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Пазарът на имоти изпраща една видимо динамична
година - с отчетлив ръст на сделките и
инвестиционната активност. И за разлика от
предните две години, когато дългоочакваното
възстановяване и връщането на купувачите бяха
по-скоро в сферата на говоренето, сега
положителният тренд ясно се вижда и от
статистиките.
За първите девет месеца на 2015 г. транзакциите с
недвижима собственост отчитат стабилен ръст
спрямо същия период на миналата година. Данните
за броя на сключените сделки сочат близо 162 хил.
покупко-продажби в страната, като нарастването
спрямо година по-рано е с около 6%. Така поне към
момента годината се очертава като "найоборотната" от последните шест.
Най-внушителен е ръстът на най-големия пазар - в
София. Броят на сделките за деветмесечието в
столицата се увеличава с 21%, което е доста побързо от средния темп за страната. Над средното е
нарастването на сделките и в Пловдив. Там техният
брой е достигнал 10 900 за деветте месеца при 9400
година по-рано, което е 15% повишение. Така двата
града формират 15.5% от целия пазар на имоти в
България.
Потвърждение, че купувачите са се върнали на пазара,
намираме и в данните за инвестиционната
активност, която също нараства. Получилите
одобрение нови жилищни проекти за
деветмесечието за пръв път от 2009 г. надхвърлят
1.5 млн. кв.м, като ръстът спрямо същия период на
2014 г. е с 25%. Двуцифрено увеличение (24%) има и при
останалите сградни проекти - офиси, хотели,
промишлени, индустриални и др.
Бисера Станева
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Офисен
възход
През 2015 г. търсенето на пазара
на офис площи е стабилно,
но качествените проекти
все още не са достатъчно,
за да го задоволят изцяло

Деница Симеонова

Р

Рекордни сделки и трайно възстановяване.
Така с няколко думи би
могъл да се опише пазарът на офис площи
през първите девет месеца на
годината. Липсата на достатъчно обекти с качествени офиси
клас А доведе до увеличаване на
броя потенциални наематели,
които все по-често подписват
договори за наем за незавършени
сгради от високия клас. Засилен
интерес към офисите се отчете
от всички агенции и компании за
недвижими имоти. А освен че е
постоянно, търсенето е насочено и към по-големи площи. По
данни на консултантската компания Forton за разлика от 2014 г.,

Тази година
търсенето
на офиси е
за 3000 - 5000 кв.м
и нагоре.
когато средният размер на наемните сделки беше за 1000 - 1400
кв.м, тази година търсенето на
офиси е за 3000 - 5000 кв.м и нагоре. Не липсваха и знакови за това
примери като сделката за 7300
кв.м на технологичната компания Visteon в офис гиганта Capital
Fort през септември. Показателен
е и договорът за преместването
на централите на СИБанк и ДЗИ
на площ от над 7400 кв.м във все
още незавършения „Милениум
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център“ на строителната компания НИКМИ.

Сделките в числа

Годината беше доста активна по
отношение на релокации и експанзия на компаниите на офисния
пазар. Според статистиката на
Forton за изминалото трето тримесечие са подписани договори за
наем на 38 104 кв.м. Общо за деветмесечието наетите площи са
95 513 кв.м. Това е с 10% по-малко в
сравнение със същия период на
2014 г., но спрямо последните пет
години обемът на наемния пазар
е над средния и тенденцията е за
стабилно развитие. „Спрямо обичайния обем на офисния пазар от
последните години 2014 г. беше
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Едно от важните
събития за
офисната година
беше
преместването на
централите на
СИБанк и ДЗИ на
площ от над 7400
кв.м във все още
незавършения
„Милениум
център“ зад НДК

по-скоро изключение заради преподписването на договорите с
няколко големи наемателя“, коментира Станимира Пашова, мениджър „Офис площи“ във Forton/
Cushman&Wakefield.
Според анализа на консултантите от Colliers International процентът на релокациите в периода юли - септември е 64, а 20% от
сделките на тримесечието се
дължат на експанзия на компаниите. Останалите 16% са подновяване на договори или подписване
на такива на етап незавършена
офис сграда.
“Интересно е да видим какви
ще са сделките през ноември и
декември, за да можем да сравним
2015 г. с предходната година от

гледна точка на усвояване на
офисни площи”, коментира Иглика Йорданова, изпълнителен директор на Colliers International.
“От това, което виждаме досега,
смятам, че годината ще има
един много силен завършек. Друго, което е интересно и с което
като прогнози се оказахме прави,
е, че повишеното търсене се насочва и в дестинации извън София. Определено Пловдив е втората най-предпочитана локация”,
обяснява Йорданова.
Градът под тепетата успя да
се наложи като добро място за
разполагане на бизнес и да развие
успешна индустрия най-вече поради факта, че има и достатъчно
достъп до нов талант и квалифи-
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цирана работна ръка. Усвоените
офис площи в Пловдив само за
третото тримесечие са 3700
кв.м, показват данните на Colliers.
Офисният пазар там определено
ще се развива, тъй като вече са
започнати няколко нови проекта.
“Очакваме в средносрочна перспектива този тип развитие да
се усети по-осезаемо и в градове
като Бургас и Варна”, коментира
Йорданова. “Не бих изключила и
други градове, особено тези, които са университетски центрове,
що се касае до интерес от IT и BPO
индустрията. Това е един модел,
по който се развиват и други централно- и източноевропейски
държави, и ние ставаме все поатрактивни от гледна точка
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на изнасяне на бизнес от България,
така че тези факти само биха
помогнали на пазара на недвижими имоти да се раздвижи в тази
посока по-бързо”, обобщава изпълнителният директор на Colliers.

Активните наематели

Макар обемите и активността
на пазара през 2015 г. да бяха поскоро нетипични, остава тенденцията офисното търсене да
бъде генерирано именно от компаниите от секторите IT и изнасяне на бизнес услуги (BPO).
“Тези фирми продължиха да бъдат
основен генератор на интереса,
запитванията и сделките и,
общо взето, са доминантна част
от търсенето в офисния сегмент”, коментира Йорданова.
Според Станимира Пашова недостигът на качествени офис
площи ще се запази и в близките
две години главно поради продължаващото търсене от тези компании. Към това трябва да се
прибавят и наемателите, чиито договори изтичат през 2017–
2018 г., но заради динамиката на
офис пазара ще започнат преговори за подновяването им найкъсно в началото на следващата
година.
Динамичното развитие на
Пловдив също беше белязано от
активното търсене от IT компании и сектора на споделените
услуги. По данни на Forton през периода там са подписани около 13%
от общия обем наемни сделки,
като сред по-значимите беше
тази на 60 К, която удвои площите си в Imperial Business Center,
наемайки още 1250 кв.м там.
Един от дългоочакваните и с
голяма офисна площ обекти Capital Fort в София, стана домакин не само на технологичната
компания Visteon. Първите наематели в офис сградата бяха IT фир-

Поради изчерпването
на качествени площи
клас А те биват
усвоени веднага
или още преди да са
напълно готови.
мите Scale Focus и Apcom. Водещата международна компания за
електронни разплащания Skrill
също нае близо 5 хил. кв. метра в
Capital Fort. Собственикът е отдал под наем около 50% от общо
42 хил. кв.м офис площи в комплекса само месец след получаването
на разрешение за ползване. Това е
поредният пример за изчерпването на качествени площи клас А
и усвояването им веднага или
още преди да са напълно готови.
Данните на Forton показват, че
от общо 167 хил. кв.м в строеж към
третото тримесечие малко под
50% са договорени с наематели
или са в процес на преговори.
Именно това е двигателят за започването или размразяването
на значителен брой офис сгради
през тази година (виж стр. ????).
Въпреки активизирането на инвеститорите обаче до момента
на появяването на новите проекти на пазара предлагането ще
остане ограничено.

Стабилни цени

Както нормално се случва в икономиката, при разместване на
съотношението между търсене
и предлагане се променят и цените на имотите. „Като тази година има ясна тенденция за лек
ръст в наемните нива на офисните площи“, коментира Иглика
Йорданова. „Това ще бъде особено
видно към края на тази година
при клас А проектите“. Заради
засиленото търсене наемите на
първокласни офиси в Пловдив от-
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белязаха ръст с около 20% и достигнаха до 7.5-8 евро на кв.м, посочват от Forton. Инвестициите
в нови площи обаче ще балансират пазара и последващ ръст на
наемите не се очаква. Стабилни
остават наемите във Варна и
Бургас, където също се работи по
нови сделки. В София наемите
също стават стабилни - около
12.5 евро за кв.м за първокласни
площи в центъра и 12 евро на кв.м
в бизнес центровете по протежение на големите булеварди.
„От гледна точка на това какво
ще се случи с цените аз бих била
внимателна да давам сигнали за
рязко повишение“, обясни Йорданова. „Но като цяло плавно покачване има и в момента. Вече предлагаме офис площи от 13-14 евро
на кв.м офертни нива в столицата, а доста години не бяхме достигали подобни стойности“.
Предвид факта, че се очакват
доста сделки за незавършени
сгради, естеството на този тип
договаряне предполага, че няма да
има завишаване спрямо сегашния
пазар. Тъй като и двете страни
се облагодетелстват от такива
сделки - едната дава сигурност
на другата, че идва в сградата, а
пък предварителният договор би
спомогнал на инвеститора да
кандидатства за финансиране,
ако все още няма такова. Така че
ситуацията е благоприятна и за
двете страни и експертите не
очакват задължително да се отрази като допълнително повишение на наемните нива. „От друга
страна, през 2017 г. се очаква появяването на значителен обем
нови площи, които ще излязат на
пазара“, коментира Йорданова.
„Така че от това каква част от
тях ще бъдат усвоени още през
2016 г. ще зависи каква ще бъде
прогнозата за наемните нива
през 2017 г.“

www.tce.bg

Домът за вашия бизнес
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Нов дом
за офиса

Недостигът на първокласни офис площи в последната година събуди
изчакващите предпазливо строителни предприемачи. Това ясно личи в ръста
на започналото през тази година
офисно строителство. В София, но
и в Пловдив покачването е значително в сравнение с предходната
година, сочи статистиката на Регистъра за ново строителство и
реконструкции (виж таблицата).
Въпреки започнатите нови проекти и възстановените строежи на
отдавна започнати сгради обаче
очакванията на експертите са, че
през 2016 г. обемът на първокласните проекти ще продължи да бъде

Въпреки активно започналото
строителство на нови сгради
през 2016 г. гладът за първокласни
проекти ще продължи

Деница Симеонова
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Започнато строителство на офис сгради
(кв. м РЗП)
Януари - септември

2014 г.

София

Пловдив

46 455

7 988

2015 г.

80 468

14 985

Изменение спрямо предходния период (%)

73.22%

87.59%

Завършено строителство на офис сгради
(кв. м РЗП)
Януари - септември

София

Пловдив

2014 г.

58 183

6 153

2015 г.

81 075

7 908

39.34%

28.52%

Изменение спрямо предходния период (%)

© Мария Съботинова

Източник: Национален Регистър за Ново Строителство и Реконструкции – www.bcc.bg

Едно от
основните
събития на 2015 г.
беше
откриването на
небостъргача
Capital Fort с почти
45 000 кв.м офисна
площ от високия
клас А

недостатъчен за търсещите офис
компании. Значителното количество
започнати площи ще излезе на пазара чак през 2017 г., а дотогава пред
консултанти и наематели ще стои
най-вече въпросът „Къде?“.

Все още недостатъчно...

Едно от основните събития на 2015
г. беше откриването на небостъргача Capital Fort с почти 45 хил. кв.м офисна площ от високия клас А, добавени към общото предлагане на пазара.
„Огромна част от тях бяха и договорени на степен недовършена все още
сграда“, коментира Иглика Йорданова,
изпълнителен директор на Colliers
International. Според нея това още
веднъж показва глада на пазара за качествен продукт, който, освен че
предлага офисна площ от високия
клас, е добре ситуиран от гледна точка на достъп и транспорт. „Сградата
наистина е представителна и е много атрактивна за компаниите. Поставя летвата малко по-високо“, коментира Йорданова. До края на 2015
г. се очакват да излязат на пазара
още няколко сгради с офисни компоненти или изцяло с офисно предназначение, общата площ на които възлиза на още 23 хил. кв.м. От Colliers
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посочват примери като Trade Center
Europe и “Сан Стефано плаза”, които
също имат офисен компонент. „Според нас тази цикличност на завършване на проекти и излизане на пазара
върви с темпове, които все пак изостават от търсенето“, коментира
Йорданова. Сред завършените през
2015 г. проекти са „Бизнес център
Плиска“ на „Химимпорт“ и офисна
сграда на „Глоубъл груп интернешънъл“ (виж таблицата).

Новите офисни гиганти

За разлика от завършените проекти
започнатите през изминалата година бяха повече и доста разнообразни.
Строежът на няколко емблематични
сгради беше възстановен, а инвеститорите в някои първокласни проекти придобиха смелост и инвестираха в разширение на наличните офис
площи. Проектите, които са продължение на вече съществуващи такива,
разчитат на установената си локация и атрактивност за компаниите
наематели, а по-слабата степен на
риск за строителите е допълнителна мотивация да започнат следващ
етап. Започна строеж на Фаза 4 на
бизнес парк Expo 2000, както и на офисната сграда на Bernard Investment

Имоти и инвестиции | Ноември 2015

През 2015 г.
строежът
на няколко
емблематични
сгради беше
възстановен, а
инвеститорите
в някои
първокласни
проекти
придобиха
смелост и
започнаха
разширение
на наличните
офис площи.

на “Цариградско шосе”. Общата площ
на двете сгради е 25 хил. кв.м, изчисляват Colliers.
Като реакция на доброто търсене, растящо всяка година, идва размразяването на големи проекти като
City Tower на площад „Македония“ и
„Милениум център“ зад НДК на строителя НИКМИ. Очаква се и двете
сгради да бъдат на пазара през 2017 г.
Проектът до сградата на КНСБ е за
две свързани сгради, като едната ще
има 19, а другата - 8 етажа, с обща
разгъната застроена площ от над 53
хил. кв.м. Инвеститор в сградата е
гръцка компания - „ГЕК Терна груп“,
чийто основен бизнес е строителството. ”Строителството върви
по план и нашата цел продължава да
бъде завършването му през второто
тримесечие на 2017 г.”, коментира изпълнителният директор на групата
Константинос Лампру.
Също през 2017 г. на пазара ще бъдат и кулите на НИКМИ, които ще
предложат около 24 хил. кв.м отдаваема офисна площ. Комплексът ще се
състои от офисна сграда, петзвезден
хотел, жилищна част, търговски център и паркинг на пет нива.

Който превари …

Специфична тенденция за офисния
сегмент тази година е именно фактът, че много проекти влязоха във
фаза планиране или старт на стро-

ителството, но всъщност преобладаващата част от тях ще излязат
на пазара през 2017 г. “Наистина ще
е интересно как това предлагане,
което ще излезе 2016 г., ще отговори
на нуждите на наемателите. Защото за следващата година очакваме
на пазара завършени офис площи от
порядъка на само 62-63 хил. кв.м”,
обяснява Иглика Йорданова. Имайки
предвид, че годишно стойността е
доста над тази, остава въпросът
как пазарът ще реагира на такъв недостиг. Според Йорданова има различни решения, но като цяло следващата година ще е година, в която
осезаемо ще се усеща сериозен дисбаланс между търсенето и предлагането. Обратно на това - през 2017 г. и
особено през втората й половина ще
станем свидетели на завършването
на големи проекти, ако, разбира се,
бъдат изпълнени в заявените от инвеститорите срокове. За 2017 г. от
Colliers прогнозират появяването на
170 хил. кв.м офис площи. “Тук бих искала да направя важната забележка,
че голяма част от очакваните площи
най-вероятно ще бъдат отдадени
по-рано под формата на предварителни договори (prelease). Просто
защото компаниите биха предпочели да си гарантират добра локация
и качествен офис с цената на това
да изчакат малко”, коментира Йорданова.

Започнати офис проекти през 2015 г.
Име на проекта

Инвеститор

РЗП (кв.м)

Експо 2000 Бизнес парк – етап 4

Експо 2000 Риъл Естейт

23 740

Бизнес Център на ул. "Йерусалим"

ПроГрафикс

23 009

Офис сграда Камбаните

Фонд за недвижими имоти България

13 353

Завършени офис проекти през 2015 г.
Име на проекта

Инвеститор

РЗП (кв.м)

Капитал Форт бизнес комплекс

Форт Нокс

80 088

Бизнес Център Плиска

Химимпорт

13 133

Офис сградa на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“

Глоубъл Груп Интернешънъл

9 648

Източник: Национален Регистър за Ново Строителство и Реконструкции – www.bcc.bg
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България не се рекламира
достатъчно и изостава
от съседите
като инвестиционна
дестинация
Интервю с Асен Лисев,
управляващ директор на MBL CBRE

Годината за бизнес имотите
определено беше динамична.
Според вас кои са основните
пазарни тенденции
през 2015 г.?
- Както през 2014 г., така и през
2015 г. преобладаващи са местните
купувачи, които търсят алтернатива на ниските лихви в банките или
купуват проблемни имоти, които
имат потенциал да увеличат стойността си. Тези купувачи имат ниска
покупателна сила и таргетират основно сделки до 15-20 млн. евро, като
това е причината да не виждаме помащабни сделки (над 50 млн. евро например). Сред положителните тенденции
се
отличават
по-атрактивните условия на финансиране, предлагани от банките, които определено са важен фактор при
взимане на решение за инвестиция в
имоти.

Какъв е размерът на инвестиционните сделки в България?
- През 2014 г. обемът на инвестициите в имоти, които генерират
доход от наем, се повиши, като общият оборот на сделките с такива
инвестиционни имоти достигна
малко над 80 млн. евро. До момента
общият за 2015 г. оборот на сделки в
инвестиционни имоти обаче не надвишава 20 млн. евро.
Обемът на сделките през 2015 г.
е почти аналогичен на този от предходната – разликата идва от сделката с вече бившия хотел „Кемпински“, чиято стойност
(по
непотвърдена информация) доближава 50 млн. евро. Основната причина
за ниските обороти и през 2014 г., и
през 2015 г. е липсата на чуждестранни институционални купувачи. За
поредна година фокусът на големите
фондове, инвестиращи в Централна
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ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ
ВИЗИТКА

© ВЕЛКО АНГЕЛОВ

Асен Лисев е основател и управляващ
директор на MBL, водеща компания
в предоставянето на консултантски
и брокерски услуги в областта на
бизнес имотите и асоцииран партньор
на международната консултантска
компания CBRE. Работил е по
мащабни и сложни сделки и проекти,
консултирал е различни инвестиционни
фондове, купувачи и продавачи като
Europa Capital, Heitman и др. Притежава
бакалавърска степен по икономика
от СУ „Св. Климент Охридски“
и магистърска степен (MBA) по
финанси от Kogod School of Business,
Вашингтон. Разговаряме с него за
тенденциите на инвестиционния
пазар в страната и региона и
очакванията му за завръщането на
международните инвеститори тук.

и Източна Европа, се задържа основно върху държави като Полша, Чехия
и Унгария. За сравнение, у нас през последните четири години почти всички сделки се сключваха от местни
купувачи.
Каква е ситуацията на инвестиционния пазар в Източна Европа? Кои
са най-търсените инвестиционни
дестинации?
- За първите девет месеца на 2015
г. общият оборот на инвестициите
в бизнес имоти в Централна и Източна Европа достигна 7.3 млрд. евро.
Първенец по привлечени инвестиции
е Чехия с 2.4 млрд. евро (33%), следвана
от Русия с 1.8 (25%) и Полша с 1.6 млрд.
евро (22% от общия обем). Водени от
преобладаващото предпочитание за
инвестиране в Полша и Чехия, болшинството от чуждестранните
инвеститори, гледащи към Централ-
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на и Източна Европа, стигат само до
тези две държави. Като резултат в
посочените страни цените стават
все по-високи, а доходността все понепривлекателна. Това кара много
играчи да поглеждат на изток към повисокодоходни алтернативи в региона. На първо време основно към Румъния, която през 2014 г. достигна
общо 1.1 млрд. евро инвестиции в бизнес имоти – ниво, което България
вече е доближавала в предкризисните
години.
Как се различава инвестиционната
активност в България в сравнение
със съседните държави като
Румъния?
- За съжаление в момента институционалните инвеститори предпочитат Румъния пред България,
като сред причините, които те посочват, са по-големият пазар, ус-
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Няколко
чуждестранни
купувача, с
които сме в
контакт, имат
готовност да
стъпят за първи
път в България,
привлечени
от стабилните
макроикономически
показатели и
сравнително
високата
доходност при
инвестиция в
бизнес имоти.

пешното реформиране на критични
за инвеститорите области, стимулите, давани на чужди инвеститори, и не на последно място рекламирането на тези стимули. Пример за
последното е състоялото се наскоро голямо ежегодно търговско изложение за инвестиции в имоти - Expo
Real в Мюнхен, на което видяхме как
Румъния имаше огромен щанд, на
който инвеститорите получаваха
грамотно подготвена информация
за това защо да инвестират в Румъния. За сравнение, България имаше
малък, незабележим щанд, на който
се рекламираха две-три български
компании, без никакъв акцент върху
предимствата от инвестиране
тук.
Според вас кога страната отново
ще влезе във фокуса на големите
инвеститори? Какво в България ги
прави несигурни?
- Няколко чуждестранни купувача, с които сме в контакт, имат
готовност да стъпят за първи път
в България, привлечени от стабилните макроикономически показатели и сравнително високата доходност при инвестиция в бизнес
имоти, която се движи между 8.59.5%. Големите инвеститори се
чувстват несигурни относно инвестиции в имоти тук поради много причини. Една от основните е
именно липсата на ликвидност –
ниският брой сделки на пазара на
бизнес имоти безпокои големите
фондове относно възможността да
достигнат до успешна продажба.
Малкият брой привлекателни активи също е проблем. В момента купувачите биха разгледали най-вече
възможности за инвестиции в клас
А офис сгради, разположени на първокласни локации в София, с международни наематели и дългосрочни
договори за наем. Тези сгради обаче
са малък процент от масата на
офис площите в София.
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Кои сегменти при бизнес имотите
имат потенциал да привлекат
внимание?
- Поради липсата на достатъчно
свободни офис площи наблюдаваме
тенденция на покачване на наемите
за по-големи наематели. Това прави
атрактивно инвестирането в офис
площи, тъй като покупка на офис сграда, отдадена в пика на кризата, се очаква да предостави възможност за
нарастване на приходите от наеми.
При каква доходност биха се
случили сделки?
- Очакваната доходност при първокласни имоти е около 8.5%. При някои работещи имоти, които имат
по-непривлекателни показатели (например локация, слабости в договорите за наем или дизайна на сградата),
рискът за инвеститорите нараства,
сделки са възможни, а ликвидността
стига до около 9.5-10%. Над това ниво
се водят преговори за проблемни имоти, които имат потенциал да увеличат стойността си с опитен и активен мениджмънт.
Какви са очакванията ви
за 2016 г.?
- Възможно е да видим повишен
интерес и първи стъпки към инвестиции в България от страна на нови
чуждестранни инвеститори. Очакваме във фокуса им да бъдат офис
сгради на атрактивни локации с международни наематели и дългосрочни,
непрекъсваеми договори за наем. От
друга страна, банките в момента
имат апетит към интересни проекти и предлагат все по-атрактивни
условия за финансиране на сделки с
инвестиционни имоти. Ако тази
тенденция продължи и през следващата година, това със сигурност ще
допринесе за повишаване на ликвидността на пазара на инвестиционни
имоти.

Интервюто взе
Деница Симеонова

интро
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Бизнес
услугите
тласкат
пазара на
офиси нагоре
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Секторът на бизнес
имоти в Централна и
Източна Европа
продължава да се развива
динамично, достигайки
5.5 млрд. евро
инвестиции от началото
на годината

Александра Козбунарова
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Около 2 млн. кв.м съвременни офис пространства в Централна и Източна
Европа са в строеж,
а очакванията са до края на 2015
г. да бъдат завършени над 1 млн.
кв.м, сочат данни на консултантите от JLL. За първите девет
месеца на годината инвестициите в региона са достигнали 5.5
млрд. евро, което е увеличение с
22% спрямо септември 2014 г. и се
очаква сумата в края на 2015 г. да
се доближи до 8 млрд. евро, пише
още в доклада на компанията.

Инвестиции
в офиси

Според проучването на консултантската компания JLL инвестиционната активност през лятото е била доста висока, като
само през третото тримесечие
в региона са сключени договори
на стойност 2.8 млрд. евро. За
деветмесечието стойността
на сделките е 5.5 млрд. евро.
Инвестиционната тенденция върви нагоре, а основният
фокус на инвеститорите пада
върху столиците. Трендът е движен предимно от чуждестранен
капитал с целeва група компании
от технологичния и развойния
сектор, услугите за бизнеса и
споделените услуги - с други думи,
тенденцията е чуждестранни
инвеститори да купуват големи
бизнес имоти и бързо след това
да ги преотдават под наем. Пример за това са двете големи
сделки, отговорни за активността на пазара в Румъния - германската GLL Real Estate Partners купи
два имота във и близо до Букурещ, а сградите вече имат наематели като световните компании Oracle и Basf.
Най-голяма от началото на
годината е била инвестиционна-

СРЕДНИ НАМЕНИ НИВА В ЦИЕ
Септември 2015
евро за кв.м

Полша

Варшава

24.5

Краков

14.5

Познан

14

Лодз
Унгария

12.75

Будапеща – бизнес район

21

Будапеща център
Чехия

15

Прага

19.5

Бърно
Румъния

12

Букурещ – център

18.5

Букурещ – околност

11

Тимишоара

12

Словакия

Братислава

България

София

15
12.5

Варна

6
Източник: Cushman&Walkfield

та активност в Чехия - около 2.4
млрд. евро, следвана от Полша с
1.55 млрд. евро и Румъния с 600
млн. евро, сочат данните от същото проучване. По-надолу в класацията по обем на инвестициите са Унгария и Словакия със
съответно 520 и 120 млн. евро
от началото на годината. Останалата част от региона, в която
влиза и България, е привлякла инвестиции за 340 млн. евро. Около
97 млн. евро са инвестициите в
бизнес имоти в България през
първите девет месеца на 2015 г.,
се вижда от данни на консултантската компания Forton.
За последното тримесечие,
изглежда, количеството на модерни офис площи определя инвестиционната активност в
различните страни от региона.
Според
док лада
на
Cushman&Walkfield в Чехия инвестиционният ръст през периода юли - септемви се дължи
главно на няколко единични имотни транзакции в Прага и Острава, като причината за по-високите стойности на сделките
може да се потърси в малкото
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предлагане. В Полша се наблюдава излизане на инвеститорите
извън границите на столицата
Варшава заради малкото предлагане на първокачествени офиси
там, което води до спадане на
наемните цени, пише в доклада
на консултантите. Това кара инвеститорите да се насочат към
ключови областни градове като
Лодз и Познан. В Унгария, където
инвестициите през последното
тримесечие са 150 млн. евро, пазарът е достигнал рекордни
стойности на ръст за последните четири години, като това се
дължи основно на придобивания
от консорциуми инвеститори.
През изминалия период пазарът
в Румъния се раздвижи основно
от споменатите две големи
сделки. По-мудни са инвестиционните движения в Словакия, където пазарът остава стабилен
и се очаква до края на годината
да бъдат приключени две големи
инвестиционни сделки, посочва
докладът на Cushman&Walkfield.
В България пазарът се стабилизира, като търсенето на имоти
от клас А остава констант-
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но, а през последното тримесечие не са отчетени значими
сделки.

Движение
на наемите

Икономическата стабилност,
нивата на заетост и балансът
между търсенето и предлагането на висококачествени бизнес
площи определя и наемните цени
в региона. В една част от страните в Централна и Източна
Европа малкото предлагане на
модерни офиси в столиците е
предпоставка за повишение на
цените или за увеличаване на
търсенето на имоти в други областни градове. Другата тенденция, която се наблюдава основно в Румъния и Словакия, е все
още двуцифреният процент на
незаети офис площи, което според Cushman&Walkfield може да
доведе до спадове в цените.
„В целия регион компаниите
имат избор от наемни оферти,
които да отговарят на нуждите
и възможностите им“, коментира Анна Млъниец от JLL - Полша.
Според нея от страна до страна
има ценови разлики, но средните
месечни разходи за кв.м в топ
локация са между 10 и 15 евро.
Средната наемна цена на кв.м
в Централна и Източна Европа е
трудно да бъде определена, тъй
като има големи разминавания
както на национално, така и на
интернационално ниво, сочат
данните на Cushman&Walkfield
за последното тримесечие. Трендът е цените в столиците да
са с между 6 и 10 евро по-високи
от тези в областните градове,
показва сравнението на локалните доклади. Градовете с най-високи наемни нива са Варшава с
24.5 евро за кв.м и Будапеща с 21
евро на кв.м. Най-ниски са цените
в София, където средният наем
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млрд. евро се очаква
да достигнат
инвестиционните
сделки за бизнес
имоти в Централна
и Източна Европа
до края на 2015 г.

е 12.5 евро на кв.м, но се очаква
покачване, мотивирано от малкото количество на първокласни
офиси в централните райони.
Според док ладите на
Cushman&Walkfield в наемните
цени в региона движението е минимално до никакво. На годишна
база леки спадове в цените се наблюдават в Полша и Румъния,
като причините за това могат
да се търсят в процента незаети площи и дисбаланса между
търсене и предлагане. Конкретно в Полша, където спадовете са
по-сериозни и се разпростират
и извън столицата, посочената
причина е, че голямото количество на празни офиси засилва
конкуренцията между собствениците, обясняват в доклада си
Cushman&
Walkfield.

Пазарът в мащаб

За първата половина на 2015 г.
увеличението на обема на офис
площи само в столиците в държавите от региона е около 1.1
млн. кв.м, посочват JLL. Като найголеми пазари в обем се отличават Полша, Унгария и Чехия, а
пазарът е развит предимно в
столиците, където са съсредоточени и големите компании.
Според JLL има тенденция на развитие и в някои от по-големите
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областни градове в страните.
По думите на Матеус Полковски
от агенцията особено през последната година в Полша се наблюдава динамика извън столицата, като за първото полугодие
на 2015 г. големите ръстове на
пазара в Полша се дължат 60%
именно на площи извън Варшава.
Най-големите офис пазари в
региона са Варшава с до 4.5 млн.
кв.м бизнес площи, следвана от
Будапеща с почти 3.25 млн. кв.м
и Прага с малко над 3.12 млн. кв.м,
се посочва в доклада на JLL. Следващи в класацията се подреждат
Букурещ, София и Братислава,
където общата площ на офиси
е съответно 2.25 млн. кв.м, 1.7
млн. кв.м и 1.54 млн. кв.м.

Двигател на растежа

"Компаниите от сектора на бизнес услугите имат общо 335 хил.
служители в Централна и Източна Европа и остават най-големият работодател в целия регион.
Още повече 86% от компаниите
в сектора предвиждат увеличение на екипите си до края на 2016
г.", обобщава Войчеч Поплавски,
вицепрезидент на ABSL, цитиран
от списание Property Magazine.
Тъкмо динамиката в технологичния сектор и чуждестранният
капитал са причините пазарът
на офис имоти да расте и инвестициите да се увеличават. Според доклад на ABSL към момента
в секторите са заети общо повече от 335 хил. души, като найголям е броят им в Полша – 150
хил., а най-малък в България с
малко под 19 хиляди служители.
Според McKinsey&Company през
следващите десет години секторът ще се разрасне до около
милион работни места и ще е
основен двигател и на пазара на
офис площи.

19

Имоти и инвестиции | Ноември 2015

"Тракия икономическа зона":

Бизнесът с
привличане
на бизнес

До момента над 120 компании са
избрали "обръча" от шест зони
край Пловдив за развитие на
своята дейност
Михаил Ванчев

П

През последните години повечето
новини, свързани с привличането на
нови инвестиции, са с адрес Пловдив. И
това не е случайно. Градът и съседните
му общини са мястото в България, на
което през последните години успешно се развива
един от най-големите икономически проекти на
България - "Тракия икономическа зона". Моделът на
индустриалните зони - с обособена инфраструктура и логистична подкрепа, набра скорост именно тук, като плод на усилията на частния бизнес,
местните власти и академичната общност. Решихме да ви разкажем малко повече за проекта - с
какво привлича инвеститорите и защо околните
общини го припознаха.

Възможност за разрастване

Да сравним: "Тракия икономическа зона" има площ
от 10.7 квадратни километра, в това число потенциал за разрастване - 7.5 квадратни километра.

Пловдив има 102 квадратни километра площ и нулев потенциал за разрастването си по административен път. Броят на работните места в
зоната е приблизително 15 хил. (потенциал - още
30 хил. за следващите десет години). Броят на работните места в Пловдив е приблизително 130
хил., потенциал - няма данни. Иначе казано, в следващите 10 години Пловдив е избрал посоката на
икономическото си разрастване и то е към "Тракия
икономическа зона". По една много належаща причина - в сегашните си градски рамки икономиката
на Пловдив няма много място за разрастване. Това
е и един от най-важните доводи, поради които
Пловдивската община подкрепя сърцато проекта,
въпреки че самата зона има твърде малко площи
в чертите на града. С разрастването на зоната
Пловдив прави и интелигентен икономически ход
за разширяването си, защото вече две десетилетия политическите ходове не успяват да направят това.
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ИНдустриалНИ ИМОТИ
Виж кой работи в зоната

Джеймс Хюз,
мениджър от британската група William Hughes:

„Може и да ви звучи странно, но
инвестицията, която направихме преди
10 години в ТИЗ, даде силен тласък на
развитието на нашия бизнес, дръпна бизнеса
ни в целия свят. Затова сега завършваме
четвърто разширение и започваме пето.
Знаете ли, че тук държавата и по-конкретно
организациите, свързани с образованието,
търсят мнението на бизнеса, докато в
Англия липсва такава съвместна дейност. От
първия си ден работим чудесно с персонала си,
70% процента от който са роми. При нас
интеграцията е факт, защото приемаме, че
членовете на екипа на „Уилям Хюз“ са наше
семейство, няма значение дали са англичани,
българи или роми.“

Бен Кох,
търговски директор на William Hughes:

„Избирахме между България и Румъния за
инвестиране и решихме, че в България е подобре.“

Инвестиции=работни места

Петер Симон,

И ако интересът на Пловдив към "Тракия икономическа зона" е продиктуван от железни икономически
необходимости, интересът на останалите партньори в зоната - общините Асеновград, Калояново,
Куклен, Марица, Първомай, Раковски, Родопи, Стамболийски, също е ясно осъзнат. Те виждат в нея една
постоянно търсеща работници и специалисти група от над 120 предимно западноевропейски предприятия, които дават сравнително високи за региона
заплати. И следователно са близка и разбираема
алтернатива на традиционния аграрен сектор в
Тракия. Според проучвания на "Индъстри уоч" сред
чуждестранните инвеститори в Пловдив и региона
едно от високо ценените качества на работната
сила тук е нейната лоялност към града и мястото,
където живее. От гледна точка на хората, живеещи
в по-малките населени места край Пловдив, а и за
пловдивчани, зоната просто е довод да останат
да живеят и работят тук, където са родени.

мениджър за България и Румъния на ABB Group:

„Зона „Раковски“ е наистина индустриална
зона и за много кратко време осъществихме
проекта. Тук намерихме образовани,
мотивирани хора, основа за успеха на първия
завод. През 2013 г. построихме и втори
завод.“

Радослав Кошков,
вицепрезидент LifeSpace в Schneider Electric:

„Избрахме зона „Марица“ заради
квалифицираната работна ръка и заради
локацията - оттук доставяме за целия свят.
Наскоро разширихме фабриката и тя стана
една от най-големите за производство на
този тип продукти в Европа.“
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Виж кой работи в зоната

ИНДУСТРИАЛНА
ЗОНА “РАКОВСКИ”
1 000 000 КВ.М ПЛОЩ

ИНДУСТРИАЛНОТЪРГОВСКА ЗОНА “МАРИЦА”
5 000 000 КВ.М ПЛОЩ
6 КМ ОТ ПЛОВДИВ
4 КМ ОТ АМ “ТРАКИЯ”

14 КМ ОТ ПЛОВДИВ

Борис Недев,

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН
ЦЕНТЪР
“ТРАКИЯ”
2 600 000
КВ.М ПЛОЩ

съсобственик на „Биофреш“ ООД:

„Подбрахме перфектната локация и
готовност на инфраструктурата, това
накланя обикновено везните за всеки
инвеститор. Сега приключваме първата
фаза на проекта си – склад, производствена
и офис сграда, а до 2-3 години се надяваме да
завършим още 2 фази. За разлика от други
места в България местната власт в ТИЗ
подпомага бизнеса.“

20 КМ ОТ
ПЛОВДИВ

ТРАКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКА
ЗОНА
10 700 000
КВ.М ОБЩА ПЛОЩ

ПРОМИШЛЕНОТЪРГОВСКА
ЗОНА “КУКЛЕН”
1 000 000 КВ.М ПЛОЩ
10 КМ ОТ ПЛОВДИВ
ДО ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ

АГРОЦЕНТЪР
“КАЛОЯНОВО”
800 000 КВ.М ПЛОЩ
ПАРК “ОБРАЗОВАНИЕ
И ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ”
300 000 КВ.М ПЛОЩ

Синан Емин,

26 КМ ОТ ПЛОВДИВ

турски концерн „Техно Акташ“:

В ПЛОВДИВ

„От създаването на завода през 2008 г. досега
имаме ръст на производството и продажбите
5 пъти. Самото местоположение на зона
„Куклен“ обезпечава бързото обслужване на
нашите клиенти от Източна, Западна и
Северна Европа. Нашите български кадри
обучават работници на холдинга по целия
свят.“

Отглеждане на кадри

В "Тракия икономическа зона" виждат своя интерес
и висшите учебни заведения в Пловдив. В следващите 2 години инвеститорите в зоната “ще поискат” над 1000 инженери, химици, софтуерни специалисти плюс още 2000 средни специалисти с
висока квалификация. Най-гъвкави в реакцията на
това търсене са в Техническия университет - филиал Пловдив, може би защото търсенето на инженери в "Тракия икономическа зона" е най-голямо.
Академичният екип на университета вече има
опит в изнесено обучение на инженерни кадри на
място в предприятията, при това привличайки в
обучението и мениджъри от самите фирми. Така
че обучените нови специалисти да бъдат съвсем
според потребностите на фирмите, развили производството си в зоната.
Най-важният довод за стъпване на всеки нов
инвеститор в "Тракия икономическа зона" се измерва с неговите по-ниски разходи тук. Според инж.
Пламен Панчев, съуправител на зоната, “ако един
инвеститор трябва да направи инвестицията си
“на голо поле” и ако предпочете да влезе в икономическата зона, втората инвестиция е с около 25%
по-ниска от първата”. Това казва всичко. Икономиите идват от изградената инфраструктура, от
изчистените права на ползване или на собственост, които вече са направени и той ги спестява,
и най-вече от разхода за време, което бизнесът
високо цени.

Христо Георгиев,
управител на „Либхер-Хаусгерете Марица“:

„Зона „Марица“ ни привлече с наличието
на висококвалифицирани кадри с
техническо образование, доставчиците за
производството, конкурентното заплащане на
работната ръка и възможността оттук да се
завладеят пазарите на Източна Европа.“

Лудвиг Кол,
бивш финансов директор на „Фереро България“:

„От решението ни да инвестираме в България
до пускането на фабриката минаха едва
12 месеца и през това време ние получихме
всякакво съдействие от българските власти.“
(Мненията са документирани във филм на Българската агенция за инвестиции от 2013 година, посветен
на възможностите на българските индустриални зони)
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Нашата прогноза за
следващите 10 години е
да привлечем бизнес
за още 800 млн. евро
Интервю с инж. Пламен Панчев,

© Михаил Ванчев

председател на съвета на директорите на „Сиенит
холдинг“, съуправител на „Тракия икономическа зона“

Господин Панчев, преди да дойде
един инвеститор в „Тракия икономическа зона“, той със сигурност се
пита - защо тук? Защо не в София
или във Варна? Защо не в Букурещ?
Кои са конкурентните предимства
на „Тракия икономическа зона“, с
които привличате инвеститори?
- Факторите за избор на „Тракия
икономическа зона“ са много и всеки
инвеститор преценява доколко му е
изгодно да се установи именно тук.
Зоната предоставя за нови инвестиции 7.45 млн. метра свободна площ
(общата инвестиционна площ е 10
700 000 м). Разполагаме с готови производствени, логистични, търговски

помещения. И нещо много важно: проектите в „Тракия икономическа зона“
се осъществяват в много кратки
срокове. Иначе казано, инвеститорът пести време благодарение на
завършеното устройствено планиране на територията, както и на
големия строителен опит на нашата компания - една от най-големите
български строителни компании. Освен това инвеститорите намират
край Пловдив действена подкрепа от
страна на общинските власти и от
страна на Българската агенция за инвестиции. В „Тракия икономическа
зона“ работят специалисти с над 18годишен опит в строителството
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ИНдустриалНИ ИМОТИ
Преди да оформите „Тракия
икономическа зона“, имаше шест
отделни по-малки зони. Защо се
отказахте от този модел?
- Всяка от шестте поотделно
зони върши добра работа, ако инвеститорите са насочили бизнеса си
само или основно към българския пазар. Това, което ни накара да обединим възможностите на досегашните шест зони, е да повишим
конкурентоспособността си на световния пазар. За да привлечем един
инвеститор от Китай например,
трябва да имаме зона, която да отговаря на неговите потребности, а
те са много по-мащабни. Когато няколко компании заедно с девет общини начело с Пловдив застанахме зад
консолидирания проект на „Тракия
икономическа зона“, усетихме, че се
промени отношението на големите
инвеститори. А и ние променихме
мащабите на нашето мислене и разбиране за бизнес. Започнахме от
простото механично сливане на
шест части и това бе само първата
крачка в създаването на една система. Сега имаме обединение на икономически и институционални усилия
на няколко фирми, девет общини и
два клъстера.

на промишлени, логистични, инфраструктурни, енергийни, търговски
обекти, както и консултанти, юристи, посредници. Например новият
завод за сензори на „Сензор-найт индъстриъл“, дъщерна фирма на американския гигант Sensata, ще има 10 000
м производствена площ и ще е готов
за около 6 месеца.
За да улесним инвеститорите в
осигуряването на работна ръка, смятаме да създадем център за обучение
на нужните им кадри. Факт е успешното сътрудничество за студентски
практики и реализация на кадрите на
Техническия университет, филиал
Пловдив, със заводите около града.

Да разбирам ли, че „Тракия икономическа зона“ е място, запазено за
едрия бизнес?
- В никакъв случай. Малкият и средният бизнес също имат място при
нас в „Тракия икономическа зона“, защото им е по-изгодно. По-малките
фирми, което е валидно и за чуждестранните инвеститори, не разполагат със собствени екипи за проучване на българското законодателство,
на терените, на българските практики за присъединяване към различните експлоатационни дружества.
Тук те намират тези услуги, като
първоначалната инвестиция излиза
с около 25% по-малко, ако сами се заемеха да решават тези бизнес въ-
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Симбиозата
между големия
и средния
и малкия
бизнес показа
удивителната
способност на
инвеститорите
да решават на
място различни
предизвикателства.
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проси и направят инвестиция на
„голо поле“. Нашата практика показва, че например една средна фирма
като „Уилям Хюз“ от Англия, която
вече има над 100 работници, намери
добро място за бизнеса си тук. Инвестицията на компанията надвишава 15 млн. евро, а сградният й фонд
е повече от 5000 квадратни метра.
Но този инвеститор започна с 20
работници и 1000 квадратни метра
сграда в индустриалната зона край
Раковски. За него влизането в икономическата зона означаваше сигурност, познаваемост на условията и
той разширява производството си
вече 3-4 пъти.
„Тракия икономическа зона“ чрез
фирмите, работещи в нея, вече е
най-големият работодател в
района. Ще има ли Пловдив достатъчно потенциал да посрещне
нуждите за още кадри и като
количество, и като качество?
- Да, защото тук включваме не
само капацитета и кадровите ресурси на Пловдив, но и на почти цялата
Пловдивска област. Симбиозата между големия и средния и малкия бизнес
показа удивителната способност на
инвеститорите да решават на място различни предизвикателства. Да
погледнем добрия пример на фирма
„Либхер“. Тя е позиционирана в индустриална зона “Марица”. За да я обслужват, за да бъдат доставчици и
подизпълнители на „Либхер“, в индустриалната зона дойдоха още 4-5
средни фирми. „Либхер“ и свързаните
с нея компании “внесоха” високи технологии и съответно изискванията
към знанията и уменията на работниците на персонала се повишиха. И
сами започнаха да обучават кадри.
Икономическите последствия от
това са: повече знания, повече добавена стойност, по-високо заплащане
и жизнен стандарт. Това е и начин да
се свърже поизтънялата нишка “бизнес - образование”.

За последните 15 години инвестициите в „Тракия икономическа зона“
са над 1 млрд. евро. Нашата прогноза
за следващите 10 години е да привлечем бизнес за още 800 млн. евро. Интересно е, че оценката на китайските експерти за инвестиционния
капацитет при нас се равнява на 3
млрд. евро. Вярвам, че и оптимистичната прогноза е осъществима, защото „Тракия индустриална зона“ има
силна подкрепа на българската държава, а това е важно за чуждестранните инвеститори.
В състояние ли сте да обслужите
този инвестиционен капацитет?
- Имаме добър екип, но усещаме
необходимостта да привличаме още
специалисти, за да развием добре
проектните си намерения. Добре е,
че в различните индустриални зони
на „Тракия икономическа зона“ имаме
различни партньори - всеки със своя
опит и потенциал. С израелския ни
партньор Ицхак Еден и неговите компании работим от 12 години, като
заедно създадохме една от индустриалните ни зони. Те помогнаха да закупим терените и да ги окрупним, помогнаха да реализираме част от
инфраструктурата и сгради, които
се ползват от инвеститори.
Имаме също партньор от Италия.
Сравнително отскоро наш партньор
е „КЦМ 2000“ - компания с наистина
много големи капиталови и експертни възможности. С тези партньори
сме разработили съвместно по 1-2
проекта в различни индустриални
зони. Например в индустриалната
зона край КЦМ - до село Куклен, имаме
съвместен проект за изграждане на
завод за акумулатори на базата на
оловото, което компанията произвежда. Считам, че проектът е силен
и вероятността той да се реализира
е много голяма.

Интервюто взе
Михаил Ванчев
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Това, което
ни накара
да обединим
възможностите
на шест зони в
„Тракия икономическа зона“,
е желанието
да повишим
конкурентоспособността си
на световния
пазар.

интро
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Ниските лихви движат
жилищния пазар
Раздвижването на икономиката и
връщането на увереността у хората
също са благоприятни фактори за
растеж на жилищния пазар

Георги Желязков

И

Икономика, спе стявания и лихви.
То в а с а т р и т е
фундаментални
показателя, които
движат пазара на недвижими
имоти. През тази година и
трите са благоприятни – икономическият ръст достигна
най-високото ниво от 2008 г.
насам. Лихвите по кредитите
са на едни от най-ниските си
нива в исторически план (виж
стр. ????), а спестяванията на
хората в банките продължават
да се увеличават. Това подобрение се отчита от националната статистика. Към края на
третото тримесечие на 2015
г. увеличение има при въведените в експлоатация жилища, при
започнатото строителство и
издадените разрешителни за
строеж. От друга страна, брокерите на недвижими имоти

Отминаващата
2015 г. показва много
ясно връзката между
икономическия
растеж и позитивното
развитие на имотния
пазар.
отчитат покачване на цените, повече продажби, по-малки
отстъпки при сключването на
сделки, a самите продажби се
случват по-бързо. Въпреки обрисуваната картина все още не
може да се говори за достигане
на предкризисните нива – нито
от гледна точка на сключените
сделки, нито като цени, нито
като строителни обеми.
Отминаващата 2015 г. обаче
показва много ясно връзката
между икономическия растеж и
позитивното развитие на им-
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отния пазар. Тази корелация се
наблюдава не само на национално, но и на регионално ниво. Статистиката показва, че София
продължава да е най-големият
пазар. Съвсем близо до него обаче са и другите големи регионални центрове – Пловдив, Варна,
Бургас. Прави впечатление, че
от гледна точка на някои показатели значителен напредък
има при Велико Търново, Габрово,
Стара Загора – области, чието
икономическо възстановяване
започна през 2014 г. и продължава през тази година.

Какво движи пазара

Според експерти ролята на падащите лихви по ипотечните
кредити също е голяма. На банките им се налага да се конкурират все повече помежду си за
добрите проекти, което натиска лихвите по кредитите на-

жилищНИ ИМОТИ

© Мария Съботинова

Интересът на
купувачите на
жилища в София
отново се насочва
към южните
райони, след като
предлагането на
качествени
имоти в
районите около
двете линии на
метрото се е
поизчерпало.

долу. Освен с по-ниски цени финансовите
институции
подобряват сроковете и условията за кандидатстване. Вероятно положително влияние
върху пазара все още дава и затварянето на Корпоративна
търговска банка (КТБ) в средата
на 2014 г. и изплащането на гарантираните влогове, което се
случи през декември. “Ефектът
КТБ” обаче се подсилва и от завръщането на пазара на купувачите, уверени в своите доходи
и перспективи. Според консултантската компания Arco Real
Estate кандидат-собствениците вече не желаят да отлагат
придобиването на собствен
дом, тъй като пропадането на
цените е приключило и те ще
вървят нагоре.
Данните на Агенцията по
вписванията показват, че сключените сделки в страната за

покупко-продажба на жилища за
деветмесечието са с около 6%
над нивото от миналата година. Ако вземем само данните за
София, виждаме ръст от 21%.
Всъщност покачване има почти
във всички градове. Едно от изключенията е Варна, но там спадът се дължи в голяма степен
на отдръпването на руските
клиенти. От началото на годината местните администрации са издали общо 3254 разрешителни за строеж. Спрямо
същия период на миналата година увеличението е от 2.65%.
Добрите новини за пазара
обаче са именно от София-град.
След спукването на имотния
балон през 2009 г. инвестициите в столицата се сринаха. На
преден план като строителни
дестинации се откроиха Пловдив и Черноморието. За деветте месеца на тази година изда-
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дените разрешителни за
строеж на жилищни сгради в София-град са общо 519, или с близо
50% повече от същия период на
2014 г. „Въпреки спънките пазарът на имоти в столицата постига сериозно оживление през
тази година. Основен катализатор на активността са ниските лихви по депозитите и възстановяването, което е довело
до ръст на цените и повишаване на доверието към пазара“,
коментира Теодора Димитрова,
изпълнителен директор на „ЕРА
България“.
В свой анализ имотната компания Bulgarian Properties посочва, че 2015 г. преминава под знака на възстановяващ се имотен
пазар в София. „Ясно се вижда, че
търсенето расте, доверието
се повишава и все повече сделки
се сключват на зелено“, се казва
там.
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ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
(деветмесечие, брой)
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.

75

1655

53

1732

57

1617

110

1720

152

2066

131

1714

128

2056

189
София

1947
Страната

Източник: НСИ

Сключени сделки
за покупко-продажба
(деветмесечие, брой)
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.

16838

161738

13888

152782

13223

159365

12119

148384

14553

157273

14937
София

120835
Страната

Какво търсят клиентите

Брокерската компания „ЕРА България“ отчита, че клиентите продължават да предпочитат двустайните жилища. Около 45% от
сделките, осъществени от компанията през деветмесечието,
са за такива апартаменти, като
спрямо същия период на 2014 г.
ръстът е 14%. „Все още втори по
предпочитание са тристайните
жилища, като търсенето на апартаменти с две спални се ускорява“, каза Димитрова.
Делът им от всички сделки на
компанията достига 22%, като

Източник: "Форос"

отбелязва ръст от 10% на годишна база. Заради продължаващото засилено търсене на двустайни апартаменти този тип
имоти отчитат и най-силно
поскъпване през деветмесечието – с 9% до 43 хил. евро средно
за трите града, в които компанията присъства – София, Варна
и Бургас. При тристайните ръстът на цената е 2% до 61 100
евро, отчита компанията.

София – лидерът

По данни на Bulgarian Properties
средната цена на продаден апар-
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тамент в София в края на третото тримесечие на 2015 г. 794
евро/кв.м. На годишна база има
ръст от 6%. Изчисленията на
агенцията са, че за същия период
продажбите са нараснали с 20%.
„В края на една доста динамична
година за имотния пазар в София
имаме ясна видимост как ще
приключи тя, а именно - с около
6% ръст в цените на имотите
и 20 до 30% ръст в реализираните покупко-продажби“, коментира пазара на имоти в столицата
Полина Стойкова, изпълнителен
директор на Bulgarian Properties.
Данните на агенцията още сочат, че средната обща цена на
закупените апартаменти в София за периода юли – септември
е 66 500 евро.
Интересът на купувачите
на жилища в София отново се
насочва към южните райони,
след като предлагането на качествени имоти в районите
около двете линии на метрото
се е поизчерпало. Това констатират брокерите от консултантската компания "Имотека". Според тях пазарът в
южните райони на столицата
се раздвижва благодарение на
съживените проекти. Това са и
кварталите в града с по-съществен брой замразени проекти заради кризата в периода
около 2009 г.
„В годините непосредствено
преди кризата най-активни опити за строителство имаше в
райони като "Манастирски ливади", Студентски град, "Витоша", "Кръстова вада". Днес редица проекти в тези райони се
възобновяват, немалка част от
тях откриват купувачи преди
aкт 16", коментира Георги Пейчев, мениджър в компанията. По
думите му районите в близост
до Южната дъга на София ви-

ФИНАНСИРАНЕ
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Средни тримесечни цени на
продадените апартаменти в София
евро/кв.м
Q4

764

745

Q3

741
735

Q2

Q1

719

730

2015 г.
2014 г.
2013 г.

наги са били престижни, но появата на двата готови лъча на
метрото временно са отнели
от интереса към тези квартали. Изчерпването на качествените имоти по линията на метрото в комбинация с
възобновяването на стопираните в кризата проекти отново насочва пазарния интерес в
южна посока, смята той.

Страната

Въпреки осезаемото раздвижване в София другите три големи
центъра – Пловдив, Варна и Бургас, също отичат ръстове. По
данни на Bulgarian Properties през
2015 г. жилищният пазар в Пловдив също е активен. През третото тримесечие общо продажбите нарастват с близо 5%
на годишна база. „Нарасналото
търсене и като цяло по-добрата среда активизираха строителния сектор и виждаме, че
издадените разрешителни и
започнатите сгради в града нарастват“, коментира Полина
Стойкова. Среднaта цена, на
която се сключват сделки с жилища в Пловдив, по данни на имотната компания е 570 евро/
кв.м, а годишното нарастване
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Източник: Bulgarian Properties

е около 4.5%.
Имотите в морската столица преживяват силна година,
макар че това не е ясно видимо
от данните на официалната
статистика, смятат от агенцията. Обемите продажби там
спадат през последните месеци
по данни на Агенцията по вписванията, но според консултантите това се дължи отчасти и
на ваканционния пазар, тъй
като във Варна се вписват и
сделки в курортите около града.
Цените на имотите бележат
ръст от около 6% и това е единственият град, където имотите са на нива, подобни на тези
в столицата. По данни на
Bulgarian Properties средната
цена на сключените сделки през
3-ото тримесечие във Варна е
около 800 евро/кв.м.
В Бургас обемите продажби
на имоти през 3-ото тримесечие нарастват с около 5% на годишна база, а средната цена на
жилищата в града е около 600
евро/кв.м. Забелязва се спад в
новоиздадените разрешителни
за строителство на жилищни
сгради, но това се дължи основно на спада при ваканционните
имоти през тази година.
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Очаквания

„Ние от Bulgarian Properties сме
изключително доволни от развитието на пазара през тази
година и сме позитивно настроени за следващата“, коментира
Стойкова. Според нея клиентите вече не се съмняват, че пазарът върви устойчиво нагоре и
поради това не отлагат покупките. “В момента не мога да видя
нищо, което може да преобърне
пазара, защото сегашните ръстове са от много ниска база.
Трябва да се случи нещо много
разтърсващо, за да повлияе в негативна посока”, смята експертът.
Според Георги Пейчев от
„Имотека“ възобновяването на
строителната активност в София е и причината да ставаме
свидетели на ръст в активността на купувачите и прогнозира,
че този ръст ще остане устойчив поне в следващата една година. Според него активността
в южните райони ще нарасне с
около 10% в следващата година,
което ще рефлектира и върху
цените. Нивата там вероятно
ще се повишат с 5 до 10%, в зависимост от вида на предлагания
имот.

интро
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жилищНИ ИМОТИ

Новото
строителство
расте с бързи
темпове
Изискванията на
клиентите се
увеличават, което вдига
качеството на имотите
Георги Желязков

И

Издадените разрешителни за строеж през
третото тримесечие на
2015 г. са се увеличили с 11%
на годишна база. За същия
период започнатото строителство
на нови жилищни сгради е нараснало
с 24%. Освен че са внушителни, тези
числа не са еднократно явление. Нарастващата тенденция започна още
през 2014 г., а експертите са категорични – търсенето на нови жилища
предизвиква адекватен отговор от
страна на предприемачите.
Освен чисто статистически
строителството на нови жилищни
сгради може да бъде видяно и в доста
от столичните квартали. По данни
на агенцията за недвижими имоти

© shutterstock
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ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО
НА НОВИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
(деветмесечие, брой)
298

2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.

2131

131

1916

111

1751

172

1725

166

1912
288

2010 г.
София

2004
Страната

Bulgarian Properties строителството
в София в момента е най-активно в
кварталите "Манастирски ливади",
"Витоша", Студентски град, "Кръстова вада", както и в някои части на
центъра, "Банишора", "Редута".

Възстановяване
на пазара

“Годините на кризата изчерпаха наличното предлагане в голяма степен, нуждите и предпочитанията на хората
за съвременно качество прави наличните имоти недотам предпочитани
и съвсем естествено се появи нишата
за ново строителство на разумни

Източник: НСИ

цени и с по-добро качество, по-добре
обмислени и планирани проекти”, коментира Полина Стойкова, изпълнителен директор в агенцията.
Според експертите в бранша потребителите изискват все повече,
особено от гледна точка на вътрешните пространства. Голямо внимание се обръща на това помещенията
да са с правилни форми, да има централно отопление. Гледа се качеството на строителните материали
и довършителните работи. Наличието на достатъчно място за всекидневните дейности, гаражи, тераси
са почти задължителни условия. “Тър-
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Най-търсени са
тристайните
жилища, но в
крайна сметка
изборът зависи
от бюджета.

жилищНИ ИМОТИ
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ
НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
(деветмесечие, брой)
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.

519

3254

353

3175

278

3088

266

3246

398

3605

481

3739

624

5085
917

2008 г.
София

7705

Страната

сят се светли, просторни помещения и се предпочитат тристайните
жилища”, обяснява Стойкова. Нейните наблюдения са, че все повече се
налага западният модел за самостоятелни стаи за децата, но заради
ограничения бюджет на купувачите
все още не е масов случай. “Прави впечатление, че 80% от търсенето на
младите семейства е за тристайни
жилища, но в крайна сметка се купуват повече двустайни”, добавя тя.

Връщане на доверието

Както и през миналата година, и през
2015 г. предлагането трудно успява
да задоволи изцяло търсенето. Причината е, че след спукването на имотния балон много фирми фалираха,
обекти бяха замразени, а предприемачите трудно се наемаха да започнат нов проект, без да са сигурни, че
ще има кой да купува. До 2013 г. това
не беше проблем за пазара – от една
страна, търсенето не беше голямо,
а според някои експерти предлагането надвишаваше търсенето.
“Проблемът е в това, че строителството е относително бавен
процес и предлагането не може тол-

Източник: НСИ

кова бързо да се достави, когато търсенето се увеличи”, обяснява Стойкова. Това според нея е и една от
основните причини през изминалата
година да се усети липса на качествени имоти, които да отговарят на
търсенето на купувачите. Така например в атрактивни квартали като
"Иван Вазов", "Изток", "Изгрев", "Стрелбище", "Бели брези", "Дианабад", "Гео
Милев" строителството е ограничено. В тези райони през последните
години нямаше почти никакви започнати нови сгради.
Според Полина Стойкова това
разминаване започва да се компенсира с излизането на нови проекти на
пазара, както и с връщането на доверието към новото строителство и
покупки вече дори и "на зелено". По
нейните думи напоследък има раздвижване дори в изброените квартали.
“Предприемачите вече имат увереност, че проектите им ще се реализират. Затова освен намирането на
незастроени площи, строителите
прибягват и към купуването на наследствени къщи, които в последствие се събарят и се построяват
кооперации”, добавя експертът.

37

Имоти и инвестиции | Ноември 2015

Ипотечното кредитиране:

Рязко надолу

Л

През септември жилищните
заеми в евро и левове са с около
1 пр. пункт надолу спрямо
година по-рано

Лихвите по ипотечните кредити падат. През
2015 г. това се вижда
особено ясно, като статистиката на Българската народна банка (БНБ) към септември показва, че за една година
жилищните заеми в евро и левове са
поевтинели с около 1 пр. пункт. Толкова рязко движение надолу е сигнал
за нарастваща конкуренция между
финансовите институции, които се
опитват да привличат нови клиен-

Георги Желязков
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финансиране
Жилищно кредитиране, млрд. лв. с натрупване
2014 г.
8.828
8.808

януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември

8.84
8.83

8.874
8.892
8.887
8.891
8.878

2015 г.
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември

8.716
8.687
8.686
8.687
8.676
8.695
8.686
8.682
8.688

8.55

8.6

8.65

8.7

8.75

8.8

8.85

8.9

8.95
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Източник: БНБ

България обаче
продължава да
е с най-високи
лихви в Европа.

ти. Друга статистика на БНБ – тази за обемите при кредитирането,
обаче показва, че те не нарастват.
През септември дори има понижение
с 1.8% на годишна база, като подобни спадове бяха регистрирани през
почти всички месеци на 2015 г. Тази
"аномалия" може да се обясни с факта, че и клиентите, и банките са
си научили урока от имотния балон,
спукал се с гръм и трясък през 2008
г. Най-общо казано – финансовите
институции затегнаха изискванията при отпускане на кредити и
предпочитат да дават заеми докъм
80% от стойността на жилището.
Клиентите, от друга страна, вече
имат повече изисквания към имота
– местоположение, инфраструктура, комуникации, вид на строителството, разположение на стаите и
т.н. Към това се добавя и тенденцията за по-голямо самоучастие, което в крайна сметка може да намали
месечната вноска за жилището до
размера на наема.

Повече самоучастие

Косвени доказателства за това, че
хората разчитат на спестяванията
си за покупка на имот, могат да бъ-
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дат видени в паричната статистика на БНБ. От нея се вижда, че общата маса на влоговете в банките
продължава да нараства, но темповете се забавят значително през
2015 г. – до около 5% на годишна база.
Една година по-рано бе нормално да
се видят нива от порядъка на 10%.
Наблюденията на финансовите експерти също са, че купувачите използват все повече лични средства
при сключване на имотна сделка.
Това според тях означава по-здравословен ръст на ипотечното кредитиране и по-безрисково изплащане.
По данни на "Кредит център" самоучастието при по-малките жилища
варира в рамките на 20–30%, а при
по-големите апартаменти 30–40%.
Най-често месечните вноски се движат в рамките на 350–700 лева, а за
по-големите жилища - между 700 и
1100 лв. Справка в офертите на компаниите за продажба на имоти и
кредитните предложения на няколко
големи банки показват, че при самоучастие от около 30% месечната
вноска по кредит се изравнява с наема. Като уловката е, че се заключва
финансов ресурс в имота, но пък в
края на периода собственикът
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разполага с актив, чиято стойност
вероятно се е повишила. Ако приемем, че за покупка на тристаен апартамент в София са необходими 65–
70 хил. евро, а банката би отпуснала
около 50 хил. лв., месечната вноска
при 25-годишен кредит ще е около
300–330 евро. А наемите за тристайни апартаменти в София в повечето случаи се движат горе-долу
около тези нива. Втората причина
да не виждаме нарастване на масата
на ипотечните кредити е предпазливостта на банките. Тя се изразява
основно при оценката на платежоспособността на отделните клиенти. Доходите от трудовите договори са с най-голяма тежест, а ако
клиентът се осигурява на минималния праг и получава останалото по
други начини, в най-добрия случай
финансовите институции ще увеличат самоучастието. Всички тези
презастраховки във взаимоотношенията клиент - банка при жилищното кредитиране намаляват риска и
съответно количеството на проблемните заеми, но пък затрудняват значително отпускането на
нови. И видимият ефект е, че засега
жилищното кредитиране не нараства като номинална стойност.

Къде сме ние

Въпреки значителното поевтиняване на заемите оказва се, че България е с най-високи лихви по ипотечните кредити в Европа. Данните на
консултантската компания ЕРА показват, че заемите със срок на изплащане между 20 и 25 години се отпускат от банките при средна лихва
от 7.3%. Според Франсоа Ганьон, президент на „ЕРА Европа“, високите
лихвени нива все още са сериозна
пречка при покупката на жилище.
Компанията е изследвала различни
държави от Европа, както и САЩ.
Отвъд океана например 30-годишен
ипотечен кредит се отпуска средно
при 3.75%. В Белгия и Португалия пък

Лихвени нива, %
жилищни кредити в евро
жилищни кредити в левове
2014 г.
7.59
6.97
7.38
6.84
7.31
6.96
6.86
6.56
7.1
6.65
6.88
6.53
6.91
6.46
7.08
6.6
6.89
6.58

януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
2015 г.

6.83
6.18
6.3
6.21
6.37
6.1
6.49
6.03
6.29
5.95
6.14
5.77
5.84
5.64
5.71
5.61
5.84
5.72

януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
Източник: БНБ

20-годишен заем се дава при 2.5 и 3%
лихва. Най-изгодно за клиентите се
оказва кредитирането в Турция и
Германия – 1.1% годишна лихва. Според Теодора Димитрова, изпълнителен директор на „ЕРА България“, банките стават все по-гъвкави, а
кредитната им политика е доста
благоприятна. Тя прогнозира, че
тази тенденция ще се задържи наймалко и през следващата година.
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посреднически услуги

Обяви с часовников
механизъм
© shutterstock

Защо при консултантските
услуги в сектора на
жилищните имоти цари
информационна суматоха

Александра Козбунарова

O

Около 15% от посредническите фирми на имотния пазар в България
си служат с неетични
практики в интернет
пространството и създават дезинформация в сектора, твърди Добромир Ганев, заместник-председател
на Национално сдружение недвижими
имоти (НСНИ) и един от инициаторите на кампанията "Избери брокер,
а не обява". "Капитал" разказва за
еволюцията от хитрост до измама
на пазара, предпоставките, довели
до това, и начините да се излезе от
омагьосания кръг.
Ако преди 20 години обявите за
имоти, било то под наем или за продан, са били основно във вестниците,
днес всички са в интернет, основно в
четири сайта. На пръв поглед е повече от елементарно с няколко клика и
по задаване на желаните критерии да
се намерят повече от достатъчно
подходящи имоти. Много услужливо

сайтовете са направени така, че найизгодните предложения излизат найнапред. Първо впечатление: огромен
брой агенции (в България в момента
са над две хиляди), огромен брой обяви. Всъщност реалните оферти на
пазара изобщо не са толкова много,
просто за един и същ имот има няколко обяви, често съвсем различни една
от друга, в немалък процент от случаите става дума за компютърно
генерирани изображения на несъществуващи имоти или илюстрации, взети от списания. По няколко агенции
предлагат един и същ имот на различна цена. "Приблизителната реална
бройка на офертите на пазара са
всички актуални обяви минус около
30%", обяснява Добромир Ганев, управител на "Форoс". Според Константин Пандов, управител на агенция
"Еппи", при продажбите на жилища
делът на подвеждащи обяви е сравнително малък - около 10%, но при наемите може да се говори за около
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60%. Отявлено фалшивите обяви, които рекламират несъществуващи
жилища, са около 10%, но понеже излизат на челни позиции, изглеждат много повече, смята мениджърът на Imoti.
net Снежана Стойчева, която има цял
екип, проверяващ истинността на
офертите.
За нереални квадратури, сутерени,
предлагани като апартаменти, без
пояснение и с объркващи описания, е
излишно да се говори. Ориентирането по цени също е загубена кауза. "И
аз не мога да се ориентирам", заявява
Ганев, който е в бранша вече над 25
години. Може би един от начините да
се добие сравнително реалистична
представа е да се съди по цените
на по-стари и недотам примамливи имоти, съветва Пандов.

Да бъдеш хитрец
или да не бъдеш

Ако преди 20 години в София агенцията, предпочитаща да заобикаля правилата, е била една и под натиск от
бранша е приключила дейност, днес
"нови агенции никнат всеки ден", убеден е Ганев. Броят на активните фирми от бранша според него е над 2 хил.,
а в една от големите интернет
платформи за имоти се посочват
2285, като поне 15% са мултиплициран
вариант на онази отпреди 20 години
и пренасят и доразвиват "специфичното й ноу-хау". Да се проследят е
трудно, граничещо с невъзможно, тъй
като постоянно сменят имената си
и не работят с постоянен контингент брокери. Според Пандов пък числата са още по-притеснителни - около 10% са стабилните и сериозни
агенции, като останалите са в по-голяматa си част малки фирми, които
бързо прекратяват дейност, или пък
такива, които не работят етично.
Ситуацията дотолкова се е изменила,
че днес по-скоро под натиска на некоректните практики някои агенции
предпочитат да поемат курс към
прилагането на дребни хитрости, за

да оцелеят. "Имаш избор, но в един
момент само губиш от това, че си
коректен", добавя Ганев. Доста от
обявите са със силно занижени цени,
но в очите на търсещия имот, който
рядко има опит с подобни сделки, поскъпото изглежда все едно някой се
опитва да печели на негов гръб.
Според Стойчева в голяма степен
създаването на суматоха в бранша,
и то най-вече при наемите, се дължи
на липсата на ексклузивност, т.е
един брокер или агенция, които да
предлагат един имот. От това следват три неща: пускането на обяви
примамки, многократно умножение
на съществуващите обяви от различни агенции и това, че много от
фирмите предпочитат да запазят
реалните си оферти само за клиенти
в офисите си.
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Все повече
фирми не
пускат реалните
си оферти в
сайтовете, а
ги предлагат
на клиентите
си при личен
контакт.

посреднически услуги

© shutterstock

По думите ще ги познаете

"Току-що се даде този апартамент",
"В момента собственикът не е в града" са типичните отговори на запитването за имот по мнима обява в интернет, ако изобщо някой отговори
на посочения номер. Ако не отговори,
твърде вероятно по-късно през деня
ще се обади брокер от съвсем друг номер. Вероятно със същото твърдение
и предложение за друг имот.
Пускането на нереални оферти със
силно занижени цени обърква търсещите и се прави съвсем целенасочено.
"Всеки ще се обади. Целта е да се съберат телефоните на потенциалните
клиенти. Това е най-ценният ресурс на
брокерите", обяснява Ганев.
Най-масови - заради доста по-голямото търсене и по-бързото сключване на сделките, са неетичните
практики при наемането и отдаването под наем на имоти. "Имаме един
имот, още не е на пазара. Ако искате
да го видите", е друго типично твърдение. И тъй като пазарът в момента е смазан и търсенето е огромно,
най-добре веднага след огледа да се
остави така нареченото стоп капаро,
с което ще се спре предлагането на
имота, ще е съветът на консултанта.
Сценариите за по-нататъшното развитие на ситуацията са три.

От хитрост до измама

Ако някои агенции хитруват само за
да се сдобият с координати и да се
опитат после да спечелят клиент,
при вече получена разписка коефициентът на риск нараства. Некоректно
е всички брокери да бъдат подведени
под общ знаменател - тъй като разписката и стоп капарото са обичайни
практики, това все още не е сигнал за
проблем. Напълно възможно е разписката да е изрядна, а брокерът - коректен. Проблемът е в останалите.
В по-оптимистичния сценарий
изведнъж се оказва, че по някаква причина сделката за имота ще пропадне.
По увещания на консултанта, така и
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така парите са дадени и времето загубено, най-добре той да продължи да
търси подходяща оферта. "Така просто се връзва клиентът", обяснява Ганев.
"Капитал" обаче се натъкна и на
още една, не толкова безобидна хитрост. В подписаната разписка фигурират половинчати данни - адрес на
имота, данни на брокера (на пръв поглед всичко е изрядно), стойност на
капарото. Консултантът е поискал
капаро, твърдейки, че става дума за
един месечен наем, и е вписал сумата,
без да уточни за какво е тя. На последния ред от разписката пише "Ако сделката пропадне по вина на клиента,
той губи капарото". "Схемата е следната. Ако съм решил да излъжа, когато
дойде време да се подписва договорът, собственикът ще каже съвсем
друга цена, която не можете да си позволите. В разписката не пише, че това
е договореният наем. И понеже сделката ще пропадне по ваша вина, капарото остава в агенцията", обяснява
брокер на една от големите агенции
в София.

Не под общ знаменател

Разказаните случаи и описаните практики не са приложими за всяка ситуация и всеки боркер. И противно на масовото схващане, че брокерите не
вършат много работа, а прибират
добри комисиони, е далеч от истината за по-голямата част от работещите в бранша. Обикновено, макар и
вариращо според агенцията, брокерът получава 20 до 30% от комисиона
при сключване на договор, казва Ганев.
Комисионите също варират според
агенциите - при продажби те са 2 до
3% от цената на имота, при наемане
- един месечен наем, който се поделя
между страните.
"Проблемът е от това, че хората,
които ползват тази услуга, я ползват
твърде рядко и не познават особеностите. Не знаят какво да очакват,
защото нямат информация",
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5%

от обявите
за имоти в
платените сайтове
са от частни лица

подчертава Добромир Ганев. От една
страна обаче, споменатите практики създават пълно объркване на пазара и дезинформират клиентите, от
друга - водят до общо негативно мнение за консултантите.
"Брокерът е човек със специфични
знания за пазара и би трябвало да
разполага с нужната информация, за
да ви ориентира и посъветва така,
че и двете страни да са удовлетворени от сделката. Затова е посредник", пояснява Ганев. Съветът му е
консултант да се избира като лекар
- изключително внимателно и с референции. Правилният начин според
него е да се избере брокер или агенция
преди обява. "Ако трябва, може да се
сключат договори с няколко агенции
и на всички да се каже, за да има стимул всеки един от брокерите да си
свърши работата, но не и да се работи с 50 агенции, понеже така никой
няма да положи усилия за вас."

(Само)Регулация
на бранша

Консултантският сектор няма
собствена браншова камара, която
да защитава интересите нито на
посредниците, нито на потребителите. В допълнение вътре в сектора
явно има немалко спорове и несигурности, казват и Ганев, и Пандов. Затова има и различни инициативи.
НСНИ се опитва да прокара регулации
и да информира, още една малка група
агенции е подела кампанията за система Multiple Listing Service (MLS).
"Избери брокер, а не обява" е кампания, подета от браншовата асоциация НСНИ през лятото. Целта ѝ е
да информира потребителите на
брокерски услуги и с това да създаде
условия за развитието на реална конкурентна среда в сектора. Сдружението, в което членуват 300 консултантски агенции, твърдо стои зад
убеждението, че липсата на регулация
в бранша, което според Ганев е в ръцете на държавата, е пагубно за кон-
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курентната среда и в ущърб на клиента.
Причината да се налага предпазливост при избиране по обява е една
- голяма част от обявите не предоставят необходимата информация и
е трудно, ако не и невъзможно, да се
прецени дали офертата е реална или
примамка. Има над 20 различни интернет страници, където могат по
критерии да се филтрират подходящите предложения. Там контролът
също е труден. Сайтовете печелят
от обявите и следователно нямат
интерес да правят подбор на повече
или по-малко сериозните играчи на
пазара, а офертите от частни лица
(около 5% в платените сайтове) са
почти невъзможни за откриване и
излизат на някоя от крайните страници при търсене, обяснява Ганев.
Според него е необходимо да има регистър на компаниите, предлагащи
посреднически услуги, както и изисквания за вписване в него, като например квалификация на служителите. В един такъв
регистър
проследяването на фирмите би било
много по-лесно.
Другата инициатива, идваща от
MLS, е за избор на един брокер с ексклузивни права, който работи с всички
агенции в сдружението - мултилистинг. Ако това стане масова практика, според Пандов ще намалее значително и броят на подвеждащите
обяви, тъй като мултилистингът
предвижда само една агенция да предлага един имот и следователно да
има една оферта.
Засега обаче единствените начини да се противодейства на некоректните посредници са внимателното проучване на агенциите,
личният контакт с брокерите и не
на последно място, при свършен
факт - сигнализирането за некоректни практики, както в сайтовете, където са видени обявите, или некоректните агенции, така и до Комисия
за защита на потребителя.

