%
61,3%
3,1%
-0,7%
20,2%
30,2%
13,8%
36,4%
2,2%
13,6%
2,0%

Засилената активност в туризма допринася за повече инвестиции в този сектор, които се
изразяват в нарастване на броя на хотелите и съответно на леглата в тях. Според данни на
Евростат броят на хотелите в страната през 2000 година е бил 648, докато през 2004
година вече е 1016. Темпът на нарастване броя на хотелите се повишава от 4.8% през 2001
г. на 19.7% през 2004 г. Това води и до по-висок брой на леглата. Заедно с тях нараства и
броят на пренощувалите лица, като се наблюдават по-високи темпове на растеж сред
чужденците. Приходите от нощувки нарастват по-бързо от броя на леглата и на
пренощувалите лица, което е индикатор за положително развитие. По този начин се
повишава използваемостта на наличните легла от една страна, а от друга – се повишават
печалбите за хотелите.
Брой хотели в България
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Източник: Евростат

За бурното нарастване на броя на новопостроените хотели можем да разгледаме София. В
началото на 2000 година в столицата по различни данни има 26 хотела. Към началото на
2006 броят им вече надхвърля 150. Според агенции за недвижими имоти, най-сериозно
расте делът на малките хотели, които се строят в близост до вече известни, но по-стари,
както и по малките улички в центъра на София. Около 52 са издадените разрешителни за
строеж на нови хотели само за 2005 година по данни на посредници в търговията с
недвижима собственост.
Относително по-високите приходи от туризъм означават, че цените на нощувките
нарастват, и би могло да доведе до по-ниска конкурентоспособност на тази индустрия и
отлив на определен тип туристи.
Заедно с това непрекъснатото строителство в големите курорти дори през активния сезон
влошава качеството на продукта и отблъсква туристите. Това намалява интереса към
инвестиции в сектора, както местни, така и чуждестранни. Проблем представлява и
неадекватната инфраструктура, която допълнително намалява привлекателността на
подобна инвестиция.
Средства
за
подслон
2003/2002
2004/2003
2005/2004

15,9%
23,3%
19,1%

Брой
легла

10,5%
19,6%
16,4%

Легла
денонощ
ия
7,3%
8,7%
8,2%

Реализирани
нощувки
Общо
21,7%
13,1%
13,5%

Пренощували
лица

в т.ч. от Общо
чужденци
29,6%
17,9%
12,7%
12,6%
12,8%
14,4%

Приходи от
нощувки ( лв.)

в т.ч.
Общо
чужденци
34,5%
34,9%
21,2%
31,9%
14,2%
23,0%

Източник: Евростат

Като обобщение можем да кажем, че факторите, които влияят върху вътрешното търсене
на недвижими имоти са нарасналите доходи на хората, по-лесното финансиране на
покупката и очакванията за повишаване на цените и реализиране на спекулативна печалба
при присъединяване на страната към ЕС. Външните потоци в български имоти
допълнително водят до повишаване на цените и обемите на продажби на имоти.
Изменението на цените им значително превишава общия ценови индекс в страната, което
е признак за нарастване на предпочитанията на хората към покупката на недвижими
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в т.ч. от
чужденци
42,3%
34,2%
21,8%

имоти. Все пак някои индикатори предполагат, че е възможно забавяне на растежа на този
пазар, което ще понижи и възвръщаемостта от инвестициите в него.
Поток на инвестициите в недвижими имоти в България през периода 2000 - 2005
В следващата част ще се опитаме да опишем потока от инвестиции в недвижими имоти в
България.

1) Инвестиции на местни и чуждестранни физически лица в недвижими имоти
Тук ще опишем местните потоци, използвани за придобиване на имот, като ще включим
и данните на БНБ за сключените сделки с чужди граждани в страната.
Банковите кредити като отправна точка
На първо място, за периода 2004 – 2005 година използваме информацията от БНБ за
отпуснати жилищни кредити. За периода от 2000 до 2003 година използваме данни от
доклада на УниКредит за финансовото богатство на домакинствата от март 2005 година за
да получим по-реален размер.
Тъй като придобиването на имот в страната става освен с банков кредит, но и със
собствени спестявания трябва допълнително да коригираме данните. Ако приемем, че
около 40% от сделките през 2005 година се осъществяват чрез банково финансиране, то
приблизителният размер на вложените средства в имоти ще бъде с 60% повече от общата
сума на жилищните ипотечни кредити.
Според изследвания на ИПИ през 2004 и 2005 година на пазара на недвижими имоти в
страната делът на банковите кредити при финансирането на покупки на имоти е както
следва.
Местни инвестиции в имоти
2000 2001 2002 2003
Дял на банковите кредити при покупка на имот
2%
2%
5%
10%
Размер на жилищните ипотечни кредити (млн.лв.)
42
73
78
193
Общо средства, вложени в имоти (млн.лв.)
2 100 3 650 1 560 1 930
Общо пари, вложени в имоти от банкови
15 790.00
кредити и спестявания 2000 – 2005 (млн.лв.)
Източник: Изчисления на ИПИ на база данни на БНБ, изследване на ИПИ за жилищния
пазара на недвижими имоти(2005, 2006)

2004
15%
600
4 000

2005
40%
1 020
2 550

кредит(2004) и

Покупки на чужди граждани
Данните от БНБ за сключените сделки за покупка на имот от чужденци показват
значително нарастване през 2005 година. Това съвпада с бурното развитие на пазара на
ваканционни имоти в страната.
От представената графика по-долу виждаме динамичното нарастване на отпуснатите
кредити от 2003 година насам като увеличаване на размера на чуждестранните инвестиции
е още по-драматично.
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Поток на чуждестранни инвестции в недвижими имоти (млн.лв)
Отпуснати жилищни ипотечни кредити на физически лица (млн.лв.)

Източник: Собствени изчисления по данни на БНБ и УниКредит Груп

2) Фондове за имоти в България и чуждестранни фондове за инвестиции в
български имоти
През 2003 година беше приет Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и от
средата на 2004 година се наблюдава усилена регистрация на такива дружества.
Регистрирани български дружества за инвестиции в имоти
Дружество
Бенчмарк Фонд Имоти
Фонд за недвижими имоти България
Прайм Пропърти БГ
Адванс Терафонд
Парк
Актив Пропъртис
Интеркапитал Пропърти Девелопмънт
И Ар Джи Капитал - 1
Елана Фонд за земеделска земя
И Ар Джи Капитал - 2
Куантум Дивелъпмънтс
Капитал Директ -1
Колос - 1
ЦКБ Риъл Истейт Фонд
Феър Плей Пропъртис
Кепитъл Мениджмънт
Бул Енд Инвестмънтс
Булгериън Инвесмънт Груп
Премиер Фонд
Хипо Капитал

Размер на капитал
23 394 706
20 150 000
15 225 383
11 050 000
5 200 000
5 200 000
3 250 000
3 000 000
23 419 157
3 450 000
650 000
650 000
603 000
500 000
500 000
500 000
500 000
150 000
150 000
150 000
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Общо (млн.лв.)

117 692 246

Източник: Комисия за финансов надзор

Към момента има регистрирани 20 такива дружества с общ регистриран капитал от повече
от 117 млн. лв. Не е известно какъв процент от този капитал е вече инвестиран в имоти в
страната, нито пък има точна информация за типа имоти, обект на инвестицията. Въпреки
това, можем да отграничим няколко ясни тенденции:
1. През 2005 година има регистрирани най-много подобни дружества, което говори за
засилен интерес от страна на инвеститорите;
2. Част от дружествата от самото начало обявяват определен вид имоти като
единствен, в който ще инвестират. Това може да носи известен риск за
инвеститорите и да налага по-дългосрочни ангажименти за постигане на
очакваната възвръщаемост;
3. Преобладаващите имоти, в които инвестират тези дружества са офис имоти,
търговски площи, затворени жилищни квартали с луксозни жилища, хотели и земя.
Регистрирани дружества в чужбина за инвестиции в недвижими имоти в България
и региона
На Алтернативния инвеститорски пазар на Лондонската борса към момента могат да се
разграничат 6 дружества, които са набрали капитал за инвестиции в имоти в България.
Освен тях има поне 3 дружества, които включват България като страна за инвестиции.

Наименование

Bulgarian Land Development
Bulgarian
Property
Development
Orchid
Developments
Group Limited
The Black Sea Property Fund
Lewis Charles Sofia Property
Fund Limited
Общо (млн. британски
лири)
Общо
„Български”
фондове (млн. лева*)

Регистриран
Дата на първо
капитал (млн.
предлагане
британски лири)
Фондове за инвестиции в България
27
29.Март.06

Страна, в която ще се
инвестира
България

42

04.Януари.05

България

75

14.Юли.05

България

64

14.Март.05

България

39

27.Септември.05

България

247
697.7
Регионални фондове

Equest
PLC.

Balkan

Properties

Eastern European Property
Fund Limited.

160

Основни инвестиции в България и
Румъния, а по-късно и в Албания,
Босна и Херцеговина, Хърватска,
Македония, Сърбия и Черна Гора,
14.Декември.05 Турция
Инвестиции в Турция, Румъния,
23.Април.06
Украйна и България
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Atlas Estates Limited

110

Общо (млн. британски
лири)
Общо (млн. лева)
Global Emerging Property
Fund (млн. лв.)
Общо
Регионални
фондове (млн. лв.)
ОБЩО

01.Март.06

Централна и източна Европа без
бившите съветски републики

Юли 2005

Румъния, България и Сърбия

270
762.6
244.5
1 007.1
1 704.8

* Преизчислени по курс на БНБ за 21.04.2006 година от GBP/BGN - 2.82451

От прегледа на набраните средства за инвестиции в страната виждаме засиления интерес
към българските имоти. Той е разнообразен, към почти всички видове недвижимости.
Много е трудно да се прецени дали интересът намалява или не. Двете години, за които
имаме данни са прекалено малък период за да се твърди, че определен момент на
успокояване от страна на търсенето е началото на дългосрочен отлив на инвеститорски
интерес.
Основният въпрос е до колко предлагането може да отговори на търсенето и в какви
времеви рамки ще се случи това. За сега считаме, че няма големи пречки в страната за
изграждането на нови имоти. Уменията на предприемачите за намиране на добри места,
управление на собствеността и наличната инфраструктура са най-важните фактори за
постигане на добра възвръщаемост.
Равносметка за потока от средства, вложени в имоти в България за периода 2000 –
2005 година
Млн. лева
Пари, вложени в имоти от банкови кредити и спестявания (2000 – 2005)
Покупка от чуждестранни физически лица (2000 – 2005)
Регистрирани български дружества за инвестиции в имоти (2002 - 2006)
Регистрирани дружества в чужбина за инвестиции в недвижими имоти в
България и региона (2005 - 2006)
Общо

Сума
15 790
657
118
1 704.8
18 269.8

Трябва да уточним, че въпреки че не знаем каква част от набраните средства от местните
дружества със специална инвестиционна цел и фондовете за инвестиции в недвижими
имоти, то в сметката включваме пълния размер, защото има потоци, които не могат да
бъдат засечени. Възприятието ни е, че тези 18 млрд. лева са само приближение на
реалната ситуация.
Институционални развития, оказващи влияние на пазара на недвижими имоти
Чрез множество нови законови мерки държавата се опитва да регулира определени
субекти, участващи в пазара на недвижимите имоти. Най-важните са:
1. Регулиране на проектантите и архитектите чрез въвеждане на минимални цени;
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2. В момента се обсъжда проект за задължителна регистрация на строителните
фирми, които ще имат право да извършват строителството на определен тип
обекти;
3. Регулиране дейността на нотариусите чрез въвеждане на брой нотариуси според
населението;
4. Отлагане на свободния достъп на чужди граждани и компании до пазара на
земеделска земя и въвеждане на преходен период;
5. Намерения за въвеждане на данък върху земята;
6. Забавяне на процеса на изграждане на Кадастър и Имотен регистър;
7. Забавяне на приватизацията и продажбата на държавни активи;
8. Изготвяне на проект за черноморското крайбрежие;
9. Отлагане на промените в Закона за устройство на територията.
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Таблица 3: Брой жилища и жилищна площ
2001
Полезна площ
Области Жилища
в т.ч.
(брой)
Общо
жилищна
площ
131
031
8
718
543
5
657 079
Благоевград
191 266 11 708 101 7 616 111
Бургас
211 409 12 985 164 8 313 175
Варна
140 694
9 001 931 5 607 360
В. Търново
70 220
4 647 738 3 057 607
Видин
115 320
7 101 925 4 556 904
Враца
80
267
4 854 670 3 064 667
Габрово
96 651
6 081 267 4 073 831
Добрич
75 317
5 527 987 3 581 273
Кърджали
89 925
5 440 411 3 549 458
Кюстендил
96
156
6 064 095 3 920 143
Ловеч
96 064
6 021 895 3 898 280
Монтана
127 838
8 069 651 5 335 463
Пазарджик
98
042
5 842 841 3 795 476
Перник
146 386
9 621 982 6 160 746
Плевен
300 291 19 485 922 12 750 088
Пловдив
62 071
4 055 339 2 721 045
Разград
122 462
4 856 204 4 776 268
Русе
59 428
1 662 292 2 631 324
Силистра
91 309
3 584 636 3 669 988
Сливен
63
781
1 980 250 2 503 820
Смолян
София
515 958 31 343 409 20 453 361
(столица)
179 361
4 335 498 7 094 018
София
6 822 821 6 967 727
Стара Загора 170 594
66 318
2 097 417 2 729 684
Търговище
123
130
5 206 364 5 401 273
Хасково
90 315
3 311 689 3 729 929
Шумен
74 665
2 622 408 2 914 705
Ямбол
3686269 233943830 150530803
Общо

2004
Изменение
Полезна площ
Полезна площ
Жилища
в т.ч. Жилища
в т.ч.
(брой)
Общо
жилищна (брой) Общо жилищна
площ
площ
131 244
8 736 106 5 668 141
0.16%
0.20%
0.20%
193 757 11 908 640 7 742 647
1.30%
1.71%
1.66%
214 401 13 273 090 8 496 055
1.42%
2.22%
2.20%
140 989
9 024 467 5 620 714
0.21%
0.25%
0.24%
70 372
4 664 236 3 067 428
0.22%
0.35%
0.32%
115 503
7 120 943 4 568 007
0.16%
0.27%
0.24%
80 525
4 879 077 3 078 481
0.32%
0.50%
0.45%
97 161
6 145 205 4 111 809
0.53%
1.05%
0.93%
75 418
5 535 985 3 586 356
0.13%
0.14%
0.14%
89 985
5 447 414 3 554 368
0.07%
0.13%
0.14%
96 380
6 088 334 3 937 102
0.23%
0.40%
0.43%
96 199
6 037 417 3 908 315
0.14%
0.26%
0.26%
128 173
8 102 818 5 356 814
0.26%
0.41%
0.40%
98 395
5 875 682 3 816 847
0.36%
0.56%
0.56%
147 206
9 691 653 6 199 263
0.56%
0.72%
0.63%
302 428 19 665 579 12 873 657 0.71%
0.92%
0.97%
62 195
4 063 001 2 724 531
0.20%
0.19%
0.13%
122 781
7 642 506 4 799 226
0.26% 57.38%
0.48%
59 457
3 878 324 2 634 853
0.05% 133.31% 0.13%
91 531
5 700 857 3 685 833
0.24% 59.04%
0.43%
63 808
3 952 875 2 505 903
0.04% 99.61%
0.08%
521 189

34 018 151 20 780 994

1.01%

8.53%

1.60%

179 348
171 246
66 489
123 252
90 543
74 823
3704798

10 476 980 7 093 441
10 930 439 7 004 093
4 255 536 2 738 780
8 297 645 5 413 507
5 764 556 3 743 325
4 476 824 2 927 641
235654340 151638131

-0.01%
0.38%
0.26%
0.10%
0.25%
0.21%
0.50%

141.66%
60.20%
102.89%
59.38%
74.07%
70.71%
0.73%

-0.01%
0.52%
0.33%
0.23%
0.36%
0.44%
0.74%

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Дългосрочни кредити (млн.лв.) – годишни данни
Година

Общо

2001
2002
2003
2004
2005
2006 януари

Общо

1418.23
2235.48
3968.49
6371.59
8973.18
475.58

1016.53
1285.57
2376.77
3370.73
4826.05
264.49

Левове
Жилищни кредити
за домакинства и
НТООД
54.67
61.69
152.90
411.64
701.68
43.79

Евро

Щ. д.

303.21
609.78
1325.04
2696.38
3929.17
159.06

98.47
340.13
266.68
304.45
217.96
52.03

Източник: БНБ и собствени изчисления.
Забележка: Данните за 2006 г. са за месец януари.

Дългосрочни кредити (лихвени проценти)
Година

Левове
Жилищни кредити за
домакинства и НТООД
15.74
13.81
13.02
11.96
8.78
6.7

Общо
15.06
14.40
13.52
12.77
11.10
10.14

2001
2002
2003
2004
2005
2006 януари

Евро

Щ д.

12.86
11.06
10.16
8.98
7.98
8.11

15.28
11.78
11.19
9.76
9.54
13.52

Източник: БНБ и собствени изчисления
Забележка: Данните за 2006 г. са за месец януари.

Средна пазарна цена на жилищата (лв./кв.м.)
2001
2002
2003
2004
2005

Q1

Q2

Q3

319.6
336.3
452.2
700.5

324.2
350.7
507.9
730.5

329.9
376.2
568.7
751.5

Q4
318.3
331.9
402
633.1
769.7

Източник: НСИ
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Преглед на развитието на пазара на недвижими имоти в определени населени
места в България
Пазарът на недвижими имоти в България е едни от динамично развиващите се пазари. От
2000 година насам могат да се различат преобладаващи тип имоти, които са доминирали и
привличали интереса на инвеститорите и обикновените купувачи. Географското
местоположение също има значение като най-активните пазари са София, Варна, Бургас,
Пловдив, Черноморието (Златни пясъци, Слънчев бряг, Несебър) и планинските курорти
(Банско, Пампорово). От края на 2004 година се наблюдава и интерес към определени
вътрешни райони на страната, предимно от чуждестранни граждани за живеене. Расте и
интересът към имоти с развлекателно предназначение, балнеология, голф игрища и др.
Тенденции в развитието

Апартаменти
Ваканционни жилища
Търговски имоти (големи обекти)
Офис имоти
Индустриални имоти
Земя

2000 2001 2002 2003 2004 2005
=
=↑
↑
↑
↑
↑=
Няма Няма
↑
↑
↑
↑=
=
=
↑
↑
↑
↑
=
=
=↑ =↑
↑
↑
=
=
=
=↑
=↑
=↑
↓
↓
=
=
=↑
↑
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София
Подобно на всички страни от източна и централна Европа пазарът на недвижими имоти в
столицата се развива най-динамично. От 2000 година до края на 2002 година по-голямата
част от новото строителство в страната е съсредоточено в София. Затова и инвеститорите
избират този пазар като най-перспективен и с възможност за добра възвръщаемост.
Пазарът е най-ликвиден от всички останали населени места, позволява инвестиции в
различни типове имоти и по този начин възможност за диверсифициране на портфейл от
имоти, доходността е висока, особено в периода края на 2002 – края на 2004.
В началото на строителния бум в София основните инвеститори са самите строителни
предприемачи. Големината на фирмите е малка и средна, почти всички строежи се
финансират от продажба на зелено, строят се предимно жилища в атрактивни централни
райони, клиентите са заможни хора, които финансират покупката си със собствени
средства. Банковият кредит тепърва набира скорост и почти не се използва както от
клиентите, така и от предприемачите. През 2004 година се изграждат и набират скорост
затворените квартали с ограничен достъп. Цените на жилищата растат непрекъснато като
най-голямо нарастване има през 2003 – 2005 година. Характерно за всяка столица е
наличието на клиенти за всякакъв тип имоти в зависимост от качество на строеж,
местоположението, цената и размера на имота. Това позволява всякакъв тип строителство
в период на засилен интерес да намери своите клиенти.
В края на 2002 година започват първите проекти за строителство на отделни,
професионално изпълнени офис сгради, в началото разположени в центъра, а по-късно и
в по-отдалечени квартали. Напълно изнесените офис сгради в покрайнините на града се
появяват през 2003 година и отговарят на търсенето от страна на чуждестранни компании
в страната.
Търговските площи са имотът, който винаги е бил привлекателен за инвеститори и
предприемачи със своята висока възвръщаемост. Търсенето на такива имоти в началото на
периода е съсредоточено предимно в централната част, където нивата на наемите растат
непрекъснато, пътникопотока е постоянен, а възможностите за ново строителство са
ограничени и затова предлагането е ограничено. От 2000 година насам се появяват големи
международни търговски вериги, които строят огромни търговски сгради първо в
покрайнините на града, а по-късно и в кварталите. Интересът на по-малки вериги,
включително и от страната, към изграждане на собствени магазини или наемане на готови
сгради също расте.
Пазарът на земя в столицата е активен от началото на 2000 година и се активизира в
резултат на зараждащия се интерес за строителство и нарастващото търсене на свободни
терени за застрояване. Процентът на обезщетенията постоянно расте (особено в центъра
където все още има подобни имоти), а цената на земята в покрайнините нараства.
Повишеният интерес към строителство на сателитни селища и складови постройки е
причина за повишаване на цената и в близките на столицата населени места.
София - столица
Население
Естествен прираст (на 1000 души население)
Наети в строителството от общо наети
Безработица

2000
1 222 180
- 3.0
6.6%
4.5%

2001
1 178 579
- 4.0
6.2%
4.6%

2002
1 194 164
- 4.0
6.0%
4.5%

2003
1 208 930
- 3.6
6.1%
3.5%

Източник: НСИ
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Жилищни имоти
Жилищните имоти са най-атрактивният и динамично развиващ се сегмент в София.
Причините са много: доходите на населението са най-високи в сравнение с останалите
градове; безработицата е най-ниската в страната; има масова вътрешна миграция от цялата
страна към столицата и интерес за закупуване на жилище за установяване за постоянно,
много българи, емигрирали в чужбина изпращат пари за закупуване на имот или търсят
начин да ги инвестират и виждат добрата печалба.
През 2003 година нарастването на цените на жилищата е средно 25%. Очакванията на
хората и предприемачите за продължаващо повишение след присъединяването на
страната към ЕС е един от факторите. По това време интересът на чуждите инвеститори
расте и допълнително допринася за бурното развитие. Предприемачите се опитват да
отговорят на търсенето и броят на издадените разрешителни за строеж нараства
значително.
През 2003 година цените на имотите се превалутират от щатски долари в евро, което
според някои наблюдатели е причина за поне 10% нарастване на цените.
През 2004 година предлагането на жилищни имоти продължава да нараства, но цените не
растат със същия темп както през изминалата година.
Интересът към започнатите няколко строежа на малки жилищни комплекси с ограничен
достъп набира скорост и е причина за започването на още такива обекти. Търсенето е
силно, по-крайните квартали също се превръщат в интересни места за ново строителство
поради налични свободни терени за застрояване и по-ниски цени на земята (това води до
по-големи печалби за предприемачите поради по-ниска себестойност).
В края на годината започва строителството на по-големи по обем сгради с добри
довършителни работи. Те са по-отдалечени от центъра, но клиенти винаги има.
Местоположението им извън гъсто населените жилищни комплекси позволяват на
инвеститорите да построят допълнителни сгради към жилищните - басейн, фитнес,
развлекателни съоръжения. Всички започнати през този период затворени комплекси
предлагат система за сигурност, паркинг и са луксозно изпълнени. Започват да се
предлагат и имоти със съответното оборудване за кухня и завършена баня. Сред основните
купувачи, които ще ползват тези имоти са заможни българи; чуждестранни граждани,
работещи в представителства тук, които са със семействата си в България и търсят добро
жилище. Тези имоти се купуват и за инвестиция от предприемчиви българи, които
възнамеряват да ги отдават под наем. През 2005 г. активно се работи по изграждането на
седем такива селища около София.
Нивата на наемите приз 2005 година продължават намалението си, но с по-малки темпове
в сравнение с минали години. През тази година нивата на наемите за луксозни жилища
варират между 5 и 8 евро/кв.м. за необзаведен апартамент на месец и между 7-12 евро за
квадрат при обзаведените апартаменти.
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Средни наеми на обзаведени апартаменти (евро/кв.м.)
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Източник: Colliers International

В резултат на засиленото строителство през 2003 – 2004 година, предлагането на нови
жилища през 2005 нараства. Изискванията на клиентите се променят – все повече хора не
са склонни да купуват на зелено или в първите етапи на строителството, а в по-финален
етап, настояват за по-изгодни схеми на плащане.
В началото на 2006 година се забелязва активност на кандидат-купувачите на жилища в
София. Част от причините според някои агенции е страхът от затягане на режима за
отпускане на кредити.
През 2006 година се очаква повишаване на средните равнища при наемите.
Продажните цени в началото на 2006 година в престижните жилищни на столицата се
търгуват в зоната от 820 – 1 650 евро/кв.м. за месец. Това са и най-високите средни ценови
нива, на които се продават жилищни имоти на територията на София.
Земя
При терените, средното искано обезщетение през 2005 година надминава 35 %. Реални
сделки обаче се сключват за 18 % в новите квартали и в районите с голямо предлагане и за
35 % в утвърдените плътно застроени райони. Този процент обаче е прекалено висок и
инвеститорите вече се насочват към не-експлоатирани до момента райони – крайните
източни и северозападни квартали. Три нови проекта за жилищни комплекси са на път да
стартират например в кв. „Левски“, все по-активно се строи в „Люлин“ и в „Надежда“.
Проектите там се изпълняват и с месеци по-бързо от сходни обекти в южни райони,
себестойността им е по-ниска, а цените – по-привлекателни за купувачите.
Цена на земя (евро/кв.м.)
Местоположение
2004
2005
Ботевградско шосе
9 – 35
17 – 55
Бул. България
30 – 75
200 – 400
Околовръстен път
15 – 30
45 - 120
Бул. Тодор Александров
180 - 350
300 – 2 000
Център
400 - 500
Източник: Проучване на ИПИ през 2004 година за развитието на жилищното кредитиране в София (ограничен
достъп), Българска агенция за инвестиции
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Земя за промишлени нужди
Докато през 2003 и 2004 година се търсят основно терени за строителство на жилища,
през 2005 има засилена търговия и окрупняване на земя за индустриални нужди. Подобни
сделки се реализират изключително бавно и трудно заради наличието на много
собственици, които имат различни претенции. На много места в София се работи по
сформирането на терени от 20 до 1 200 дка. При големи инвестиционни проекти, които са
свързани с окрупняване на земеделски земи, търсенето е при ниска цена на земята. В
същото време всеки голям инвестиционен или инфраструктурен проект става причина за
моментално повишаване на цените от страна на собствениците на терени в близост до
бъдещите трасета или обекти, което отказва част от кандидат-купувачите.
В резултат засиленото търсене атрактивните за промишлени нужди земеделски земи около
столицата вече се предлагат наравно с урегулираните терени. За средни цени на пазара на
терените и парцелите, подходящи за промишлено строителство е трудно да се говори,
защото стойността на имота е силно зависима от разположението му, големината (при поголям терен обикновено продажната цена за кв.м е значително по-ниска) и възможностите
за застрояване, но парцели извън регулация в различните райони около столицата се
продават от 5 - 10 до 50 - 65 евро/кв.м. Имоти в регулация за промишлени нужди може да
се намерят на цени от 20 до 100 - 130 евро/кв.м.
В момента търсенето на имоти на добри локации и с добри възможности е два пъти поголямо от предлагането, което също е основание за завишаване на цените. След
изчерпването на терените в района на околовръстното шосе на столицата (в момента там
има единично предлагане на имоти с лице към пътя) пазарът се измества постепенно към
западните райони на града, където през 2005 година са продадени над 1 000 дка земи. През
2006 година се очаква активизиране на слабия все още пазар на парцели в северните
райони на София, където също се предлагат немалко терени, подходящи за промишлено
строителство.
Подходящи за развитието на такива проекти са също и районът на северозапад между
София и пътя за Калотина и трасето в посока Пловдив.
Индустриални имоти
В периода 2004 – 2005 година терените около София, подходящи за строителство на
индустриални сгради постепенно намаляват. Интересът към наличните промишлени и
складови бази е слаб. Повечето от старите халета не отговарят на нуждите на
инвеститорите (съвременните стандарти за складови помещения предполагат
изграждането на цял комплекс със съответната инфраструктура и възможности за
маневриране на товарни камиони, сградите трябва да са с определена височина, а
конструкцията им да е съобразена с евростандартите за товарене на стоки, да имат
осветление и трифазен ток). Затова преобладаваща част от инвеститорите предпочитат да
изграждат нови помещения.
В тази връзка, през 2005 година се изграждат няколко нови складове за собствени нужди на
фирми, но все повече се засилва интересът от страна на инвеститорите към изграждане на
модерни логистични центрове. Вече има единични мащабни проекти за индустриални
зони и логистични паркове и развитието на този сегмент тепърва предстои. Нарастващото
търсене на качествени складови площи под наем отваря ниша, която още през 2006 година
се очаква да предизвика сериозно пренасочване на инвестициите в сектора на
недвижимите имоти.
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Засега раздвижването се усеща основно в увеличеното търсене и засилените продажби на
земя за промишлено строителство. Обикновено фирмите се интересуват единствено от
парцела, но собствениците включват в офертата и цената на сградата, което в определени
случаи отказва фирмите и ги насочва към развитието на проекти в напълно нови райони,
подходящи за такова строителство. Старите складове най-често се наемат от по-малки
български и чужди компании, които нямат възможност да инвестират в своя база. Освен
лошата инфраструктура и остарялата база, проблем на старите промишлени зони са
разстоянията между сградите, тъй като инвеститорите трябва да се съобразяват със
санитарно - хигиенните норми. Затова по-големите компании, които стъпват в България,
предпочитат да инвестират в изграждането на собствена база на ново и комуникативно
място. Това пък води до увеличаване на търсенето на земя за изграждането на нови
индустриални зони, като почти всяка община, която разполага с подходящ терен, търси
инвеститори за изграждането на инфраструктура и превръщането й в модерен промишлен
комплекс.
Интересът на институционалните инвеститори към развитието на мащабни проекти за
изграждането на модерни логистични центрове, които съчетават офисни, складови и
обслужващи търговски площи постепенно се засилва.
Очакваме, че през тази година предлагането на нови складови площи ще се увеличи
сериозно, но наемните нива няма да се променят значително. В момента заетостта на
старите складови бази е между 50 и 70% при 95 - 97% запълненост на новите халета.
Площите в съвременните складове се наемат на цени от 3 до 6 евро/кв.м, а старите за 1 - 2
евро/кв.м.
Досега съвременни складови бази са изграждани единствено за собствени нужди от
компании като „Роял Франс Маас“ - 29 хил. кв.м, „Вили Бетц“ - 19 хил. кв.м, „Юрошпед“ 6 хил. кв.м, и др. Практика на някои фирми е да предлагат част от площите си под наем на
по-малки фирми (единственото предлагане на модерни складови площи под наем засега).
В момента се изграждат около 40 хил. кв.м нови складово-логистични бази. Липсата на
голям проект, който да предоставя логистични площи свободно на пазара, създава
проблеми на повечето по-малки фирми, които не могат да си позволят собствени бази. Те
или са принудени да пригаждат за нуждите си някои от складовете в старите индустриални
зони, или да влязат под покрива на някоя от големите компании.
В средата на 2006 година ще стартира строителството на първия проект, чиято цел е да
отговори на търсенето на съвременни складови площи под наем - „София еърпорт
център“, мащабен логистичен и дистрибуционен парк, който ще бъде изграден на площ
от 140 дка в района на летище София. Предвижда се той да предложи над 100 хил. кв.м
модерни офис, складови и обслужващи търговски площи. Проектът ще се реализира
поетапно в продължение на 4 - 5 години, като идеята е годишно да се предлагат толкова
площи, колкото пазарът е готов да поеме Инвестицията е над 150 млн. лв. и е на
инвестиционния фонд „Тишман Линднер бългериън риъл пропърти“.
Три типа са инвеститорите, които се очаква да навлязат на пазара на индустриални имоти
в следващите няколко години. Първият се представя от организации, които окрупняват
земята и изграждат логистични бази с цел да ги продадат, вторият - от инвестиционни
фондове, които купуват вече построените центрове, за да ги управляват, а третият - от
фирми от логистичния бранш, които инвестират в създаването на модерна база и я
продават чрез така нареченото обратно наемане.
Новият бизнес (изграждане на големи логистични комплекси с цел отдаване под наем) на
складови площи ще започне да измества стария (купуването или наемането на помещения
в старите промишлени зони) и в рамките на следващите 3 години може би ще започнат
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още поне два-три такива мащабни проекта. Това е посоката, в която ще се развива пазарът
на промишлени имоти извън столицата. Паралелно с това ще се запази и интересът от
страна на по-големите компании към строителството на собствени бази. В близките
години се очаква и оформянето на още няколко модерни индустриални зони, на чиято
територия компаниите могат да разположат производствените и складовите си бази.
Интерес към инвестицията в индустриални имоти проявяват основно английски, руски и
израелски компании, но в последните месеци пазара проучват и инвеститори от
прибалтийските републики, Испания и Франция. Преобладава инвестицията на зелено, но
част от компаниите проучват възможностите за развитие на нови проекти и на стари
индустриални площадки.
Офис имоти
В столицата се сключват около 90% от сделките за наем и продажба на този вид имоти.
Офиси с площ до 300 кв. м търсят местни и навлизащи у нас дружества. По-големи бизнес
помещения между 1 000 и 1 500 кв. м. се наемат от утвърдени на нашия пазар
международни компании. В останалата част на страната се търсят предимно малки офиси до 250 кв. м.
Развитието на офис сегмента от пазара на имоти зависи силно от икономическото
развитие в страната и бъдещите очаквания на бизнеса. Постоянният растеж на
икономиката в последните 5 години е причина за активизиране на интереса към офис
пазара. В началото на периода офис имотите се намират изключително в центъра на града
в преустроени жилищни апартаменти. Много малък процент от наличните офис
помещения в периода 2000 – 2001 отговарят на европейските изисквания за този сегменти.
Офиси от клас А почти няма. Част от фирмите не са сигурни за бъдещото развитие на
бизнеса си и не инвестират в покупката на собствен офис. Сроковете за сключване на
договор за наем са сравнително къси. В последствие в края на 2002 на пазара стават
известни намеренията на определени инвеститори за строеж на отделни, модерни офис
сгради, които са встрани от централната част. Започва строителството на Бизнес парка в
Младост, като се сключват предварителни договори за наем поради големи интерес. Той е
първата комплексна офис сграда, която освен офис пространство предлага и складови
помещения, места за хранене, многоетажен паркинг, допълнителни услуги за наемателите.
Паркът се изгражда на етапи при постоянен интерес.
Следват още подобни проекти в различни части на столицата, но на по-малка площ.
Наблюдава се приток на компании, които са част от глобалния процес на аутсорсинг на
изток.
Причини за изместване на новите модерни офис постройки от центъра към
покрайнините на града са:
-

състоянието на пътищата;

-

задръстване в централната част;

-

по-висока такса смет в центъра;

-

липса на подходящи по размер терени;

-

ограничителни параметри за застрояване.

Въпреки наблюдаваното постепенно изместване, търсенето на луксозни и средно качество
имоти в централната част остава относително стабилно. Наемите на подобни площи
обикновено варират между 10 и 18 евро за кв. м на месец. Средната стойност на пазара в
столицата е 13 евро за кв. м. Това са едни от най-ниските цени в Европа. В бъдеще се
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очаква леко повишаване на наемните нива, заради изравняването на търсенето и
предлагането.
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Увеличеното предлагане на нови офис сгради в София има слаб ефект върху наемните
цени. През последните три години наемите спаднаха средно с 5 - 9.5%, като в момента са в
застой. Въпреки това балансът между търсенето и предлагането на модерни офис площи
се запазва стабилен, което предполага и запазване на доходността от този тип инвестиция,
която продължава да е сред най-атрактивните.
В периода 2004 - 2005 година са направени едва две големи инвестиционни сделки придобиването на офис сградата на “Соравия” на булевард “Цар Освободител” в София
от “Лендмарк” и влизането на институционалните инвеститори “Дженерал електрик” и
“Куинлан прайват” в проекта “Мол София”. Има тенденция за увеличаване на
инвестиционните продажби на цели сгради.
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Забележка: Началната доходност е съотношението между приходите, които активите носят на година, и
пазарната им цена.
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Свободните офис площи в централната част на столицата намаляват значително през
втората половина на 2005 година. Тогава незаетите качествени офис площи в София са
едва 8%, което е най-ниското регистрирано до момента ниво на вакантни офиси.
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Спадът на дела на незаетите офис площи през 2005 година продължава защото няма
подходящи терени за строителство и затова няма ново предлагане; а търсенето нараства.
Търговски имоти
Предлагането на търговски помещения под наем е съсредоточено в сектора магазини. Към
момента в София се предлагат около 1 400 помещения.
Столицата, като основно място за инвестиции и притегателен център не само за
чуждестранни предприемачи, но и за фирми от по-малките градове, предлага най-голям
брой магазини. Средно месечният наем е около 370 евро. Две-трети от помещенията,
които се предлагат са с големина до 70 кв.м. Над 33% от офертите са за магазини
разположени в центъра на столицата. Там и търсенето е най-високо – 13%. Най-голям
интерес към наема на магазини след центъра има към Гео Милев. На трето място се
нарежда Иван Вазов. Едва на четвърто място е Лозенец. Красно село, Изток и Младост 1
са в челната десетка като райони с най-интензивно търсене на магазини под наем.
Друг сегмент от търговските помещения са заведенията. Пазарът на подобен тип имоти у
нас засега остава слаб. В столицата подобни имоти се предлагат срещу средно 527 евро на
месец. Едно от най-скъпите заведения, което се отдава под наем в София, е търговскоразвлекателният комплекс Shopping MALL в кв. Гео Милев. Площта му е 145 кв.м, а
витрината е 18 метра. Месечният наем е 2 500 евро. Ако при магазините има доста
столични райони, в които търсенето надвишава предлагането, то при заведенията
положението е доста по-различно. В райони като Иван Вазов, Изток, Бели брези,
Оборище, някои микрорайони на Люлин, Бъкстон се наблюдава недостиг на заведения.
Там търсенето превишава предлагането няколко пъти.
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Пловдив
В пловдивска област е съсредоточена 1/7 от обработваемата земя, 12% от материалните
дълготрайни активи и 14% от трудовите ресурси на страната. Тя произвежда 15% от
селскостопанската, 11% от промишлената продукция на страната и създава 13% от
брутния вътрешен продукт. Безработицата за 2004 година е 7.6%.
Промишлеността осигурява 70% от произвежданата продукция на областта, а 57.8% от
земята е земеделска.
Въпреки мястото на Пловдив като втори по големина град в страната, пазарът на
недвижими имоти изостава в сравнение с останалите големи, динамично развиващи се
градове.

Население
Естествен прираст (на 1000 души население)
Наети в строителството от общо наети
Безработица

2000
728 246
- 4.3
4.9%
15%

2001
714 779
- 4.4
4.9%
14.3%

2002
712 702
- 4.9
4.8%
14.8%

2003
710 958
- 4.6
4.7%
11.3%

Източник: НСИ

Жилищни имоти
Бумът на жилищно строителство и нарастване на цените не подминава Пловдив. Найактивен пазарът е в периода 2001 – 2003 година, когато има най-голямо нарастване на
цените. По това време се купуват всякакъв вид жилища, основно в центъра и няколко
добри локации в близост до него.
През 2004 година пазарът започва да се успокоява като поскъпването на имотите става в
нормални граници, характерни за голям град.
Сгради
Общо за страната
Пловдив

2004
1 500
100

2005
1 854
109

Жилища
2004
2005
8 267
12 110
589
489

Източник: НСИ

Към средата и края на 2005 година, жилищното строителство като обем се задържа на
нивата от 2002 – 2004 година и дори има леко понижение на издадените разрешителни за
ползване от общината. Това е годината, когато се започва строителството на 3 жилищни
квартали от затворен тип. Има планове за изграждане на нови подобни постройки в
близост до гребната база на града като вече са закупени 40 декара. Някои предприемачи
дори споменават нарастване на обема на новопостроените непродадени жилища.
Евро/кв.м.
Продажна цена
Наем

2003
2004
2005
220 - 300 250 - 400 400 - 700
1 – 1.5
1.8 - 2
2.4 – 4.5

Източник: ИПИ въз основа на проучвания, проведени през 2004 и началото на 2006 година

Институт за пазарна икономика, www.ime.bg

40

Наблюдава се тенденция за “изнасяне” на масовото жилищно строителство в кварталите,
и по-конкретно в “Тракия”. Там има новопостроени жилищни сгради, а новото
строителство в града от 2005 година е предимно в този квартал.
При строителството повечето предприемачи се финансират от собствени средства и
разчитат на продажби на зелено. Няма засилен интерес от други фирми и инвеститори,
освен при търговските площи. Спекуланти, които да са привлечени от положителни
очаквания за развитието на пазара на имоти почти няма.
Обезщетенията в Пловдив отбелязват голям ръст през последните години. В центъра,
където почти са изчерпани възможните места за строителство (без стари постройки, които
могат да бъдат съборени за целите на строителството) изцяло липсват терени. Сградите с
архитектурна и историческа стойност не позволяват допълнителна строителна активност,
присъща за други градове с интерес за инвестиции в централно разположени имоти.

Цена на терени, годни за застрояване в
централната част (евро/кв.м.)
% на обезщетение на собствениците

2004

2005

700

800 – 1 000

8 – 15%

35% – 40%

Източник: ИПИ въз основа на проучвания, проведени през 2004 и началото на 2006 година

Особеностите на Пловдив по отношение на жилищното строителство са:
-

Юг – основни места на интерес от инвеститорите след центъра; стартирала е
газификация на районите, което ще повиши цените на жилищата в бъдеще;

-

Запад (преди река Марица) – много добро местоположение, големи зелени площи,
позволяващи по-луксозно строителство. Въпреки това, районът няма подробен
устройствен план и повечето намерения за изготвяне на такъв се блокират от
обжалвания. Това отлага строителството от няколко години, въпреки перфектните
условия и перспективи.

-

Север – кметът на общината работи активно за привличане на инвеститори; през
периода 2004 – средата на 2005 година общината участва с имоти, но от края на
2005 почти няма процедури за продажба на общински терени, което потвърждава
застоя на пазара.

В средата на 2005 е започнат жилищен комплекс с РЗП от 37 000 кв. м. до Международния
Пловдивски Панаир.
През 2006 и 2007 година има планове за изграждане на VIP селище с около 200
еднофамилни къщи, търговски център с жилищна част на Братската могила
Общинските власти не оказват голямо съдействие на предприемачите което често забавя
процеса на съгласуване на документите и издаване на разрешително за строеж. За
изготвяне или промяна на подробен устройствен план се изисква средно около 6 месеца, а
при наличие на връзки – до 2-3 месеца. Липсата на общ устройствен план, който очертава
ясно основните зони на града (индустриална, търговска, жилищни) не е голяма пречка
пред инвеститорите, тъй като не се очакват резки промени във философията на
планиране на развитието на града. Очаква се планът да е готов до 2007 година и да даде
повече сигурност за бъдещите инвестиции. Проектът предвижда да се актуализират
транспортните схеми, някои от близките села и техните землища да бъдат включени в
територията на Пловдив.
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Офис имоти
Интересът към офис площите в Пловдив е относително от скоро. Има инвеститори,
които са започнали няколко офис сгради в центъра, като има планове и за постройки в пошироките граници на града. Изнасянето на офис сградите в по-отдалечените райони на
града е предимно поради липса на подходящи терени в централната част с възможност за
изграждане на прилежаща инфраструктура като паркинг например.
Евро/кв.м.
2004
2005
Наем на офис площи
3-5
5-8
Продажба
220 - 350 600 - 800
Източник: ИПИ въз основа на проучвания, проведени през 2004 и началото на 2006 година

През последните три месеца на 2005 година има издадени 10 разрешителни за
строителство на офис сгради – най-много за разглеждания период.
Емблематична офис сграда в Пловдив е 8-етажния бизнес център на Карловско шосе
(непосредствено след парфюмерийния завод “Ален мак”). Обектът е със застроена площ
650 кв. м и разгъната застроена площ 5 200 кв. м. Стратегическото му местоположение - на
главна пътна артерия, осигурява добри транспортни връзки с автомагистрала “Тракия” и
северната половина на страната. Наемът е 1.6 евро/кв.м. (без ДДС). Вече са наети партерът
и първият етаж. Предлага се и директна продажба на идеални части от бизнес центъра.
Земеделска земя
Сделките със земя преобладават от края на 2004 година, като основната цел на закупуване е
препродажба и изграждането на индустриални обекти.
Земята, която лесно може да бъде преобразувана от земеделска в парцел за строеж
поскъпва постоянно. Закупуването на земеделска земя, смяната на предназначението й
(отнема приблизително 3-4 месеца, ако могат да се издирят съседите) и продажбата на повисока цена по продължението на магистралата са преобладаващите сделки през 2004 –
2005 година. От ноември 2004 година има промяна в наредба на общината, която намалява
сервитута за всички типове имоти, което позволява по-плътното застрояване на закупената
земя.
Индустриални имоти
От 2000 година се наблюдава засилено предлагане на парцели за промишлени нужди.

Цена на терени за застрояване (евро/кв.м.)

2004
2005
15 - 30 20 - 40

Източник: ИПИ въз основа на проучвания, проведени през 2004 и началото на 2006 година

От 2003 година има повишаване на интереса от страна на малки и средни по размер
предприятия за изграждане на постройки за дейността им.
Построяването на складови помещения е другата насока при индустриалните имоти. Те са
съсредоточени предимно в южните покрайнини на града. Там има изградени няколко
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големи складови постройки, като постепенно се подобряват и транспортните връзки към
тях. Това привлича нови инвеститори и вдига цените на свободните парцели.
Като цяло можем да кажем, че почти всички индустриални имоти се изграждат на
изходните артерии на града.
Има идеи за няколко големи инвестиционни проекти в областта на индустриалното
строителство. На юг по пътя между Пловдив – Асеновград, в района на КЦМ има планове
за оформяне на нов индустриален парк. Община Куклен участва с общински парцел,
привлечени са частни инвеститори. Идеята е да се използва летище Крумово. Въпреки че
то е карго летище, капацитетът на пътникопотока му е приблизително 60 човека/час, няма
митнически терминал за пътниците, то се разглежда като подходящо за развитие на
бизнес. Има много добри климатични особености за летище, по-близо е от Бургас от
гледна точка на бизнеса, и осигурява евтин и бърз достъп до Гърция (пристанище Порто
Лагос).
След като предлагането на подходящи за промишлено строителство терени в по-близките
до Пловдив села от община "Марица" намалява, инвеститорите се насочват към
намиращото се на 15-тина километра от областния център с. Маноле. Селото се намира на
ж.п. линията София - Бургас и е близо до магистрала "Тракия".
Търговски имоти
Постоянният интерес към търговските площи в Пловдив е причина за тяхната висока цена
на кв.м. в сравнение с всички останали имоти през целия разглеждан период. Търговските
обекти в централната част се намират предимно в преустроени партерни етажи на
жилищни сгради. През 2005 година се наблюдава засилено търсене от страна на
предприемачи на терени за изграждането на обособени търговски площи в центъра.
Поради ограниченото предлагане на подобни терени, регулационните изисквания и
ограничения има недостиг на подобни сгради, което е сред причините за поддържането на
високи нива на наемите за съществуващите преустроени магазини в централната част.
След центъра, най-привлекателно място за изграждане на търговски обекти е квартал
Тракия – най-големият комплекс в Пловдив с преобладаващи панелни жилища.
Множество малки магазини и по-големи търговски центрове се изграждат в последните 2
години.
Наемите на търговските площи в Пловдив варират в границите 10 - 60 евро/кв.м, а
продажните цени са в диапазона 1 000 – 1 500 евро/кв.м.( 300 – 700 евро през 2004 година).
В края на 2004 година е пуснат в експлоатация бизнес и търговски център с площ от 12
500 кв.м. В момента предприемачите работят по разширяването на центъра с още три
сгради, които ще бъдат готови до средата на 2006 г.
Основни търговски обекти в Пловдив:
1. Билла (2 обекта)
2. Метро
3. Практикер
4. Техномаркет (8 000 кв.м.)
5. Технополис
6. Кауфланд (първи обект във България)
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7. Търговски център “Централни хали” (3500 кв.м. застроена плащ, 4 етажа, 180
магазина)
8. Хипермаркет JYSK (първата инвестиция на Балканите, 2 000 кв.м.).
9. Mall of Plovdiv (търговски и развлекателен център)
10. Rilon Center (търговски и офисен център)
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Бургас
Според основното си предназначение и начин на ползване територията на общината се
разпределя както следва:
-

земеделски територии - 61,1 %

-

горски територии - 7,2 %

-

населени места и други урбанизирани територии - 11,3 %

В община Бургас промишлеността произвежда 86,2 % от продукцията и ангажира 50,6%
от заетите лица в материалното производство.

Население
Естествен прираст (на 1000 души население)
Наети в строителството от общо наети
Безработица

2000
425 366
-3.2%
5.8%
17.4%

2001
422 458
-3.6
5.7%
17%

2002
421 049
- 3.6
5.6%
14.3%

2003
419 925
- 3.0
7.6%
10.7%

Източник: НСИ

Жилищни имоти
Пазарът на жилищни имоти в Бургас е един от петте най-активни в страната. Причините
са няколко. На първо място, в града функционират някои от най-големите промишлени
предприятия в страната – Лукойл – Нефтохим, Корабостроителния завод и Пристанище –
Бургас. Това позволява безработицата в района да е близка до нивото за страната. На
второ място, туристическия сектор през разглеждания период се развива добре и осигурява
заетост, макар и сезонна, на значителна част от населението. Не на последно място,
влияние върху покупателната сила на местното население оказва влияние и доходите на
т.н. „моряшки семейства”, които са сред купувачите на жилища в града.
Новопостроени сгради
Сгради
Общо за страната
Бургас

2004
1 500
283

2005
1 854
385

Жилища
2004
2005
8 267
12 110
1 806
5 082

Източник: НСИ
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700
600

Монолитни жилища

Луксозни жилища

500
400
300
200
100
0
2002

2003

2004

2005

Източник: ИПИ въз основа на проучвания, проведени през 2004 и началото на 2006 година

Жилищното строителство е интензивно в централната и около централната градска част,
като вече се усвояват и свободни парцели в панелните комплекси, Славейков и напоследък
доста интензивно в Меден Рудник.
Земеделска земя
По подобие на повечето места в България, и в Бургас активен пазар на земеделската земя
няма до преди 2001 година. Причините са много – липса на финансиране за земеделските
производители, които я обработват; проблеми при реституцията;
От края на 2002 година се наблюдава съживяване на пазара, което е продиктувано от
интереса към жилищните имоти в града и ваканционните имоти в курортите.
Предприемчиви инвеститори и спекуланти започват да създават т.н. „банки от земя”,
които да се препродадат последващо с цел продажба.
Лева/декар
Земеделска земя

2002
50 - 90

2003

2004

80 - 120 150 - 400

2005
250 – 1 000

Източник: ИПИ въз основа на проучвания, проведени през 2004 и началото на 2006 година

Ваканционни жилища
Повишен интерес към ваканционни имоти се заражда през 2004 и в края на година вече са
налице първите готови сгради. Черноморието е първото място където се появяват
ваканционните апартаменти и по-скоро Слънчев бряг и Св. Влас. Първите подобни имоти
се строят от Братя Диневи във Св. Влас и Форт Нокс на Перхоменко. Характерното за тях
е, че са закупили огромни парцели от земя на ниски цени, което им позволява да
реализират по-високи печалби; сторят затворени комплекси с много апартаменти и
реализират икономия от мащаба; изграждат прилежащата инфраструктура; имат отделни
отдели за продажба и дори представителства в чужбина Всички апартаменти са продадени
още в началната фаза на строителство. Друга особеност за техните имоти е предлагане на
услугата управление на собствеността и поддръжка по времето, когато собствениците не
ползват имота.
Атрактивните от гледна точка на предприемача цени, по които се реализират първите
сделки привлича интереса на множество строителни компании. Започва масово
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строителство, което бързо завзема свободните площи в Слънчев бряг, разпростира се
извън регулационния план, продължава към Несебър и Равда. Започва се интензивно
строителство и в Златни пясъци, Св. Св. Константин и Елена. Множество чужденци
купуват имот, в повечето случаи с инвестиционна цел. Цената на земята расте, бързо се
сменя предназначението на земеделската земя в атрактивните райони, продажбите растат
като банките вземат все по-голямо участие във финансиране на строителните
предприемачи. В същото време се наблюдава и засилено строителство на хотели с
различна големина. Някои от започнатите хотели се преустройват в апартаментни
комплекси макар това да е относително по-рядко като явление.
Основните проблеми, които се повяват в края на 2005 година са:
1. Инфраструктура – с изключение на големите предприемачи, които имат подългосрочни интереси, повечето строежи се правят без изграждане на цялостна
прилежаща инфраструктура като път, общи части, озеленяване. От друга страна,
съществуващата инфраструктура на населените места като пречиствателни станции
и канализация е остаряла и недостатъчна за нарасналия обем на ползвателите. Не
се правят инвестиции за разширяване на капацитета й, което в края на сезон 2005
доведе до проблеми.
2. Липса на общ устройствен план – това не е пречка пред предприемачите, но
изисква време и средства. Освен това е причина за наличието на корупция.
3. Ниско качество на строителството – някои от строежите не се строят като се
спазват всички изисквания и това налага петно върху пазара, което се отразява на
всички;
4. Проблеми със собствеността – данните в регистрите за парцелите понякога се
различават от действителните и това създава несигурност сред инвеститорите. В
допълнение, реституционните претенции могат да отложат строителството за
неопределено време.
Нормата на печалба за строителните предприемачи в началото на инвестиционния
интерес в края на 2004 година е в рамките на 100 – 120% като за големите инвеститори,
които са се „запасили” със земя на ниски цени тя достига до 180%. През 2005 година
въпреки нарасналото предлагане печалбата запазва почти размера си поради все още
високия интерес от страна на купувачите.
Обещаваната доходност от наем в началото е в размер на 8 до 10% годишно. През 2005
година тя спада до 7-8%.
С течение на времето нараства и себестойността на изгражданите ваканционни
апартаменти като основните фактори за това са:


Нарастване на цената на земята;



Нарастване на цената на някои строителни материали;



Нарастване цената на труда;



Задължително изискване от страна на клиентите за инфраструктура.

Основните купувачи на ваканционни имоти са чужденци. Преобладават англичани,
ирландци, руснаци (10%), българи (15%), други - израелци, германци.
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Евро/кв.м.
Ваканционни жилища:
Без изградена инфраструктура
С изградена инфраструктура

2004

2005

500 - 750 600 - 900
650 - 900 800 – 1 100

Източник: ИПИ въз основа на проучвания, проведени през 2004 и началото на 2006 година
Евро/кв.м.
Ваканционни жилища без да се включва земята:
Без изградена инфраструктура
С изградена инфраструктура

2004

2005

220 - 230
260 - 320

300 - 400
330 - 350

Източник: ИПИ въз основа на проучвания, проведени през 2004 и началото на 2006 година

Рискове пред ваканционните апартаменти по Черноморието:
-

презастрояване и от тук липса на клиенти;

-

липса на ефективен строителен контрол – сгради с ниско качество лесно могат да
отблъснат купувачите;

-

пренасочване на купувачите към други дестинации – планински курорти, уникални
имоти в провинцията.

Офиси
В Бургас, подобно на другите градове в страната, преобладаващата част от офисите се
намират в центъра на града в жилищни сгради. Въпреки това, от края на 2004 година има
строителство на няколко отделни бизнес центрове. Очаква се през 2006 година да бъдат
завършени 4 офис сгради с обща застроена площ от 14 700 кв.м.
Евро/кв.м.
2004
2005
Продажба на офиси 580 - 620 600 - 800
Източник: ИПИ въз основа на проучвания, проведени през 2004 и началото на 2006 година

Нивата на наемите в Бургас са малко по-високи от тези в Пловдив, и сравними със Стара
Загора.
Евро/кв.м.
2004 2005
Наем на офиси:
В преустроени жилищни сгради 2.5 - 3 4 – 8
В отделни офис сгради
3 – 4.1 5 - 9
Източник: ИПИ въз основа на проучвания, проведени през 2004 и началото на 2006 година

Индустриални имоти
Зоните за промишлени строежи в Бургас са оформени преди доста време и в последните
години няма новооформени центрове. Концентрация на такива обекти има около
железопътната линии, почти до кв. Долно Езерово, по западния и северозападния край на
града и на юг, но в посока гр. Средец в кв. Победа и преди к-с “Меден Рудник”. След
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процесите на приватизация и преструктуриране на предприятията немалка част от тях са с
преустановена дейност и това на практика са потенциални места за реконструкция или
строеж на нови индустриални сгради.
Евро/кв.м.
Терени за индустриални имоти, продажба

2003
2004
2005
6 - 20 15 - 40 45 - 70

Източник: ИПИ въз основа на проучвания, проведени през 2004 и началото на 2006 година

Търговски площи
Този сегмент от пазара през целия разглеждан период е с най-високи продажни и наемни
цени. Преобладаващата част от търговските площи в Бургас са разположени в
преустроени жилищни партерни етажи.
От 2001 година се наблюдава навлизането на големи търговски вериги като Метро,
Техномаркет, Технополис, строителен хипермаркет “Masterhaus”, Билла, Пикадили. До
края на 2007 година се очаква да отвори врати и Практикер.
Евро/кв.м.
2003
Търговски площи, покупка 550 - 800
Търговски площи, наеми

2004
2005
750 - 900 850 – 1 000
10 - 15
15 - 20

Източник: ИПИ въз основа на проучвания, проведени през 2004 и началото на 2006 година

Наскоро общината в Бургас обяви публичен конкурс за цялостна продажба на "Нармаг"
ЕООД, чиито активи се състоят от бившия РУМ "Младост", намиращ се в квартал
"Славейков". Имотът включва и прилежащ терен от 5 250 кв. м. Минималната конкурсна
цена е над 4 613 000 лв. Общината е поставила към бъдещите купувачи на имота 4 условия.
Първото е съществуващата сграда да се ползва само за търговски цели. От
приватизаторите се иска до 12 месеца от подписване на договора за покупка да реализират
инвестиция в размер 1 млн. лв. В този срок трябва да бъде пуснат в действие
универсалният магазин и да се ремонтира прилежащата към него инфраструктура.
Последното условие е да се осигурят минимум 50 нови работни места.
Фирми с големи търговски площи в Бургас:
1. МЕТРО, БИЛЛА, ТЕХНОМАРКЕТ, ТЕХНОПОЛИС
2. РИТОНИ (местен хипермаркет за бяла и черна техника)
3. МАСТЕРХАУС (местен строителен хипермаркет)
4. СВЕТОМАРКЕТ (хипермаркет за осветителна техника)
5. САРА (супермаркети за хранителни и дребни промишлени стоки)
6. ТЪРГОВСКА КЪЩА (мебели)
7. ПИРГОС СТИЛ (търговски център)
8. ТРИЯ (търговски център)
9. ЕКВАТОР (супермаркети за хранителни и дребни промишлени стоки)
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10. БУРГАСКОМЕРС (складови и търговски площи за множество стоки)
11. Представителите на ПЕЖО, МЕРЦЕДЕС, ТОЙОТА, ОПЕЛ
12. Бензиностанции на ЛУКОЙЛ, ШЕЛ, ОМV, ПЕТРОЛ
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Стара Загора
Регионът на Стара Загора е един от най-големите производители на земеделска продукция
в страната.
Община Стара Загора е една от четирите общини в България, получили кредитен
рейтинг. В края на 2004 година Standard & Poor’s присъжда на общината кредитен рейтинг
ВВ (със стабилна перспектива), равен с този на столицата.
Безработицата е под 11% за 2005 година. Доходите в региона са средни за страната. Няма
ясно изразена сезонност (колебания) и има благоприятен климат. Има недостиг на работна
ръка в определени сектори.
Стара Загора разполага със: стратегическо географско положение - има удобен
транспортен достъп, както до другите големи български градове, така и до
международните транспортни коридори. Пътните комуникации се подобряват и с
достигането на автомагистрала Тракия до града. Съществува и летище, което не
функционира, но инфраструктурата и потенциалът, необходими за приемане на полети,
са запазени.
Предстои приемането на нов Общ устройствен план на града, който ще очертае
перспективите в развитието му, ще оптимизира транспортната схема, ще определи
посоките и зоните за жилищното, общественото и промишленото строителство.
Според Общия устройствен план, градът ще се разширява в североизточна посока и на
запад. Ще възникнат и нови промишлени зони – на юг, в пряко съседство с връзката към
автомагистрала Тракия.

Население
Естествен прираст (на 1000 души население)
Наети в строителството от общо наети
Безработица

2000
382 977
- 4.9
5.5%
16.8%

2001
368 871
- 5.7
4.9%
16.4%

2002
366 636
-6
4.6%
14.6%

2003
364 051
- 6.3
4.6%
12%

Източник: НСИ

Ръст в строителството през 2006 година се очаква да бъде подкрепен от факта, че започна
изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води на Стара Загора, която трябва
да бъде завършена през 2007 година. Инвестицията е в размер на 15 млн. евро (без ДДС),
като 75% от финансирането е осигурено чрез програма ИСПА, 15% - от Европейската
инвестиционна банка и 10% - от българското правителство. Част от сумата ще бъде
използвана за модернизиране на водопреносната система на Стара Загора.
Жилищни имоти
Жилищното строителство е по-интензивно в центъра, северозападната част на града, на
изхода за Старозагорските минерални бани, където има и по-големи парцели за строеж. В
центъра жилищното строителство е по-разпокъсано поради липса на големи парцели.
Строят се луксозни и жилища със средно качество. Клиентите закупуват основно за
ползване. Почти няма случаи на покупки за инвестиция (доход от наем) или спекулация
(препродажба с цел печалба). Пазарът е местен.
Новопостроени сгради
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Сгради

Жилища
2004

Общо за страната

1 500
72

Стара Загора

8 267
296

Сгради

Жилища
2005
1 854
12 110
38
170

Източник: НСИ

Няма наплив на външни строители - строят предимно местни предприемачи (10 найизвестни).
На запад, между Аграрния университет и бившия РУМ, в околността на студентските
общежития, както и към с. Малка Верея има планове за строеж на изнесени полузатворени
жилищни комплекси. Това е район, който може да се сравни с „Галата” във Варна или
южните квартали на София, търсенето обаче засега не е ясно.
Градът ще започне да расте на юго-запад, докато се слее със с. Богомилово Ако има
някакви парцели в градската част, то те са по 300 кв.м, което е прекалено малко за добра
сграда.
Като цяло предлагането на жилища успява да отговори на търсенето и затова няма рязко
повишение на цените, а по-скоро цените отразяват промяната в доходите на хората,
нарасналото банково финансиране и по-качественото строителство.
Евро/кв.м.
Монолитни жилища

2002
220 - 350

2003
280 - 350

2004
2005
320 - 400 400 - 480

Източник: ИПИ въз основа на проучване, проведено в началото на 2006 година
Евро/кв.м.
Луксозни жилища

2002 2003 2004 2005
270 310 400 520

Източник: ИПИ въз основа на проучване, проведено в началото на 2006 година

Земеделска земя
В сравнение с други райони на страната, използваемостта на обработваемата земя е висока
– над 90%.
Търсенето на земя за строителство е основният двигател на пазара на имоти в районите на
по-малките областни центрове в страната като Стара Загора.
Търсят се земи от 400 - 500 дка, но сделки няма, защото подобни площи са с много
собственици и предлаганите цени са под очакванията. Сделки през 2002 – 2004 година
стават за малки парцели, и то с намерение за промяна на предназначението им. През 2005
година се появяват големи инвеститори, които търсят по-големи парцели.
Най-търсени в района са земите в близост до големи пътища и главни артерии на града
Търсенето е основно от софийски фирми, които планират най-вече изграждане на бизнес
обекти, ресторанти и заведения за хранене. Подобна е ситуацията в самия град, по главния
път около "Била" и "Технополис", където още има изостанали земеделски земи. През
последните две години там е имало интензивен процес на изкупуване на земя, който
прекъсва в средата на 2005 г. поради невъзможност за договаряне с част от собствениците.
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Цените на по-големите парцели бавно се покачват спрямо минали години. Найпредпочитани в областта си остават землищата в югозападна посока, в района на Казанлък
и там, където се отглеждат масиви с трайни насаждения.
Най-голямата сделка със земеделска земя за 2006 година е в източната част на града. Там
(между бензиностанцията на „Лукойл” и „ДЗУ”) са купени 31 декара на цена 45 евро/кв.м..
Купувач е консорциум от фирми, които ще строят център за бизнес, търговия и услуги,
включително магазини на „Мосю Бриколаж” и „Технополис”.
Лева/кв.м.
2002
2003
2004
2005
Земеделска земя 20 - 30 30 - 50 40 - 60 45 - 80
Източник: ИПИ въз основа на проучване, проведено в началото на 2006 година

Ваканционни жилища
Заражда се интерес тепърва от средата на 2005 година. Делът им в общия обем на пазара
на имоти е около 7 – 8%. Основните места, привлекателни за подобни жилища са
Старозагорските минерални бани, с. Ягода (има също минерални бани, но по-слабо
развити) и в определена степен Павел баня, макар, че е по-близо до Казанлък.
Евро/кв.м.
Ваканционни жилища

2003 2004 2005
150 190 210

Източник: ИПИ въз основа на проучване, проведено в началото на 2006 година

Офис имоти
Интересът през 2004 – 2005 година расте, но бавно.
През януари 2006 година приключва продажбата на бившата художествена галерия в Стара
Загора. Имотът е придобит за 1 023 300 евро. Инвеститорът предвижда изграждането на
модерен бизнес център.
През 2005 година е започва изграждането на 4 офис сгради с обща разгърната застроена
площ от 7 500 кв.м. Липсата на голямо предлагане е причина за нарастване на продажните
цени на офисите с европейско качество.
Нов бизнес център се строи и в индустриалната зона на Стара Загора. До май 2006 година
там ще бъдат инвестирани над 1,5 млн. лв. Вече са модернизирани три от етажите на
някогашната административна сграда, където се отдават офиси под наем.
Наемите плавно растат.
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Източник: ИПИ въз основа на проучване, проведено в началото на 2006 година

Индустриални имоти
Извън столицата, най-активно е търсенето и предлагането на промишлени терени в Стара
Загора. Заради централното си местоположение градът на липите в момента изпреварва
по-големи градове като Пловдив, Велико Търново и Русе.
Евро/кв.м.
Терени за индустриални имоти, продажба

2002
2003
2004
2005
9 - 12 12 - 16 20 - 23 25 - 30

Източник: ИПИ въз основа на проучване, проведено в началото на 2006 година

Зоните за промишлени строежи в Стара Загора са оформени около изходите на града на
изток, запад и юг. Северният изход е географски ограничен от хълмист терен неподходящ
за голямо строителство. Най-атрактивен е източният край, където е МЕТРО и където ще
бъдат и споменатите ТЕХНОПОЛИС и МОСЮ БРИКОЛАЖ. В този край е бившия
химически Азотно – торов завод, който е приватизиран и сега се парцелира и предоставя
за производствени нужди на други фирми. Парцелите обаче не се продават, а се дават под
наем, но договарянето не става чрез посредници.
Споменатият по-горе бизнес център в промишлената зона е една от големите сделки с
индустриална недвижима собственост на 2004 година. Това са около 5 000 кв./м. РЗП, от
които 700 кв.м. административни сгради и прилежаща земя. Големите играчи с опит в
закупуването на земя за търговски и промишлени площи смятат, че в града цените на
земеделска земя в близост до града с цел използването и за промишлени площи ще се
стабилизира на равнище от около 30 евро/кв.м.. Само в редки случаи в самите
индустриални зони цената на земята е над 35 евро.
И жилищното, и промишленото строителство ще се натъкват най-вероятно на един и същ
инфраструктурен проблем пречистването на отпадните води, тъй като съществуващите
съоръжения са на границите на своя капацитет.
Търговски имоти
Подобно на всички разгледани населени места, търговските площи в Стара Загора са найскъпи и отбелязват постоянен ръст. Повечето от този вид имоти са разположени в
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централната част на града в преустроени жилищни сгради (приблизително 80% от целия
обем).
През 2005 година започва проект за изграждане на големи търговски площи и бизнес зона
с участието на местни инвеститори и чуждестранни компании като Мосю Бриколаж,
Технополис, Александра груп и др. Първоначално идеята е била за сътрудничество с Хит
Хипермаркети, но след някои неуредици в началото на проекта те се отдръпват. Поради
вече закупен атрактивен терен и връзките на предприемача с общината бързо са намерени
заместници. Изградените обекти ще се продават/отдават според намеренията на
клиентите. Големите чужди търговски вериги имат политика по закупуване на земята и
затова тя се продава. Останалите площи предприемачът предпочита да отдава под наем и
да управлява сам.
Проектът включва изграждане на първа линия (с лице към магистралата и Метро) на
бизнес център, кино център, офиси, банкови клонове, нотариуси, магазини, забавачка,
увеселителни заведения, изграждане на общ безплатен паркинг и др. подобни за ползване
от жителите на града. Теренът е около 70 дка. Проектирането и процедурите по
узаконяването са започнали през май 2005 г. и се очаква първата копка да се направи в края
на март 2006 г. Срок на завършване на бизнес зоната – юни 2006 г, на търговските обекти
– декември 2006 г. (за да се хванат коледните празници). Предприемачът имат добри
отношения с общината и кмета – изготвен е подробен устройствен план за 3 месеца,
очаква се получаване на разрешително за строеж. Терените се газифицират по
споразумение с Газоснабдяване, Стара Загора – то изгражда системата и получава право на
ползване. Има ток. Очакваната себестойност за изграждане на големи търговски площи е
около 200 – 250 евро/кв.м. с включени съоръжения.
Целева група на проекта освен жителите на Стара Загора са и населението на Казанлък,
Сливен, Нова Загора, Чирпан. Тези градове са относително близо до града. Затова се
разчита на завършването на автомагистрала Тракия, което да окаже влияние и улесни
транспортните връзки между градовете.
Намерението на предприемачът е да се разширява начинанието в посока Казанлък в
бъдеще при интерес. Има тенденция за сливане на двата града в следващите 10 години.
Вторият етап от плана е за изграждане на втора линия на големи търговски площи за
търговия на едро.
Очаква се през 2006 година изграждане на хипермаркети в града с обща площ от 68 000
кв.м, заради заявено желание на четири големи търговски вериги да разкрият свои
представителства в Стара Загора, а също и на нови сгради с промишлено предназначение.
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Източник: ИПИ въз основа на проучване, проведено в началото на 2006 година
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Големи търговски обекти:
1. Билла
2. Метро
3. Техномаркет (4 000 кв.м.)
4. Технополис
5. Мосю Бриколаж
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Пампорово
Ваканционни жилища
От края на 2003 година се регистрира нарастващ интерес към изграждането на
ваканционни жилища в района на Пампорово. През 2005 година почти се достига
изравняване на предлагането с търсенето.
Пампорово се намира в област Смолян и затова статистиката за новопостроени сгради и
жилища трябва да се разглежда заедно с областния град. Видно е от данните, че през 2005
година има нарастване от 260% на новопостроените жилища. Разглеждайки броя на
сградите за 2004 и 2005 година виждаме, че през 2005 година големината на сградите също
е нараснала. Не трябва да се забравя, че тази статистика не отчита започнатите през 2005
години строежи, които трябва да бъдат завършени през 2006 година. Очакванията са за
още по-големи обеми като отговор на нарасналото търсене.
Към началото на 2006 година има информация за над 60 обекта, които са в проект или
процес на строителство.
Първоначалните инвеститори, които навлизат в Пампорово са от Пловдив и
Черноморието. Първата сграда с ваканционни апартаменти е завършена от Братя Диневи
(най-големите инвеститори в Свети Влас) през 2003 година (Манастира 1). Стратегията им
е много сходна на поведението на предприемачите и спекулантите през 2004 година в
Слънчев бряг и Златни пясъци. Тя се състои в закупуване на земя на ниски цени, промяна
на предназначението й когато е необходимо, закупуване на стари почивни станции.
Трябва да отбележим, че пазарът на ваканционни имоти следва развитието на
хотелиерския бизнес в района.
Новопостроени сгради
Сгради
Общо за страната
Смолян

Жилища
2004
1 500
8 267
15
40

Сгради Жилища
2005
1 854
12 110
32
144

Източник: НСИ

Проблемите при строителството са сходни с райони, които са регистрирали рекорден
интерес. В Пампорово има недостиг на строителни фирми, които да осъществяват
строителството, а желаещите инвеститори са повече, особено през 2005 година. Нараства
заплащането на труда на строителните работници.
Евро/кв.м.
Готови
новопостроени
ваканционни
жилища

2003
Без изградена
С
инфраструктура
инфраструктура
-

800

Без

2004
Със

Без

2005
Със

700

900 – 1 000

800

1 000 – 1 200

Източник: ИПИ въз основа на проучване, проведено в началото на 2006 година

Характерното за строителството в планински райони е по-високата себестойност на
сградите поради необходимостта от изолация, добри и надеждни отоплителни системи.
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Това е причина за по-високите нива на себестойност в сравнение с черноморските
ваканционни апартаменти.
Сред по-големите сгради с ваканционни апартаменти са Манастира 1, 2 и 3, “Малина” (3
000 кв.м.), “Лапландия” (4 000 кв.м.), “Замъкът” (5 600 кв.м.), “Перлата” (2 200 кв.м.).
Евро/кв.м.
Себестойност
на
ваканционни жилища

2004
Без
Със
инфраструктура
инфраструктура
300
350

2005
Без

Със

450

550

Източник: ИПИ въз основа на проучване, проведено в началото на 2006 година

Земеделска земя
В Смолян земеделската земя е едва 24.6% от територията на общината. Обработваемата
земя е 106 000 дка, от тях: ниви - 21 000 дка, ливади - 59 000 дка, мери и пасища - 11 000
дка. Земеделските земи са маломерни, разпокъсани и отдалечени от пътната мрежа. Към
момента около 34% от площите, предназначени за селско стопанство в област Смолян не
са потърсени от собствениците им. Това е приблизително 288 000 декара земи, които вече
се стопанисват от общините. Причината за това е, че вече е изтекъл давностният срок от
приемането на плана за землището, в което се намират, и собствениците им не са
предявили претенции да си ги върнат. Засега общините ги отдават под наем за
едногодишен период на желаещи да ги обработват, но се предвижда в бъдеше да се
продават. Новите собственици сменят предназначението на земята в атрактивните зони
край границата и започват строителство. В момента от общо 44 землища в Смоленска
община е изтекъл давностният срок на 22 от тях. В Чепеларско от 9 землища на 6 е
изтекъл срока. За Мадан броят е 16 от общо 22 землища.
Цената на земята се определя от фактори като местоположение, възможности за
застрояване и достъп до път.
Лева/кв.м.
Земеделска
земя

2002 2003 2004
7

10

25

2005
За строителство на къщи - 40 – 80
За строителство на вилни селища и ваканционни
апартаменти – 300
За строителство на хотели - 200

Източник: ИПИ въз основа на проучване, проведено в началото на 2006 година

Основни зони от интерес за инвеститорите са “Хайдушки поляни”, с. Стойките,
местността Райковски ливади, Смолянските езера, ж.к. Невястата, Езерово, с. Проглед.
Основните инвеститори са Лукойл, “Форего”, “Братя Диневи”, “Понс”, “ММ”, “Веко
истйт”, “Таун пропъртис”, Емил Братанов, Христо Стоичков, СиБанк, “”ВИП Билдинг
Най-известните строители са “Дюлгер”, “ММ”, “Щерев Инвест”, “Понс Холдинг”, “Братя
Диневи”.
Основните купувачи на ваканционни имоти са чужденци – англичани, ирландци и
руснаци.
Офис имоти
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Към момента повечето офиси на фирми в Пампорово се помещават в хотелите или в
Смолян. В курорта се наемат обикновено за един сезон, въпреки че ако фирмата се
занимава с туристическа дейност, която изисква да бъде на лесно достъпно място има
случаи на “запазване” срещу определена цена на помещенията за периода извън сезона.
За пазара на офиси е характерно пълното отсъствие на подобни сгради преди 2004
година. От тогава се наблюдава леко повишение на интереса за изграждане на отделни
офис сгради. Има интерес от фирма “Гарант Х” за подобно строителство. Наемите са в
диапазона 3 – 5 евро/кв.м.
Търговски имоти
Има интерес от страна на големи търговски вериги като Била, Хит хипермаркети, Метро
за влизане на пазара.в Смолян.
Към момента основните търговски площи са на “Сантея” (търговия с хранителни
продукти), “Братя Минчеви” (склад на едро за месни продукти), “Топливо”, “Чепосан” и
др.
Лева/кв.м. 2002 2003 2004
Продажба
800 900 1 200
Източник: ИПИ въз основа на проучване, проведено в началото на 2006 година
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Банско
Жилищни имоти
Като говорим за пазар на жилищни имоти в Банско трябва да имаме предвид, че
преобладават сделки с „жилища” – апартаменти във специално построени (монолитни)
сгради, обикновено встрани от стария център и в покрайнините на града. От 2000 - 2001
година те се продават предимно на чужденци. Старите градски къщи – каменни, с 50-80
см. стени, едноетажни, в центъра също биват продавани на чужденци, като собствениците
си построяват с част от дохода нова къща на друг свой парцел в града, но не точно в
центъра.
Вид
Общо обем на монолитни жилища
(кв.м.)
Общо монолитни жилища (евро/кв.м.)
От тях – луксозно*, вкл. къщи**, вили
(площ)
От тях – луксозно, вкл. къщи, вили
(евро/кв.м.)

2002

2003

2004

2005

50 000

100 000

120 000

120 000

680 - 700

750 - 820

1 100 – 1 200

1 200 – 1 300

10 000

30 000

85 – 90 000

100 000

750 - 850

850

1 300

1 250 - 1 300

*Под „луксозно” се разбират различни неща, но най-вече: около и над сто квадрата, локално отопление,
малък вътрешен басейн, фитнес и някои други забавления, достъпни в сградата.
** Обновена и ремонтирана къща (само три в целия град) може да се продаде по цени от 1 300 – 1500
евро/кв.м. Неремонтираните къщи се продават по около 500 – 600 кв.м.

Източник: ИПИ въз основа на проучване, проведено в началото на 2006 година

Наблюденията на пазара показват, че интереса към него е нараснал значително въпреки
очакванията на основните участници за успокояване на процеса през 2005 година.
Независимо от очакванията за свиване на маржовете – поради изискванията за високо
качество, от една страна, но и поради оскъпяването на разрешенията за строеж (казусът е
коментиран по-долу) строителната активност все още е висока.
Според типа постройка цените на недвижимите имоти в Банско са следните:
Евро/кв.м.
Къща
Апартамент
Хотел

2002
200
680-700
Няма данни

2003
350 - 400
750-820
Н.д.

2004
480-500
1 100 – 1 200
Н.д.

2005
500-600
1 200 – 1 300
Н.д.

Източник: ИПИ въз основа на проучване, проведено в началото на 2006 година

При хотелите има две обявени продажби, но засега не са извършени. СИБанк е
инвеститор на х-л „Перун” – категория „Четири звезди”, който в момента е обявен за
продажба за 11 милиона лева. Запълването на хотела е около 40% за година. Същото е
положението и с х-л „Кемпински”. Перспективата за възвращаемост, ако „Перун” къде
продаден на обявената цена е напълно неясна.
Правилото при къщите е приблизително два пъти цената на земята (която във вид на двор
и прилежащи части се продава заедно с къщата), ако къщата не е ремонтирана. Някои
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граждани се ориентират към разрушаване на старите къщи и строителство на малки
хотели от 12 - 20 стаи с малък ресторант. Запълването им е добро през зимния сезон,
цената е около 35 - 40 лева на легло. Всички се надяват на културни и конгресни събития
през останалата част от годината.
При апартаментите има леко стабилизиране на цените. Консенсусното очакване за 2006 е
за не повече от 10% ръст.
По отношение на цените на инвеститора със и без изградена (налична) инфраструктура
Растат
Къща

√

Апартамент

√

Хотел

Не се
променят

Спадат

Коментар
И двата сценария, заедно с цената на
земята; обновяването и ремонта вероятно
оскъпяват с 30% цената.
Почти навсякъде се е налагало изграждане
на инфраструктура, доколкото цялото
строителство е в града.
Хотелите са в чертите на града, с лесен
достъп до инфраструктура

√

Няма
данни

Източник: ИПИ въз основа на проучване, проведено в началото на 2006 година

Цените на квадратен метър са в почти едни и същи рамки за всички. Проблемът е с
качеството - например строи се през зимата – но засега постройките са нови и е трудно да
се прецени доколко са качествени строежите. Поначало строителството в Банско е с 15 –
20% по-скъпо поради отдалечеността на бетонните възли и циментовите заводи.
Използваните материали са предимно вносни, залежали по строителни борси в Турция,
Италия и Испания.
Цени на застрояване (евро/кв.м.)
Къща (ремонт)
Апартамент
Хотел*

2002
60 - 70
220 - 250
Няма данни

2003
130 - 150
250 - 300
Н.д.

2004
150 - 190
380 – 420
Н.д.

2005
160 - 200
420 – 500
Н.д.

Източник: ИПИ въз основа на проучване, проведено в началото на 2006 година

Земя
Земята в района на Банско е без специално изградени напоителни съоръжения. Винаги се
е смятало, че близостта на планините дава добра средно годишна норма на дъждове.
Никой не мисли в декари, цените в таблицата са за кв.м.
Смяната на предназначението на земята струва на инвеститора на м2 около 20-25 евро.
Парцелите в града са обикновено малки - по около 300 м2, а извън града около 8-12 декара
Евро/кв.м.
В града, в регулация
До града, без пътища и канализация

2002
80-100
8-10

2003
130-160
70-80

2004
200-250
120-130
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250-300
230-300 *
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* Високите стойности за парцелите са за обикновено свързващи, завършващи консолидацията
земи.
Източник: ИПИ въз основа на проучване, проведено в началото на 2006 година

Динамиката на продажбите в сравнение с миналата година и тяхното отражение върху
цените може да се проследи в долната таблица.

С изградени напоителни съоръжения
В града
До града

Растат
√
√
√

Не се променят

Спадат

√*

* Има застой в издаването на строителни разрешения. По време на проучването цената на
разрешението бе променена от 2 евро/кв.м. (тя е такава от ноември 2003 г.) на 50 евро/кв.м.
Източник: ИПИ въз основа на проучване, проведено в началото на 2006 година

Новите интересни места за строителство в Банско са:


Има държавни земи по посока Бъндеришка поляна.и Шилигарника, на МЗГАР
(горското стопанство), МС;



Гори над с Добринище



В село Добринище започва процес, подобен на Банско, положението с цените е
подобно на това в Банско през 2002 година



От около 50 000 декара общо в землището на Банско са застроени, получили
разрешение и промяна на предназначение то и ползването около 5 000 декара.
Строителните разрешения са около 320 000 – 350 000 кв.м.



Източната промишлена зона на града постепенно се застроява. На запад от града
земите са 50% продадени.

Основните купувачи в Банско могат да бъдат обобщени така:
Кой
Инвестиционни
фондове
Земеделци (фермери),
предприятия
Строителни компании в
близост до населени
места

Къде
До града, в
покрайнините

Цел
Строителство на
апартаменти и продажба

До града, в
покрайнините

Строителство на
апартаменти и продажба

Средните цени

АДСИЦ

Между Банско и
Разлог

Голф игрище

Долната граница
на средната цени
за 2003 - 2004

Предприятия

В покрайнините

Индивиди

В града и в
покрайнините

Строителство на
апартаменти и продажба
Малки хотели, малки
сгради с апартаменти

Цена
Средните цени

Средната цена
Средна цена

Източник: ИПИ въз основа на проучване, проведено в началото на 2006 година
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Сред най-известните инвеститори в района са Нафтекст (Пашаев), ВАИ Холдинг,
Вертикал, Богомил Бонев (с подизпълнител Феър Плей Интернешънъл), Филто
(Вероятно само като подизпълнител и/или посредник), Градус, Младен Мутафчийски,
ТИМ, ПИБ и Цеко Минев.
Ваканционни имоти
Към момента в Банско има ваканционни имоти за около 250 000 РЗП, като от 65-70% са
вече построени или пред завършване. Интересът към този тип имоти датира още от 2001
година и досега се строят, купуват и планират подобни имоти.
Основните купувачи са българи (15-20%), граждани на Великобритания. (55-60%),
граждани на Русия и ОНД (20%, но делът им нараства) и малко граждани на Гърция и
Македония. Сключени са сделки и с няколко холандски поданици.
Според нашето проучване намерение за строителство имат инвеститори като Пашаев,
Братя Диневи. Говори се за Ирландски и Исландски фонд.
Крайна продажна цена и себестойност на ваканционни апартаменти с или без
изградена инфраструктура
2002

Продажна
цена
Цена
на
инвеститора

2003

С инфр.

Без
инфр.

С инфр

Без
инфр

680-700

680-700

750-820

750-820

220-250

220-250

250-300

250-300

2004
С
Без
инфр
инфр
1 100 – 1 100 –
1 200
1 200
380 –
380 –
420
420

2005
С
Без
инфр
инфр
1 200 – 1 200 –
1 300
1 300
420 –
420 –
500
500

Източник: ИПИ въз основа на проучване, проведено в началото на 2006 година

Офис имоти
Интересът към офис площите в Банско расте през последната година. Този пазар има
следните особености:
1. Наемат се търговски площи само през зимата. След края на сезона магазините
затварят.
2. В центъра се наемат и площи за офиси на посредници в търговията с недвижимост
и инвеститори.
3. И в двата типични случая става дума за малки площи.
4. Има едно изключение – ирландски посредник в търговията с недвижими имоти е
наел 360 кв.м. с наем от 16 - 17 евро/кв.м.
Евро/кв.м.
Наем

2002
6-8

2003
10 - 12

2004
12 - 14

2005
12 - 14

Източник: ИПИ въз основа на проучване, проведено в началото на 2006 година
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Средният срок за наем на офис имоти е 3 -4 месеца, а най-дългият известен е за 3 години с
клауза за подновяване за още 2 години.
Търговски имоти
Няма съществено присъствие на фирми, с изключение на магазините за зимни спортни
артикули. Най-добре е представена марката „Соломон” – най-добро разположение на
магазините.

Покупка
Наем (евро/кв.м)

2002
6-8

2003
10 - 12

2004
12 - 14

2005
12 - 14

Източник: ИПИ въз основа на проучване, проведено в началото на 2006 година

Индустриални имоти
В Банско има индустриална зона в източната част на града, но там няма работещи
предприятия.
Има започнати два обекта - строителни фирми започват да строят бетонен възел и почти е
завършена фабрика за дограма и мебели.

Възможни са няколко извода по темата Банско:
1. Досега няма разлика между цените без инфраструктура или с нея поради
обстоятелството, че се строи в покрайнините на града или в непосредствена
близост до него.
2. Маржовете се свиват. Причини са изисквания за качество; цена на разрешителните
за строеж; цена на земята; инфраструктурни проблеми, които произтичат от
капацитета на основното спортно съоръжение – кабинковата въжена линия - и
частично логистичните решения, свързани с нейното използване.
3. Споменатите проблеми са в това, че броя на леглата (35 - 37 000) вече са изравнени
с капацитета на въжената линия. Това е очевидно от натоварването на линията в
почивните дни.
4. Съществува проблем с обслужващия персонал.
5. Очаква се известна промяна в профила на купувачите - присъствие на повече
руски, ирландски и холандски граждани.
6. Търговците с недвижимост очакват запазване на съществени маржове за период от
2 до три години.
7. Промишлените проекти са свързани със сезонните движения в туристическия
бизнес.
8. Удължаването на сезона е налице – има фолклорен и джаз фестивал (неговата
съдба не е ясна), няколко асоциации вече по традиция провеждат годишните си
срещи в Банско - на строителите, на търговците с лекарства, на офталмолозите, на
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лекарите и др.под. Управителите на сгради с апартаменти търсят възможности за
развлекателен туристически продукт.
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Предпоставки и стимули за инвестиции на британски граждани в български
недвижими имоти
Предпоставки във Великобритания
1. Лихвени проценти
Основният лихвен процент на Bank of England през последните 10 години намаля
значително. От равнища между 6.5-7.5% през 1997-1998 година той спадна до 3.5-4.5%
през 2003-2005 година, достигайки ниски нива, невиждани от десетилетия насам. В
резултат се наблюдава спад и в нивата на лихвите по ипотечни кредити – от почти 8%
през 1997 година до около и под 5% през 2005-2006 година. Тъй като лихвата има голяма
относителна тежест в месечните погасителни вноски, нейното значително намаление през
последните години намалява сериозно и погасителните вноски при изплащане на
ипотечен кредит, което прави по-евтино, по-поносимо и по-атрактивно вземането на
такъв кредит.
Великобритания: Основен лихвен процент 1997-2006
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Източник: Bank of England

2. Доходи
Според данни на Националната статистическа служба за последните 10 години средният
доход на един зает във Великобритания нараства с около 50%. Това увеличава
възможностите за спестявания и инвестиции, увеличава и кръга от хората, които могат да
си позволят подобни начинания. В резултат, покупката/инвестицията на/в имот става полесна и достъпна, доколкото делът от месечния доход, който трябва да се задели за
изплащане на инвестицията намалява.
Великобритания: Среден доход 1995 - 2005

Институт за пазарна икономика, www.ime.bg

66

160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Източник: Office for National Statistics

3. Богатство
Според последните данни на Националната статистическа служба /които за съжаление са
за 2000 година/ за 10 години нетното богатство на домакинствата нараства с 60%. В
същото време, през последните години средните цени на жилищата във Великобритания
се покачиха значително. Според индекса на Nationwide ръстът на цените е над три пъти за
периода 1997-2005. По-малък, но също значителен ръст може да се види и в данните на
HBOS National House Price Index. Нарастването на цените на жилищата води до ръст на
общото богатство на домакинствата. В тази посока действа и нарастването на размера на
спестяванията.
Тези данни показват, че най-вероятно ръстът на нетното богатство на домакинствата през
последните години се е повишил. По-високите нива на богатство насърчават
инвестициите, включително в недвижима собственост, включително във втори дом в
чужбина. Една използвана схема – отдаване под наем на британския имот и с получените
средства се закупува българско жилище и се покриват разходите за живот в българския
имот.
Великобритания: Индекс на цените на жилищата
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Източник: Nationwide House Price Index
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4. Ценово равнище
Великобритания е една от “скъпите” страни в Европейския съюз от гледна точка на
потребителски цени. Според Евростат средното равнище на цените там е с 6% над
средното за Европейския съюз. В сравнение с България цените във Великобритания са 2.5
пъти по-високи. С други думи, ако британец се премести в България запазвайки своя
месечен доход, той ще стане два пъти по-богат заради различията в ценовото равнище.
Най-лесно това могат да направят хора с нетрудов доход – например пенсионери. За тях
едно евентуално преместване в България означава бързо и значително повишение на
стандарта на живот.
5. Климат и туризъм
Великобритания има уникален климат – чести валежи, сравнително малко слънчева
светлина заради облачност, зимата е мека, но поради това не се задържа много снежна
покривка. Поради тези особености любителите на слънцето, топлината и скиорите
естествено търсят възможности да посещават други страни, в които подобни климатични
условия са налични. Така например, според данните почти 2/3 от пътуванията на
британски граждани в чужбина са в Испания, Франция, Гърция, Италия и Португалия.
Великобритания: Посещения на британски граждани в чужди страни, 2003

Източник: Office for National Statistics

6. Цени на имотите
Според някои наблюдатели цените на имотите във Великобритания са достигнали пик,
който не предвещава скорошни високи повишения. Следователно търсещите доход
инвеститори в имоти имат стимул да търсят по-изгодни места за инвестиции
7. Промени в законодателството
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От дълго време се очакваше министърът на финансите на Великобритания да предложи
разширяване на възможностите за инвестиране на пенсионните спестявания на хората,
включително чрез инвестиции в жилищни имоти. Въпреки дългото обсъждане и
очакването на всички това да се случи, нещата не се развиха по очаквания начин – в
последния момент министърът на финансите промени частично схемата на промените. В
крайна сметка не беше позволено на гражданите на ползват данъчни облекчения при
директно инвестиране на пенсионните си спестявания в недвижими имоти. Въпреки това,
обаче, беше предложено, и вероятно ще се приеме, те да имат възможност да инвестират в
компании за инвестиции в недвижими имоти. Тези компании, търсейки доход, ще се
насочват и към инвестиции в чужбина.
Развития в България
1. Приватизация и развитие на туристическия сектор
Докато преди 10 години почти целият туристически бранш беше в ръцете на държавата, в
момента ситуацията е коренно променена. По данни на БНБ чуждестранните инвестиции
в сектора са почти 200 милиона долара. Многократно повече са местните инвестиции в
туризма. В резултат на промяната на собствеността и инвестициите броят на чуждите
туристи се увеличава.
Същото се случва и с британските туристи – от минимален брой, който дори не се
включва в официалните статистики, през последните няколко години броят на
британските туристи нараства експлозивно и България вече е включена в статистиката на
Великобритания. Докато британските туристи, посещаващи Испания, нарастват с около
10% между 2002 и 2004 година, според същите данни на Националната статистическа
служба растежът на туристите, посещаващи България, е почти 110% за същия период.
При това, данните за третото тримесечие на 2005 година, последният период, за който са
публикувани данни, показват ръст на британските туристи, пътуващи за България въпреки
отбелязания спад на британските туристи, пътуващи за Испания.
Туристическият интерес към България води и до интерес за покупка на имоти в страната,
доколкото увеличава познанията за страната и интереса към нея сред няколко милиона
туристи годишно.
2. Цени на имотите в сравнителна перспектива
Цените на имотите в България са по-ниски отколкото в други страни с подобни природни
условия. Независимо дали става въпрос за морски курорти, ски курорти или просто стари
селски къщи, цените са силно конкурентни. По тази причина покупките в България в
момента се приемат за добра сделка.
3. Очаквания за печалба
Цените на жилищните имоти в България нарастват сериозно през последните години като
очакванията са този ръст да продължи. Причините за подобни очаквания са следните:


Очакваното приемане на България в ЕС намалява значително риска от инвестиции
в страната и води до очаквания, че българските имоти бързо ще догонят цените в
Западна Европа /в Гърция при приемането й в ЕС цените скачат 4 пъти за 4
години/
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Пазарът е неразработен и възникващ, което означава по-малка конкуренция между
купувачи и повече конкуренция между продавачи



Бързият ръст на икономиката и навлизането на чужди инвестиции води до
очаквания за продължаващ ръст на цените на имотите



Възможностите за по-нататъшно развитие на туризма и увеличаване на броя на
туристите вероятно ще повишат цените на имотите в туристическите местности



Увеличаването на туристическия интерес дава възможност и за стабилен доход при
отдаване на закупената собственост под наем /особено ако се намира в курортите/



Строежът на множество голф-игрища обещава бъдещ ръст на цените на
собствеността около тях



Обобщението на брокерите, продаващи собственост в България е, че България е
Испания преди 20 години с големи възможности за ръст на цените



Промените в конституцията, даващи възможност /след определен период/ да се
купува земя от чужденци, увеличават перспективите за нов приток от инвестиции в
недвижимости в следващите години.

Източник: Явлена

4. Околна среда и хора
Както отбелязват много от британските компании, които се занимават с продажба на
български имоти, България има богато културно наследство, разнообразна природа,
спокойни села, които неща е трудно да се намерят на други места в Европа. Съществуват
множество национални паркове, планини, гори, археологически останки, манастири,
културни центрове, термални извори. Хората като цяло са приветливи и приемат с интерес
чужденците.
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5. Сравнително малко административни проблеми
Британските граждани не се нуждаят от визи за България, ако престоят им е под 30 дни.
Процедурните изисквания по регистрацията на имот в България са по-евтини и отнемат
по-малко време, отколкото във Великобритания или Испания. Съществува спогодба за
избягване на двойното данъчно облагане, която гарантира, че плащаните данъци няма да
са по-високи, отколкото при инвестиция във Великобритания. Законодателството за
чуждите инвестиции е едно от най-либералните в района. Съществуват сравнително
евтини полети от Великобритания до страната, очаква се при продължаващ ръст на
туризма да навлязат и нискотарифните превозвачи.
6. Ценово равнище
Цените на стоките в България са значително по-ниски от Великобритания, което
осигурява и по-ниски разходи за живот. Услугите, въпреки че поскъпват в последно време,
са много по-евтини /вкл. ресторанти, барове, и др.под./, храната е около два пъти поевтина, алкохолът е направо без пари, данъкът върху сградите е нисък в абсолютна сума.

Институт за пазарна икономика, www.ime.bg

71

МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.

Румъния, Чехия, Полша, Словения, Гърция, Испания.
Недвижимите имоти като инвестиция в Европа през 2006
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Румъния

Икономика
БВП растеж (%)
Безработица (%)
Инфлация (%)
ПЧИ (% от БВП)
Спестявания ( % от БВП)
Население (млн. души)
Средна заплата (% промяна)
% по депозитите (средно)
% по кредитите (средно)
Жилищен и ипотечен пазар
Дял на ипотечните кредити от общите
кредити (%)
Строителството ( % от БВП)
Регистриране на собственост
Дни
Разход (% от собствеността)
Брой процедури

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2.1
10.5
45.7
2.9
16.6
22.4
11.7
32.4
53.2

5.7
8.8
34.5
2.9
17.1
22.4
4.9
26.2
45.7

5.1
8.4
22.5
2.5
19.5
21.8
2.4
18.4
36.7

5.2
7.4
15.3
3.8
17.5
21.7
10.8
10.8
26.2

8.3
6.2
11.9
7.1
18
21.7
10.2
11.3
25.8

5.0
5.9
9.0

1.3

2.2

2.9

5.8

8.6

4.9

5.3

5.8

6.0

6.1

9.5

170
1.9
8

170
2
8

18

Източник: МВФ, Световната банка, World Development Report, Национална банка на Румъния, Doing Business
Database

Институционални развития
Право на чужди компании да купуват земя
Право на чужди граждани да купуват земя
Дружества със специална инвестиционна цел

Разрешение ако се използва за инвестиционни
цели
Забранено до 2014 година за земя, извън
градовете;
Забранено до 2012 година за втори имот
Съществуват

Общо развитие
Румъния се разпростира на площ, сходна по размер на Великобритания, а населението й е
второто по-големина след Полша от страните в централна и източна Европа. Населението
е с високо образование, заплатите са ниски в сравнение със западна Европа и затова е
привлекателна за чуждестранните инвеститори. Процесът на присъединяване намалява
риска за инвеститорите. Въпреки това, Румъния остава от най-бедните страни в Европа. В
процеса на преход към пазарна икономика правителствата на страната разчитат на
подкрепата на международни институции като МВФ, Световната банка, ЕБВР и ОИСР.
Основните пречки пред развитието на икономиката са административните бариери,
ниската гъвкавост на трудовия пазар, неефективната администрация, слабата правосъдна
система и корупцията.
В периода 2000 – 2005 година румънската икономика постига стабилен икономически
растеж, инфлацията в края на периода е вече едноцифрена, а безработицата достига найниските си стойности.
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Румъния привлича около 36% от всички ПЧИ в югоизточна Европа и е четвъртият найголям получател за централна Европа.
В края на 2004 година в Румъния е приет нов закон, уреждащ регистрацията на нови
компании, който намалява времето за регистрация до 3 дни.
Структурата на БВП показва нарастващо значение на строителството в растежа на
румънската икономика – от 4.9% през 2000 година до почти 10% през 2005.
От януари 2005 година Румъния въвежда плосък данък за физически лица и данък печалба
със ставка 16%.

Цени на жилищата
Румъния
Година
2002
2003
2004
2005

Цена
евро/кв.м.
850
1050
1200
1650

База
2002=100
100
123.5
141.2
194.1

България

Промяна
(%)

Инфлация
(%)

Реална
промяна (%)

Реална
промяна (%)

23.5%
14.3%
37.5%

15.3%
11.9%
9.0%

8.2%
2.4%
28.5%

9.8%
41.4%
31.6%

Източник: Изчисления на ИПИ на база данни на Colliers International и НСИ

Жилищни имоти
Географски Румъния може да се раздели условно на три области – бедни Юг и Изток, и
относително добре развит Северозапад (Трансилвания) плюс столицата Букурещ, която е
разположена на юг.
В периода 2000 – 2001 единствените места, където има търсене на недвижими имоти са
центърът и северните части на Букурещ. Това търсене се дължи основно на чуждестранни
компании, които наемат офис площи и апартаменти за живеене за своите служители.
Нивата на месечните наеми за офиси от клас А са от порядъка на 40 щатски долара/кв.м.,
а за клас Б – 20 – 25 щатски долара/месец.
Наемите на жилища в столицата са непосилни не само за обикновените хора, на и за позаможните. Високите наеми не са дължат на високото търсене, а на малкото предлагане.
При такъв пазар дори и малко по-високо търсене вдига наемите веднага.
Затова, пазарът на имоти по това време е малък. Причина затова имат са и правителствени
ограничения за притежаване на земя и сгради. Законът посочва максимален размер за
притежаване на земеделска земя – до 10 декара. Чужденците не могат да купуват или наемат
земя или сгради; а единствено да получат концесия за ползване до 49 години.
До 2002 година новото строителство е предимно за хора с високи доходи – почти 90% от
новопостроените жилища са луксозни по тогавашните стандарти. По това време започва
предлагане на ипотечни кредити от банките, което ще е причина в бъдеще за нарастване
на покупателната способност на населението, макар и с бавни темпове. Нарастването на
банковата активност е причина за повишаване на цените с 10 – 15%.
Инвестициите в недвижими имоти през 2002 – 2003 година се правят изключително от
чужденци - повече от 90% от тези сделки са с чужд капитал. Повечето инвестиции за
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изграждане на търговски площи, жилищни квартали, бизнес паркове и хипермаркети се
финансират по този начин. Преобладават израелски, австрийски и испански капитали.
През 2003 година цените се превалутират от долари в евро, предлагането на нови жилища
започва да нараства. Има и леко промяна в предпочитанията на клиентите. До момента
сделките с апартаменти в жилищни блокове доминират, но се появява търсене на отделни
къщи. През 2003 година има почти 70% нарастване на цените. Новото строителство е
причина за по-голямо предлагане на имоти под наем, което задържа ръста на наемите.
В периода 2003 – 2005 година започва строежа на сателитни селища извън столицата,
които са с ограничен достъп. Докато в началото тези имоти се купуват от заможни
румънци и чужденци, то към момента поради банковия кредит все повече хора от средната
класа купуват. Забелязва се разместване и в предпочитанията на клиентите относно
местоположението на жилищните имоти. Много купувачи вече са склонни да живеят в поотдалечени квартали, но с добри общи пространства, паркове и различни развлекателни
съоръжения.
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2001
2002
Нови жилища

2003
2004
2005
Издадени разрешителни за строеж

Източник: Национален статистически институт

Продажна цена (евро/кв.м.)
2002
500 – 1 200

2003
800 - 1300

2004
900 – 1 500

2005
1 100 – 2 200

Източник: Colliers International

Наем (евро/кв.м)
2002
11 - 17

2003
12 - 20

2004
14 - 25

2005
24 - 30

Източник: Colliers International

Офис имоти
В годините 1996 – 1997 пазарът на офис площи в Букурещ се характеризира с липса на
големи проекти и относително високи нива на наемите. В този период, строителните
предприемачи изпълняват проекти, които по обем и качество не могат да задоволят
напълно търсенето. Тогавашните очаквания за повишаване на търсенето са причина да се
построят офис площи с двоен обем към 2000 година. Икономическото развитие на
страната обаче не отговаря на очакванията на предприемачите и нивата на наемите се
понижават поради по-голямо предлагане и относително стабилно ниво на търсене на
офис площи. В периода 2000 – 2001 година на румънския пазар навлизат международно
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признати строителни и брокерски фирми, които очакват плавен подем на пазара.
Икономиката започва да регистрира ръст като първоначално основните транзакции на
офис пазара са за компании, които разширяват бизнеса си и търсят по-добро
местоположение, инфраструктура и придружаващи услуги. През 2001 г. се сключват и
първите големи сделки за новопостроени офис сгради от новонавлизащи международни
компании. Активността на банките нараства и те са сред основните клиенти на офис
площи.
През 2002 година Румъния получава покана да се присъедини към НАТО и продължава
преговорния процес за присъединяване към ЕС и това води до повишени очаквания за
бъдещо положително развитие на икономиката. През 2003 година се осъществяват две
големи сделки - продажбата на бизнес центровете Opera Center и Europe House.
През 2004 година подемът на офис пазара продължава като няколко първокласни имота са
завършени (Charles de Gaulle Plaza и America House).
През 2005 година строежът на нови офис сгради не може да задоволи напълно търсенето
и затова делът на незаетите офиси е много нисък. В преобладаващите случаи
единственият начин за подсигуряване на офис площи преди те да бъдат завършени е
сключване на предварителни договори за наем по време на строителството. Според
Colliers около 80% от сделките за нови офиси се сключват по този начин6.
Недостатъчното предлагане води до нарастване на наемите, като очакванията са за
продължаващо нарастване с около 10% през 2006 г. Преобладаващи са фирмите от
сектора на услугите, телекомуникациите, фармацевтичния бизнес. Все по-голямо внимание
се обръща на съпътстващата инфраструктура като наличието на паркинг и транспортни
връзки. Предлагат се повече от 300 000 кв.м. офис площи. Нивата на наемите се движат
между 16-17 евро/кв.м/месец за клас А с очаквания за достигане на нива от 19-20 евро. За
клас Б нивата са около 10-13 евро/кв.м/месец.
Стабилността на икономиката и положителните очаквания позволяват сключването на подългосрочни договори, което е изгодно и за двете страни. Наемателите са сигурни за
дейността си и успяват да договорят малко по-ниски нива на наемите поради по-дългия
срок на договора, а наемодателите подсигуряват дългосрочна заетост, стабилни приходи
от наеми и добри изгледи за бъдеща продажба след изтичане на лизинговия срок.

Наем Клас А
Наем Клас Б
Незаети офис площи – общо (%)
Незаети офис площи – клас А (%)
Новопостроени офис площи - общо
(кв.м.)
Новопостроени офис площи – клас
А (кв.м.)
Новопостроени офис площи – клас
Б (кв.м.)
Доходност (%)

2000
28 – 30 $
20 – 24 $
29
19

2001
20 - 24 $
15 - 18 $
25
18

113 500

41 335

42 000

26 600

71 500
19%

2002
16-18$
14-16 $
19
4-9

2003
16 – 18 €
10 – 14 €

2004
20 €
10 – 14 €

1Q 2005*
16 – 19 €
10 – 13 €

5

4

4

100 000

48 498

70 434

16 300

23 120

55 434

14 735

-

25 378

15 000

17%

16%

11%

10%

12.5%

Източник: Colliers International
* Наемите са по-ниски и това се дължи на факта, че има тенденция към сключване на по-дългосрочни договори,
при които има леко намаление на цената за сметка на срока.

6
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Търговски имоти
През 2001 година няма значително предлагане на новопостроени търговски площи и
всичко, което може се преустройва в търговски обекти за целите на по-дребния бизнес.
През тази година няколко големи международни вериги отварят първите си магазини в
страна като Metro, Carrefour и Billa.
През 2002 година търговците на дребно в повечето големи градове вече не могат да наемат
търговските площи на държавните предприятия поради тяхната приватизация. Затова и
наемите се задържат поради повишената конкуренция за търговски площи. Тъй като
предлагането в най-атрактивните места за търговия е ограничено, магазините в
привлекателните пешеходни зони на най-големите градове поддържат високи нива на
наемите.
В сегмента на специализирани търговски площи има засилена конкуренция и
разширяване на няколко големи търговски вериги.
През 2003 година се изграждат нови търговски площи, но все още търсенето от страна на
големи вериги не може да срещне предлагане. Много от предлаганите обекти се намират в
преустроени партерни помещения в жилищни сгради. Това е причина за търсене на
специално изградени площи като това е затруднено от намирането на подходящи места за
строеж в населените места на добра цена. Решенията за закупуване на подобни парцели се
влияят изключително от характеристиките на местното население и неговата покупателна
способност.

Магазини в централната част наеми
Земя
за
изграждане
на
търговски площи
Незаети търговски площи (%)

2001

2002

2003

2004

1Q 2005

50 – 100 $

50 – 70 $

25 – 80 €

35 – 80 €

35 – 90 €

-

70 – 150 €

60 – 120 €

80 -300 €

90 – 350 €

10%

5%

-

5%

-

Източник: Colliers International

Споменатите ограничения за изграждане на нови търговски площи е причина праз 2004
година да се наблюдава силно покачване на наемните и продажни цени (20-50%). В тази
година има силно разширение на търговските площи, тъй като перспективите за
нарастване на доходите на хората са силно положителни. Открива се вторият по големина
шопинг мол – Plaza Romania. Този процес продължава и през 2005 година, когато има
допълнително покачване на цените на парцелите, атрактивни за изграждане на търговски
площи.
В края на 2005 г. е открит City Mall (24 500 кв.м.) в столицата. През 2006 - 2007 г. се очаква
да бъдат завършени още 4 подобни проекта.
Търговските площи в центъра на Букурещ все още са предимно по-малки магазини,
преустроени от жилищни партерни помещения. Наблюдава се интерес и към останалите
части на града, дори и в покрайнините. На топ-местата нивата на наемите са нараснали със
средно 25 - 40% в сравнение с 2004 г. и варират от 60 до 120 евро/кв.м./месец. В поотдалечените райони нивата са между 20 и 70 евро/кв.м./месец. Основните наематели
освен търговците са банките, които разширяват дейността си и изнасят офиси в поотдалечени места.
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Наемите за големи търговски площи са движат в диапазона 35 – 60 евро/кв.м./месец.
Индустриални имоти
Преобладаващите клиенти на този пазар предпочитат варианта строеж, продажба и
обратно наемане.
През 2000 година на пазара се наблюдава липса на търсене поради нестабилна
политическа обстановка (избори). Заради приватизацията на стари и необновени обекти
при тях има регистриран висок процент на незаетост от 40%. Невъзможността да се правят
дългосрочни прогнози и да се сключват такива договори въздържа големите
международни компании. Този процес продължава и през 2002 година, когато се
регистрира леко понижение в наемите поради липса на интерес от чуждестранни
компании и ограничени средства на местния бизнес за разширение на дейността.
2003 е годината с нито един започнал обект. Наблюдава се застой на пазара. Има
довършване на започнали обекти, както и разширяване на съществуващи. Много нисък
дял на незаетост поради липса на нови обекти.

Незаети обекти
Наем (кв.м/месец)
Общ
обем
на
индустриални площи
(Букурещ)

2000
10% - 12%
7- 9 $

2001
7$

2002
4.5 – 6.5 $

2003
1%
4.5 – 6 €

2004
-

2005
9%
4-5€

-

90 000

100 000

-

-

115 000

Източник: Colliers International

Следващите 2003 и 2004 година са време на подобряване на имиджа на Румъния пред
чуждестранните инвеститори и нарастване на търсенето на складови помещения и други
индустриални имоти. Поради все още по-високото предлагане на индустриални площи и
не толкова високо търсене някои от собствениците предпочитат да не ги отдават под наем
в очакване на по-платежоспособни клиенти. В края на 2004 година се наблюдава обрат на
пазара предизвикан от навлизането на няколко големи международни компании в страната
(автомобилна индустрия, телекомуникации и електроника).
Земя
Този пазар е най-динамично развиващия се сегмент на пазара на недвижими имоти.
В периода 2000 – 2002 година повечето предприемачи търсят земя за изграждане на офис
сгради, но се наблюдава пренасочване към изграждане на изнесени извън границите на
градовете жилищни сгради. Този процес е съпътстван с някои проблеми като:
1) В атрактивни райони където има непродадена земя – статутът по отношение на
собствениците не е ясен; или не е позволено определен тип строителство поради остарял
устройствен план;
2) Където има възможност за изнесени луксозни офис сгради – няма добра транспортна
инфраструктура; или по закон е забранено строителството върху големи зелени площи.
Средни цени (евро/кв.м.)
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2003
200 – 700
150 – 400
30 – 90
10 – 30

Офис
Жилища
Търговски обекти
Индустриални обекти

2005
250 – 1 200
320 - 700
40 - 100
25 – 60

Източник: Economic Highlights, Mission of Romania to EU

Повишеното търсене на парцели за всякакъв тип строителство вдига цената и вече се
купуват места в райони, които в миналото са се разглеждали като особено неатрактивни.

Инвестиции в недвижими имоти
През 2000 година все още липсва местно финансиране на местните предприемачи и няма
големи инвестиционни проекти. Малкото проекти, които се осъществяват се финансират
от чуждестранни банки с необходимите банкови референции и гаранции. В следващите
години поради зараждащия се интерес от страна на чуждестранни инвеститори ситуацията
се променя.
През 2003 година две големи продажби са осъществени – Opera Center и Europe House,
които представляват двете най – добри офис сгради в Букурещ. Нивото на капитализация
е 12.5%.
Неинституционалните инвеститори предпочитат жилищния сектор и търговските площи,
където нивото на капитализация е 15%.
Големите финансови институции подкрепят изграждането на обекти с цел препродажба
по-късно.
Основни участници на този пазар са австрийци, германци, американци, израелци. Все още
липсват добри обекти, които да отговорят на търсенето.
Първоначална доходност от инвестицията в офис имоти (%)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Източник: Colliers International

Законова база
Законодателството в Румъния изисква всички прехвърляния по отношение на
собствеността върху земя да бъдат нотариално заверени. Това е задължително условие за
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валидност на сделките с прехвърляне на всякакъв вид права върху земята. Това става с
регистрация в Регистъра на недвижимите имоти. Към момента обаче в някои части на
Румъния този регистър тепърва се изгражда и затова е трудно да се удостовери
собствеността при покупко-продажба на имоти. Това налага да се извършват проверки на
всеки имот преди придобиването му. Освен Регистъра на недвижимите имоти, в страната
има и Агенция Национален кадастър и регистрация на земя, който е отделен от
министерството на правосъдието, и чиито основни задачи са да координира и наблюдава
кадастралния процес в страната. Според новоприетите законови изисквания, правата на
собственост и другите сродни права върху недвижима собственост трябва да бъдат
записани в Регистъра на недвижимите имоти единствено на базата на нотариален акт.
След като регистриран нотариус изготви акт за прехвърлянето, който променя, създава
или премахва определено право върху имота, по закон този акт трябва да се регистрира в
Регистър на недвижимите имоти не по-късно от 1 ден след случването на събитието.
Ипотекиране на недвижим имот
Ипотеката на недвижим имот се създава въз основа на оригинален нотариален акт и за да е
действителна пред трети лица трябва да бъде вписана в Регистъра. Освен направената
ипотека, в Регистър може да бъде вписано и намерението за ипотекиране на определена
земя/сграда. Регистрацията на намерението е валидна 2 месеца.
Големи търговски площи
Съществуването на големи търговски обекти с площ над 1 000 кв.м. изисква одобрението
на Социален и икономически съвет, който има правомощията да преглежда и одобрява
търговски площи с такъв размер.
Данъчно облагане
Данък Сгради
Физически лица – 0.2% за сгради в населени места и 0.1% в ненаселени места.
Юридически лица – между 0.5% и 1% в зависимост от счетоводната стойност на имота.
Данък върху земята
Зависи от местоположението на земята и е с фиксиран размер на квадратен метър. От
януари 2006 година данъкът е намален от 1.10 леи (0.3 евро)/хектар до 1 лае/хектар.
Придобиването на недвижима собственост в Румъния е предмет на данък, дължим на
държавата и нотариални такси. Размерът им се определя въз основа на оценката или
цената на сделката, и варират в определени граници. Размерът на данъка е между 0.5% и
3%.
Нотариалните такси са в размер от 0.5% до 1%. Някои от нотариалните кантори са
регистрирани по ДДС за да начисляват ДДС по сделките.
ДДС
От януари 2005 година, данъчните субекти, които са регистрирани по ДДС не са
задължени да плащат ДДС при покупката на земя, сгради или части от тях. Продавачът и
купувачът трябва единствено да отразят съответният ДДС в счетоводните си документи
като начислен и получен ДДС.
ДДС не се дължи за прехвърляне на имоти от физическо лице на компания, или между
физически лица.
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Продажбата и отдаването на лизинг на недвижима собственост е обект на ДДС (19%).
В Румъния са предоставени стимули за сектора на недвижимите имоти:
1. Може да се отложи начисляването на 19% ДДС върху строителни работи при
определени условия до датата на завършване на обекта ако се уведомят данъчните
власти;
2. Може да има освобождаване на плащане на ДДС за внос на оборудване,
инсталации и транспортни средства, въз основа на сертификат, издаден от
данъчните власти.
Доходи от наем
Физически лица – доходите от наем се включват в облагаемия доход след приспадане на
25% за разходи по поддръжката. Ставката е 16% от януари 2005 година. Чуждестранните
физически лица, които имат доходи от наем трябва да подадат заявление за
приблизителния доход от наем до 15 дни от приключване на договора.
Фирми – нетния доход от наем за компании е обект на 16% данък върху печалбата.
Разходите, възникнали по време на периода на наем се изключват от данъчната основа
като цяло. За да може компания да отдава имот под наем е задължително да фигурира като
дейност „отдаване под наем” в устава на компанията.
Амортизация
Единствения позволен метод за амортизация за сгради е straight-line метод. Нормите на
амортизация зависят от вида на сградите. За офис сгради, амортизационния период е
между 40 и 60 години, а за други видове търговски сгради периода е между 32 и 48 години.
Земята не се амортизира.
Инвестиционни стимули
Инвестиции, които надвишават 1 млн. долара и завършат ефективно до 30 месеца от
регистрацията им в Румънската агенция за чуждестранни инвестиции могат да ползват
определени облекчения като например допълнително намаляване на данъчното
задължение с 20% от стойността на инвестицията. Тази преференция ще е в сила до 31
декември 2006 година.
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Чехия
2000
Икономика
БВП растеж (%)
Безработица (%)
Инфлация (%)
ПЧИ (% от БВП)
Спестявания (% от БВП)
Население (млн. души)
Реални заплати (% промяна от миналия период)
Жилищен и ипотечен пазар
% по депозитите (средно)
% по кредитите (средно)
Лихвен процент по ипотечни кредити (над 5 години )
Дял на ипотечните кредити от всички кредити (%)
Добавена стойност на строителството в БВП
Регистриране на собственост
Дни
Разход (% от собствеността)
Брой процедури

2001

2002

2003

2004

2005
5
7.9
1.9

3.9
8.8
3.9
8.9
24.3
10.3
2.4

2.6
8.1
4.7
5.9
24.2
10.2
3.8

1.5
7.3
1.8
5.7
22.6
10.2
5.4

3.2
7.8
0.1
10.3
21.9
10.2
6.5

4.7
8.3
2.8
8.4
23.7
10.2
3.7

3.4
7.2

2.6
8.7
6.1
6.5

1.3
8.2
6.1
11.7
6.9

1.4
8
5.9
16.3

6.8

1.7
8.8
6.9
8.5
6.6

123
3
4

123
3
4

Източник: МВФ, Евростат, Чешки статистически офис

Институционални развития
Право на чужди граждани да купуват втори имот
Право на чужди граждани да купуват земеделска земя и гори

Забранено до 2009
Забранено до 2016

Общо развитие
От началото на разглеждания от нас период икономиката на Чехия се развива в
положителна посока. Годишното нарастване на БВП през всяка от годините е по-високо
от това в Еврозоната. Инфлацията през тези години намалява като достига рекордно
ниско ниво от 0.1% през 2003 година. В този период се извършват много от
приватизационните сделки на големи държавни предприятия, което е една от причините
за задържане на процента на безработните хора в страната.
Чехия успява през целия период да привлече чуждестранни инвестиции, които нарастват
всяка година до 2003. От тогава се наблюдава по-умерен обем на инвестициите в страната.
Чешката република е разположена стратегически в сърцето на Европа, с добър достъп до
западните развити пазари и зараждащите се пазари на изток. Магистралната мрежа, която
вече е една от най-гъстите в централна и източна Европа се планира да бъде почти
удвоена до 2007 година, като се подновяват и няколко железопътни линии.
По принцип, Чешката република надминава другите нови членки като Полша и Унгария
по отношение на икономическото си развитие. В допълнение, Чехия се разглежда като
страната с най-нисък политически и икономически риск в централна и източна Европа.
Присъединяването на Чехия към ЕС през 2004 година привлича много чуждестранни
инвеститори, които са по-сигурни за бизнес средата в страната и за риска, който трябва да
поемат. Пазарите на недвижими имоти във всички страни в централна и източна Европа
са на по-малко от 15 години и все още се опитват да достигнат нивото на ликвидност и
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прозрачност, характерни за развитите пазари. При всички страни от централна Европа,
най-добре развиващите се сегменти на пазара на имоти са тези на търговските площи и
офис сградите. Друга характерна особеност е фокусирането почти изцяло в столицата на
страната и с някои изключения в някои по-големи вътрешни градове.
Въпреки, че приемането на Чехия в ЕС има различни ефекти върху икономиката
(облагане и промяна на законите на страната), то пазарът на имоти не може да се каже, че е
бил директно повлиян. Седемте години на процес на присъединяване са времето, в което
много от очакванията на инвеститорите и участниците на пазара се инкорпорират в
цените на имотите и има плавно покачване. Въпреки това, относително слабият офис
пазар, комбиниран със засиления инвеститорски интерес за офис сгради насочва
инвеститорите към други градове, освен столицата. Наблюдава се пренасочване към пазара
на търговски площи.
Цени на недвижимите имоти
Чехия
База
1998=100
100
107.6
121.3
128.2
137.2
146.3

Година
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Промяна
(%)
7.6%
13.7%
6.9%
9%
9.1%

България
Инфлация
(%)
1,8%
3.9%
4.7%
1.8%
0.1%

Реална
промяна (%)
5,8%
9.8%
2.2%
7.2%
9.0%

Реална
промяна (%)

-3.3%
9.8%

Източник: Изчисления на ИПИ на база данни от Czech Statistical Office и НСИ

Издадени разрешителни за строеж в Чешка република
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Приблизителна стойност на строителството (чешки крони, млн.)

Източник: Чешки статистически офис

Жилищни имоти
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В последните 15 години жилищният пазар отбелязва бурно развитие както по отношение
на качеството и количеството на новопостроените жилища, така и по отношение на
цените. Засиленият интерес на клиентите към жилищни имоти е причина за развитие на
жилищно-спестовните каси в страната. Голямото търсене, което в определени периоди не
е съпроводено със специални изисквания от страна на купувачите, водени от всеобщите
положителни очаквания за повишаване на цената, води до продажба освен на
новопостроени качествени жилища, но и на панелни стари имоти. През 2003 година
цената на панелните и стари апартаменти спада в резултат на голямото предлагане на нови
имоти с добро качество, които успяват да задоволят до известна степен. Същевременно,
нивата на наемите започват да спадат. Лихвените проценти по ипотечните кредити са
ниски и хората са улеснени в решението си да закупят имот вместо да го наемат.
След присъединяването към ЕС през 2004 година предвижданията за допълнително
голямо покачване на цените не се сбъдват най-вече защото тези очаквания са били
калкулиране в годините, предхождащи влизането в Евросъюза. Очакванията на хората
след присъединяването е за дерегулиране на наемите.
През 2005 година се наблюдава нарастване на търсенето на нови жилища и започване на
много нови строежи. Изискванията на клиентите към качеството са все по-големи и
времето на вземане на решение за покупка се увеличава.
Нарастват и проектите за жилища, които да се предлагат на хората с по-ниски доходи.
Постепенно пада цената на жилища в блокове и се предпочита ниско строителство, което
допълнително оскъпява имотите.
През 2008 година се очаква да бъде въведен по-висок ДДС за строителството и затова се
очаква строежът на нови жилища да продължи.
Жилищни сгради - разрешителни
200 000
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Брой разрешителни
Приблизителна стойност на строителството (чешки крони, млн.)
Брой нови сгради

Източник: Чешки статистически офис

Офис имоти
Този пазар се развива динамично от 2000 година. Чуждестранните инвеститори са
привлечени в Чехия от многото млади, квалифицирани, говорещи чужди езици хора,
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които работят все още за по-ниско заплащане спрямо западна Европа. Големи компании
като DHL и Siemens създават офиси в страната. Сред основните нови наематели на офис
площи са компании от финансовия сектор, услугите, телекомуникациите и индустрията. В
периода 2003 – 2004 година се наблюдават няколко големи транзакции за над 5 000 кв.м.
новопостроени площи, но вече те са по-скоро рядкост. Наблюдава се тенденция по-малки
фирми да търсят по-модерен офис извън границите на столицата. Този процес на
преместване от стари, преобразувани в офиси сгради, води до все по-нарастващ обем на
свободни офис площи с по-ниско качество. Много компании, които са сключили
договори за наем преди 5 години, когато наемите са били по-високи в периода на дот-ком
бума сега търсят по-изгодни условия.
Наблюдава се нарастване на предлагането, което не може да срещне насрещно търсене и
делът на незаетите площи леко нараства.
През 2005 година около 63% от офис площите в Прага са новопостроени, а останалите
37% са реновирани и преустроени. Според местоположението на новопостроените офис
сгради преобладават тези извън града (47%), следват сградите в самия център (31%) и
офиси, построени в останалата част (22%).
След период на нарастване на незаетите офис площи от 2002 година, през 2005 година се
наблюдава обръщане на процеса и намаляване на свободните офис пространства
Нивото на наемите е стабилно през разглеждания период, въпреки, че в определени
райони се наблюдава натиск от страна на собствениците за нарастване наемите. Наемите в
по-отдалечените райони в столицата варират в границите 12.50 - 15.00 евро/кв.м./месец.
Очакванията за бъдещето са за излизане от периода на застой на наемите и плавно
покачване при запазване на добрите икономически показатели на страната.

Общ обем на заети офис площи с натрупване
(кв.м.)
Брой сделки
Общ обем на офис площи (млн. кв.м.)
Процент незаети офис площи
Наем на първокласни офис (клас А) площи
(евро/кв.м./месец)
Минимална доходност за офис от клас А (%)

2002

2003

2004

2005

185 820

225 090

131 537

189 190

185
1.2
9.9%

201
1.4
12.2%

220
1.6
15.3%

260
1.84
12.9%

21

20

20

19

8.50 – 9.00

8.00 – 9.50

7.50 – 8.00

6.00 – 6.50

Източник: Colliers International

Търговски имоти
През 2003 година се наблюдава засилена динамика на пазара на търговски площи. В
допълнение на големите институционални инвестиции, много по-малки търговци и
вериги заявяват намерението си да се разширят или навлязат за първи път на пазара. Найсилен фактор в това поведение са очакваните положителни ефекти от бъдещото
присъединяване на страната към ЕС. Нарастването на доходите на населението и
увеличаване на потреблението подкрепят подобно поведение.
Като част от процеса на присъединяване, правителството вдига нивата на акцизите, което
оказва негативно влияние при търговията на определени стоки. В края на 2004 година е
премахната възможността на duty-free магазините да продават стоки без да се облагат.
Като цяло в периода 2003 – 2004 година, броя на търговците на дребно нараства.
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През 2005 година отваря врати Център Chodov, който има площ от 55 00 кв.м. и е един от
най-големите търговски центрове в Чешката република и въобще в централна Европа.
Много големи международни търговски вериги отварят магазини в него и той е причина
за нарастване на интереса и на други подобни търговци към Чехия. За 2006 година се
планира отварянето на още 2 големи търговски центъра в Прага – Plaza Centers и Novo
Plaza. Има планове и за разширение на вече построени добре развиващи се шопинг
центрове в Бърно и Острава.
Въз основа на високото търсене от страна на национални масови и от по-нисък клас
търговци на стоки за ежедневна употреба са в процес на строителство големи складове.
Планира се строителството на подобни шопинг райони и в по-малки градове като Табор,
Кралове, Плезен и Храдец.
Поради високото търсене на търговски площи на оживени търговски улици, нивата на
наемите варират от 50 евро/кв.м./месец до 150 евро.
През 2004 – 2005 година инвестициите в търговски центрове нарастват. Според различни
изследвания, пазарът на офис площи е регистрирал 22% от всички сделки на имотния
пазар, като в първото полугодие на 2005 година достигат рекордния дял от 92% от всички
сключени сделки на пазара на недвижими имоти. Въпреки ограничените възможности,
по-малък размер на чешкия пазар, както и намаляващата доходност, инвеститорите все
още проявяват интерес.
Не трябва да се забравя обаче, че дори да има стабилно нарастване на БВП и
потреблението в страната, търговските имоти не са с висока степен на сигурност от
инвестицията. Законовата база в страната е от 15 години и има все още много спорни
регламенти.
Правата на наемателите да прекратяват наемните договори при промяна в собствеността
на имота е един такъв проблем. Повечето експерти в страната тълкуват това като правило
за жилищните имоти, но проблемът си остава тъй като това не е изрично записано в
закона. Решението е да се прехвърли имота на холдингова компания и да се продават
акции. Но тук се появява проблемът, че акциите не могат да служат като обезпечение за
заем.
Най-големият проблем обаче се остава режимът за устройствено планиране. Няма
изградена система на зониране и собственикът на извънградски търговски център
например няма гаранции, че конкурент няма да се появи в съседния имот. Определени
инвеститори купуват шопинг центрове в градове, където планирането и самото
местоположение (в центъра например) не позволява подобен тип строителство.
Прогнозите за бъдещето са за консолидация сред търговските центрове. Пазарът в
момента е прекалено в начална фаза за да могат да се посочат печелившите и губещи
играчи.

Магазини
Наем на първокласни магазини (евро/кв.м./месец)
Минимална доходност на първокласни магазини (%)
Шопинг центрове
Обща площ (хил. кв.м.)
Процент незаети площи
Новопостроени площи (хил. кв.м.)
Наем на първокласни магазини (евро/кв.м./месец)
Минимална доходност на първокласни магазини (%)

2004

2005

115
7.00 – 8.50

115
6.00 – 6.25

411.0
0.2%
20
50
7.75 – 8.25

533.5
1.1%
122.5
50
6.50 – 7.00
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Източник: Colliers International

Индустриални имоти
Пазарът на индустриални площи в Чехия се развива много динамично от 2000 година
насам. Докато в началото столицата е била предпочитано място за предприемачите, то
през 2003 година се наблюдава пренасочване на част от интереса и дейността към други
части на страната. Все по-големи площи се изграждат на магистралата D1 между Прага и
Бърно, и най-вече в самия Бърно.
Друг основен пазар на индустриални площи в Чехия е Пилзен. В последните години
построяването на нови пътища и магистрали се очаква да пренасочи интереса на
инвеститорите към нови места, които ще са по-лесно достъпни. Прогнозите за
допълнителни чуждестранни инвестиции се очаква допълнително да повишат интереса
към подобни имоти.
През 2005 година е сключена най-голямата сделка за индустриален имот – в края на
годината Bridgstone наема 54 000 кв.м.. В същия парк ще има и други големи наематели
като TechData с 30 000 кв.м.
Нивата на незаети индустриални площи през 2005 година се покачват до 3.4%, което не е
признак за липса на интерес към подобни площи, а представлява по-скоро промяна в
подхода на предприемачите. Очаква се през 2006 година незаетите индустриални площи
да нараснат тъй като все повече предприемачи започват да строят със спекулативни цели.
Конкуренцията между тях е ожесточена и това ще доведе до повече имоти, които могат да
бъдат наети веднага.
Като цяло, на пазара се наблюдава леко надвишаване на предлагането над търсенето.
Също така, в последната година изтичат някои от първите лизингови договори и част от
предлаганата площ е вече използвана.

Обща площ (хил. кв.м.)
Процент незаети площи
Новопостроени площи (хил. кв.м.)
Общ обем на заети индустриални площи с натрупване (кв.м.)
Наем на първокласни индустриални площи (евро/кв.м./месец)
Минимална доходност на първокласни индустриални площи (%)

2004
892
2.8
108.6
77.3
5.25
9.00 – 9.50

2005
985
3.4
93
142.5
5.25
7.75 – 8.25

Източник: Colliers International

Инвестиции в недвижими имоти
През 2005 година продължава засиленият инвеститорски интерес към Чехия. Найпривлекателните за инвеститорите остават офис пазара и големите търговски центрове.
Процесът на изравняване на цените в страните от западна Европа е стабилен особено за
качествените имоти. Продължаването на процеса на стабилно предлагане ще допринесе
към тази тенденция в следващите периоди.
Характерно за периода след присъединяването съм ЕС е постоянното търсене на
качествени имоти в страната и намаляване на доходността. Ликвидността на пазара се
подобрява и няма знаци за отслабване. Ако икономиката продължи да се развива стабилно
няма изгледи за стагнация на пазара на инвестиционни имоти в страната.
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В периода 2004 – 2005 година се наблюдава навлизане на чуждестранен капитал от
Австрия, като се очакват нови набирания на капитал на борсата в Австрия, които да се
насочат към Чехия.
Има информация за инвеститорски интерес от Великобритания и Австралия, както и от
германски фондове. Рисковите инвеститори насочват все повече вниманието си към
централна и източна Европа.
Млн.евро
Общо инвестиции
Офис пазар
Шопинг центрове
Складове
Хотели

2002
197.2
121.0
59.8
16.4

2003
745.0
317.3
306.1
121.6
0

2004
1 259.8
770.5
277.4
66.9
145.0

2005
1 599.0
640.9
802.7
18
127.5

Източник: Colliers International

Законова база
За да има законова валидност, всеки нотариален акт, касаещ недвижим имот трябва да се
регистрира в Кадастър на недвижими имоти.
ДДС
Прехвърлянето на земя по принцип е освободено от облагане с ДДС. Въпреки това,
продажбата на земя, годна за строеж е обект на 19% ДДС.
Продажбата на незавършени постройки и на завършени до 3 години от придобиването им
или получаването на разрешително за ползване е обект на 19% ДДС. Продажбата на
жилищни сгради и извършването на строителни работи, свързани с жилищни постройки
се облага с 5% ДДС.
Доходът от наем в повечето случаи е освободен от ДДС, но има определени случаи, когато
се начислява ДДС (19%).
Данък върху доходите от наеми
Доходите от наем за компаниите се облага с 24% данък печалба. Разходите по
поддръжката се изключват от данъчната база.
Амортизация
Използват се два метода – линеен и прогресивен. Периодът за амортизация за сградите е
обикновено 30 години. Определени сгради като административни сгради и хотели, които
са пуснати в експлоатация след януари 2004 година могат се амортизират за 50 години.
Данък върху недвижимите имоти
Има два компонента – данък върху земята и данък върху сградите. Има различни ставки,
които зависят от целта и географското местоположение на имота. За компаниите, този
данък като размер е незначителен, но се очаква той да се повиши в следващите години.
Придобиване на недвижими имоти
Чуждестранните юридически лица могат да придобиват имоти (без земя и гори) в Чешката
република чрез регистриран клон в страната. Размерът на данъка е 3%
Данък при прехвърлянето на недвижим имот
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От 2004 година размерът му е 3%. Данъчната основа е по-високата от цената на сделката и
официалната оценка. Обикновено се плаща от купувача. Платеният данък се признава за
данъчни цели.
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Полша

Икономика
БВП растеж (%)
Безработица (%)
Инфлация (%)
ПЧИ (% от БВП)
Спестявания (% от БВП)
Население (млн. души)
Средна реална заплата (% промяна)
Жилищен и ипотечен пазар
% по депозитите (средно)
% по кредитите (средно)
Лихвен процент по ипотечен заем
Дял на ипотечните кредити към БВП %
Дял на строителството в БВП
Регистриране на собственост
Дни
Разход (% от собствеността)
Брой процедури

2000

2001

2002

2003

2004

2005

4
15.1
10.1
5.8
21.4
38.6
1

1
17.5
5.5
3.2
20.5
38.6
2.5

1.4
20
1.9
2.1
18.5
38.2
0.7

3.8
20
0.7
1.9
19
38.2
3.4

5.4
19.1
3.5
2.2
17.8
38.2
1.3

3.2
17.7
0.7
2.7
17.7

14.3
21.5

7.9
16.2

1.3

1.8

4.2
11.6
9.62
2.5

2.9
9.6
7.63
3.6

3.8
10.4
8.10
5.5

-

2.5

197
1.6
6

Източник: МВФ, Национална банка на Полша, ОИСР, Doing Business Database, Евростат

Институционални развития
Право на чужди граждани да купуват втори имот7
Право на чужди граждани да купуват земеделска земя и гори

След 30 април 2009 година
След 30 април 2016 година

Общо развитие
Растежът на полската икономика от 1995 година до 2000 година е умерен и с добри
темпове. През 2001 година се наблюдава спад до само 1%, което се дължи на забавяне на
реформите и сравнително по-лоши от очакваните икономически показатели за Полша.
Рязкото забавяне на икономиката през тези години се отразява и на пазара на недвижими
имоти. Последващото възстановяване води до плавно нарастване на търсенето във всички
сегменти на пазара. Затова се наблюдава нарастване на строителната и инвестиционна
активност през 2003 и 2004 година.
Безработицата в Полша е една от най-високите сред страните от централна Европа, което
означава по-малко домакинства, които могат да си позволят изплащане на ипотечен
кредит.
Инфлацията в страната е двуцифрена до 2000 година и дори да намалява е все още висока
през 2001 г. През тази година властите вдигат и поддържат на това ниво лихвените
проценти до 2003 година за да намалят инфлацията и да обърнат развитието на
търговския баланс. Тези мерки, заедно с влошените условия за международна търговия,

Под втори имот се има предвид имот, който не се използва от чуждия гражданин за основно
жилище.
7
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подпомагат забавянето на икономическия растеж в Полша. Периода на възстановяване на
икономиката води до нарастване на търсенето на пазара на имоти.
Полша е страната с най-младо население сред новите страни – членки.
Цени жилищни сгради
Полша
Година
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

База
1999=100
100
112.6
135.3
123.5
100.8
104.4
119.2

Промяна (%)
12.6%
20.2%
-8.7%
-18.4%
3.6%
14.1%

България
Инфлация
(%)
10.1%
5.5%
1.9%
0.7%
3.5%
0.7%

Реална
промяна (%)
2.5%
14.7%
-10.6%
-19.1%
0.1%
13.4%

Реална
промяна (%)
-3.3%
9.8%
41.4%
31.6%

Източник: Изчисления на ИПИ на база данни на Central Statistical Office, National Bank of Poland и НСИ

Жилищни имоти
Частната собственост в страната силно доминира. Въпреки че от няколко години на пазара
има ипотечни продукти, техният размер тръгва от много ниска база, а преобладаващата
част от кредитите са в чуждестранна валута.
Важен факт е въвеждането на нов режим на застрояване в няколко големи градове,
включително и Варшава. Той обезсилва до тогава действащия план, който е основно
препятствие пред инвеститорите. Въпреки това за много зони все още няма такива
планове (към края на 2004 година само 13% от територията на столицата има такива
планове например). Това означава, че до изготвянето на тези планове всеки инвеститор и
предприемач, който има намерения за строителство трябва да получи специално
разрешително, което отнема много време и средства. И всичко това, по времето когато
икономиката е в подем и има нарастващо търсене.
Прилагането на практика на законовите изисквания е друг проблем пред предприемачите.
Много подобрения на сградите (повече от 60%) не са правени след получаване на
съгласуване с предписанията на закона.
Брой новопостроени жилища на година
25000
20000
15000
10000
5000
0
1998

1999

2000

2001 2002 2003 2004
Краков
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2006

Институт за пазарна икономика, www.ime.bg

91

Източник: Ober-Haus Real Estate , http://www.ober-haus.lv/pages.php/0209

Присъединяването към ЕС налага премахването на съществуващия намален ДДС по
отношение на строителството. До 2007 година намалената ставка от 7% ДДС ще
продължи да се прилага за всякакъв вид жилищно строителство, но строителните
материали се облагат от май 2004 година с пълната ставка от 22% ДДС.
Важна трудност, свързана с жилищните и ипотечни транзакции е времето, необходимо за
регистрацията им в районите съдове, което може да продължи с месеци. В момента се
въвеждат електронни системи за регистрация, които да ускорят процеса. Към края на 2004
година, единствено в 100 от общо 300 съда, които се занимават с регистрация на земя и
ипотеки са въвели такава система и затова все още има забавяния в много части на
страната. Очаква се новата електронна регистрационна система да е напълно готова до
2009 година.
След бурното развитие на жилищния пазар през 90-те години на 20 век, цените в периода
2001 – 2003 намаляват, което се отразява на новото строителство в страната. От началото
на 2004 година обаче Полша се присъединява към всички останали страни от централна и
източна Европа с динамични жилищни пазари. По това време, средната продажна цена на
луксозен апартамент в център на Варшава е около 2 000 евро/кв.м., а в кварталите – 1 100
евро. Възвращаемостта пада постепенно, достигайки нива от 6–8%, което е най-ниската
стойност от началото на реформите в страната.
Доходност на жилищните имоти
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Източник: Ober-Haus Real Estate , http://www.ober-haus.lv/pages.php/0209

През 2003 година строителството на жилищни сгради е силно повлияно от обявяването за
въвеждане на глоби от 2004 година за ползване на жилище без осведомяване на властите,
че е завършило строителството му. По това време много от собствениците бързат да ги
регистрират и затова данните за новопостроени жилища през тази година са завишени, а
за миналите години са по-ниски от реалните.
Средно ниво на наемите на жилища (евро/кв.в/месец)
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Източник: Ober-Haus Real Estate , http://www.ober-haus.lv/pages.php/0209

Характерна особеност в Полша е, че преобладаващата част от новопостроените жилища в
периода 2000 – 2005 година се строят от физически лица. Например за 2004 година
статистиката е 60% от жилищата са изградени от индивиди, 20% от предприемачи, 10% от
кооперативи и 7% от други организации. Този тренд се променя с времето, но все още е
по-скоро необичаен в сравнение с останалите страни. Също така, трябва да се има
предвид, че преобладаващата част от новопостроените жилища са в блокове и много помалка – къщи. Основната причината за предпочитане на блоковете е по-ниската цена.
Много купувачи дори са склонни да купуват жилище в покрайнините на столицата в
квартали със затворен достъп. Това води до появата на няколко големи затворени
квартали.
През 2005 се наблюдава най-голямото нарастване на цените на жилищата от 2002 година.
Ипотечни кредити
Ипотечните кредити се предлагат от търговските банки, като преобладават тези с плаващ
лихвен процент. Държавата също стимулира пазара като набира капитал на борсата за да
го отпуска на потребители под формата на дългосрочни ипотечни кредити с фиксиран
лихвен процент.
Като цяло ипотечният пазар е все още малък като размер, в сравнение с развитите страни,
но се разраства.
Жилищни кредити за физически лица кредити (млн. полски злоти)
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Източник: Полска централна банка

Размерът на лихвените проценти по ипотечните кредити до 2000 година е двуцифрен.
След този период, лихвите започват да падат и през 2004 година достигат 7%. Като цяло,
от 2002 година се наблюдава по-засилено търсене на ипотечни кредити в Полша. За да се
избегне валутният риск много от тези кредити са в чужда валута. Фактът, че заплатите се
изплащат в местна валута обаче, комбиниран с обезценяването на злотата в последните
години, води до нарастване на плащанията по ипотечни кредити за много от
домакинствата. В страната съществуват вече и ипотечни банки, както и жилищноспестовни кооперации по подобие на германските Bausparkassen, които предлагат пониски от пазарните лихвени проценти при задължителен минимален период на
спестяване.
Офис имоти
От 1999 година до 2001 година в Полша се наблюдава засилено строителство и предлагане
на новопостроени офис площи. Това са времената на доминиране на наемателите, което
води до плавно намаляване и на нивата на наемите. Компаниите, които са сключили
дългосрочни договори за наеми успяват да предоговорят наемните условия като намалят
срока, включат клауза за по-лесно прекратяване на договора и др. подобни. Това е
нормално като се има предвид забавянето на ръста на икономиката и желанието на
наемателите да се презастраховат при бъдещи незадоволителни икономически резултати.
Към края на 2001 година започва да се регистрира спад в новото предлагане като реакция
на инвеститорите на намалената доходност в предходните години. Това води до по-малко
новопостроени офис площи и съответно намаляване на незаетите офиси и леко
нарастване на наемите.

Обща площ (кв.м.)
Завършени
офис
площи
(кв.м.)
Новозаети офис площи (кв.м.)
Дял на незаети офис площи
(%)

2001

2002
1 650 000

2003
2 147 400

2004
2 287 500

2005
2 374 000

217 00

111 000

184 100

145 200

120 200

212 000

175 000

267 900

320 800

372 900

15.85%

16.8%

14.3%

11.8%

8.2%
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Наем на първокласни (клас А)
офис
площи
(евро/кв.м/месец)

14.00 – 19.90

15.00 – 21.00

15.00 – 20.00

Източник: Colliers International

През 2002 година забавянето на икономиката се отразява на офис пазара. Предлагането
надминава търсенето, незаетите площи нарастват, повечето наематели предпочитат да
наемат готови сгради вместо да подписват предварителни договори преди завършването
им. Наблюдават се двойно повече сделки в отдалечените райони на столицата в сравнение
с центъра. Затова нивата на незаети площи през 2003 година нарастват. Наемите падат в
сравнение с 2001 година.
Доходност за първокласни офис имоти (клас А)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2001
Варшава

2002
Краков

2003
Гданск

2004
Катовице

2005
Познан

Източник: Ober-Haus Real Estate , http://www.ober-haus.lv/pages.php/0209

2003 е годината на възстановяване на пазара. Тогава се превалутират наемите от долари в
евро; има засилено търсене и относително малко нови завършени сгради със спекулативна
цел.
Присъединяването към ЕС през 2004 година има добри ефекти за офис пазара –
чуждестранните предприемачи вече не се нуждаят от разрешението на министерството на
вътрешните работи за да закупят земя за строеж. Това е година на големи
приватизационни сделки; новото предлагане е много по-ниско в сравнение с предходни
години, което е донякъде отражение на по-трудните условия за предприемачите. Липсата
на значително спекулативно финансиране, както и административните и законови пречки
при получаването на строителни разрешения са сред основните причини. На пазара
доминираща роля имат наемателите, въпреки че се забелязват положителни признаци в
обратната посока за по-отдалечените райони от центъра в столицата.
Активност на пазара на офис имоти във Варшава (включва всички сделки по
наемане на нови офиси, пренаемане, удължаване на договорите)
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75000
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Източник: 2005 CEE Annual Real Estate Review, Colliers International

Средната цена на построяване на офис имот на квадратен метър през 2005 година е била
между 750 – 1 150 евро.
Индустриални имоти
В Полша се намират около 60% от индустриалните имоти в централна и източна Европа.
Изграждането на индустриалните имоти се съсредоточава основно в района на Варшава
(80% от всички индустриални имоти в Полша) като най-добро място за инвестиции, но
вече се изграждат модерни логистични центрове и в други градове като Лодц и Познан.
Логистичните центрове се строят на места, които са със по-слабо икономическо развитие,
но с добър достъп да главни пътни артерии, или около планирани отклонения на
основните магистрали.
Индустриалният пазар на Варшава е разделен условно на три зони:
1. Първа зона – разпростира се до 12 км. от центъра на столицата. Състои се
предимно от офис сгради и малки складови помещения;
2. Втора зона – обхваща територията до 30 км. от центъра на града и се състои
предимно от офис помещения;
3. Трета зона – до 50 км. от центъра и в нея се намират големи логистични сгради и
помещения.

Обща площ (кв.м.)
Завършени
индустриални
площи (кв.м.)
Новозаети
индустриални
площи (кв.м.)
Дял на незаети индустриални
площи (%)
Наем
на
първокласни

2001
600 000

2002

2003
760 000

2004
960 000

2005
1 285 000

92 500

201 979

109 700

174 250

222 825

226 300

20.7%

13.6%

17%

15%

14%

6.00 – 6.25

5.00 – 6.10

4.20 – 4.60

4.50 – 5.00

5.00 – 5.50
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индустриални
(евро/кв.м/месец)

площи

Източник: Colliers International

През периода 1999 – 2000 година има масово строителство на складови постройки със
рекорден брой завършени проекти, които изкарват на пазара около 240 000 кв.м. площ.
Възможността да се закупят на относително ниска цена големи парцели земя за
строителство насочва предприемачите и спекулантите към т.н запасяване със земя.
През 2001 година се регистрира много по-малка активност на пазара на индустриални
площи в сравнение с преходните години. Това е най-вече като отражение на по-ниската
икономическа активност в резултат на очакванията за бавно нарастване на БВП. В резултат
на това, процентът на незаети индустриални площи остава стабилно на нива от 20.7%.
Подемът на икономиката през 2002 година е причина за по-доброто развитие на пазара.
Търсенето рязко нараства и е причина за значителното понижение на делът на незаети
индустриални площи до 13.6%. Предприемачите са все по-гъвкави и готови да отговорят
на изискванията на наемателите. Нивата на наемите не се променят значително.
През 2003 година само няколко нови индустриални постройки се завършват с общ размер
от 97 000 кв.м. Проектите, които се изграждат за точно определен наемател преобладават.
Предлагането е по-голямо от търсенето и това води до намаляване на нивото на наемите.
Конкуренцията между наемодателите води до по-къси договорни наеми, като по-малки
като размер наематели вече могат лесно да договорят 3-годишни договори.
Намаляване на предлагането през 2004 година отразява по-трудните условия за бизнес за
предприемачите. Въпреки това то все още изпреварва търсенето.
По отношение на земята за изграждане на индустриални имоти, нейната цена е все още
ниска и това насърчава предприемачите и спекулантите да закупуват големи парцели, с
което да подсигурят бъдещи по-големи печалби. Най-привлекателните места, където се
пресичат съществуващи и планирани магистрали, и са ключови индустриални зони са
Познан, Вроцлав, Катовце, Краков, Гданск и Варшава.
Търговски имоти (шопинг центрове)
Полша е най-голямата от новите страни членки и като такава винаги е била найатрактивна за големите търговски вериги. Потенциалът на пазара привлича големите
играчи от началото на реформите в страната. Преобладаващият интерес е към Варшава и
другите големи градове като Познан, Вроцлав, Катовице, Краков и Гданск. Нарастването
на потреблението е сред основните причини за нарастване на пазара, заедно с
преориентиране на предпочитанията на потребителите.

Обща площ (кв.м.)
Завършени търговски площи (кв.м.)
Дял на незаети търговски площи (%)
Наем на първокласни търговски площи
(евро/кв.м/месец)

2003
751 000
18 000
1.8%

2004
914 000
184 000
4.2%

2005
930 000
16 000
5.1%

42.00 – 46.00

55.00 – 60.00

55.00 – 85.00

Източник: Colliers International
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Навлизането на международни търговски компании, инвеститори и предприемачи все поосезателно се усеща освен в столицата, но и в по-малките градове поради стремежа за
“запълване на дупките” на пазара. По този начин, собствеността на големите шопинг
центрове става все повече чуждестранна.
През 2004 година се наблюдава нарастващо предлагане на търговски центрове. Има много
проекти, които планират да предоставят и развлекателни услуги на потребителите освен
чисти търговски площи. Освен в столицата, подобни обекти се откриват и в други градове
на страната. Нарастването на предлагането на подобни имоти е причина наемателите да
стават все по-претенциозни и предприемачите, които искат да привлекат клиенти са
принудени освен по-нисък наем да предложат и други стимули като например периоди
без заплащане на наема – за малките търговски обекти – 1 - 2 месеца, а при големите
обекти – до 6 месеца.
Към момента във Варшава има 37 търговски сгради с площ повече от 10 000 кв.м. всяка.
Законова база
Данък върху недвижимите имоти
Събира се от общините. Размерът му е около 0.17 евро/кв.м. за земя, която се използва за
бизнес; 4.51 евро/кв.м. за сгради, използващи се за бизнес и 2% от стойността на
изграждане на нови сгради.
Данък при прехвърляне на недвижими имоти
По принцип покупко-продажбата на недвижим имот се облага с ДДС. В определени
случаи обаче придобиването на имот се облага с данък при прехвърляне на недвижим
имот в размер на 2%.
ДДС
Продажбата на имот по принцип се облага с 22% ДДС. Ако имотът се използва за
дейности, които се облагат с ДДС, платения данък или се приспада, или се получава
обратно до 60 дни.
Лизингът на имот се облага с 22% ДДС.
Амортизация
Използва се метода на линейна амортизация. За сгради нормата на амортизация варира от
1.5% до 10%. По принцип, за нежилищни сгради се използва 2.5% норма на амортизация.
Земята не се амортизира, но определени разходи, които са възникнали при придобиването
може да се признаят за данъчни цели.
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Словения

Икономика
БВП растеж (%)
Безработица (%)
Инфлация (%)
ПЧИ (% от БВП)
Спестявания (% от БВП)
Население (млн. души)
Жилищен и ипотечен пазар
% по депозитите (средно, 31-90 дни)
% по кредитите (средно)
Лихвен процент по ипотечни кредити
Дял на ипотечните кредити от всички кредити (%)
Добавена стойност на строителството в БВП
Регистриране на собственост
Дни
Разход (% от собствеността)
Брой процедури

2000

2001

2002

2003

2004

2005

4.1
7.2
8.9
0.4
24
1.9

2.7
5.9
8.4
1.1
24.3
1.9

3.5
5.9
7.5
6.7
24.8
1.9

2.7
6.7
5.6
-0.5
24.4
1.9

4.2
6.1
3.6
0.1
24.4
1.9

3.8
2.5
24.5
1.9

10.9

8.5

7.6

4.8

3.2

-

15.4

14.8

13.5

10.8

7.6

6.4
1.5

391
2.0%
6

391
2.0%
6

Институционални развития
Забрана за чужди граждани и компании да купуват земя

Няма

Общо развитие
Словения е една от най-развитие икономики в Централна и Източна Европа. Средният й
икономическият й растеж е около 4% на година през последните 7 - 8 години. Словения е
индустриална страна и сравнително малкият й вътрешен пазар я прави много отворена
към останалия свят – в търговско и икономическо отношение. БВП на глава от
населението е над 10 000 долара. Приватизацията в Словения вече е почти приключила.
От 90% от фирмите в Словения са малки компании. Търговски партньори на страната са
като страните от ЕС, така и държавите от ЦЕФТА и САЩ.
Висок икономически растеж, липса на бюджетни дефицити и финансови неравновесия
доминират икономиката на Словения до 1999 година. Основният фактор за икономически
растеж е външното търсене и инвестициите.
В страната има предвидена възможност за признаване на определени разходи, сред които
е и придобиването на жилищен имот, като облекчението може да достигне до 3% от
общото данъчно задължение.
Недвижими имоти
От 90-те години пазарът на недвижими имоти е във възход. Процесът на приватизация
осигурява значително предлагане на различни по видове и качество търговски и други
имоти. Това предлагане първоначално успява да отговори на засиленото търсене.
Най-интересните категории имоти за чуждестранните инвеститори са индустриалната
земя, търговските площи и имотите, ориентирани към туристите.
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2004
Общо инвеститори

Юридически лица

Физически лица

Общо сгради
Жилищни сгради
Търговски и индустриални сгради
Общо сгради
Жилищни сгради
Търговски и индустриални сгради
Общо сгради
Жилищни сгради
Търговски и индустриални сгради

Брой
сгради
5 541
3 751
1 790
956
339
617
4 585
3 412
1 173

Дял
100%

17%
9%
34%
83%
81%
66%

Обща площ
(кв.м.)
2 378 399
1 262 823
1 115 576
1 212 448
399 116
813 332
1 165 951
863 707
302 244

Източник: Статистически институт на Словения

След 1991 година в Словения се провежда реформа в политиката по отношение на
недвижимите имоти. До тогава държавата се грижи за гражданите и много от семействата
са “социални наематели”, отпускат се държавни преференциални кредити за покупка или
ремонт на жилищата. Към този момент около 65% от населението обитават собствено
жилище, а 35% са наемателите (включително и социалните наематели). За няколко години
след 1991 година са построени нови 217 000 апартамента, за да се отговори на нарасналото
търсене. Голяма част от хората закупуват собствени жилища, така че процентът на хората,
притежаващи собствено жилище се увеличава до над 85%.
Като цяло пазарът на недвижими имоти се характеризира с липса на финансова култура,
недостиг на недвижими имоти и на нови терени за застрояване. Постепенно започва да се
развива ипотечният пазар и пазарът на банкови кредити за покупката на недвижими
имоти. Цените на недвижими имоти в зависимост от вида им нарастват в рамките на 10%
и 30%.
Кредити за жилища по вид на обезпечението
70,0%
58,9%
57,4%

60,0%

49,8%
44,0%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

36,3%
29,2%

27,5%
24,0%
21,0%
19,8%

18,6%
13,7%

10,0%
0,0%
ипотека
31.12.2000

застраховка
31.12.2001

31.12.2002

друго
31.12.2003

Източник Министерство на финансите на Словения
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Ипотечни кредити като дял от жилищни кредити
60%
51%
47%

50%

40%
33%
30%
21%
18%

20%
14%
10%

0%
1998

1999

2000

2001

2002

2003

Източник Министерство на финансите на Словения

Ипотечното кредитиране в Словения, в сравнение с другите европейски страни, е
сравнително неразвито. В последните години се забелязва увеличение на кредитирането
чрез ипотечни кредити, но значението им на пазара на жилищни кредити все още не е
голямо в страната. Всичките ипотечни кредити за 2000 година възлизат на 945 млн. щ.д.,
което е около 4,7% от БВП на страната. Кредиторите са главно банки (над 95%), следвани
от застрахователните компании.
Жилищни имоти
Особеностите на пазара на недвижими имоти към 2005 година в Словения се
характеризират със следното:


Над 90% от обитателите на жилищни имоти са собственици и само 10% са
наематели



Обикновено търсенето на жилища под наем е съсредоточено към по-малките
апартаменти. Единственото изключение от това правило е столицата на Словения,
Любляна.



Като цяло може да се каже, че пазарът на жилища в Словения представлява до
голяма степен пазар на собствени жилища и другите сегменти от пазара ще се
развиват тепърва.

В Словения преходът към пазарна икономика води до значителни реформи в пазара на
жилища. Новото строителство почти замръзна след 1991 година, поради новите регулации
и отмяната на държавните механизми за финансиране на покупката на жилища. В същото
време тенденцията да се строят къщи от семействата се запазва до голямата степен.

Индикатори за брой на жилищата в Словения
Брой жилища

1996
684 146

1997
690 146

1998
696 749

1999
702 949
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712 372
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Брой жилища/1000 души

344

348

352

354

358

Източник: Статистически институт на Словения
1998
Ипотечни жилищни кредити
15.2
(в млн. щатски долари от 2005)
Обща стойност на апартаментите (в
39.4
млн. щатски долари от 2005)
Брой сделки
493

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

29.8

21.6

35.2

61.1

91.6

96.8

101.6

73.8

50.0

77.2

126.8

183.6

191.4

203.2

923

625

965

1 585

2 295

2 393

2 540

Източник: Статистически институт на Словения

Брой новопостроени жилища
4000
3500
3000
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2000
1500
1000
500
0
1999

2000

2001

2002

Жилищни сгради

2003

2004

Нежилищни сгради

Източник: Статистически институт на Словения

Брой разрешителни за строеж - ново строителство и реконструкции
1200
1000
800
600
400
200
0
1999
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2001

2002

2003

2004

Хотели и други подобни сгради
Офис сгради
Търговски сгради и складове
Индустриални сгради
Публични институции - болници, училища и други
Други нежилищни сгради

Източник: Статистически институт на Словения

Средна цена на кв. м. за стари жилища
Местоположение
Столица - Любляна
Други индустриални общини

Средна цена (евро/кв.в)
1.524 – 1.930
1.035 – 1.143

Източник: Статистически институт на Словения
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Офис имоти
Пазарът на търговски и офис сгради се колебае в големи граници от 90-те години насам.
През 1997 година цените на офис сградите достигат до 3 300 щ.д./кв. м., но през 2000
година се връщат на 1 900 щ.д./кв. м. Наемите варират също в големи граници от 125
долара за гарсониера до 550 долара на месец за тристаен апартамент. Наемите се променят
в много тесни хоризонти.
2001
Общ обем на новопостроени и реконструирани офис
89 432
сгради (кв.м.)
Брой сделки
327
Ново строителство (брой офис сгради)
159

2002

2003

2004

100 444

47 698

62 518

254
124

123
61

82
44

Източник: Статистически институт на Словения

Търговски имоти
В последното десетилетие, интересът към търговските площи в Словения е по-скоро
стабилен и се променя умерено в положителна посока. Строят се предимно луксозни
търговски площи със среден размер.

Новопостроени площи (кв.м.)
Брой нови сгради

2001
127 077
141

2002
231 092
166

2003
149 585
147

2004
150 325
167

Източник: Статистически институт на Словения

Индустриални имоти
В определени места в Словения, земята за индустриални цели е с относително ниска цена
защото инфраструктурата не е достатъчно развита. Причината е, че общините и
държавата отговорят за това и не винаги инвестират в подобряване на прилежащата
инфраструктура. Целта на общините при продажба на индустриална земя е не
реализиране на по-голям приход за бюджета, а създаване на нови работни места.
Цената на земя за индустриални цели в определени региони е много конкурентна – около
7 евро/кв.м., докато земята в околностите на Любляна достига равнища от 50 – 100
евро/кв.м.
Потенциалните инвеститори могат да използват много безплатни услуги от местните
агенции за развитие при първоначално стартиране на дейността си. Това може да бъде по
формата на получаване на всички разрешителни, а в определени случаи дори и
организация и финансиране на строителния процес в съответствие с предпочитанията на
инвеститора.

Новопостроени площи (кв.м.)
Брой нови сгради

2001
253 831
213

2002
264 939
238

2003
293 583
218

2004
167 664
207

Източник: Статистически институт на Словения
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Инвестиции в недвижими имоти
Главните инвеститори в Словения идват от Великобритания, Италия, Германия, Австрия,
Ирландия и Испания. Голяма част от покупките се правят директно, без използването на
посредник. Това са главно работещата класа от Великобритания, докато инвеститорите от
Германия и Австрия са предимно по-заможни хора. Британските инвеститори са главните
играчи на пазара на инвестиционни имоти. Част от причините са евтините полети между
Лондон и Любляна.
Регионът Gorenjska става все по-популярен. Британски и ирландски инвеститори
представляват около 70% от пазара в региона. Най-известните местности са ски курортът
Kranjska Gora и курортите на езера Bled and Bohinj. Според агенциите за недвижими
имоти, много инвеститори пристигат на място, за да купят къщи, но след като разбират, че
цените са много по-скъпи от Словакия и Полша, се ориентират към по-малки площи като
апартаменти.
Законова база
След присъединяването на Словения към ЕС през 2005 година всички ограничения за
купуването на земя и недвижими имоти от чужденци са премахнати.
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Гърция
2000
Икономика
БВП растеж (%)
Безработица (%)
Инфлация (%)
ПЧИ (млн. щатски долара)
Спестявания ( % от БВП)
Население (млн. души)
Реална работна заплата (% промяна от миналия
период)
Жилищен и ипотечен пазар
% по депозитите (средно)
% по кредитите (средно, между 1 и 5 години)
Лихвен процент по ипотечен заем
Дял на ипотечните кредити към БВП (%)
Дял на строителството (% от БВП)

2001

2002

2003

2004

2005

4.5
11.3
2.9

5.1
10.8
3.7

3.8
10.3
3.9

4.8
9.7
3.5

4.7
10.5
3

3.7
10
3.5

1 109
15.7
10.9

1 590
16.6
10.9

50
15.9
10.9

662
16.9
11

17.2
11

11

5.4

5.7

7.8

4.3

3.4

5.6

3.14
11.58
5.61

2.63
5.33
11.10

2.42
5.07
10.22
20.6

2.34
4.84
10.09

8.2

8.6

8.3

7.5

8.4

Регистриране на собственост
Дни
Разход (% от собствеността)
Брой процедури

23
13.7
12

23
13.7
12

Източник: ОИСР, Евростат, Национална банка на Гърция

Институционални развития
Забрана за закупуване на чужди граждани да купуват земя

Няма (освен в по границите)

Общо развитие
Основната цел на макроикономическата политика от години насам е влизането в
Еврозоната. Страната има висока инфлация в началото на 90-те години, но постепенно тя
бива овладяна. Индексът на потребителските цени спада от 20% през 1990 г. до 2,1% през
1999 година. От тогава потребителските цени растат с умерени темпове от средно 3.4% на
година. Този ръст на нарастването на цените, обаче, е значително по-голям от ръста в
останалите страни в ЕС.
Лихвените проценти се запазват значително високи през 90-те години поради високата
инфлация..
Гърция излиза от рецесия през втората половина на 90-те години и оттогава реалният й
икономически растеж е над средните нива в ЕС. Въпреки това, като цяло стандартът на
живот в Гърция е по-нисък от европейския и са необходими няколко десетилетия, докато
се изравнят. Според редица изследвания, в Гърция делът на сивата икономика е един от
най-големите от Европейските страни – около 30%. Голяма част от сивия сектор се
отразява директно на пазара на недвижими имоти, тъй като покупката на жилища и сгради
често се избира за инвестиция от хора, които не искат да декларират произхода на
средствата си.
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Безработицата все още остава сравнително висока в Гърция, около 10%. Тя не се е
променила значително от средата на 90-те години. Най-висок процент безработни се
забелязва сред младите и жените. Процентът на заети в страната е около 57%, което също
е едно от най-ниските нива в Европа.
До 2000 година ипотечният пазар в Гърция е на практика неразвит. През 2001 година
ипотечните кредити нарастват с около 40%.
Цени на недвижимите имоти
Гърция
Година
2001
2002
2003
2004
2005*

Промяна
(%)
14.5%
13.0%
5.7%
2.6%
7.3%

Инфлация
(%)
3.7%
3.9%
3.5%
3.0%
3.5%

България
Реална
промяна (%)
10.8%
9.1%
2.2%
-0.4%
3.8%

Реална
промяна (%)
-3.3%
9.8%
41.4%
31.6%

Източник: Изчислевия на ИПИ на база данни от ЕЦБ и НСИ
* Данните са за първото тримесечие на 2005г.

Недвижими имоти
Пазарът на недвижими имоти в Гърция се характеризира със следното:


Делът на хората, притежаващи собствено жилище, е сред най-големите в страните
от ОИСР – близо 80%.



Цените на недвижими имоти (в постоянни цени) са се увеличили средно с 4% на
година за периода 1993 – 1999 година и след 1999 се забелязва бум – цените се
увеличават на годишна база средно с 10% за периода 2000 – 2001 година.
Кумулативният ефект от повишаването на цените за този период е 18%, докато
средно за Еврозоната този показател е 9%.

Главните двигатели на бума на недвижими имоти в Гърция са:
1. Намаление на лихвените проценти – лихвените проценти по ипотечните кредити
падат с 6,5% от 1990 г., от което следва кредитна експанзия, особено за ипотечни
кредити.
2. Намалява изборът от алтернативни възможности за спестявания, тъй като в края на
1999 година цените на акциите на фондовата борса на Гърция спадат значително.
3. Сравнително благоприятно данъчно третиране на доходите от инвестиции в
недвижими имоти – лихвите по ипотечните кредити се признават за счетоводни
разходи и се приспадат от облагаемата печалба, а от друга страна капиталовата
печалба от продажбата на жилища не се облага с данък (въпреки че таксите по
прехвърляне на недвижими имоти са доста големи).
4. Привличане на парични средства по фондове за осъществяване на строителни
проекти и провеждането на Олимпийските игри в Атина 2004 година
допълнително благоприятстват и стимулират развитието на пазара.
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Покачването на цените на недвижими имоти в страната е довело до нарастване на
богатството на гражданите, а това от своя страна води до относително увеличаване на
потреблението.
Година

1991

1999

2000

2001

2002

2003

43,775

34,486

35,200

40,447

45,195

45,233

Обем (хил. куб.м.)

47,500

48,267

50,389

57,981

64,996

65,686

Стойност (млн. драхми/евро)*

204,525

187,611

248,186

186,668

520,059*

494,962

Реконструкции и подобрения (брой)

19,726

16,647

16,328

16,811

17,143

16,774

Обем (хил. куб.м.)

10,103

10,896

12,438

12,897

12,184

12,322

Стойност (млн. драхми/евро)*

54,888

38,294

43,562

33,414

87,370*

81,231

100,339

88,524

89,341

108,021

128,236

127,008

1-2 стаи

26,112

25,291

26,345

34,273

45,836

48,146

3-4 стаи

54,064

51,099

50,520

59,305

66,607

64,601

5 и повече стаи

20,163

12,134

12,476

14,443

15,793

14,261

Нови сгради (брой)

Нови жилища (брой)

* До 2002г. данните са в драхми, а след 2002г. -в евро
Източник: National Statistical Service of Greece

Година

2002

2003

2004

Разрешителни (брой)

83 662

83 667

80 842

Площ (хиляди кв. м.)

22 136

21 478

20 488

Обем (хил. куб. м.)

77 180

78 017

75 642

Източник: National Statistical Service of Greece

Жилищни имоти
От 2004 година се забелязва поевтиняване на жилищните имоти в Гърция, като
тенденцията за намаляване на ръста на цените започва от 2002 година. Бумът на цените на
жилища в Гърция започва в края на 90-те години, но след 2003 година се забелязва смяна
на цикъла. Картината се различава за другите индикатори, които характеризират пазара на
недвижими имоти. Ипотечните кредити нарастват с над 25% на година през 2004 година,
инвестициите в нови жилищни имоти са все още високи. Това предполага, че бумът на
пазара на недвижими имоти в Гърция все още не е преминал, но вече не се забелязва такъв
недостиг на предлагане и все повече потребители не са склонни да плащат прекалено
висока цена за покупката на жилище. Икономическият растеж и ниските лихвени
проценти спомагат за запазването на търсенето на имоти на постоянно ниво.
Гърция се характеризира с висок процент на хората, които разполагат със собствено
жилище. Около 74% от домакинствата имат собствени жилища.
Повечето от жилищните сгради са построени след 1950 година и само 12% са построени
преди 1946 година Въпреки това, средните площи на жилищата са едни от най-малките в
цяла Европа – средната площ е 83 кв.м. В същото време новопостроените жилища са едни
от най-обширните – средно около 126 кв. м. площ.
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В много аспекти, пазарът на недвижими имоти в Гърция в момента наподобява пазара в
Испания преди около десетилетие и половина – увеличаване на стандарта на живот в
страната, по-лесен достъп до ипотечни кредити, дефицит от качествени жилищни имоти.
Всичко това предполага, че покупката на жилища ще остане важно перо от
потребителската кошница на гърците и пазарът ще продължи да се развива със стабилни
темпове през следващите години.
Присъединяването на Гърция към ЕС допринася допълнително за развитието на пазара
чрез намаляването на валутния риск за чужденците.
Цени на жилищните имоти в Гърция
15

10
14,5

13

10,5

5

7,3

5,7
2,6

0
1997-2000

2001

2002

2003

2004

2005Q1

процентно изменение

Източник: ЕЦБ

Офис имоти
Солун
Пазарът се характеризира с липсата на нови модерни бизнес сгради и центрове и в
същото време голямото предлагане на офис пространства в стари сгради. В центъра на
Солун има само 2 съвременни сгради, но цените в тях са твърде високи и условията за
потенциалните потребители са много обвързващи. Пазарът на офис площи в Солун се е
изместил към покрайнините на града, където има добра пътна инфраструктура и места за
паркиране. Продажните цени в Солун варират от 600 евро до 2 500 евро на кв. м. Наемите
за офис помещения достигат до 14 евро на кв. метър на месец.
Доходността на наемите в Солун (без да се отчитат данъците) достига до 6 - 7% на
годишна база.
Атина
Центърът на Атина е все по-малко атрактивен от гледна точка на наемане на офис площи.
Това се дължи на липсата на нови сгради, проблеми с паркирането, високи цени на
наемите. В същото време пътната инфраструктура и публичният транспорт са се
подобрили значително в по-крайните квартали на града. Големи корпорации като
фармацевтични компании, финансови институции и компании от телекомуникационния
сектор наемат офис площи в рамките на 1 500 – 2 000 кв. м. Към момента потребителите
на офис площи са по-скоро чувствителни към цените, а не толкова към мястото на
сградите, защото транспортната мрежа е добре развита.
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Доходността на наемите в Атина (без да се отчитат данъците) достига до 7.5 - 8% на
годишна база.
Търговски имоти
Солун
Пазарът на търговски площи набира все повече скорост в страната. Наемите на
търговските площи в Солун варират между 70 евро и 130 евро за кв. м. на месец, а
продажните цени достигат до 5 000 евро на кв. м.
Атина
Първият търговски център в Атина “The Mall of Athens” отворя врати на 25 ноември 2005
години. Много гръцки вериги очакват да развият бизнеса си и да получат достъп до пазара
в Атина. На двете най-скъпи улици в Гърция наемите варират между 140 и 180 евро на
квадратен метър на месец. Скоро се очакват да отворят врати и големи търговски центрове
с над 220 000 кв. метра. Наскоро е отворил врати и център за свободно време и забавления
с над 12 киносалона.
Индустриални имоти
Солун
През юли 2005 година Министерство на благоустройството на Гърция обяви създаването
на пет нови индустриални площи в Северна Гърция и развитието на 13-те съществуващи.
Цената достига 173 милиона евро и допълнително около 150 млн. евро ще бъдат
генерирани от частни фондове. В региона на град Солун най-важният проект е
изграждането на индустриален парк “Kato Gefira” с очакван бюджет от 19 млн. евро.
Предвидено е построяването на цялата прилежаща инфраструктура – пътища, ВИК,
електричество и телекомуникации и т.н. Очаква се всички тези подобрения да повишат
интереса на инвеститорите и да вдигнат цените на свободните парцели.
Атина
Големите инвеститори в Атина търсят свободни индустриални площи в размери между 10
– 30 000 кв. метра. По-големите проекти в района на Атина към края на 2005 година са
следните – построяването на металообработващо предприятие, създаване на енергийни
мощности. General Electric е започнал преговори с LARKO за създаването на енергиен
център за добив на газ и въглища.
Наемът на складови помещения варира в границите на 5 – 5.5 евро на кв. м. на месец (в
западната част на Атина), а покупната цена на земя, предназначена за индустриални цели
варира между 70 и 100 евро/кв. м. Доходността на индустриалните недвижими имоти
(преди облагане с данъци) е около 10 - 11%.
Законова база
Данък върху недвижимите имоти

Институт за пазарна икономика, www.ime.bg

109

Размерът му е 3% от оценката на имота. Има няколко изключения (компанията,
собственик на имота се търгува на борсата, приходите на фирмата от други източници
надвишава приходите от имота и др.). В допълнение, годишен данък върху богатството от
0.7% се дължи за имоти, чиято оценка надвишава 243 000 евро.
Начислява се и 3.6% данък върху доходите от имоти.
Данък при прехвърляне на недвижим имот
Изчислява се върху по-високата сума от цената на сделката и оценката от държавата.
Оценка на имота

Ставка

0 – 15 000 евро

9% ако имота е в населено място, където има пожарна служба; 7% ако няма

15 000 - +

11% ако имоти е в населено място, където има пожарна служба; 9% ако
няма

ДДС
Регистрацията за всички компании е задължителна. Всички сгради, завършени след януари
2006 година се облагат с ДДС (19%). Наемите не се облагат с ДДС, а по-друга схема (виж
по-долу).
Доходи от наем
Физически лица – прогресивна данъчна скала от 0% до 40%.
Юридически лица – включва се в облагаемата печалба. За 2005 г. ставката е 32%, 2006 г. –
29%, 2007 г. – 25%.
Освен това, допълнително 20% данък върху доходите се начислява за всяка сума, платена
от наемателя, извън договореният наем, в случай на наемане на сграда със или без
оборудване в нея.
Наемните плащания се облагат също и с 3.6% фиксиран данък върху действителния наем.
Начислява се месечно.
За наети имоти с площ над 300 кв.м., ползвани за живеене се заплаща данък върху
доходите от наем в размер от 1.5% до 3%.
Когато компании имат доходи от наем, те се облагат с допълнителен данък от 3%.
Амортизация
Фирмите амортизират имотите си в зависимост от вида на имота – нормата варира от 2%
до 12%.

Институт за пазарна икономика, www.ime.bg

110

Испания
1990
Икономика
Растеж на БВП
3.8
Безработица
13.1%
Инфлация
6.7%
ПЧИ ( % от БВП)
2.6
Спестявания (% от БВП)
23.0
Общо данъчно бреме за бизнеса
Население (млн. души)
38.9
Дял на чужди граждани в страната (%)
0.7
Компенсация на заетите (% промяна
10.0
от миналия период)
Дял на неформалния сектор
Жилищен и ипотечен пазар
Лихви по ипотечни кредити
14.6
Дял на ипотечните кредити от БВП
10.6
(%)
Регистриране на собственост

1994

1998

2002

2004

2005

2.4%
19.8%
4.6%
0.8
20.1
33.4
39.3
1.2

4.5%
15.3%
1.8%
3.2
22.5
34.6
37.7
1.8

2.7%
11.5%
3.6%
4.8
22.9
36.3
41.2
3.1

3.1%
10.9%
3.1%
4.8
22.4
42.7
3.9

3.4%
9.1%
3.4%
4.7

4.0

2.4

3.4
-

3.2
-

3.5
22.6

10

4.8

5.0

4.1

17.9

24.1

42.1

45.9

46

-

7.1%

7.2%

48.4
40.3
6.4

Източник: Национален статистически институт на Испания

Институционални развития
Право на чужди граждани да купуват земя
Съществуване на дружества със специална инвестиционна цел

Разрешено*
X **

* Въпреки че чужденците имат право да купуват земя, съществуват проблеми със станалия известен
като “закон за отчуждаване на земя”. За повече информация, погледнете частта за законовите
пречки.
** Въпреки че в момента в Испания не съществуват дружества със специална инвестиционна цел,
има очаквания, че те скоро ще се появят

Недвижими имоти
От началото на 60-те години на XX век, испанското правителство провежда политика за
насърчаване закупуването на жилище и нарастване на хората, които живеят във собствен
дом. В тези години по-малко от половината население притежава жилищен имот, а по
това време започва масова миграция от селските райони към големите градове. Помощта
се изразява в субсидиране на лихвите по жилищни кредити, и не толкова като
подпомагане плащането на наем. За да се осигури жилище на мигриращите в градовете
испанци се строят много нови сгради през 60-те и 70-те години. Новото строителство се
изгражда като строителите и предприемачите купуват земя, строят жилища и предлагат
завършения продукт за продажба. Повечето нови сгради са блокове и комплекси в
покрайнините на населените места. С течение на времето, продажбата на нови жилища се
осъществява още на етап планиране и проектиране като потенциалните купувачите
посещават мястото за строеж и договарят директно, без посредник, покупката.
Постоянният ръст испанският пазар на недвижима собственост се запазва и до днес.
Последните данни на испанското правителство показват, че средните национални цени
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нарастват с над 17% през 12-те месеца до юни 2004 година, най-голямото повишение в
сравнение с която и да е страна от Еврозоната и над два и половина пъти повече от
средното за Еврозоната за 2003 година.8. Общото повишение на цените е 89% за периода
между 2000 и 2004 година. Има множество фактори, които увеличават високо търсенето на
имоти на испанския пазар:


Най-видимият фактор е нарастването на реалните доходи. След влизането на
Испания в Европейския съюз, дерегулирането на пазара на труда води до
икономически растеж, който от своя страна прави собствеността върху имоти
възможна за много испански граждани.



Реалните лихвени проценти в Испания са изключително ниски в исторически
аспект и в отделни моменти са дори негативни. Тези ниски лихви намаляват
разхода за купуване на къщи и го правят възможно за повече купувачи.



Структурните промени (чрез дерегулиране, иновации и конкуренция) на ипотечния
пазар карат кредитодателите да отпускат по-големи заеми за по-дълги периоди.
Въпреки факта, че средните цени на имотите се повишават, първоначалните
вноски и средните месечни ипотечни вноски намаляват.



Търсенето се насърчава от провежданата държавна политика, чиято цел е да
осигури достъп на всички испанци до жилище. През 2004 година около 1% от
БВП е отделен за тези мерки. За сравнение средните за Европа разходи за
жилищна политика са около 0.8%.



Чуждите инвестиции на пазара също повишават търсенето. Благодарение на
климата, културата и околната среда множество европейски инвеститори се опитват
да купят собственост.



Инвестицията в недвижима собственост е осезаема и сигурна. Имотите са по-малко
рискови от инвестирането в акции, тъй като в случай на икономически колапс
инвеститорът притежава материални активи, срещу които може да вземе заем. В
дългосрочен план испанската недвижима собственост се доказва като превъзходна
инвестиция като цените продължават да нарастват.

Въпреки че пазарът е изключително силен през последните години, тази тенденция не е
нова. Пазарът е преживял повече от десетилетие на ежегодни увеличение на цените. В
номинално изражение, цените на имотите нарастват всяка година от 1993, понижавайки се
само веднъж през 1992 година. За да добием по-добро разбиране за това как се е развил
пазарът, можем да погледнем доклада за средните цени на имотите, публикуван от
Министерство на жилищното развитие на Испания. Таблицата по-долу дава представа за
развитието на пазара за период от 16 години. Таблицата показва, че средните цени на
квадратен метър са нараснали три пъти от 1989 година като най-силният период започва
през 1999 година. Също така, след като се премахне влиянието на инфлацията, таблицата
показва двукратно реално увеличение от 2000 година насам.
Цени на недвижими имоти

Girouard, Kennedy, Van den Noord, and Andre, Recent House Price Developments: The Role of Fundamentals.
OECD Department of Economics, Working paper 475, 2006.
8
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Испания
Година
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Цена
евро/кв.м.
346
423
516
581
681
631
641
643
667
676
692
739
830
953
1 097
1 288
1 511

База
1997=100
100
112
129
148
174
205

Промяна
(%)
22.4%
22.1%
12.4%
17.3%
-7.4%
1.6%
0.3%
3.9%
1.3%
2.3%
6.8%
12.4%
14.9%
15%
17.4%
17.3%

България
Инфлация
(%)
4.9%
4.3%
4.3%
3.2%
2.0%
1.4%
2.9%
4.0%
2.7%
4.0%
2.6%

Реална
промяна (%)

-3.3%
-4.0%
-0.4%
-1.9%
0.3%
5.4%
9.5%
10.9%
12.3%
13.4%
14.7%

Реална
промяна (%)

-3.3%
9.8%
41.4%
31.6%

Източник: Министерство на жилищното развитие на Испания и изчисления на ИПИ на база данни от НСИ

Местни и регионални пазари
Както при всеки пазар на недвижими имоти, съществуват значителни местни и
регионални различия по отношение на цените на имотите. Таблицата по-долу показва
средната цена по градове между 2000 и 2004 година. Според данните, на местно ниво,
Валенсия е може би най-доброто място, в което инвеститорите могат да вложат парите си.
Валенсия има най-ниските цени на недвижимите имоти сред големите испански градове
през 2004 година (около 1 620 евро на квадратен метър) и най-висок темп на увеличение на
цените на имотите (30%). През този период, цените на имотите в града се увеличават
повече от два пъти, нараствайки с около 106%. В допълнение, Севиля се доказва като
добро място за инвестиции в недвижимости. Цените там също се увеличават над два пъти,
нараствайки от 909 евро на квадратен метър през 2000 до 1 945 евро на квадратен метър
през 2004 година. Градът също така отбелязва доста силен ръст на цените на недвижимите
имоти, достигайки 25% през 2004 година.
По-малко впечатляващо е представянето на пазарите в градове като Мадрид и Барселона.
Цените на имотите са най-високи в столицата Мадрид и данните от 2004 година показват,
че цената на квадратен метър е приблизително 3 531 евро. В Барселона, цената на
квадратен метър е 3 298 евро в същата година. Въпреки че цените са най-високи в тези
градове, темповете на нарастване не са задължително най-високи. Темповете на нарастване
на цените на недвижимите имоти намаляват с почти 10% в Мадрид между 2003 и 2004
година и с около 4% в Барселона за същия период.
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На регионално ниво, регионите на Маурисия и Андалусия се оказват заслужаваща
инвестиция. През 2004 година цените на недвижимата собственост в Маурисия достигат 1
415 евро на квадратен метър, докато темповете на растеж на цените достигат 27%. Цените
на недвижимите имоти в региона се увеличават повече от два пъти за периода между 2000
и 2004 година, нараствайки със 126%.
Средни цени в избрани градове
Година

2000
2001
2002
2003
2004

Мадрид
€/m2
(% промяна)
1 624
1 945
(20%)
2 452
(26%)
3.057
(25%)
3.531
(16%)

Барселона
€/m2
(% промяна)
1 714
1 995
(16%)
2.326
(17%)
2.830
(21%)
3.298
(17%)

Валенсия
€/m2
(% промяна)
785
898
(14%)
1.043
(16%)
1.243
(19%)
1.620 (30%)

Севиля
€/m2
(% промяна)
909
1 095
(20%)
1.332
(22%)
1.562
(17%)
1.945
(25%)

Сарагоса
€/m2
(% промяна)
1 187
1 338
(13%)
1.566
(17%)
1.805
(15%)
2.191
(21%)

Малага
€/m2
(% промяна)
791
928
(17%)
1.272
(37%)
1.594
(25%)
1.931
(21%)

Източник: Министерство на жилищното развитие на Испания

По време на същия период цените на недвижимата собственост в Андалусия също
отбелязват значителен растеж – от 731 евро на квадратен метър през 2000 година до 1 453
евро на квадратен метър през 2004 година. Нарастването на цените достига 20% през 2004
година.
Регионите, които регистрират по-ниски нива на растеж, включват Галисия и Канарите. В
Галисия цените през 2004 година са 1 093 евро на квадратен метър, отбелязвайки
нарастване от 12%. За региона на Канарите цената на квадратен метър е 1 561 евро с
нарастване от 12%. Най-скъпите региона в Испания са Каталуния с 2 350 евро на квадратен
метър и Балерикс с 2 100 евро на квадратен метър. И двата региона са много над средното
равнище за страната от около 1 700 евро на квадратен метър.
Собственост и наеми
Делът на собствени жилища е изключително висок в Испания и достига около 83% през
1999. Това е частично резултат на данъчни облекчения и субсидии, давани от
правителството, за да насърчи притежаването на жилища. Жилища, обитавани от
собствениците си, често получават субсидии под формата на намалени лихви по
кредитите. Също така, Министерство на жилищното развитие на Испания субсидира
около 50 000 жилища годишно чрез програма за бедните.9 Извън субсидирания пазар,
собствениците на жилища получават данъчни облекчения под формата на данъчно
облекчение за ипотечните лихви и имат право да получат облекчение по отношение на
данъка върху капиталовата печалба.
Наемният пазар в Испания е незначителен и към 2001 година съставлява само 11% от
всички жилища. Той е концентриран основно в централните градове като Мадрид и
Барселона. Ниските нива частично са в резултат на ръста на цените на жилищата, което

9

European Housing Review 2005
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насърчава много наематели да се прехвърлят към собственост. Много други фактори, като
контрол върху наемите, субсидии за собствениците, данъчни облекчения, ниска доходност
и предпочитания на потребителите също допринасят за ниските нива на наемните
жилища. Въпреки либерализирането на контрола върху наемите и арендите през 1985
година договорите за наем в Испания все още са за минимум 5 години.10 Собствениците
често срещат трудности и законови пречки възпрепятстват съдебните процеси при
неплащане от страна на наематели. Въпреки че нивата на наемане са ниски, новото
испанско правителство се опитва да промени тази тенденция в опит да увеличи
предлагането на достъпни жилища.
Държавна политика за улесняване достъпа до жилище
Испанското правителство използва няколко мерки за да осигури лесно закупуване на
жилище.
1. Данъчно облекчение при покупката на основно жилище, независимо от дохода на
човека. Тези облекчения се предоставят както от централната, така и от местните
власти. Пропуснатите данъчни приходи са за около 4.4 млрд.евро11. Според
скорошно изследване12, тези облекчения са причина за намаляване на ефективния
лихвен процент по жилищните кредити с 2% средно и реалните лихвени проценти
след облагане са всъщност негативни от 1999 година насам.
2. Помощ при закупуване на жилище за най-бедните домакинства чрез жилищни
планове – директни помощи или субсидирани заеми в зависимост от дохода.
Разходът за бюджета е в размер на 1 млрд.евро за 2005 година.
3. Прилага се намален ДДС за жилищното строителство от 7% вместо 16%. Това води
до пропуснати приходи от данъци в размер на 2.7 млрд. Евро през 2005 година13.
Силното търсене и негъвкавото жилищно предлагане в краткосрочен период обаче е
причина тези данъчни облекчения да се капитализират в цените на имотите. Изследване
на Lopez-Garcia от 2003 година предполага, че без тези облекчения цените на жилищата
ще са били с 15% до 30% по-ниски от сегашните.
Различни наблюдатели твърдят, че насочването на значителна част от спестяванията на
испанците към строителството вместо към други по-производителни отрасли създава в
дългосрочен период опасности за икономиката. Ниското ниво на данъчно облагане в
сравнение с други инвестиции премахва неутралността на данъчното облагане на
инвестициите.
Законови пречки
Законовите пречки понякога могат да бъдат източник на сериозни проблеми за
незапознатите чужденци, инвестиращи в испанска недвижима собственост. Един от найшироко разгласените проблеми произтича от Ley Reguladora de la Actividad Urbanista14,
който също така често е наричан и “закон за заграбване на земята”. Законът, който е приет
Ibid.
Economic Survey of Spain 2005: Stabilizing The Housing Market, OECD
12 Dominguez Martinez (2004)
13 Economic Survey of Spain 2005: Stabilizing The Housing Market, OECD
14 Закон за регулиране на градските дейности (свободен превод).
10
11
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през 1994 година и се отнася основно за региона на Валенсия, е създаден с идеята да
урегулира придобиването и развитието на земята. Въпреки това, една пролука в закона
позволява на строителните предприемачи да купуват принудително първокласна
земеделска земя на минимални цени, твърдейки, че тя е за градско развитие. В резултат
множество чужди инвеститори, най-вече британски граждани, губят домовете си и
получават компенсация, която е много по-ниска от пазарните нива. Към май 2005 година
строителните предприемачи са направили принудително изкупуване на над 20 хиляди
недвижими имота на цена много по-ниска от пазарната. В допълнение, много чужди
собственици са принуждавани да плащат големи суми за развитие на инфраструктурата.
След много протести, обединени със заплахата да бъде осъдено от Европейския съд,
испанското правителство се съгласява да отмени закона през март тази година.
Други пречки пред покупката на недвижима собственост в Испания са свързани основно с
данъците. Данъците, свързани с покупката на недвижима собственост, като цяла са равни
на около 10% от общите разходи, като това включва ДДС, гербов налог, регистрация на
собствеността и адвокатски хонорари. В допълнение, съществува данък върху
капиталовата печалба за всички имоти, продадени в страната. Данъкът е 35% от разликата
между настоящата стойност на земята и цената, по която е продадена за последен път.
Испанският закон не упоменава кой е отговорен за този данък, затова е необходимо да се
договори отговорността за плащането, тъй като неуспехът да се направи това може да
струва скъпо на инвеститора.
Допълнителна пречка пред предлагането на жилища са ограниченията от страна на
общините по отношение на класифицирането на земята, върху която може да се строи. От
средата но90-те година са извършени няколко реформи в тази посока. Например, през
1996 година властите опростяват процедурата по класифициране на регулираната земя и
намаляват от 15% на 10% делът на земята, който предприемачите са задължени да
предоставят на общините за строителство на жилища за социално слаби. Допълнителна
пречка пред новото строителство, и оттук върху предлагането, е сложността на градските
процедури, свързани с изграждането на необходимата инфраструктура като канализация и
електричество, които в повечето региони се отговорност на предприемачите, и които
могат да продължат до 7 години.
Кой купува?
Точният брой на имотите, собственост на чужденци, е трудно да се оцени частично заради
(липсата) на разрешения за жителство и съответната възможност за отчитане на
чужденците. Заради различията в броя на чуждестранните собственици в страната, би
било разумно да се възприеме предпазлив подход и да се разглеждат само тези, които имат
разрешения за жителство. Можем сигурно да допуснем, че британските граждани са найголямата група от чужденци, живееща в Испания. Числата показват, че британците
съставляват най-голямата неикономическа мигрантска група в Испания15.Средната възраст
на британските граждани в Испания е около 49.9 години, а жените съставляват малко над
50%. Втората най-голяма група чужденци в Испания са немците, които съставляват около
16% от общия брой.
Таблицата по-долу дава разбивка на европейците, живеещи в Испания. Трябва, обаче, да
имаме предвид, че тези данни страдат от факта, че повечето собственици на имоти не са
резиденти на страната. Към юни 2004 година малко над 117 хиляди британски граждани са

15
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регистрирани като резиденти на страната.16 Изследване, подготвено от консултантската
група AFI от името на Испанската асоциация на строителните предприемачи, стига до
извода, че през 2002 година има около 1.63 милиона ваканционни имоти, собственост на
чужденци. От тях приблизително 35% или 570 хиляди са собственост на британски
граждани. Тези данни са близки до резултатите от изследването, направено от Испанския
институт за външна търговия, чиято оценка за 1999 година предполага, че британските
инвеститори съставляват приблизително 33% от всички чуждестранни имоти в Испания.
Изследване от 2001 година достига до извода, че британските граждани съставляват
приблизително 504 000 имота или около 35%17. Докато изследванията проведени от
институции като IESE Business School и Grupo дават по-ниски оценки, британските
граждани остават най-голямата група от чужди инвеститори на испанския пазар на
недвижими имоти.
Страна
Юни 2003
Германия
67.963
Австрия
4.172
Белгия
15.736
Дания
6.568
Финландия
5.906
Франция
49.196
Гърция
1.367
Ирландия
4.832
Италия
59.745
Норвегия
8.049
Холандия
20.551
Португалия
45.614
Великобритания
105.479
Швеция
10.415
Швейцария
8.674
Общо
414.317
Източник: Испанското правителство

Юни 2004
68.812
4.269
15.683
6.739
5.997
49.444
1.494
5.375
66.694
8.624
20.801
48.130
117.332
10.588
9.232
439.204

% Промяна
1
2
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3
2
1
9
10
12
7
1
6
11
2
6
6

Заключителни бележки
Въпреки че пазарът на недвижими имоти в Испания отбелязва значителен растеж за
повече от десетилетие, инвеститорите трябва да бъдат внимателни в очакванията за бъдещ
растеж. Има много предположения, че пазарът страда от балон на пазара на активите, тъй
като цените на жилищата са нараснали толкова, че са надхвърлили възможността за
плащане. Отношението между цените на жилищата и доходите в Испания е в момента на
най-високото си историческо ниво и е 68%.18 Сравними данни за други страни са 50% за
Великобритания, Ирландия и Холандия, 33% за Австралия и 23% за САЩ. В допълнение,
докладът от 2003 на МВФ World Economic Outlook показва, че рязко покачване на жилищните
цени в реално изражение е много по-вероятно да бъде последвано от спад, отколкото
същата ситуация при акции.
Допълнително доказателство, че пазарът на недвижими имоти може би изживява
спекулативен “балон” може да се намери в различието между цената на имотите и цената
на наемите. Списание Economist твърди, че цените на жилищата трябва винаги да растат
Spanish government - Ministry of Housing, Ministry of the Interior.
Spanish newspaper, El Mundo.
18 The Economist.
16
17
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горе-долу в пропорция с наемите, защото активите трябва винаги да се оценяват като
функция на техните възможности да осигуряват приходи. Фактът, че цените на имотите и
наемите са се разделили предполага, че хората купуват в очакване на повишаване на
капитала, отколкото заради фундаментални фактори. Когато цените на активите се
раздалечат значително от действителният или имплицитния паричен поток, тогава
възниква спекулативен “балон”.
Докато испанските имотни пазари бяха силни и осигуряваха добра инвестиция през
последните години, има голяма вероятност тази тенденция да не продължи. Някои
твърдят, че ограниченото количество земя логично ще увеличи цената на жилищата и ще
я запази високи, но примерът на Хонг Конг където предлагането на земя е изключително
ограничено противоречи на това твърдение. През петте години откакто спекулативният
балон в пазара на недвижими имоти в Хонг Конг се спука, цените спаднаха с около 60%19.
Накратко, съществуват много доказателства, които показват, че въпреки безпрецедентния
растеж на испанския пазар на недвижими имоти през последните 15 години,
печалбоносните дни на инвестициите в имоти в страната са отминали.
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Испания и България – сравнителен анализ
Географско местоположение и климат
И двете страни се намират в южната част на Европа, което означава по-дълго лято, и
относително мека зима. Тези климатични особености са особено привлекателни за
англичани, ирландци и други граждани на по-северни европейски държави. В повечето
случаи, придобиването на ваканционни имоти от чужденците е с цел ползване в първите
години и отдаване под наем. Част от англичаните и ирландците, които са в пенсионна
възраст се преселват изцяло в Испания, която е близко до родните им страни.
В България все още новопостроените жилища, придобити от чужди граждани се
използват за почивка и доходи от наем. Придобитите недвижими имоти, които се ползват
за целогодишно живеене все още са в по-малки населени места и закупуването им не е
свързано със строителна активност. Тези покупки повишават цената на имотите в селото и
носят допълнителен доход за местните жители.
Туризъм
Туристическата индустрия в Испания и България играе важна част от икономиката и на
двете страни. Посещавайки страната, туристите лесно могат да преценят условията за
живот и почивка и са подпомогнати от множество посредници ако вземат решение да
придобият имот. Развитието на туристическата индустрия и в двете страни се
характеризира с период на интензивно строителство на нови хотели в определен период,
което води до „презастрояване” на хитови дестинации. Ефектът от тези процеси върху
пазара на имоти в Испания не е значителен, а в България тепърва ще се проявява.
Население
От повече от 15 години Испания има положителен ръст на населението. В значителна
степен това се дължи на масовите емигрантски потоци и не толкова на ръст в
раждаемостта на местното население . За периода 1997 – 2002 година се регистрира средно
годишно нарастване в създаването на нови домакинства от 1.9% докато в периода 1987 –
1991 той е бил около 1.4%.
В България наблюдаваме обратния процес. Много хора напускат страната след 1989
година, като немалка част от тях избират Испания за приемна страна. От друга страна,
раждаемостта постоянно спада до 2004 година, като от тогава се забелязва лек ръст.
Докато прогнозите на Евростат за населението на Испания са за ръст до 2025 година, то за
България очакванията са за постоянно намаляване.
Държавната роля на пазара на имоти
За разлика от България, в Испания правителството провежда активна политика да
насърчаване закупуването на имот. Предоставят се множество преференции и улеснения
на младите семейства, бедните домакинства и семействата на емигрантите. Като цяло,
разходите от държавния бюджет за жилищната политика са едни от най-високите в
Европа. Какви са последствията от това? От една страна, достъпът до жилище е много по
В България подобна политика няма. Покупката на имот се финансира изключително и
само със спестявания на домакинствата – изцяло или в комбинация с банков кредит. Тъй
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като банките провеждаха изключително консервативна кредитна политика в периода 1996
– 2000 година, достъпът до банково финансиране на гражданите започна да се улеснява
едва последните 5 години. Приватизацията на банковия сектор и навлизането на
утвърдени чуждестранни банки в страната, които имат опит и въвеждат нови технологии
доведе до кредитния бум в страната.
Данъчна политика
В Испания общите разходи по придобиването на имот достигат до 10% (ДДС, гербов
налог, регистрация на собствеността и адвокатски хонорари).
За България тези разходи са много по-ниски – 2.5% от цената на имота, ако тя е по-висока
от данъчната оценка.
Банкова политика
От години, лихвените равнища по банковите заеми в Испания се на рекордни ниско ниво.
Това води до улеснен достъп на много домакинства до жилищен заем под формата на пониска цена, намалява значително и собственото участие, изисквано от банките. Лихвите по
ипотечните жилищни кредити падат от 10% в средата на 90-те години до 3% през 2004
година. По този начин, реалните лихви по ипотечните заеми са близки до нула или дори
негативни. Намаляването на лихвите, съчетано с нарастването на разполагаемия доход
води да улесняване на достъпа на домакинствата до жилище.
В България, жилищните ипотечни кредити в края на 90-те години бях по-скоро
изключение. Изискваше се поне 40-50% собствено участие, лихвите бяха на нива над 15%
и значителна част от доходите на населението бяха в сивата икономика и затова не можеха
да се използват като доказателство за платежоспособността на кредитоискателя. Това
отложи във времето развитието на жилищния пазар. От началото на 2001 година обаче
ситуацията се променя драстично. Все повече домакинства могат да получат жилищен
кредит, макар и на сравнително висока цена. Лекото нарастване на доходите на
населението, въвеждането на нови банкови продукти, появата и на небанкови финансови
институции, които финансират придобиването на жилище дава възможност за покупка на
имот.
Наличие на алтернативни инвестиции
Бумът на високотехнологичните акции в началото на ХХ век не успява да отклони
огромни инвестиции от пазара на имоти в Испания. Дори обратното. Придобитите от
нерезиденти имоти в Испания през това време е на стабилното ниво от около 100 000
имота годишно. По принцип, в страната има малко алтернативни инвестиции на имотите.
Положението в България е подобно. Структурата на портфолиото на финансовите активи
на домакинствата показва, че в до 2003година повече от 70% представляват парите в брой
и банковите депозити. От 2004 година се наблюдава ръст на взаимните фондове и
нарастване на SOFIX, които са алтернативи, но по-рискови и с по-ограничен достъп до
по-голямата част от населението по ред причини. Придобиването на имот остава в
първата тройка за инвестиция на българите.
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Недвижимите имоти като инвестиция в Европа
(по доклад Emerging Trends in Real Estate in Europe in 2006, Price Waterhouse Coopers, Urban
Land Institute)
Все повече инвеститори са готови да поемат риск за първоначална инвестиция и
изграждане на имоти. Чести случаи са обединяването на предприемачи и инвеститори за
изграждането на сгради по техен вкус.
Недостигът на традиционни недвижими имоти принуждава инвеститорите да търсят все
по-различни активи. Нараства интересът за инвестиция във ваканционни жилища,
студентски общежития, паркинги, развлекателни заведения, училища, болници, летища и
други инфраструктурни обекти.
Улеснява се достъпът до финансиране от всякакъв вид източници. Увеличаването на
конкуренцията сваля възможностите за печалбата и няма очаквания за обратния процес.
Навлизат и инвестиционните банки чрез секюритизаране на активи, което допринася за
още по-голямо търсене.
Намаляването на доходността от имоти в Западна Европа кара инвеститорите да търсят
високи печалби на други пазари. Учудващо разнообразни са инвеститорите в Румъния,
Украйна, Русия и други страни от Източна Европа. Въпреки това големите играчи се
отправят към Далечния Изток и Индия поради големия мащаб на инвестиционните
възможности.
Най-добрите сегментни за инвестиция, както през 2005 година, така и през тази година ще
бъдат търговските паркове и шопинг центрове. Хотелите достигат трето място от
предишното си шесто, което показва нарастващия интерес към тях. Премахването на
бариерите при придвижване е причина за глобализиране на туристическата индустрия в
Европа.
Населението, наближаващо пенсионна възраст в развитите страни нараства постоянно и
расте нуждата от активи, които да са с нисък риск и дългосрочни приходи, които да
финансират пенсионирането. Имотите могат да бъдат такъв източник..
Законите по отношение на собствеността и данъчните регулации ще бъдат едни от
последните сфери за хармонизация с европейското законодателство. Има нарастваща
нужда от повишаване на прозрачността и ефективността на местните партньори в процеса
на придобиване на собственост, като адвокати, счетоводители и брокери. Данъчната
тежест върху собствеността все още е предизвикателство, но не и бариера за чуждите
инвеститори.
За повечето чужди инвеститори в Източна Европа изграждането на местен офис и на
намирането на партньор е единственият начин за успех на пазара и вложението.
Инфраструктурата е един сегмент от пазара, при който правителствата се очаква да
освободят огромни по размер активи. Много инвеститори предпочитащи ценни книжа с
фиксиран доход откриват атрактивните условия на облигации, издадени във връзка с
проекти, осъществени чрез публично - частно партньорство Те имат дълга
продължителност, сравнително висок поток на доходите (често фиксиран към
инфлацията) и ниска корелация с други ценни книжа. Пример за подобни имоти са
тунели, мостове, големи резервоари и др. Те могат лесно да повишат цената на жилищата
в района, в който се строят. Срещат се в Германия, Франция, Испания, Полша, Гърция и
други страни.
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Значителна част от жилищата в Европа са строени в средата на миналия век, а
приемащите се нови стандарти за качество и енергийна ефективност ще бъдат причина
жизненият цикъл на много съществуващи имоти да приключи в следващите години. В
тази връзка изграждането на нови жилища може да се окаже по-изгодно.
Основното предизвикателство пред европейският пазар през 2006 г. ще бъде намирането
на баланс между огромния финансов ресурс и наличните имоти без това да доведе до
опасно неустойчиво ниво на цените.
Търговски площи
Продължаващото слабо потребление в Европа е причина за безпокойство за някои
инвеститори. Провеждането на световното първенство по футбол в Германия през 2006 г.
ще е причина този процес да се забави.
Въпреки всичко, търговските площи са предпочитани от повечето инвеститори. Найатрактивните дестинации за този тип имоти са Германия, Франция, южна Европа и
скандинавските страни. Великобритания и Централна Европа отбелязват застой.
Големите търговски обекти извън града все още са предпочитани от инвеститорите
въпреки, че се забелязва раздвижване и при имотите разположени в центъра.
Индустриални имоти
Този тип имоти е на последно място според общите приходи и предвижданията на
професионалистите за развитие. Продължава масовото преструктуриране в Централна
Европа, където се подобрява инфраструктурата, което обяснява спадането на доходността
в Прага, и интереса в Будапеща и Варшава. Въпреки това повечето инвеститори
предпочитат развитите обичайни привлекателни пазари като Холандия, северна Франция
и западна Германия.
Жилищни имоти
Този тип имоти е единственият, за който се вярва че доходността по скоро ще нараства
отколкото ще спада. Увеличаването на мигрантските потоци в Европа повишава
търсенето за наемане или придобиване на жилище с по-ниско качество в определени
страни. Друга причина за положителните очаквания е промяна в структурата на
домакинствата. Намаляването на големината им повишава търсенето на по-малки жилища.
В много страни в Централна Европа държавата подпомага придобиването на жилище,
което гарантира стабилно търсене. Очакваната промяна в облагането на жилищното
строителство с по-висок ДДС в определени страни може да доведе до забавяне на ръста в
строителството.
Офис имоти
Тук основният проблем е нивата на наемите. Ако няма нарастване това ще доведе до
проблеми и намаляване на интереса. Очакванията са плавно повишение, което ще отнеме
няколко години.
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Инвестиционни перспективи по вид активи за 2006 година
Азиатски директни инвестиции в недвижими
имоти

6,70

Европейски директни инвестиции в
недвижими имоти

6,55

Европейски затворени фондове за
инвестиции в недвижими имоти

6,48

Европейски публични компании за
инвестиции в недвижими имоти

5,88

Американски директни инвестиции в
недвижими имоти

5,87

Международни акции

5,78

Европейски фондове с отворен край

5,47

Европейски ценни книжа

5,46

Международни дългови инструменти

4,95

Европейски облигации с висока доходност

4,80

Европейски облигации с инвестиционен
рейтинг

4,66

Пари в брой

4,21

Източник: Emerging Trends in Real Estate in Europe in 2006

Данните по-горе показват няколко тенденции. На първо място, инвестициите в
недвижими имоти в глобален план все още остават атрактивни, въпреки доброто им
представяне през последните две години и страховете на някои инвеститори, че е
възможен обрат на този пазар. Очакванията на инвеститорите, участвали в изследването са
за продължаващ интерес към недвижимите имоти и през 2006 година. Азиатските имоти за
втори път оглавяват класацията, но се наблюдава траен интерес и към Европейските
директни инвестиции и фондове за имоти. Позицията на американските инвестиции в
имоти в класацията обяснява защо много американски инвеститори избират Европа и
Азия в последната година.
Парите в брой са на последно място, което отразява очакванията, че голямо покачване на
лихвените равнища не са реални за 2006 година.
Европейски директни инвестиции в недвижими имоти (млрд. евро)
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Очакванията за 2006 година са за продължаващо нарастване на трансграничните
европейски инвестиции в недвижими имоти. Причините са диверсифициране на
портфейлите и потенциалът за висока възвръщаемост. През 2004 година има нарастване с
повече от 20% в сравнение с предходната година и няма причини за намаляване на този
темп, според участниците в изследването.
Растеж на дружествата със специална инвестиционна цел в Европа
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Интересът към фондовете, инвестиращи в имоти нараства лавинообразно. При някои от
фондовете има специализиране в определени имоти, докато други диверсифицират както
по отношение на вида имоти, така и според географското им разположение. Интересът
към този тип фондове е огромен и според проучването има вече случаи на изготвяне на
списък с чакащи да бъдат включени. В момента проблемът не е в набирането на големи по
размер финансови средства, а изборът къде да бъдат инвестирани. Според различни
източници, част от набраните средства може и никога да не бъдат инвестирани.
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Друг интересно развитие при дружествата, инвестиращи в имоти е развитието на таксите и
комисионните. През последните години те намаляваха поради конкуренцията, но през
2005 година се регистрира нарастване, тъй като все повече се ценят опитни мениджъри и
търсенето на хора с експертиза повишава цената им. Затова има и повишено внимание
към мениджърите на подобни фондове дали ще успеят да постигнат обещаната висока
доходност, особено в по-новите инвестиционни дестинации.
Като цяло, фондовете за имоти си остават предпочитан вариант за извършване на
трансгранични инвестиции в имоти
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