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Източник: Fakti.bg 
Дата: 18 септември 2017 
 

Пазарът на жилища в София от началото на 2017 г. 
 
Поскъпването на най-масовия сегмент от сектора на недвижимите имоти – жилищата, 
продължава. Между 5% и 10% са се увеличили цените на апартаментите в София през 
деветмесечието на текущата година. Едва в пет квартала не се наблюдава промяна в цената през 
септември спрямо януари. Сред тях са Балите брези, Горна баня, Докторски паметник, 
Драгалевци.  
Мусагеница и Красна полята са местата, в които се наблюдава най-голям ръст в цената на 
квадратен метър жилищна площ – 12%, като в първия стойността е малко под 1000 EUR/кв.м.  
Масовото поскъпване на жилища в София за периода януари-септември 2017 г. е между 5-6%, 
сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. В тази група попадат райони 
като Изток, Гоце Делчев, Медицинска академия, Гео Милев, Редута, Манастирски ливади.  
Захарна фабрика, Хладилника и Обеля са местата в столицата, където през септември могат да се 
купят по-евтино жилища в сравнение с януари. Спадът е между 3% и 4%.  
Докторски паметник е лидер по цена на квадратен метър жилищна площ. Офертните стойности 
вече са близо до 1900 EUR/кв.м. Второто място е за Иван Вазов с цени от 1518 EUR/кв.м. Над 1300 
EUR е офертната стойност на квадратния метър в Изгрев, Изток и Яворов. Срещу 1500 EUR/кв.м 
може да се купи жилище в Лозенец, Оборище и Медицинска Академия. Прави впечатление, че в 
почти всички горепосочени квартали се наблюдава дефицит в предлагането. Според специалисти 
той ще продължи, тъй като в периода 2006-2008 г. парцелите бяха изкупени и застроени. Тези 
предприемачи, които кризата посрещна и бяха принудени да замразят проектите си, вече 
достроиха и разпродадоха проектите си.  
Между 1000 EUR/кв.м и 1100 EUR/кв.м се търгуват апартаментите в центъра и квартали като 
Стрелбище, Гоце Делчев и Гео Милев.  
Къде могат да се намерят най-евтини жилища? Най-достъпните от ценова гл.т. жилищни имоти се 
предлагат в комплексите Надежда и Люлин, както и Красна поляна и Толстой. Там цените са под 
750 EUR/кв.м.  
С колко ще поскъпнат жилищата до края на годината е трудно да се прогнозира, но според 
анализатори това несъмнено ще се случи в районите, в които има както липса на нови проекти, 
така и предлагане на жилища старо строителство. Купувачите ще изместят фокуса си на търсене 
продиктувани именно от липсата на предлагане.  
https://fakti.bg/imoti/260112-pazarat-na-jilishta-v-sofia-ot-nachaloto-na-2017-g 
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"Имотека": Апартаменти в центъра на София пустеят, въпреки растящото търсене 
 
Ако едно жилище няма да се ползва или отдава под наем, по-разумно е да се продаде, казват 
консултантите 
 

https://www.imot.bg/
https://fakti.bg/imoti/260112-pazarat-na-jilishta-v-sofia-ot-nachaloto-na-2017-g
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Все повече апартаменти в централните райони на София са необитаеми и пустеят, като в 
определени сгради техният дял надминава 60%. Те са извън пазара на недвижими имоти и това 
се отразява негативно не само на съотношението търсене-предлагане, но и състоянието на 
сградния фонд и облика на града. Броят на жилищата с т. нар. "тъмни прозорци" расте, въпреки 
растящото търсене на имоти в столицата. Това се казва в анализ на агенция "Имотека", част от 
най-големия холдинг в сферата на недвижимите имоти у нас - AG Capital. 
"Именно "тъмните прозорци" ще определят бъдещето на пазара в централните райони на 
столицата. Традицията имотите да се държат на всяка цена трябва да се разчупи, ако искаме да 
видим как София се превръща в атрактивен град, в който старата архитектура се цени и поддържа, 
а не тежи като воденичен камък на градската среда", коментира Люба Атанасова, изпълнителен 
директор на компанията. 
Вдъхването на живот на тези жилища, било чрез отдаване под наем или смяна на собствеността, 
неизбежно ще доведе до тяхното реновиране. Основна пречка за това е собствеността на тези 
имоти, а второстепенна е липсата на коректна документация. Собствениците, които се явяват 
пасивни притежатели на апартаментите, най-често са наследници. А когато наследникът е повече 
от един, трудно се стига до консенсус какви действия да се предприемат. При някои жилища има 
проблеми с уреждането на правото на собственост – от липсващи или трудни за проверка 
нотариални актове до новопоявили се завещания, и това бави или прави невъзможни 
продажбите. Има и такива лица, които задържат апартаментите си умишлено - в очакване на по-
подходящ момент за продажба. 
"Ако едно жилище няма да се ползва или отдава под наем, по-разумно е да се продаде. Ако 
един собственик няма възможност да полага грижи за многостаен апартамент, икономически и 
социално правилно решение е да го продаде", споделя Люба Атанасова. 
"Тъмните прозорци" пречат на нормалното поддържане на сградата. Затруднява се събирането на 
входни такси и суми за ремонти, защото реално живущите в сградата трябва да плащат дела на 
отсъстващите собственици, а мотивацията за подобни инвестиции е ниска. 
В същото време търсенето в центъра на София става все по-силно заради интереса на инвеститори 
към краткосрочно отдаване под наем чрез платформите Airbnb и Booking.com. В интересните за 
отдаване райони апартаментите имат много висока ликвидност и бързо намират купувачи. 
Множеството чужди туристи, които посещават София, имат и положителна страна. До скоро 
пустеещи сгради и улички вече живеят нов живот благодарение на тях. Туристите внасят сериозно 
оживление в центъра, част от празните апартаменти вече имат нови обитатели, инвеститорите 
имат мотив да поддържат и входа и фасадата на имотите, което качествено променя средата. 
Сред собствениците на имоти с "тъмни прозорци" са и българите, които са заминали да работят и 
живеят в чужбина, но все още нямат яснота дали ще се върнат или ще се устроят трайно извън 
граница. На другия полюс са онези наши сънародници, които след години работа извън страната 
търсят път обратно. Най-често те са жители на Великобритания, притеснени от ефекта на Brexit. 
По данни на "Имотека" сделките с българи, живеещи в чужбина, бележат сериозен ръст спрямо 
миналата година. Подобряването на икономическите показатели на страната провокират част от 
емигриралите българи да потърсят отново развитие в родината си. Очертават се два типа 
купувачи. Едните търсят по-добра доходност за спестяванията си спрямо банковите депозити. А в 
момента възвръщаемостта от инвестиция в жилищни имоти в София може да достигне 5-7% при 
дългосрочен наем. Освен това с растящия брой на чуждестранни туристи, ликвидността на 
имотите се повишава, особено в центъра. 
Вторият тип купувачи обмислят връщане в родината и търсят жилище за лично ползване. Често 
този тип клиенти първо търсят апартамент под наем, в който да живеят за кратък срок от време и 
след това предприемат действия за покупка. Времето, в което живеят под наем, им дава 
възможност да се установят отново тук, за да бъдат сигурни при покупката. 
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http://gradat.bg/news/2017/09/18/3043714_imoteka_apartamenti_v_centura_na_sofiia_pusteiat/&ru
brname=news/ 
 
 
 
 
 
Източник: Capital.bg 
Дата: 14 септември 2017 
 

София отново опитва да спре строежа на небостъргача в кв. "Стрелбище" 
 

Инвеститорът НИКМИ сезира прокуратурата срещу отказа на главния архитект Здравко 
Здравков да разреши строителството 
 
Общинският съвет в София единодушно реши да спре градоустройствената процедура, с която 
трябваше да бъде разрешено строителството на 44-етажна сграда на ъгъла между булевардите 
"България" и "Петко Тодоров". Собственикът на терена - строителната компания НИКМИ, 
опитваше да промени подробния устройствен план за парцела, така че да бетонира правото си да 
построи небостъргач на мястото на съществуващата в момента и защитена от Общия устройствен 
план на София градинка. 
Общината и инвеститора са в съдебен спор дали подобна идея е законна или не от години. По 
думите на главния архитект на София Здравко Здравков искането на НИКМИ от 2007 г. "се 
позовава на всички възможни вратички в законите, което им дава възможност да построят не 43 
етажа, а 243 етажа". Решението на СОС от четвъртък е поредна стъпка в опита на общината да 
защити определената за озеленяване територия, но не дава окончателна гаранция, че на мястото 
няма да бъде построена висока сграда. 
Административна престрелка 
НИКМИ получава терена в кв."Стрелбище" чрез заменка от Столичната община през 2006 г. и 
малко по-късно задвижва документацията за строителство там. По това време 
градоустройствените планове разрешават да се строи на това място, но с ограничение на 
височината от 20 м. Преди документацията да бъде одобрена обаче, София приема Общия 
устройствен план на града (ОУП), според който територията на ъгъла на двата булеварда трябва да 
остане градинка. Планът се гласува и от Министерския съвет и по закон е необжалваем. 
Фирмата обаче започва съдебна битка срещу общината. Спорът кулминира в спорно решение на 
Върховния административен съд от края на 2016 г. Според него главният архитект на столицата 
Здравко Здравков трябва да издаде исканите от НИКМИ документи в двуседмичен срок. 
Според Здравков обаче решението на съда е незаконосъобразно. Основният му аргумент е, че 
съдът иска от него да свърши в двуседмичен срок нещо, което според описаните в закона 
процедури и срокове отнема месеци и съгласуване от много различни институции. Според 
Здравков ВАС на практика позволява обжалването на нормативен акт, който е необжалваем. 
Невъзможна сделка 
От месеци Столичната община се опитва да постигне сделка с НИКМИ и да обезщети компанията с 
терен на друго място, където подобно строителство би било позволено. "Проведохме над десет 
срещи с инвеститора, в които поведението премина от арогантно и нагло в добро, а след това 
отново в арогантно", коментира Здравков. Строителната фирма не проявява интерес към решение 
на проблема, различно от това на бул. "България" да се появи небостъргач. НИКМИ е собственик и 
на трите кули "Милениум център" няколкостотин метра по-надолу по същия булевард. Високите 

http://gradat.bg/news/2017/09/18/3043714_imoteka_apartamenti_v_centura_na_sofiia_pusteiat/&rubrname=news/
http://gradat.bg/news/2017/09/18/3043714_imoteka_apartamenti_v_centura_na_sofiia_pusteiat/&rubrname=news/
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сгради се появиха благодарение на спорни сделки и комбинация от вратички в законите. Преди 
дни неправителствена организация сезира и Дирекцията за национален строителен контрол 
(ДНСК) заради незаконно асфалтиране на общински терени, отредени за озеленяване, в близост 
до обекта. 
Инвеститорът е предизвикал и прокурорска проверка срещу главния архитект, стана ясно в 
четвъртък. През пролетта Здравков получи глоба заради отказа си да се съобрази с решението на 
ВАС за разрешаване на небостъргача. "Според [новия] сигнал главният архитект героизира случая 
и не спазва съдебно решение", коментира Здравков новата проверка. В четвъртък общинският 
съвет обяви "пълната си подкрепа" за действията на арх. Здравков. 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/09/14/3042052_sofiia_otnovo_opitva_da_s
pre_stroeja_na_nebosturgacha/ 
 
 
 
 
Източник: Inlife.bg 
Дата: 13 септември 2017 
 

Арх. Здравко Здравков с нова визия за София 
 
Арх. Здравко Здравков е избран за главен архитект на Столична община към направление ,, 
Архитектура и градоустройство “ на 16.05.2016 г. Той печели конкурса с концепцията си ,, София 
– град на хората и за хората „. 
Арх. Здравко Здравков е роден в Плевен, но по – голяма част от живота си прекарва в София. 
Интересът към архитектурата идва от неговия баща, който по професия е озеленител и по 
естествен начин насочва интересите на сина си към парковете,облагородяването на обществените 
пространства и впоследствие към архитектурата. Архитект Здравко Здравков завършва 
архитектура във ВИАС през 1997 година. По негови проекти са построени автомобилен завод, 
стадиона в Ловеч, цехове, ж.п гари, бензиностанции, жилищни сгради и комплекси, къщи и 
ресторанти. За него архитектурата е най – голямата му любов. 
ай – голямата му болка и тревога е , че в закона за устройството и териториалното 
развитие на София има все още вратички, които позволяват хаотично да се строят високи 
сгради в София. Затова с целия си екип и с подкрепата на г – жа Йорданка Фандъкова – кмет на 
столицата, са разработили промяна в него, според която ще има регламентирани правила и 
определени места за бъдещите многоетажни сгради. Едното място ще е разположено от 
седми километър до река Искър по протежението на ,, Цариградско шосе „, където вече има 
оформена група с високи сгради. 
Предимството на това място е, че там вече има обезпеченост от метрото и инженерна 
ифраструктура.  Второто място за подобно строителство е в западното направлението 
продължението на бул ,, Царица Йоана „, където се пресича с Околовръстното шосе. Третото 
място за ,, небостъргачи “ в София се предвижда да бъде в района на Централната Ж.П гара. 
Всичко това ще гарантира запазването на гледката към планината Витоша – най – голямото 
богатство на нашия град. 
Арх. Здравко Здравков е амбициран и по отношението на регламентиране на нормативните 
уредби, касаещи зелените концепции за строителство в София. Убеден е в тяхното бъдеще, но 
иска регламенти – така, както се прави в целия свят. В началото на месец октомври по покана на 
Столична Община у нас ще пристигне и световноизвестния архитект Ян Гейл, които е работил за не 
едно и две лица на много столици. 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/09/14/3042052_sofiia_otnovo_opitva_da_spre_stroeja_na_nebosturgacha/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/09/14/3042052_sofiia_otnovo_opitva_da_spre_stroeja_na_nebosturgacha/
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http://inlife.bg/%D0%B0%D1%80%D1%85-
%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE-
%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D0%BE/ 
 
 
 
 
Източник: Capital.bg 
Дата: 13 септември 2017 
 

Хотел "Маринела" ще приема европейските лидери за председателството 
 

Другите кандидати в търга за настаняване - две туристически агенции, бяха отстранени 
 
Ръководителите на делегациите, които ще посетят България по време на председателството на 
Съвета на ЕС в първата половина на 2018 г., ще бъдат настанявани в столичния петзвезден хотел 
"Маринела", част от холдинга "Виктория груп" на Ветко Арабаджиев. Решението за това бе взето в 
сряда от Министерството на българското председателство на Съвета на ЕС, след като другите два 
участника в конкурса за настаняване са били отстранени от процедурата. Цената за настаняване на 
един човек е 217.12 лв. без ДДС.  
Само един кандидат на финала 
Като председател на Съвета на ЕС България трябва да осигури за своя сметка настаняването в 
София на всички ръководители на делегации от събитията от най-високия клас А (такива са 
министри или по-високо ниво), както и по един придружител за всеки от тях. 
Обществената поръчка за избор на хотели бе обявена през юли с прогнозна цена от около 515 
хил. лв. с ДДС. На търга се явиха само три кандидата: собственикът на хотел "Маринела" в София - 
ВГ АД, както и две туристически агенции - "Аргус травел интернешънъл" и ОССМО. В сряда от 
Министерството на българското председателство обявиха, че избраният победител е ВГ, тъй като 
другите два кандидата не отговаряли на изискванията. 
Така ръководителите на делегации и по един техен придружител ще бъдат настанени в хотел 
"Маринела" при цена 217.12 лв. без ДДС (236.6 с включен 9% ДДС), която включва нощувка, 
закуска и такси. Постигнатата цена е по-ниска от обявената като максимална в поръчката, която 
беше за около 260 лв. Хотел "Маринела" ще трябва да осигури 1808 нощувки, става ясно от 
съобщение на министерството, като общата цена ще достигне над 430 хил. лв. 
Отстранени участници  
Освен че не предизвика интерес от страна на големите хотели в София, поръчката за настаняване 
на ръководителите на делегации се оказа и проблемна. От Министерството на българското 
председателство съобщиха, че ще подадат сигнал в Агенцията за обществените поръчки срещу 
другите два кандидата - "Аргус травел интернешънъл" и ОССМО. От ведомството твърдят, че 
"Аргус травел интернешънъл" е предоставила "документи с невярно съдържание", без да 
съобщава какви са били. 
Втората фирма - ОССМО, пък е "оферирала цена, два пъти по-ниска от предлаганата цена за 
настаняване от собственик на хотелска база". "Двата предложени от участника хотела декларират, 
че категорично отказват да предоставят хотелска база при условията, декларирани от посредника 
ОССМО, се казва в съобщение на ведомството, което е извършило допълнителна проверка на 
офертата. Компанията "Аргус травел интернешънъл" и ОССМО (бившата "Фортуна-7") и друг път са 

http://inlife.bg/%D0%B0%D1%80%D1%85-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE/
http://inlife.bg/%D0%B0%D1%80%D1%85-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE/
http://inlife.bg/%D0%B0%D1%80%D1%85-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE/
http://inlife.bg/%D0%B0%D1%80%D1%85-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE/
http://inlife.bg/%D0%B0%D1%80%D1%85-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE/
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участвали в конкурси на държавни учреждения, най-често за осигуряване на самолетни билети 
при командировки на служители. 
Още поръчки 
Настоящата поръчка за настаняване на ръководителите е само малка част от бизнеса, който 
софийските хотелиери ще спечелят покрай българското председателство. В страната се очакват 
над 22 хил. души, които да посетят различни събития. С изключение на ръководителите на 
делегации другите участници ще заплащат сами престоя си, като ангажиментът на българската 
страна е да предложи преференциални цени за настаняване. Още през пролетта бяха избрани 
около 20 хотела 4 и 5 звезди в София, в които могат да отседнат гостите.  
В края на август стана ясно, че за транспорта на делегатите (извън ръководителите) ще отговаря 
компанията "Карат-С", която спечели обществената поръчка с цена от средно 1660 лв. без ДДС за 
наем на три вида автобуси с водачи на денонощие (с минимум 15, 30 и 50 броя седящи места). 
Цената на "Карат-С" бе по-ниска от тази на единствения друг участник в процедурата - "Юнион 
Ивкони", които предлагаха превоз срещу 1810 лв. без ДДС.  
В момента тече и обществена поръчка за избор на кетъринг фирма, която да обслужва събитията 
около председателството с прогнозна стойност от 1.1 млн. лв., която привлече вниманието на 
големите компании в бранша. До крайния срок оферти подадоха дружествата "Ред девил 
кетъринг", "Лаура кетъринг", "Либърти фуд сървисис" и консорциумът "Дели лукс", в който влизат 
"Лукс ивент" и "Дели репрезентатив груп". 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/09/13/3041358_hotel_marinela_shte_prie
ma_evropeiskite_lideri_za/ 
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София в очакване на новите звезди 
 
Защо инвеститорите трябва да познават на най-ранен етап изискванията на международните 
хотелски оператори 
 
Първият Swissotel в България се задава на хоризонта. Петзвездният хотел ще включва 206 стаи и 
76 сервизирани апартамента. Ще бъде част от многофункционалния комплекс Grand Kanyon в 
столичния жк „Младост“. 
Когато отвори врати през 2013 г., "Сенс" беше първият петзвезден хотел в София от шест години. 
Точно толкова ще са минали до началото на 2019 г. Приблизително тогава очакваме да започне 
рязко увеличение на броя на стаите с пет звезди - с 80% от сегашните 1400. Разбира се, ако всички 
планирани проекти бъдат реализирани и при условие че не започнат други, които се обмислят в 
момента. 
Новите инвестиции са продиктувани от наличието на капитал и по-голямото доверие в сектора 
след повишаването на заетостта и цените на нощувка през последните три години. Хотелът, както 
и другите недвижими имоти обаче, не е продукт, който се създава за една нощ, и не може да бъде 
изплатен за година или две. Индустрията е ориентирана и силно зависима от крайни клиенти, 
били те корпоративни или индивидуални, свързана е с големи фиксирани разходи, изисква 
значителен човешки ресурс и управленски опит. 
Очакваме голям дял от новите стаи да бъде или под прякото ръководство на международна 
компания от ранга на Hyatt, Swissotel или Marriott, или да работи под подобен бранд. 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/09/13/3041358_hotel_marinela_shte_priema_evropeiskite_lideri_za/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/09/13/3041358_hotel_marinela_shte_priema_evropeiskite_lideri_za/
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Познаването на изискванията им е важно за инвеститорите още от етапа на подбор на 
местоположение, през планирането и проектирането и в годините на експлоатация на хотела. За 
да бъдат разбрани добре, инвеститорите трябва да са наясно с мотивацията на международните 
оператори на хотели. Дори за местните независими хотелиери познаването на утвърдените 
бизнес практики и изисквания в сектора е ключово за успешното навлизане на пазара и запазване 
на завоювания дял. 
Малко контекст 
Повечето глобални вериги са възникнали от успешни инвестиции в хотелски имоти през XX век в 
САЩ и Европа. Те са развили и утвърдили своите марки, еволюирали са в различни пазарни 
сегменти и успешно са приложили наученото спрямо имоти, които не са тяхна собственост. В 
голямата си част приходите им се формират от такси за управление, за ползване на хотелската 
марка (франчайзинг) и за допълнителни услуги, които варират от еднократни технически 
консултации за нови проекти до постоянното използване на глобални резервационни системи. 
Изискванията им към недвижимите имоти са продиктувани от бранда, необходимостта от 
поддържане на стандарт за услуги и възможността да обслужват нарастващата си клиентска база 
по целия свят. Важно е да се има предвид, че приходите от услуги и такси са с много по-висок 
марж от управлението на собствени или наети хотели. Не случайно през последните десетилетия 
броят на собствените и наети хотели намалява за сметка на управляваните и отдадени на 
франчайз. 
Между самите оператори съществува разграничение според обхвата на предлаганите услуги. От 
една страна, имаме Hilton и Marriott, които работят под собствени марки, а от друга – 
специализирани компании, които могат успешно да предложат услуги по управление, докато 
обектът работи под световна марка и нейния стандарт. Партньорството между полската Orbis и 
Accor в Централна и Източна Европа е такъв пример. Някои хотелски групи като InterContinental 
(Holiday Inn) работят много повече на база франчайз, отколкото да управляват хотелите пряко. На 
обратния полюс към края на 2016 г. Hyatt управлява за собствена сметка и за трети страни два 
пъти повече хотели, отколкото са на франчайз. 
Във всеки случай за хотелиерските компании от съществено значение е срокът на договорите. От 
една страна, навлизането на нов пазар или ниша е свързано с големи разходи за тях – една част 
може да са под формата на кредит или пряка субсидия за хотела при отваряне (дори в България 
сумите може да бъдат седемцифрени в евро). От друга, репутацията им е изключително важна 
както пред крайните клиенти (гостите), така и пред инвеститорите, ако се наложи да излязат 
преждевременно от един пазар. 
В крайна сметка, за да разберем действията им на пазар като българския, е добре да знаем кои 
обекти биха били привлекателни за тях и кои – не. 
Американската бутикова верига Kimpton Hotels & Restaurants избра Амстердам за първия си 
хотел в Европа. Kimpton De Witt посреща гости от май 2017 г. Брандът е собственост на 
компанията InterContinental Hotels Group, която след броени месеци ще открие нов хотел в 
София – на пл. „Народно събрание“. 
Локацията 
Стига да e на място, което се посещава от хора, може да се каже, че няма неподходяща локация за 
хотел. Центровете на големите градове, туристически райони като крайбрежието, ски и СПА 
курортите, места с големи транзитни потоци или установени бизнес райони са очевидният избор. 
Но за определен тип конферентни хотели отдалечените местоположения може да са отлична 
възможност, стига да са достатъчно достъпни за целевия пазар посетители (наличие на 
международно летище и безупречна пътна инфраструктура до мястото). 
Всички големи международни оператори имат широко разгърнато портфолио от пазарни 
концепции, които да се вместят на всяко от гореизброените места – луксозни (luxury, напр. 
InterContinental), висок клас (upper upscale, upscale - Hyatt Regency, Swissotel), среден клас (upper 
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midscale, midscale - Novotel, Holiday Inn), икономични/бюджетни (Ibis), жилищни (Residence Inn), 
курортни, конгресни и др. 
Обикновено инвеститорите са тези, които избират локацията, а операторът се появява едва след 
вземането на решение за строителство на хотел. Оптималният вариант е той да одобри мястото, 
преди инвеститорът да го придобие, но в действителност това почти не се случва. 
Местоположенията в историческия център на града с отлична видимост и на които може да се 
развият големи сгради със забележителна архитектура (включително исторически сгради) 
обикновено са подходящи за луксозния или високия клас. Големите транспортни артерии, 
ключовата инфраструктура (летище или комбинация от гара и метро) и установените офис райони 
привличат средния клас хотели. 
Каквато и да е локацията, е важно инвеститорът да има правилна преценка какъв тип хотел може 
да се развие на нея. Макар че те се продават при най-високите цени на стая, търсенето във 
високия клас невинаги може да оправдае значителните инвестиции за създаването на луксозен 
имот. От друга страна, една бюджетна концепция може да позволи изграждането на повече стаи 
при по-малко общи части и удобства (като СПА и конферентен център) и при много по-висока 
заетост да осигури дори по-висока възвръщаемост на инвестициите. 
Всеки случай трябва да се разгледа и анализира индивидуално. Дори опитни инвеститори е добре 
да се обърнат към професионален консултант по недвижими имоти с хотелска практика за 
независимо пазарно проучване и да сверят надеждността на собствените си предположения с 
трета страна. Инвеститорите трябва да имат предвид и наличните хотелски оператори на пазара. В 
много случаи вече присъстващите брандове имат ограничения по отношение на откриването на 
нови обекти в определен периметър от настоящата им локация. Тези ограничения обикновено са 
на база разстояние (радиус от обекта) и време (за определен период), но биха могли да отпаднат 
при доказателства, че новият обект няма да канибализира съществуващия. 
Ritz-Carlton, Астана. Легендарната марка – символ на лукса, стъпи в казахстанската столица през 
юни 2017 г. със 157 стаи от най-висок клас. С бранда Ritz-Carlton оперират 91 хотела в 30 
държави, а веригата е собственост на Marriott International. 
Цената на имота 
Не на последно място при избора на терен често има сблъсък между желанията и възможностите. 
Хотелите се конкурират с други предназначения като офис или жилищни сгради, които изглеждат 
по-лесни за реализация и управление и нерядко имат по-висока възвръщаемост поради размера 
на инвестицията и предвидимите парични потоци, когато са базирани на дългосрочни договори 
(офиси) или на скорошни продажби (жилища). Поради това реално предлагането на имоти, чиято 
цена може да оправдае строителството на хотел, е значително ограничено. 
Една интересна възможност са исторически административни сгради в центъра на града, които 
нямат или имат ограничен паркинг и неефективни разпределения. В определени случаи поради 
ниските им наеми на офис пазара те биха имали по-висока стойност като хотели, дори след 
отчитане на разходите по реконструкцията им. Друг начин за преодоляването на това 
предизвикателство е изборът на подходящ момент. В периоди на рецесия цените на земята 
намаляват повсеместно и интересът към строителство на офис сгради и жилища спада рязко. 
Хотелите могат по-бързо да реагират на промяна на пазарните условия поради това, че цените се 
определят ежедневно, а не на база дългосрочни договори, и в правилния момент инвеститорите 
могат да се сдобият с ценни терени на разумна цена. 
Третата често срещана възможност е интегрирането на хотелите в проекти със смесено 
предназначение. При тях другите (основни) предназначения на практика субсидират разхода за 
земя за хотела, а проектът като цяло печели от предлагането на допълнителни услуги. Такъв 
пример е Holiday Inn в "Бизнес парк София", а напоследък – комбинацията от брандирани 
апартаменти (Swissotel или проекта I-Tower), които едва ли биха могли да се продадат на 
аналогични цени без съпътстващите хотелски услуги. 
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Сградата 
Хотелиерските компании имат умерено влияние върху общия обем на сградата. От една страна, те 
не биха изключили съществуващи обекти, стига да са добре позиционирани на пазара, и в този 
случай ще бъдат в заварено положение. От друга, в много случаи поради високата стойност на 
имота или желанието за максимална възвръщаемост обемите на сградата вече са 
предопределени. 
Обемът на сградата има известно значение по отношение на вида хотел, но също така е ограничен 
от пазара. Например високият клас хотели са успешни при определен мащаб, при който могат да 
бъдат оптимално ефективни, и биха предпочели обекти с 200 - 250 стаи пред по-малките. Много 
големите хотели - с над 400 стаи, обаче нямат съществено предимство при много конкурентен 
пазар като софийския през последните десет години. Те биха имали голяма тежест в развит пазар 
и особено при настаняването на големи групи посетители, за които малките обекти имат 
ограничен капацитет. В бюджетния клас 60 - 70 стаи могат да бъдат оптимални за един имот, 
поради което той е много подходящ за малки сгради и реконструкции, особено в историческия 
център. 
Дори новите инвеститори в хотели обикновено са хора със значителни финансови възможности, 
управленски и жизнен опит. Те имат достъп до професионални проектанти и консултанти, така че 
вероятността от съществена грешка при създаването на идейния проект не е толкова голяма (стига 
строителството да не е започнало). Това обаче е последният момент, в който бъдещата сграда 
трябва да бъде представена на хотелските оператори (или на екипа, който ще управлява хотела), 
за да бъдат отразени техните съществени и специфични изисквания. Такива са наличието, 
размерът и местоположението на бална зала и конферентен център, технологията на заведенията 
за хранене и стаите, изискванията към входа, размера на лобито и височината на фоайето, 
разгънатата застроена площ на стая (РЗП/броя стаи) и използваемата площ на стая, необходимите 
паркинг, камериерски и офис помещения, както и обслужващите зони – централна кухня, 
перално, вход за зареждане и др. 
В интерес на операторите е да имат повече обекти под управление и вероятно с някои от 
изискванията могат да направят компромис. Но при наличие на няколко конкурентни проекта 
цената на този компромис може да стане съществена и да ги насочи към друга локация. 
Наличието на удобства и допълнителни услуги, както и номиналният нетен размер и 
конфигурация на стаята варират широко според хотелския бранд и концепция (обикновено до 30 - 
40 кв.м нетно за високия клас, но по-големи за хотелите за дългосрочно настаняване, в които се 
предвижда зона за хранене и понякога кухненско оборудване). Наличието на СПА център или 
втори ресторант не е задължително за икономичния клас или хотелите за дългосрочно 
настаняване. 
Архитектурно-строителните изисквания към сградите обикновено са ясно формулирани в 
местното законодателство (и дори са детайлно разписани в България). Операторите обаче биха 
поставили собствени изисквания за конкретния бранд, които в дадени случаи може да ги 
надхвърлят. Holiday Inn в София например е категория пет звезди независимо от позиционирането 
на марката в глобален мащаб (среден клас, upper midscale). Не трябва да се пренебрегват 
изискванията за сигурност и безопасност, тъй като хотелите предоставят услуги и съответно носят 
отговорност към трети страни, а и в тях се намира ценно оборудване. Затова се обръща особено 
внимание на защитата от бедствия и пожари и безопасността на гостите при престоя им – 
например неосветени стълбища, хлъзгави настилки в бани и общи части и др. 
Забележителният Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana отвори врати в началото на юни 2017 
г. Това е първият луксозен 5-звезден хотел в Куба, обявиха от веригата Kempinski. Прочутата 
швейцарска компания управляваше Японския хотел в София от 1997 г. до 2015 г., а сега 
менажира Kempinski Grand Arena в Банско. 
Брандинг, дизайн, декор, оборудване 
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Брандингът, интериорният дизайн, декорацията и оборудването почти винаги са в абсолютната 
власт на оператора или франчайзодателя. Някои атрибути на бранда като означения или 
маркетинг материали са поначало определени. Хотелиерските компании също така прилагат 
единни стандарти за обзавеждането и оборудването на сградите. Много често те директно 
налагат конкретни марки и доставчици, включително за детайли като врати, осветителни тела, 
легла и матраци, настилки, както и за оборудването на ресторантите или конферентния център. 
Понякога те може да се окажат по-скъпи от стандартното за пазара или конкурентни обекти. 
Инвеститорите следва да проучат възможностите за директни покупки от веригата и до каква 
степен могат да се възползват от предлаганите отстъпки. Ако в хотела е предвиден СПА център, 
инвеститорът трябва да знае, че някои вериги ще го управляват пряко, други биха го преотдали на 
предпочитан партньор, а трети биха оставили грижата на собственика, но срещу задължението 
той да е отворен в предварително договорени работно време и обем на услуги. Наеми или 
концесиониране на определени обекти и дейности също са възможни – например казино, 
магазини за сувенири, офиси на туроператори, допълнителен ресторант или бар, съпътстващи 
дейности като пране и почистване. 
Не на последно място веригите се различават по вида, обхвата и цената на услугите, свързани с 
откриването на нов хотел. Обичайно те начисляват такса за технически консултации, която е част 
от първоначалните разходи за ангажиране на оператора и следва да го компенсира за работата, 
свързана с прегледа на проекта, нанасянето на бележки и консултирането. Инвеститорът може да 
закупи и нематериално оборудване – например софтуер за работа с глобалната резервационна 
система. Друг вид такива разходи са услугите преди откриването и оборотният капитал. Разходите 
преди откриването са свързани с наемането и обучение на персонал за хотела, включително 
командировки на мениджъри на веригата, надзор на работите по инсталиране на оборудването, 
както и заплати на служителите за периода на обучение. Отделно трябва да се финансира 
зареждането на хотела с консумативи, както и потенциалните отрицателни парични потоци, 
докато започне работа. 
При договаряне на условията с конкретен оператор той може да предостави индикация за 
типичния разход на стая на база подобни обекти в сходни пазари. Инвеститорът следва да поиска 
информация и да се запознае със стандарта, както и какво включва той, за да избегне евентуални 
двойни разходи за елементи като настилки в стаите или смяна на окачения таван. Разходите на 
стая варират в широки граници, като може да достигнат до €30 - 35 хиляди във високия клас и 
дори над 50 хиляди евро на стая за луксозен хотел. Те зависят от параметрите и пазарното 
позициониране на обекта, качеството на довършителните работи и обзавеждането, 
разнообразието и обема на предлагани удобства като конферентни зали, СПА и фитнес, бизнес 
център и др., както и върху колко стаи се разпределят тези общи инвестиционни разходи. 
Управление и възнаграждения 
Втората изключително важна област, в която операторите имат думата, е организацията на 
управлението на хотела. Трябва да се направи ясно разграничение между ангажимента по 
управление (с което е ангажиран операторът) и ангажимента за поддържане на бизнеса. 
Операторът е ангажиран само с управлението в полза, но и за сметка на собственика на обекта. 
Инвеститорът е отговорен за всички разходи, включително заплати, кредити, текуща поддръжка, 
обезпечаването на неотложни инвестиции и таксите към оператора. Всички тези разходи, 
включително местните данъци и такси, застраховките или отчисленията към фонд за обновяване 
на оборудването и обзавеждането на хотела, трябва да бъдат платени, преди инвеститорът да 
може да плати вноската по инвестиционния си кредит и да разпредели печалба. При франчайз 
модела таксите за ползване на бранда (роялти) и за услуги (абонаменти за софтуер, достъп до 
резервационна система, реклама и др.) са част от оперативните разходи на хотела. 
Хотелиерските компании обикновено изискват пълен контрол върху управлението и сметките на 
хотела. Защитната клауза за необезпокояване (non-disturbance), освен че се прилага спрямо 
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собственика, следва да бъде приложена и към трети лица (например кредитор или бъдещ купувач 
или съдружник), в случай че проектът попадне под техен контрол. В допълнение на 
неизчерпателно посочените еднократни разходи инвеститорите заплащат текущи възнаграждения 
и/или компенсации на собственика на бранда (франчайзодател или оператор). Повечето се 
определят като процент от приходите или като процент от печалбата на хотела и може да бъдат 
обобщени в две групи - базови и бонусни (или насърчителни). 
Таксите за ползване на марката, приложими и при франчайз и при управление, включват 
обикновено роялти такса и базова такса, както и евентуалните такси за услуги (в зависимост от 
договореното). Разходите при франчайз обикновено варират между 1.5% и 3% от общите приходи 
на хотела. Докато роялти и базовата такса обикновено са процент от приходите, таксите за услуги 
може да бъдат начислявани и на база обем по фиксирана цена – например, цена на резервация 
през глобалната резервационна система или като компенсация, пътни разходи и престой за 
обучения на персонала или регулярни надзорни проверки на хотела от франчайзодателя. Ако са 
процент от приходите, тези такси могат да бъдат процент от общите приходи или процент само от 
приходите от стаи. 
При управлявани хотели базовата такса включва и такса за управление, която също обикновено е 
размер от общите приходи на обекта. Общо базовите разходи, свързани с оператора, варират 
между 3.5 и 5% от общите приходи на хотела. Тъй като тези възнаграждения мотивират 
операторите да се фокусират преди всичко върху приходите, през годините се е наложила и 
бонусното (incentive) възнаграждение върху печалбата. Обикновено то се определя като процент 
от оперативната печалба на хотела, коригирана с разходите за оператора, но преди разходите за 
данъци и такси върху имота, застраховки и отчисленията за капиталовия резерв. Нейният размер 
също се определя от пазара и бранда, като често размерът на бонуса зависи от ефективността на 
оператора, измерен чрез оперативния марж (отново преди фиксираните разходи и капиталовия 
резерв). 
Тези договори може да варират в развитите пазари, като дадат приоритет на инвеститора или 
изплащането на инвестиционен кредит преди бонуса за оператора. В този случай бонусът се 
начислява като процент от дохода след обслужване на кредита и/или конкретна сума. 
Four Seasons Hotel and Resorts ще открие тази година първия си хотел в европейски ски курорт. 
Four Seasons Hotel Megève ще се намира в сърцето на Френските Алпи и е определян като „рай 
за скиорите“. Канадската компания сключи договор за управление със собственика на имота – 
Бенджамин Ротшилд, наследник на прочутата банкерска династия. 
Как да изберем подходящ оператор 
В реалността няма идеален оператор или бизнес модел. Това обаче не обезсмисля усилията и 
разходите по намирането на най-подходящия за конкретната сграда и пазар. За много 
инвеститори хотелът е втори, допълнителен бизнес или консервативна инвестиция в недвижим 
имот и поради това те не са длъжни да познават в детайли всеки хотелски бранд, неговата 
структура, подход към дейността или процедура на одобрение. 
Всяка глобална компания, която влиза на нов пазар като българския, най-вероятно не го познава в 
дълбочина и има поне двустепенен процес на вземане на решение. Поради тези причини 
стандартно изискване към всяка апликация е да има приложено пазарно проучване, 
професионално описание на проекта и концепцията и обосновани прогнози за приходите. Това е 
разход, който обикновено се прави предварително от инвеститора в проекта. 
Специализираните хотелски консултанти или международните консултанти по недвижими имоти 
с хотелска практика са лицата, които често могат да осигурят директен достъп до мениджърите 
"Експанзия" на международните вериги. Те могат да извършат проучването на пазара, да 
подготвят професионална презентация във форма и със задълбоченост, която да осигури 
вземането на проекта под внимание. Тяхната позиция и познаването на местния пазар им 
позволяват да комуникират и аргументират компетентно преговорите по ключови клаузи като 



 

 
 

13 

териториална и времева ексклузивност на проекта за дадения бранд и постигането на гъвкави 
търговски условия за проекта. 
Много важен аспект от работата на консултанта е поставянето на правилните въпроси на 
хотелските оператори по отношение на опита и позицията им в сходни пазари. Операторите, 
които са успешни в съседни страни или в страни, от които идват много туристи за съответния 
пазар, са предпочитани пред такива, които за пръв път влизат на европейския пазар, дори да са 
символ на лукса в Близкия изток или Източна Азия. Макар че инвеститорът обикновено е този, 
който се стреми да си осигури успешен бранд, той не трябва да забравя, че окончателната 
преценка е негова. Ако се окаже, че проектът не може да генерира достатъчно конкуренция сред 
операторите, следва да си зададе въпроса дали хотелът е най-доброто предназначение за 
съответния имот. 
Ролята на консултанта е да спести време и така да осигури преимуществена позиция на дадения 
обект спрямо потенциална конкуренция, която може да се появи в динамичен пазар като 
настоящия. Дългосрочният ангажимент на консултанта улеснява и следващите ключови фази на 
проекта като осигуряването на финансиране на база обоснования с изследване за икономическа 
жизнеспособност бизнес план или постигането на оптимална цена при последваща продажба или 
преговори с нови инвеститори в обекта. 
Cushman & Wakefield  Forton е консултантска компания за недвижими имоти със значителен 
опит на българския хотелски пазар. С подкрепата на хотелската практика на Cushman & 
Wakefield нашите клиенти получават необходимите им съвети и десетилетията ни опит в 
туристическата индустрия. Компанията е работила по множество оценки, изследвания за 
приложимост и диагностичен бизнес анализ на хотелски имоти в София, морските и ски 
курортите. 
http://gradat.bg/news/2017/09/15/3041743_sofiia_v_ochakvane_na_novite_zvezdi/ 
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