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Abstract: This article aims to analyze the investment property market and in particular construction, sale and rental of of-
fice spaces in Sofia, characterized by a steady growth rate over the past few years. The data  until 2019 reveal demand from 
tenants, as well as from  investors with interest to develop  branches in Bulgaria and from those wishing to increase the areas 
they manage so far. The global coronavirus pandemic has put the sector to a severe test, which has yet to be analyzed to what 
extent has slowed its development. In the created new reality, companies had to switch to remote or hybrid forms of work. The 
last year has inevitably had a negative impact on office real estate deals, which this article will track, summarize and com-
pare with the last three successful years for the sector, so as to highlight some of the negatives accumulated in 2020. It will 
also look at some of the precautions that companies need to take so as to keep their employees working from the offices. Will 
be revised some of the opportunities that technology provides for working in an electronic environment. 
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Увод 
Повече от десетилетие инвестиционните имоти 

в България и в частност в София се радват на за-
доволително пазарно търсене и сключване на ус-
пешни договори за придобиване и ползване. Сред 
най-търсените от тях са офис сградите, които с 
бързи темпове ежегодно увеличават площта си.  

Офис сградите са част от търговските имоти 
или наричаните още инвестиционни имоти, кои-
то са предназначени да генерират печалба от 
продажбата им или доходност от наем. (In-
vestopedia, 2020) Te осигуряват среда и работно 
място за администрацията и мениджърските 
екипи на компаниите, които се помещават в тях. 
Тези служители заемат част от пространството 
на сградата, което е оборудвано с бюра, персо-
нални компютри и всичката друга нужна техни-
ка и технологии спомагащи работните процеси. 
Сградата или етаж от нея може да бъде разделен 
на различни секции, в които да се помещават 
няколко компании, разполагащи със собствени 
рецепции, открити или закрити офиси, конфе-
рентни и заседателни зали, кухни и помещения 
за отдих и хранене, както и санитарни помеще-
ния. Други видове търговски сгради са:  

• Сгради за търговия на дребно – разпозна-
ваеми в България като МОЛ, това са обекти по-
мещаващи множество магазини, ресторанти и 
други търговски обекти. 

• Многофункционални сгради – тяхното използ-
ване е широко, те могат да помещават на територията 

си офиси, магазини, заведения и жилищни площи. 
• Сгради със специфично предназначение – 

те включват хотели, медицински центрове и кли-
ники, складове и други обекти. (Стефанов, 2018) 

Целта на статията е да проследи развитието в 
сектора през последните няколко години и да се 
установи съществува ли траен растеж или по-
скоро се наблюдава цикличност на пазара. Сред 
заложените задачи за постигането на целта са: 

• Да се идентифицират факторите, които 
влияят на сключваните в сектора сделки, като се 
направи подробен обзор на развитието му. 

• Да проследи последната 2020 год. и как 
епидемичната обстановка в България се отрази 
на собственици и наематели. 

• Да се обърне внимание на иновативните 
решения, които дигитализацията предоставя. 

1. Пазар на офис имоти 
през 2017 и 2018 години 
През 2017 и 2018 година се наблюдава тен-

денция на умерено повишаване на наличните 
площи за град София, като за офисите от Клас 
А, което е 78,000 м2, така и за Клас Б с 36,000 
км2 (Таблица № 1). Има й ръст в заемането на 
свободните площи, като й в двете категории 
спада им е с по 1%, независимо от годишното 
им увеличение. Цените запазват нивата си и 
през двете години като за офисите от Клас А 
клиентите заплащат цена от 13,5 евро на м2, а за 
тези от Клас Б по 10 евро на м2. (Colliers, 2017) 
(Colliers, 2018) 
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Таблица № 1. 
Офис площи в София 

2017 2018  
Обща площ Свободни Цена Обща площ Свободни Цена 

Клас А 798,000 м2 6% 13,5€ 948,000 м2 5% 13,5€ 
Клас Б 948,000 м2 12% 10€ 984,000 м2 11% 10€ 
Източник: Обобщение на проучвания на Cushman & Wakefield Forton за 2017 г. и 2018 г. 

Офис имотите от класове А и Б в зависимост 
от разположението им в гр. София за 2017 годи-
на са представени в таблица № 2. Вижда се, че в 
идеалният център площите и от двете категории 
са най-малко, общо около 288,000 м2. Заради 
малкият им обем и завишеното търсене в този 
район, липсата на свободни е осезаема, което от 
своя страна води до по-високи наеми на имоти-
те от висок клас, като средната цена за тях е 
около 15 евро на м2. Следващия включен район 
е „периферия център“, който разполага с общо 
400,000 м2  площи й за двата класа, което е с 
близо 120,000 м2 повече от „ идеалния център“. 
Тук търсенето на бизнес имоти от висок клас е 
дори по голямо от това в центъра на града, за 
което говори и по-малкия процент на свободни 
такива (3%), една от причините за това се крие в 
по-ниските с по 2 евро на м2 наеми, съчетано с 
удобната им локация характеризираща се с бли-
зост до ключови булеварди на града и институ-
ции. На противоположния полюс стоят нещата 

при имотите от Клас Б като тук процента на не-
заетите площи достига до 11%. Това се дължи 
на сравнително равностойните наеми цени на 
имотите от двата класа, като очевидно компа-
ниите предпочитат след като ще плащат почти 
еднакво да позиционират работните си места в 
сграда от по висок клас. Най-много бизнес имо-
ти има в районите извън централната част на 
града като те достигат до общо 1 056, 000 м2. В 
процентно отношение спрямо другите райони 
търсенето в този е най-малко, като около 7% са 
незаетите имоти от Клас А, а 14% са тези от 
клас Б. Това ниско търсене до някъде е видимо 
само на процентна база, като може да се обясни 
с по-голямата обща площ на бизнес имотите в 
този район, като разгледани от страна на заетите 
площи те надхвърлят тези в другите два района. 
Тук имотите от клас А държат равни цени с тези 
от район „център периферия“, докато имоти от 
клас Б могат да се намерят с около 1 евро по-
евтино от тези в другите два разгледани района. 

Таблица № 2. 
Офис площи по разпределение в София за 2017 година 

Обща Площ Свободни Цена  
Клас А Клас Б Клас А Клас Б Клас А Клас Б 

Идеален Център 158,000 м2 130,000 м2 6% 5% 15€ 10€ 
Периферия Център 161,000 м2 239,000 м2 3% 11% 13€ 10€ 
Извън център 478,000 м2 578,000 м2 7% 14% 13€ 9€ 
Източник: Обобщение на проучвания на Cushman & Wakefield Forton за 2017г. 

Любопитно е да бъдат разгледани бизнес 
имотите в трите района на столицата за 2017 го-
дина спрямо това колко от тях са в строеж, кол-
ко са закупените и колко са свободните завър-
шени площи (Таблица № 3). Най -голямо е 
строителството в района извън централните 
части на града, което се дължи на наличието на 
подходящи големи терени за тази цел, за сметка 
на ограничените свободни площи в централните 
части на града. В същият район се наблюдава й 
най-голямо търсене с цел покупка, като то надх-
върля сумарно закупените площи в останалите 
два района с 18,000 м2. В него й незаетите биз-

нес имоти в строеж са по-малко в сравнение с 
останалите два района 18,500 м2, като за остана-
лите райони те са от два до три пъти повече. 

Обобщени данни за офис площите по райони 
и по клас на имота за 2018 година са представе-
ни в таблица № 4. Запазва се наличната квадра-
тура в „идеален център“, като това продължава 
да се дължи на липсата на подходящи свободни 
терени за увеличаването им, както й на недости-
га на подходящи съществуващи сгради, чиито 
статут и предназначение да бъдат сменени с цел  
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Таблица № 3. 
Строящи се и завършени офис площи 

в София за 2017 година 

 В строеж Закупени 
Завършени 
свободни 

офис площи 
Идеален 
Център 6,400 м2 22,000 м2 43,000 м2 

Периферия 
Център 53,000 м2 20,000 м2 32,000 м2 

Извън 
център 312,000 м2 65,600 м2 18,500 м2 

Източник: Обобщение на проучвания на Cushman & 
Wakefield Forton за 2017г 

да се реновират и пуснат в експлоатация като 
офис сгради. Цените за наем на имотите са се 
запазили, като единствената промяна, която се 
отчита тук е в наличните свободни имоти в ра-
йона, като те са намалели с по 1% и за двата 

класа имоти. За разлика от тях имотите в „пе-
риферията на центъра“ са се увеличили с близо 
23 хил. м2 за тези от клас А и с 27 хил. м2 за клас 
Б. Тук търсенето на имоти от клас А е в застой 
на база на процентно съотношение или разгле-
дано в абсолютна площ може да се определи ка-
то минимално, една от възможните причини за 
това е повишаването на цените им с по 1 евро на 
м2. На другия полюс стоят нещата при имотите 
от клас Б, като тук се наблюдава спад на сво-
бодните площи спрямо миналата година с 1%, 
това дава основание да се твърди, че строителс-
твото на нови площи е отговорило на търсенето 
им. В третия последен район пло площта щита 
на имотите от клас А се е увеличила с 56 хил. 
м2, а тази от клас Б с 10 хил. кв., като търсенето 
и сред двете категории се е увеличило с по 1%, 
докато цените за наемане на квадратен метър са 
се запазили стабилни. 

Таблица № 4. 
Офис площи по разпределение в София за 2018 година 

Обща Площ Свободни Цена  
Клас А Клас Б Клас А Клас Б Клас А Клас Б 

Идеален Център 158 000 м2 130 000 м2 5% 4% 15€ 10€ 
Периферия Център 183 960 м 266 000 м2 5% 10% 14€ 10€ 
Извън център 534 000 м2 588 000 м2 6% 13% 13€ 9€ 
Източник: Обобщение на проучвания на Cushman & Wakefield Forton за 2018г 

Групировка и процентно съотношение за зае-
тостта на офис имотите по икономически секто-
ри за двата разглеждани периода е обобщена в 
таблица № 5, като най-голям се е оформил де-
лът на ИТ компаниите и телекомите, с 71% за 
2017 г., като се наблюдава свиване за една го-
дина до 55%. Професионалните услуги са уве-
личили имотния си фонд с 4% за една година до 
19% за сметка на отчетените 15% през 2017 г. 
Делът на търговията с бързооборотни стоки за 
2018 г. се равнява на 8% от всички заети площи, 
докато този на медицинските услуги не е отче-
тен за 2018 г., докато за 2017 г е 10%. 

Таблица № 5. 
Разпределение по сектори на заетост 

 2017 2018 
ИТ и Телекоми 71% 55% 
Професионални услуги 15% 19% 
Търговия с бързооборотни 
стоки 

 8% 

Медицински услуги 10%  
Източник: Обобщение на проучвания на Cushman & 
Wakefield Forton за 2018г 

1.1. Инвестициионните имоти 
до 2018 година 
Данни за сключените сделки от родни и чуж-

дестранни купувачи за последните 11 години са 
представени в графика № 1. За начало на извад-
ката е използвана първата година на световната 
икономическа криза1, за да може да се проследи 
по-внимателно динамиката в сектора През пър-
вите две разглеждани години чуждестранните 
инвестиции в сектора са значително високи с по 
над 500 млн. евро на година. Това до голяма сте-
пен се дължи на договори сключени преди “кри-
зата“, чиито плащания са били планувани за съ-
ответните години. През следващите две години 
вече ясно се наблюдава ефектът на „икономичес-
ката криза“, като инвестициите спадат до под 30 
млн. евро, а родни купувачи въобще липсват. 
През 2011 г. тенденцията местните инвеститори 
да стоят на страна се запазва, но има ръст от цели 
180 млн. евро,  който по-скоро се дължи на дъл-
госрочни инвестиционни сделки сключени в ми-
налото, които са били изпълнени през календар-
ната година и дошъл ред да бъдат платени. За то-
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ва говори й липсата на задържане на нивата през 
следващата година и бързото му намаляване през 
следващите два години и повторният спад до 30 
млн. евро. Бавното и поетапно започване на възс-
тановяване на пазара е от 2014 г., като нараства-
нията за три години до 2016 г включително е с по 
над 70 млн. на година може да се определи. Сти-
гайки до 2017 г., която безспорно е най-
успешната сред разглежданите в графиката, като 
реалните инвестиции достигат до близо 1 млрд. 
евро, родните инвеститори продължават да дър-
жат дял с над 100 млн. евро, докато чуждестран-

ните инвестиции са отбелязали значителен едно-
годишен ръст възлизащ на общо 838 млн. евро. В 
последната година за разглежданият период 
(2018 г.) се отчита значително повишаване на 
родните инвестиции в сектора с малко над 81 
млн. евро на годишна база или 68% ръст. За 
сметка на това чуждестранните инвестиции на-
маляват за годината с около 20% или достигат до 
775 млн. евро. Динамиката, която се наблюдава 
през последните години се дължи на наличните 
на пазара завършени мащабни обекти. (Colliers, 
2018) (Marinova. E., 2019) 

 
Фигура № 1. Сделки в сектора 

Източник: Colliers, Инвестиционен пазар H1 2018, https://www2.colliers.com/bg-bg/research/investment-market-
overview-h1-2018 

 
Фигура № 2 Дялове на сключените сделки по сектори 

Източник: Colliers, Инвестиционен пазар H1 2018, https://www2.colliers.com/bg-bg/research/investment-market-
overview-h1-2018 
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В графика № 2 са представени данни за 
сключените сделки в зависимост от сектора, в 
който оперират купувачите. От нея става ясно, 
че най-голям е делът на офиси и магазини, като 
за представените периоди двете категории раз-
менят местата си почти пропорционално. През 
2017 година делът на сключените сделки свър-
зани с офиси е 17%, като за година достига до 
65% от всички сключени сделки. Тези свързани 
с придобиване на магазини за 2017 г. са били 70 
% от всички сделки, като за година са спаднали 
до 23%. Сключените договори за придобиване 
на терени са приблизително равни й за двата пе-
риода, около 7%. Покупката на хотели през 
2017 година е генерирала 5% от общите инвес-
тиции, докато през 2018 г. едва 3%. Индустрия-
та и логистиката бележат ръст с 2% през 2018 г., 
достигайки до 3% от инвестициите спрямо 
2017 г., когато те са били 1% от всички сделки. 
(Colliers, 2018) (Marinova. E., 2019) 

2. Офис пазара през 2019 г. 
Не се оправдават очакванията на Cushman & 

Wakefield Forton (2019), които в средата на 2019 
г. прогнозират, че заради запазващото се ста-
билно търсене на офис площи и традиционно 
по-силното второ полугодие за отдаването на 
офис площи, то обемът на заетите за годината 
ще достигне до средните за последните пет го-
дини нива от около 150 хил. кв. м. До 2017 го-
дина компаниите търсещи големи по-площ офис 
пространства е трябвало да избират сред имоти 
на етап строеж, докато в настоящият момент 
след завършването и пускането в експлоатация 
на нови мащабни бизнес сгради, пред тях се от-
криват нови възможности да избират сред сво-
бодни съществуващи на пазара имоти. Това от 
своя страна води до намаляване на сключени-те 
договори със сгради в строеж, тъй като предла-
гането на завършени офиси дава на наемателите 
възможности да обмислят по-внимателно лока-
цията и специфичните си нужди преди да взе-
мат решение за подписване на договор.  

През 2019 година са завършени ключови биз-
нес комплекси в София - Garitage Park – Сгради 
A и B, Space Tower, Advance Business Center - 
Сграда 1, Sofia Office Center и Mobi Art Office 
Building. Най-голяма е концентрацията на офи-
си в строеж в района на бул. Цариградско шосе - 
42%, зоната около Бизнес Парк София - 29%, а в 
района на „Парадайз Център“ е 16%. 

Навлизането на нови компании с бъдещи 

перспективи за развитие засилва интереса към 
по-малките по площ офис пространства, което 
може да се каже обръща тенденцията от пос-
ледните няколко години да се наемат простран-
ства в границите от 3000 до 5000 кв. м.. Тази 
промяна в търсенето от страна на наемателите 
трябва внимателно да бъде разгледана и осмис-
лена от страна на инвеститорите, които внима-
телно да анализират и правилно да преценят 
нуждите и потребностите на бъдещите си кли-
енти. Все повече нарастват споделените офис 
пространства, надхвърляйки 40 хил. кв. .м за 
столицата. (Cushman & Wakefield Forton, 2019) 

По данни от анализ на компанията MBL 
(2020) за 2019 г. съществуващите бизнес сгради 
в София са с обща площ от 2.14 млн. кв. м., като 
само през календарната година са въведени в 
експлоатация нови 180 хил. кв. м., а площите в 
строеж за годината са 375 хил. кв. м., което е с 
15% по-малко от въведените през 2018 год. 440 
кв. м.. Наетите площи са 110 хил. кв. м., като за 
справка година по-рано те са били 140 хил. кв. 
м., а през 2017 г. 150 хил. кв. м.. Това забавяне в 
наемането на офис площи съчетано с двойно 
повече въведените в експлоатация пространства 
в сравнение с миналата година води до по-голям 
дял на свободните бизнес имоти около 9,8% от 
общата площ или близо 210 хил. кв. м., докато 
година по-рано те са били 8,5% (167 хил. кв. м.).  

Анализът затвърждава очерталата се тенден-
ция през последните няколко години за лидерс-
твото на IT сектора в наемането на офис площи, 
като техният дял за годината е 43%, следвани от 
изнесените центрове за споделени услуги с 25%. 
Наемните цени на офис имотите от клас А и 
клас Б запазват нивата си от последните две го-
дини, като тези при най-високият клас варират 
между 12 и 15 евро на кв. м., а при клас Б са ди-
апазона между 8 и 11 евро на кв. м.  

Друго проучване на MBL (2019) сред 100 
компании, наематели на 274 хил. кв. м. офис 
площи в столицата сочи, че фирмите планират 
разрастване на персонала си през следващите 
две години, като нагласа за растеж имат 69% от 
анкетираните. Увеличение с над 25% на служи-
те си планират да направят около 20% от запи-
таните, докато почти половината 48% предвиж-
дат разширяване на персонала си до 25%. Почти 
всички от попадналите в проучването компании 
(близо 90%) разполагат с резерв от незаета офис 
площ за служители като той достига средно за 
всички до 16%, при IT той е до 26%, докато в 
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сферата на професионалните услуги около 9%. 
Тези данни по никакъв начин не влияят на ком-
паниите да планират увеличаване на наетите 
площи през следващите години в границите от 
10 до 30% на година. Сред най-предпочитаните 
локации според анкетираните е районът на „Ло-
зенец – Хладилника“, като 76% от анкетираните 
посочват зоната около „Парадайс център“ като 
подходяща за техните нужди, следвана от цен-
търа на София с 73% и „Изток-Изгрев“ с 57%, 
докато сред най-нежеланите попада районът 
около летище София с едва 7%. 

3. Непредвидената пандемия през 2020 г. 
и новите предизвикателства 
пред бизнес имотите 
Анкета на Cushman & Wakefield Forton 

(2020) проведена през месец октомври сред 
компании с общо над 40 хил. служители в Со-
фия, показва че под 30% от персонала им рабо-
тят от офиса и едва 15% от фирмите възнамеря-
ват да върнат служителите си в офисите си от 
пролетта на 2021 г., като предпазна мярка за 
справяне с епидемията от коронавирус. Друг 
доклад на Cushman & Wakefield Forton (2020) 
съставен на база на проучване проведено в сре-
дата годината разкрива, че преобладаващата 
част от запитаните са смятали да върнат служи-
телите си на работа от офиса още от есента на 
същата година, но поради задълбочаването на 
епидемията предвидените предварителни сро-
кове биват променени.  

Заради създалата се ситуация компаниите, 
които на по ранен етап не са стартирали прего-
вори за увеличаване на офис пространствата си 
предпочитат да изчакат и да не сключват нови 
сделки за разширяване на бизнеса си през 
2020 г. Част от тях със сключени дългосрочни 
договори, които разполагат с повече незаето 
пространство и към момента не плануват нае-
мането на нови служители, търсят варианти за 
преотдаване на вече наети пространства, с цел 
да оптимизират разходите си. 

Анализите разкриват забавяне на пазара на 
офис имоти в следствие на епидемията, като са-
мо за третото тримесечие на 2020 год., той се е 
свил с близо 60% спрямо средните стойности за 
последните 5 години. Това до голяма степен е 
свързано и с очакванията, които са изразили ан-
кетираните, а именно в дългосрочен план делът 
на работа от вкъщи да се увеличи в сравнение с 
времето прекарвано от служителите в офисите, 

като 48% от наемателите планират да намалят 
площта на заеманите от тях офиси, а 44% да за-
пазят сегашният им размер. (MBL, 2020) 

За първите девет месеца на годината са 
сключени договори за наем на 32% по-малко 
офис площи, като в абсолютни стойности дос-
тигат до близо 74 хил. кв. м., докато за същият 
период година по-рано са били около 109 хил. 
кв. м.. До голяма степен сключените нови дого-
вори се дължат на финализиране на сделки в 
процес на преговори от преди епидемията за 
преместване на нова локация и за подновяване 
на изтичащи договори. (Cushman & Wakefield 
Forton, 2020) 

Незаетите офис площи през третото триме-
сечие на 2020 г. достигат до 11.4%, което е с 
близо 2% повече от делът им година по-рано, 
като се очаква този дял да нарасне до края на 
календарната година. Цените за наеми са успели  
да се задържат стабилни, без да има промяна от 
2019 год., но прогнозите са песимистични, зара-
ди очакваното пускане на пазара на нови офис 
сгради, което би оказало натиск върху наемите 
през следващите тримесечия в районите с кон-
центрация на такива проекти. Справка показва, 
че до края на 2020 год. се планира завършването 
на 100 хил. кв. м. нови офис сгради, като склю-
чените предварителни договори за отдаване им 
са едва 22%. (Cushman & Wakefield Forton, 
2020) 

Проучване на Colliers (2020) от началото на 
месец април проведено сред компании от фар-
мацията, логистиката, търговията, банкирането, 
ИТ и аутсорсинг сектора, показва че всички 
прилагат мярката за работа от вкъщи. Сред дру-
гите предприети действия от тях са съкращаване 
на персонала за 2% от фирмите, също 2% са на-
малили заплатите на служителите си, както й 
2% са закрилите филиалите си в България, като 
с най-голям дял от 5% са тези, които са спрели 
да заплащат наеми, режийни разходи и плаща-
нията към контрагенти. По-голямата част от ан-
кетираните са прилагали практиката за работа 
от вкъщи още преди въвеждането на мерките за 
превенция, като това се е отразило положително 
върху по-голямата част от участниците в анке-
тата - 82% са успели да я въведат за почти цяла-
та фирма, 16% за повече от половината служи-
тели, останалите 2% са я приложили за по-
малко от половината си екипи. Около половина-
та не отчитат съществено отражение върху биз-
неса им, но и също толкова е делът на очаква-
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щите тепърва негативно влияние, което да се 
прояви в следващите от 9 до 18 месеца. Про-
дължаването на работата дистанционно се очак-
ва да увеличи делът на компаниите, които да 
преустановят плащането на наеми, режийни 
разходи и към контрагенти на 14% и 7% ще е 
делът на тези, които ще намалят заплатите на 
служителите си. 

4. Иновативните офиси 
Дигитализацията е актуална концепция за 

много международни компании, като в Бълга-
рия най-често се среща в големите корпорации, 
докато до скоро мениджмънта на малкия и 
средния бизнес все още я подминаваше, разг-
леждайки я като ненужна инвестиция. Сега пан-
демията от COVID-19 неочаквано за всички 
промени познатата реалност и на много компа-
нии им се наложи да приложат хибриден модел 
на работа от офиса и дистанционно от дома на 
служителите си. Това предизвика управленския 
персонал да вземе бързи решения за ускоряване 
на автоматизацията и дигитализацията на ра-
ботния си процес и да премине към нови модели 
на работа. 

4.1. Виртуален офис 
Първият виртуален офис е създаден още 

1994 год. от основателят на The Virtual Office 
Ралф Грегъри2. Идеята се заражда поради лип-
сата на гъвкавост при някой бизнес модели, чи-
ето съществуване е възпрепятствано от липсата 
на подходящи офиси за тях. Основната идея е да 
се съчетаят дома и работната обстановка, така 
че да се избегне всекидневното пътуване, както 
й да се намали вредното въздействие върху 
околната среда. Сред предимствата са възмож-
ността за бързото му обновяване и разширяване 
при нужда, при това на ниска цена и без дългос-
рочни ангажименти за тази цел. Заплащайки са-
мо за пространство и комуникационна инфраст-
руктура, разходите за физически офис са сведе-
ни до минимум. (Hill, 2003) С развитието на 
технологиите се дава възможност на бизнеса да 
създава гъвкава работна среда за служителите 
си. Сред най-популярните офис услуги са: 

• Работно място алтернатива на домашния 
офис 

• Отдалечен достъп до офис оборудване 
чрез използване на интернет 

• Физически служебен адрес на престижна 
административна сграда, както и достъп до зак-

лючени пощенски кутии, позволяващи на кли-
енти и служители сигурно да си предават доку-
менти на хартия 

• Достъп до физически офис за използване 
на бюро или конферентна зала с различна чес-
тота в зависимост от фирмените нужди 

• Виртуален асистент 
• Гласова поща съхраняваща съобщенията в 

електронна среда и автоматични съобщения-
отговор до клиенти 

• Виртуален телефонен секретар 
• Рецепционист на адрес който да получава 

документи, пратки и доставки 
• Достъп чрез интернет до пълно офис обо-

рудване – факс, копирна машина, принтер, ста-
ционарен телефон и др. 

• Видео виртуален рецепционист 

4.2. Дигитален офис 
Дигиталният офис е инструмент, който се 

използва като портал за вътрешно фирмена ко-
муникация. (Richardson, 2017) Той разполага с 
различни функционалности, които могат да из-
пълняват съществени фирмени нужди: 

• База данни с информация за служителите 
на компанията – контакти, данни за позицията 
им, екипа им и прекият им ръководител. 

• Ежеседмичен бюлетин с вътрешни новини 
касаещи служителите 

• Достъп до фирмени придобивки, чрез 
улеснено подаване на заявления за използване 
на паркинг, допълнително здравно осигуряване, 
служебни карти и карти за спорт. 

• Улесняване на административните проце-
си свързани с управлението на човешките ре-
сурси 

• Изключване на употребата на хартиени 
документи 

• Възможност за персонализиране на диги-
талният офис според специфичните нужди на 
компанията 

5. Препоръки и съвети за безопасност 
в офис пространствата 
Продължаващата вече почти година епиде-

мия от коронавирус създаде една нова нормал-
ност, която накара голяма част от компаниите 
да преосмислят организирането на офис прост-
ранствата си, така че да се съобразят с здравната 
заплаха в бъдеще. Решенията са разнообразни, 
като сред най-елементарните са осигуряването 
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на предпазни средства и дезинфектанти за слу-
жителите, както и намаляването на гъстотата на 
хора в пространствата, чрез организиране на ра-
ботата с част от персонала в офиса и друга ра-
ботещата от дистанция, сменящи се с различна 
периодичност. На следващ етап се очаква да се 
преосмисли цялостната архитектура на офисите, 
като най-засегнати от това биха били споделе-
ните офиси, които не разполагат с достатъчно 
пространство, за да разредят работните си мес-
та, но в бъдеще те биха се оказали големите пе-
челивши поради липсата на желание от страна 
на компаниите да наемат дългосрочно офис 
площи за лично ползване, заради възможните 
следващи вълни на епидемията. Различни кон-
султантски компании и архитектурни бюра 
предлагат разнообразни възможни мерки за 
превенция (MBL, 2020) (Cushman & Wakefield, 
2020): 

• обособяване на зони на входовете на по-
мещенията, където да се проверява температу-
рата на служителите и посетителите  

• инсталиране на предпазни екрани, които 
да намалят риска от предаване на зараза по въз-
душно-капков път 

• еднопосочно движение в коридорите  
• осигуряване на възможност за повече ес-

тествена вентилация, която се оказа ключова за 
предотвратяване на разпространението на 
COVID-19. 

• Cushman & Wakefield (2020) предлагат ва-
риант, при който всеки служител използва хар-
тиена подложка върху бюрото си, която в края 
на работния ден изхвърля - като по този начин 
се намалява разпространението на вируса върху 
повърхностите в помещението 

• въвеждане на висококачествени офисни 
системи за климатичен контрол 

• увеличаване на полезната площ на работ-
ните бюра и увеличаване на дистанцията между 
тях 

• преосмисляне на концепцията за отворе-
ния офис и частично връщане на обособените 
работни пространства 

• повече и/или по-широки стълбища като 
алтернатива на проблемните от гледна точка 
спазване на социалната дистанция асансьори 

• работещите на по-ниските етажи да полз-
ват стълбищата, а тези с офиси на по-високите 
етажи да се придвижват асансьор 

• в сградите с повече асансьори да се опре-

делят конкретни, предназначени за ползване в 
едната или в другата посока 

• инсталиране на интелигентни асансьори, 
задвижвани с гласови команди или чрез мобил-
ни приложения.  

• създаването на т.нар. безконтактни офиси 
от компаниите, елиминирането на необходи-
мостта служителите да натискат бутони из офи-
са може да включва и дистанционно управление 
(чрез смартфона) например на кафе машините, 
оборудване на конферентните зали с гласово ак-
тивирани технологии за контрол на осветление-
то, аудио- и визуалната техника, повече плъзга-
щи се врати и жестово управление на водата в 
санитарните помещения. 

Заключение 
От направеният анализ на пазара на офис 

имоти в София може да се заключи, че той се 
характеризира с особена динамика, която до го-
ляма степен се влияе от два типа фактори – 
външни и вътрешни. Сред външните фактори 
попадат световната икономическа и здравна об-
становки, ясно се вижда как една криза не под-
минава България, а напротив успява, както да 
свие чуждестранните инвестиции до минимум, 
така и да намали родните такива и да създаде 
траен „вакуум“ на сделките в сектора. Много 
по-голям се оказва делът на вътрешните факто-
ри, които оказват негативно влияние. На първо 
място може да се постави дългогодишната лип-
са на предлагане в сектора, на сгради от висок 
клас отговарящи на нуждите на голяма между-
народна корпорация, която би могла да открие 
свои филиал в страната или на купувачи в сек-
тора, които търсят инвестиционна сделка с 
очаквана печалба за фиксиран период от време. 
На второ място е забавилата се урбанизация на 
града и оформянето на бизнес зоните, които да 
имат капацитета да осигурят нужната площ, на 
която да бъдат разположени големите модерни 
офис сгради. На трето място, не достатъчната 
далновидност на инвеститорите, които сега сто-
рят, поради факта, че все по-малко са компани-
ите сключващи сделки на фаза строеж и трябва 
да се положат колективни усиля в колаборация 
с държавните институции за привличането на 
нови международни компании, които да стъпят 
на българския пазар. 

Безспорно 2020 година може да бъде отчете-
на, като една от най-слабите за последните бли-
зо 15 години, от към сключване на нови сделки, 
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както за нови собственици и наематели, така и 
за настоящи, които да желаят преместване на 
нова локация или увеличаване на използваните 
си площи. Функциониращите офис сгради пока-
заха липсата на подготовка и възможности 
адекватно да се отговори на случващото се, не-
успявайки да осигурят бързи адекватни инова-
тивни решения, чрез които наемателите им да 
запазят здравето на персонала си, без да се на-
лага да преминават изцяло или хибридно към 
работа от дистанция, но това е проблем й от 
световен мащаб, който се наблюдава й в редица 
други държави. 

Обявената епидемиологична обстановка и 
различните мерки въведени с цел опазване на 
човешкото здраве, поставиха голяма част от 
малкия и средният бизнес, както и някой от го-
лемите компании в страната, пред предизвика-
телството бързо да намерят изход от сложната 
ситуация в страната, въвеждайки дигитални ин-
струменти в ежедневното изпълнение на дей-
ността си. Това може да бъде определено като 
плюс, за тях, защото в бъдеще административ-
ните дейности и голяма част от работният им 
процес може да протичат в електронна среда, а 
това ще доведе до намаляване времето за из-
пълнението на рутинните задачи. 

Към настоящият момент, има започнато 
строителство на мащабни проекти от висок 
клас, което дава поводи да се очаква, че след 
овладяването на световната епидемия и преми-
наването към нормален начин на живот и рабо-
та, в сектора ще се наблюдава динамика и уве-
личаване на сключените сделки. 

Бележки: 
1 Световна икономическа криза, известна 

още като Световната финансова криза от 2007 – 
2008 година се определя като най-тежката фи-
нансова криза от 80 години насам. 

2 Ралф Грегъри е по-късно „Intelligent Office“, 
в Боулдър, Колорадо. 
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