Покупките на зелено и новото строителство доминират пазара на недвижими имоти
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През първото тримесечие имотният пазар в страната е във възход с нараснали обеми.

Купувачите търсят предимно нови жилища "на зелено", а инвеститорите предлагат
удобни схеми на плащане.

Периодът януари - март се характеризира с пълен превес на новото строителство,
което съставлява 90% от купените жилища и продължаващ силен интерес към покупки
на жилища в проекти в начален етап на строителство. Причините за това са по-ниските
цени на старта в сравнение с цените в напреднал етап на изграждане, както и
по-големия избор от налични апартаменти, с който купувачите разполагат.

Освен това инвеститорите все по-често предлагат гъвкави схеми на плащане с малък
процент самоучастие и доплащане с банков кредит при завършване на сградата.

Друга тенденция е, че купувачите разширяват периметъра си на търсене и се
пренасочват към квартали с нараснало предлагане при по-ниски цени.

Точно половината от закупените жилища са двустайни апартаменти, а 42% са
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тристайни. За разлика от предходни тримесечия, в началото на 2019 г. значително
нараства делът на купените тристайни жилища, докато покупките на двустайни - две
трети от общия обем сделки в миналото, намаляват. Брокерите обясняват това с
активността на семейства, които търсят нов дом за собствено ползване. Те са
стимулирани от наличното предлагане, както и от възможностите за покупка с кредит
дори и в сгради ново строителство.

Средната площ на купено жилище е 89 кв.м. – ръст с около 10 кв.м. спрямо последните
месеци на 2018 г. именно заради увеличения дял на тристайните апартаменти.

Очакванията на брокерите са годината да продължи и да завърши така, както е
започнала - с непроменящи се цени, налично предлагане, отлични възможности за
финансиране и цялостно усещане за зрялост и стабилност на имотния пазар.
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