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Треска за къщи
Темите в този брой на "Капитал дом" отразяват
краткия щастлив период, в който имотният пазар
се възстанови след карантината при първата
COVID вълна, а кривата на заразените в сегашната втора все още не беше рязко нагоре.
Пазарът на недвижими имоти се оказа относително "устойчив на вируси" (стр. 4) и за разлика от множество други остана
стабилен пред лицето на пандемията. Цените се задържаха, а
през септември месечният обем на сделките дори надхвърли
миналогодишния. Освен в София и пазарите в Пловдив, Варна
и Бургас се възстановиха от корона кризата (стр. 15). Принос за
всичко това имаше и фактът, че ипотечните кредити останаха
достъпни и използвани от масовия потребител (стр. 20). Все
пак спад в броя на сделките има - 10.4% за деветмесечието на
годишна база по данни на Агенцията по вписванията.
Краткосрочните и дългосрочните наеми бяха ударени сериозно от пандемията (стр. 9). Така че не е моментът да се купува
с цел отдаване под наем (стр. 14) – предлагането е голямо и
нараства, а доходността намалява. Въпреки всичко инвестициите в имоти остават без алтернатива (стр. 12), но към тях
трябва да се подхожда умно и с разбиране.
Така че, ако имате свободни средства, вместо да ги вложите в апартамент и да се занимавате с наематели, можете
ги инвестирате в по-добър и природосъобразен живот, т.е. в
извънградска къща. Тенденцията на бягство извън града (стр.
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28) е масова. Тя реанимира някои пазарни сегменти като този
на селските къщи. Освен това окрили цяла нова продуктова
линия на имотния пазар, която и бездруго беше започнала
да се развива покрай презастрояването и пренаселването на
градовете - извънградските жилищни комплекси с къщи в
строеж напоследък се роят. Това са мащабни и относително
сложни проекти, така че може да се каже, че, разтърсени от
корона кризата, строителните предприемачи отскачат на повисоко ниво.
За онези, които държат новият им извънградски дом да е
по техен личен вкус, разказваме какво трябва да се знае за
сглобяемите къщи (стр. 33) и през какво трябва да се мине, за
да си направиш сам къща (стр. 36).
Веднъж станал собственик на къща, пред човек се отваря
цял нов свят от теми и дейности в мащаби, нетипични за апартамента - за зелената декоративна градина (стр. 40), а не просто
за озеленяването на балкона, за перспективното отопление на
дома с термопомпа (стр. 45), а не просто с климатик.
И в двата случая е актуална темата за технологиите, които
може да помогнат да ограничите вирусите вкъщи (стр. 48). И
последно по ред, но далеч не и по значение – как да защитите
дома си от природни сили и човешки действия (стр. 23).
Боряна Генчева,
редактор на "Капитал дом"
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Устойчив
на вируси
Имотният пазар остана
стабилен на фона на
пандемията, която повали
много бизнеси
автор Калина Горанова
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Въпреки сериозното кихане
на икономиката, предизвикано от COVID-19, и пълното
разболяване на цели сектори пазарът на имоти се
оказа относително устойчив на вируси. За
съжаление на тези, които чакат по-добри
времена, за да предприемат покупка на
жилище, и за радост на инвестиралите успешно, а и на посредниците при имотите.
Статистиката на Агенцията по вписванията за деветте месеца на 2020 г. показва спад на сделките в страната от 10.4% в
сравнение със същия период на предишната година. След първоначалния ступор,
който настъпи в края на март и продължи
през целия април, динамиката постепенно
се завърна до нормалните преди кризата
нива, казват мениджърите на някои от
големите агенции за недвижими имоти
половин година по-късно. Въпреки спада
в обема на сделките цените не паднаха.
Това се обяснява основно с липсата на
доход от спестяванията в банки заради
ниските лихви и на разбираеми алтернативни възможности за инвестиции. Според
някои анализатори фактор е и намалялото
започване на ново строителство, което е основната движеща сила при предлагането,
като води до по-добро равновесие между
търсенето и предлагането и запазване на
ценовите нива. Данните за септември се
оказаха повече от розови за пазара на имоти с ръст средно за страната от 13% и цели
20% нагоре на броя на сделките за София.
Все пак и секторът на недвижимите
имоти не остана недокоснат от кризата.
Участниците в имотната търговия вече се
стремят към повече сигурност, казват от
пазара. Предпочитат завършени и готови
за нанасяне имоти или такива на финалната права. Купувачите дори са готови
да платят повече за тях заради неизвестността колко биха стрували ремонтът
и обзавеждането, а и колко време биха
отнели. Банките също завишиха някои
от изискванията си за отпускане на ипотечни кредити и по-специално частта на
самоучастието, но според данните на БНБ
кредитирането остава активно.
Затварянето на хора и бизнеси през
кризисните месеци предизвика някои раздвижвания в различните сегменти. Засили
се търсенето на имоти извън големите градове, които стават все по-атрактивни както защото помагат по-лесно да се понесе
една карантина, така и заради новата нормалност на работата от дистанция. Тоест
COVID-19 успя да спре съсредоточаването на купувачите в големите градове и да
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разпредели търсенето в различни райони
на страната. Засега е загадка дали тези
ефекти ще са дългосрочни.
Понижава се обаче интересът към наемане на офиси и магазини, като това дава
възможност на инвеститорите в тези сегменти за спекулативна печалба. От страната на губещите са и некачествените
имоти. Цената им според брокерите ще
продължава да пада, независимо какво
ще се случва с пазара, защото сградният
фонд се увеличава и купувачите ще имат
по-добър избор.
Големият въпрос остава колко устойчив
и рационален е бумът на пазара на имоти
сега на фона на многото проблеми в икономика и нелекото близко бъдеще при наемите. Или е симптом за нова, различна по
вид паника, подклаждана от фактори като
политическата и здравната несигурност и
недоверието от преминаване към еврото.

Ступор, спад и после бум
Статистиката на Агенцията по вписванията за деветте месеца на 2020 г. показва спад
от 10.4% на сделките за страната. В големите градове той е по-малък от средното
в национален мащаб - за София е 7.8%, за
Пловдив – 5.5%, а за Варна – 2%. Изключение прави Бургас с 11%
Това е финалната равносметка за един
доста бурен период. През трите карантинни месеца - март, април и май, активността
на имотния пазар падна средно с 38% под
нивата от предходната година. Най-тежък
беше април, когато беше регистриран 55%
срив на годишна база. През март намалението беше 27.5%, а през април - 30.7%.
Добромир Ганев, председател на Национално сдружение "Недвижими имоти",
отдава спада на ограничителните мерки,
които затрудниха процедурите около
сделките. "Търсенето и сделките се прехвърлиха в следващите месеци", казва той,
като отбелязва, че през лятото има ръст в
някои градове като Пловдив, Варна, Стара
Загора.
През летните месеци – юни, юли и август, активността започна да се възстановява. За периода сделките бяха средно
само с 0.5% по-малко, отколкото предишната година. През юни пазарът беше с 0.96%
под резултата от същия месец на 2019 г.
Юли беше най-силният летен месец за
имотния пазар в България - с ръст 2.6%.
През август сделките намаляха с 4.3% на
годишна база.
През летния период най-задълбочаващ
се беше спадът в броя на сделките в София
– от минус 1.68% през юни, през минус > 6
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"Адрес"

"Явлена"

VII – IX 2020 VII – IX 2019 Промяна % VII-IX 2020

VII-IX 2019

Промяна%

Борово

1072

1014

5.72%

1098

1075

2.1%

Витоша

1093

1029

6.22%

1009

958

5.3%

Гео Милев
Дружба
Иван Вазов

1295
896
1586

1265
842
1495

2.37%
6.41%
6.09%

1201
929
1715

1163
890
1644

3.3%
4.4%
4.3%

Изгрев

1545

1468

5.25%

1525

1454

4.9%

Изток

1558

1472

5.84%

1498

1415

5.9%

Красна поляна

835

798

4.64%

842

812

3.7%

1062

1004

5.78%

1098

1045

5.1%

1175

1132

3.80%

1091

1035

5.4%

1469

1408

4.33%

1532

1436

6.7%

769

732

5.05%

856

789

8.5%

Манастирски ливади

1098

1058

3.78%

1006

999

0.7%

Младост

1264

1232

2.60%

1118

1018

9.8%

Надежда

898

882

1.81%

814

785

3.7%

Обеля

749

706

6.09%

775

707

9.6%

Овча купел

942

892

5.61%

854

823

3.8%

Света троица

1013

972

4.22%

982

922

6.5%

Красно село
Кръстова вада
Лозенец
Люлин

Хаджи Димитър

925

875

5.71%

897

822

9.1%

Център

1512

1476

2.44%

1389

1286

8.0%

Яворов

1372

1298

5.70%

1625

1514

7.3%
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VII – IX 2020 VII – IX 2019 Промяна % VII-IX 2020

VII-IX 2019

Промяна%

5.26% през юли, до минус 9.99% през август.
От бранша го обясняват с по-силното
отражение върху сделките в столицата,
много по-активния инвестиционен пазар
там в сравнение с останалите населени
места и съответно падането от по-високо.
"Развоят на събитията през последните
месеци засегна този сегмент, защото много от хората с инвестиционни намерения
решиха да отменят или поне отложат покупките си. Това не означава, че другите
градове трябва да очакват спад, по-скоро
замразяването се усеща най-силно там,
където е било "най-горещо", казва Гергана
Тенекеджиева, изпълнителен директор
на "Адрес".
През септември пазарът се възстанови имотните сделки в страната се увеличиха с
13%, като ръст се наблюдаваше на всички
големи градски пазари. Най-положителните данни са за София и Пловдив – с по 20%
повече сделки.
Полина Стойкова, изпълнителен директор на Bulgarian Properties, дори очаква
сривът от паузирането на пазара да бъде
напълно наваксан до края на годината.
Тя обяснява септемврийския ръст с
новото строителство. То продължи и сега
Агенцията по вписванията регистрира
сделки, сключени преди време на зелено.
"Вече започваме да усещаме ефектите и
от изповядването на сделки във вече въведени в експлоатация комплекси, което
се случва доста активно през последните
месеци и смятам, че данните за третото
тримесечие потвърждават това", казва
още Стойкова.

Борово

1 236

1 227

0.75%

1 331

1 253

6.25%

Защо не паднаха цените

Витоша

1 105

1 024

7.89%

1 142

1 104

3.43%

Гео Милев

1 385

1 332

4.00%

1 342

1 346

-0.28%

Дружба 1
Иван Вазов
Изгрев

1 040
1 969
1 625

1 009
1 852
1 588

3.05%
6.32%
2.36%

1 149
1 964
1 732

1 109
2 035
1 789

3.64%
-3.49%
-3.24%

Изток

1 679

1 607

4.49%

1 693

1 792

-5.57%

966

939

2.79%

986

949

3.99%

Красно село

1 238

1 208

2.49%

1 302

1 278

1.85%

Кръстова вада

1 231

1 170

5.25%

1 255

1 251

0.31%

Лозенец

1 671

1 589

5.21%

1 747

1 777

-1.68%

Люлин 10

980

928

5.60%

999

979

2.00%

Манастирски ливади

1 113

1 092

1.92%

1 220

1 202

1.54%

Младост 4

1 193

1 145

4.22%

1 302

1 268

2.69%

Надежда 1

952

943

0.95%

1 004

970

3.50%

Обеля

836

763

9.68%

958

897

6.78%

Овча купел

970

930

4.24%

1 034

1 030

0.47%
4.84%

Въпреки катаклизмите в икономиката и
ръста на безработните цените на имотите
едва трепнаха. А прогнозите на анализаторите и купувачите, които от март до май
очакваха най-накрая да се случи дългоочакваният срив, не се сбъднаха. Според
Гaнев тази им устойчивост се дължи на
свиването на обемите на започнато ново
строителство. Спадът в София е 17% за
първо шестмесечие, за Варна е 12%, в Бургас е надолу с 34%, а общо за цялата страна
намалението е 15%. Това на свой ред означава намалено предлагане и съответно
по-малко натиск върху цените при едно
свиващо се търсене.
От пазара посочват още няколко обяснения. Основното са ниските лихви по
депозитите и липсата на спокойно място
за влагане на свободни средства. И традиционният интерес на българина към
имотите, докато останалите инструменти

Красна поляна 1

Света троица

1 102

1 063

3.67%

1 124

1 072

Хаджи Димитър

1 072

1 004

6.84%

1 101

1 081

1.84%

Център

1 599

1 530

4.46%

1 783

1 846

-3.40%

Яворов

1 943

1 934

0.48%

1 785

1 752

1.89%

* по данни от индексите PSPI

Източник: агенциите
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Търсенето в София
засега продължава да
изпреварва предлагането. Анализатори определят съотношението
им като 60 на 40 както
по отношение на новото строителство,
така и при вторичния
пазар.
за инвестиции остават все така непопулярни. Фактор са и ниските цени в София,
сравнени с другите европейски столици.
"Липсата на доход от спестяванията ни
кара да ги влагаме в имоти. Имотът предпазва парите от инфлационните процеси
посредством доходите от наеми, като недвижимите имоти са с най-високата доходност между всички познати инструменти
за инвестиции", казва Добромир Ганев.
В София има също така и работеща икономика и платежоспособно население и
всички тези фактори не позволяват на цените на имотите да се сринат. "Спад може
да има, ако притокът на преместващи се
българи към София намалее, а строителството на нови жилища и имоти продължи

да е с огромен ръст", смята Изабела Клисарска, изпълнителен директор на "Явлена". Или това, което в момента по-скоро се
наблюдава на пазара, е нормализиране на
ръста на цените.

Новото строителство
Въпреки че не може да се говори за ръст в
новото строителство, работата по започнатите нови обекти продължава. "В новото
строителство купувачите често са хора с
по-висока платежоспособност. По-млади
са, а младите купувачи търсят своята подобра среда за обитаване, включително
с подобни на тях по възраст и доходи съседи", казва Изабела Клисарска. Все пак
по отношение на новото строителство и
по-специално в по-ранните му етапи от
"Явлена" усещат известно разколебаване
у купувачите, което логично се дължи на
несигурността пред бизнеса във време на
икономически катаклизми.
"В такъв момент хората предпочитат да
намалят риска си въпреки по-атрактивните цени", казва Ганев. Доверието и интересът за покупка се увеличават значително
за имоти, притежаващи Акт 14 и Акт 15.
"Има известно нарастване на предпазливостта при покупка в много начален
етап или преди старта на строителството.
Но и тук добрите оферти, цени и име- > 8

К | МЕСЕЧНА ДИНАМИКА НА ОФЕРТНИ ЦЕНИ ПО КВАРТАЛИ В СОФИЯ
(юни - септември 2020 г. спрямо юни – септември 2019 г., евро/кв.м, динамика %)

Промяна Промяна Промяна Промяна
VII/VI
VIII/VII
IX/VIII
IX/VI

VI

VII

VIII

IX

Борово

1 313

1 260

1 392

1 363

-4.06%

10.52%

-2.13%

3.78%

Витоша

1 137

1 150

1 134

1 137

1.21%

-1.39%

0.24%

0.04%

Гео Милев

1 303

1 376

1 285

1 366

5.59%

-6.64%

6.32%

4.81%

Дружба
Иван Вазов
Изгрев

1 103
2 059
2 010

1 136
1 914
1 803

1 201
1 991
1 633

1 119
2 011
1 657

3.01%
-7.04%
-10.27%

5.65%
4.03%
-9.44%

-6.79%
1.01%
1.45%

1.45%
-2.31%
-17.55%

Изток

1 800

1 663

1 733

1 692

-7.62%

4.20%

-2.36%

-6.01%

Красна поляна

1 083

1 009

952

996

-6.88%

-5.65%

4.63%

-8.08%
-2.22%

Кръстова вада

1 341

1 321

1 273

1 311

-1.49%

-3.63%

3.01%

Красно село

1 250

1 230

1 280

1 253

-1.59%

4.07%

-2.08%

0.28%

Лозенец

1 756

1 690

1 886

1 677

-3.76%

11.60%

-11.12%

-4.54%

Люлин

1 018

1 008

1 005

984

-1.00%

-0.28%

-2.07%

-3.32%

Манастирски ливади

1 227

1 190

1 247

1 234

-3.06%

4.85%

-1.11%

0.51%

Младост

1 312

1 307

1 299

1 298

-0.37%

-0.68%

-0.01%

-1.05%

Надежда

1 041

991

1 018

1 006

-4.81%

2.71%

-1.14%

-3.35%

965

932

986

955

-3.40%

5.80%

-3.13%

-1.00%

Овча купел

1 035

1 046

1 034

1 023

1.10%

-1.12%

-1.06%

-1.09%

Света троица

1 189

1 121

1 147

1 110

-5.67%

2.35%

-3.23%

-6.57%

Хаджи Димитър

1 129

1 118

1 122

1 065

-0.98%

0.37%

-5.09%

-5.68%

Център

1 750

1 840

1 766

1 757

5.13%

-4.04%

-0.47%

0.40%

Яворов

1 862

1 722

1 941

1 592

-7.56%

12.73%

-17.99%

-14.54%

Обеля

Източник: ocenime.bg

КАК ДА СИ НАМЕРИМ АГЕНЦИЯ
ИЛИ БРОКЕР
из наръчника на Национално сдружение "Недвижими имоти"
> Агенцията и служителите й да
поставят интереса на клиента
пред собствения си.
> Да предоставят първоначална
пълна информация на клиента за последователността на целия процес
на сделката.
> Да държат потребителите информирани по време на процеса.
> Да имат опит на пазара.
> Да имат необходимите професионални знания и компетенции - това
означава управители, мениджъри и
брокери да притежават дипломи,
сертификати за завършени обучения и участия в професионални
семинари и конференции.
> Да притежават отлична репутация и препоръки от други клиенти.
Брокер се избира с предварително
проучване – също както личен лекар,
адвокат или зъболекар.
> Да използват само добри практики на пазара. Да не използват фалшива и заблуждаваща реклама. В договора ясно да са описани и изброени
задълженията на компанията. Да
липсват неравноправни клаузи, като
много често в посредническите договори се вписват клаузи, които са
в полза само на брокерската фирма.
Има и случаи, когато задълженията
на брокера не са ясни или липсват.
> Да си партнират с всички професионални компании на пазара. Тази
практика е изключително важна в
действията на компаниите, особено ако клиентът им е предоставил
ексклузивно представителство.
Тоест да поставят интереса на
клиента пред своя корпоративен,
като не "затварят" офертата или
търсенето с цел да получат двойна
комисиона.
> Агенцията да е член на Национално сдружение "Недвижими имоти",
което означава, че доброволно се е
подложила на единствената професионална регулация в бранша към
настоящия момент.
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В София в момента предлагането е малко по-слабо
от търсенето. Промяна в
поведението на продавачите няма – броят оферти
на пазара остава почти без
промени. Има лек спад в броя
на активните купувачи около 5% спрямо началото на
годината.
Гергана Тенекеджиева,
изпълнителен директор,
"Адрес недвижими имоти"

то на строителя и инвеститора помагат за
значително намаляване на недоверието.
Ставаме свидетели на много успешни проекти дори на етап старт на строителството. Същевременно продължава да няма
предлагане на жилища в завършени или
напреднали сгради - при тях изборът е
ограничен и в повечето случаи трябва да
се правят много компромиси. Освен това
цените са по-високи и купувачите предпочитат да изчакат година-две за построяване на новия им дом, вместо да правят
компромис", казва Стойкова.
За да има сделки, предприемачите променят схемите на плащане, които предлагат. Те стават по-гъвкави, има възможност
за изплащане на етапи, което улесня купувачите. Например плащане с по-голям
процент от баланса към Акт 15 и Акт 16,
когато е налично банково финансиране.
Тези промени бяха в ход и преди кризата,
но тя доведе до тяхното ускоряване.

Има ли място за инвестиции

Спад на цените може да има,
ако притокът на преместващи се българи към София
намалее, а строителството
на нови жилища и имоти продължи да е с огромен ръст.
Изабела Клисарска, управител,
"Явлена"

Липсата на доход от спестяванията ни кара да ги влагаме в
имоти. Недвижимите имоти
са с най-високата доходност
между всички познати инструменти за инвестиции.
Добромир Ганев, председател на
НСНИ и управител на "Форос"

Търсенето засега продължава да изпреварва предлагането. Анализатори определят
съотношението им като 60 на 40 както по
отношение на новото строителство, така
и при вторичния пазар. Гергана Тенекеджиева от "Адрес" не отчита промяна в
поведението на продавачите, като данни
показват, че броят оферти на пазара остава почти без промени. Лек спад има при
активните купувачи - около 5% спрямо
началото на годината. "Добри оферти на
правилни пазарни цени се продават за
дни. Същото важи и за комплекси ново
строителство, които съчетават в себе си
добро местоположение, качествен проект
и добри цени", казва Стойкова.
Основният дял в сделките в София остават жилищните имоти. Най-засегнат е
сегментът на инвестициите с цел отдаване
под наем на краткосрочен принцип, като
апетитите за централни градски имоти за
отдаване под наем значително са намалели. От пазара обаче не виждат промяна на
нагласите при инвестициите с цел вложение в имот за отдаване или за съхранение
на стойност. Според мениджъри някои
процеси даже стимулират това търсене
да продължава да бъде голямо - ниските
лихви по депозитите, недоверието от преминаване към еврото, политическата и
здравната несигурност.
"Покупките с инвестиционна цел винаги са били част от пазара на имоти: в
едната си част – с цел последващо отдаване под наем, от друга страна – с цел бърза
препродажба на по-висока цена. Ниша в

момента за такъв тип сделки има и смятам, че тя тепърва ще се разширява", казва
Изабела Клисарска.
Вече се забелязват и ясни признаци за
интерес към "проблемните" имоти, които
се появиха след настъпването на здравната криза – а именно магазини и офиси.
Интересът към покупка сега на такъв тип
имоти се окачествява от представители
на пазара като спекулативен, с цел да се
търси тяхната препродажба в по-добри
времена.

Извънградски новости
В резултат на месеците на карантина
идеята за къща на село придоби нов, подълбок смисъл, който ще се подхранва
допълнително и от възможността за
работа от дистанция. Или в момента се
наблюдава втора вълна на интерес след
тази на англичаните преди години, казват от пазара.
"Интерес има от много млади хора до
такива на 30 - 35 години, като той е засилен от година - година и половина", казва
Добромир Ганев. Това, което се забелязва сега, е, че се увеличава спектърът от
клиенти, включително в предпенсионна
и пенсионна възраст, които предпочитат
да изнесат битието си извън големия град.
Интерес към покупка на околоградски
къщи и парцели според повечето представители на пазара не замества този към
апартаментите в града, а на тях по-скоро
се гледа като на алтернативно място за
уединение. От опцията за второ жилище
се интересуват основно хора, които имат
тази възможност.
Най-търсени са имотите в радиус около
40-50 км от големите градове и по-специално София, основно в източна посока, в
населените места около двете магистрали и с бърз и лесен достъп до градската
част. Пазарът се раздвижва от множество
проекти за къщи в затворени комплекси
в околните на София райони като Лозен,
Владая, Бистрица. Интерес привличат и
апартаменти в комплекси близо до София
по магистралата или към Боровец.
Предлагането на този пазар е по-специфично, като цените варират в много
широки граници. Много от имотите например са на добри локации, но изискват
да бъде съборена старата постройка и да
се издигне нова. Повечето възможности
обаче са активирали повече купувачи, които желаят да притежават повече от един
имот. А очакванията са тази тенденция
да остане устойчива и през следващите
няколко години.
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Airbnb
и други
загуби

Shutterstock

Пандемията
удари и
краткосрочните,
и дългосрочните
жилищни наеми

Докато при покупко-продажби на имоти спадът в
сделките вече е преодолян, а цените останаха
стабилни, при наемите
COVID-19 успя да сгъсти облаците.
С разразяването на пандемията наемният пазар в София, а и в повечето големи
градове на страната усети няколко труса.
Първият дойде с приземяването на авиацията и чуждестранния туристически
поток от хора в София и удари директно
краткосрочния пазар и имотите, предлагани през Airbnb и Booking. А към това се
прибави неизвестността по отношение на
бъдещата учебна година за студентите.
Последва срив в сегмента на търговските площи. А тепърва ще се усетят и
трайните резултати при офис площите. Прогнозите за последните са, че се
очертават сериозни промени, като цели
сгради останаха празни през по-голяма
част от тази година.
Бизнесът с краткосрочните наеми се
оказа един от първите, пострадали от
кризата. През последните години голяма
част от жилищните имоти на атрактивни
локации бяха купувани именно с такава
цел и брокерите сега отчитат две неща.
Някои от собствениците, чийто основен
доход е идвал основно през този канал,
бързо са се освободили от част от своите
имоти. А други са ги пренасочили към
пазара на дългосрочните наеми, "намалявайки очакванията си за доходност за
сметка на относително по-голяма заетост", казва Изабела Клисарска, изпълнителен директор на "Явлена". Според
Гергана Тенекеджиева, изпълнителен
директор на "Адрес", предпочелите втория вариант са повече от първите, като

Д

автор Калина Горанова

това показват и анализите на Bulgarian
Properties. "Възможно е част от тези собственици да възнамеряват да се върнат
към първоначалния си план, след като
икономическата ситуация се балансира",
казва Гергана Тенекеджиева.
Наемният пазар се възстановява побавно от този на покупко-продажби. Това
е разбираемо заради невъзможността да
се пътува, както и поради факта, че много

хора работеха от домовете си, много често
извън София, както и че много се обучаваха онлайн. Преминаването на имотите от
сайта на Airbnb към дългосрочната писта
обаче е довело до по-голямо предлагане
на наемния пазар. А това наред с намалялото търсене - и до лек спад на наемните
цени. "В жилищния сектор се наблюдаваха различи процеси на намаляване на
вече договорени наеми, а така също и на
предсрочно освобождаване на вече наети
имоти", казва Изабела Клисарска.
На пазара обаче в последните седмици
наблюдават раздвижване в жилищния
сегмент на наемите. До голяма степен
това е предопределено от започването
на учебната година присъствено – както
за ученици, така и за студенти. Тоест в
момента има нова активизация, като не
липсват и случаи на надценяване на пазара от страна на наемодателите.
"Относителен дял от новите оферти
е със завишени и надпазарни цени на
фона на непроменените и дори по-ниски
бюджети на наемателите и по-слабото
търсене. Това затруднява реализирането
на имотите и отваря ножицата между
търсенето и предлагането", казва Гергана
Тенекеджиева.

К | СРЕДНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА ЖИЛИЩА ПО КВАРТАЛИ В СОФИЯ
(офертни, евро/кв.м, динамика %)

Динамика по месеци
VI.20

VII.20

VIII

IX

Трето тримесечие
Промяна %*

VII-IX
2020

VII-IX
2019

Промяна %

Борово

5.37

5.34

5.25

5.44

1.28%

5.35

5.80

-7.81%

Витоша

5.94

5.64

6.00

5.88

-0.99%

5.84

5.69

2.55%

Гео Милев

5.34

5.40

5.26

5.44

1.92%

5.37

5.44

-1.27%

Дружба
Иван Вазов
Изгрев

5.20
6.66
7.03

5.86
5.74
7.63

5.48
6.35
8.38

5.12
6.18
6.84

-1.54%
-7.11%
-2.73%

5.49
6.16
7.51

5.35
6.03
7.11

2.46%
2.14%
5.64%

Изток

6.80

7.05

7.35

6.72

-1.17%

7.02

7.35

-4.53%

Красна поляна

5.97

4.81

4.90

4.77

-20.04%

4.82

4.79

0.60%

Кръстова вада

6.40

6.86

6.48

6.33

-1.22%

6.57

6.91

-4.82%

Красно село

4.94

5.17

5.63

5.58

12.93%

5.45

5.33

2.16%

Лозенец

6.28

6.44

6.57

6.41

2.10%

6.47

6.46

0.21%

Люлин

4.64

4.68

4.79

4.85

4.61%

4.77

4.74

0.71%

Манастирски ливади

6.00

5.95

6.20

6.01

0.14%

6.06

5.88

3.18%

5.72

5.68

5.56

5.64

-1.31%

5.63

5.89

-4.32%

Надежда

5.36

4.98

4.81

4.96

-7.46%

4.93

4.97

-0.79%

Обеля

4.03

4.29

4.82

4.46

10.65%

4.48

4.07

10.05%

Овча купел

4.99

4.92

5.18

4.93

-1.36%

5.00

4.89

2.29%

Света троица

4.85

5.14

5.29

4.81

-0.93%

5.06

5.16

-2.03%

Хаджи Димитър

5.00

4.90

4.63

5.14

2.68%

4.93

4.98

-1.11%

Център

6.58

6.55

6.78

6.58

-0.09%

6.64

6.61

0.38%

Яворов

5.84

5.42

6.58

5.54

-5.09%

5.80

6.56

-11.58%

Младост

*Септември спрямо юни 2020 г.

Източник: ocenime.bg

T : +359 2 489 9 777
WWW.RESIDENTIALPARK-SOFIA.COM
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Инвестициите в
имоти са почти
без алтернатива
За успешна инвестиция трябва да се
предпазим от грешно избрани моменти за
покупка или продажба, грешно определена
цена и от грешен, т.е. слабо ликвиден, имот
автор Георги Павлов

Инвестициите в недвижими имоти са се утвърдили като надеждни и
дългосрочни през хилядолетията и интересът
към тях остава постоянен. Времена на
икономически и политически промени
като днешното създават нови възможности и нови рискове.
При имотите и доходността, и рискът
са умерени. За няколко месеца цените
нито ще се удвоят, нито ще спаднат
драстично. В най-тежката криза ценовият спад на българския пазар беше 40%.
Въпреки това за последните 20 години
цените са се повишили четири-пет пъти.
Освен че цените на имотите нарастват,
при отдаване под наем те могат да носят
и редовен доход.
Доходността ще е по-ниска и по-висока
в зависимост от това дали имотът е купен
в пика или в дъното на цените. В дългосрочен план може да бъде гарантирана
при спазване на няколко прости правила,
които дават възможност за правилно определяне на цената и правилен избор на
имот. А и в общия случай тя ще е по-добра
от минималната доходност на банкови
депозити, с която трябва да свикваме.

И

Shutterstock

Защо да се инвестира в имот
Краткият отговор е "защото е вложение,
което разбирам и което генерира доход".
По света има и други доказани инвестиции, но те не са налични или не са добре
познати в България. Такива са инвестициите в акции и облигации, но светът на фондовите пазари става все по-неразбираем.
Светът на криптовалутите винаги е бил
такъв. Може да се инвестира в застрахо-

вателни продукти, в чужд малък бизнес
и т.н. Поради ниската степен на информираност за тези възможности рискът, който
бихте поели, може да се окаже по-голям
от този при покупката на недвижим имот.
И ако нямате бизнес, който разбирате и
който може да поеме нови инвестиции,
имотите са почти без алтернатива.
Ключово за инвеститора е да не разглежда покупката на имот като алтернативна форма на депозит. Така ще се
справи по-лесно с паниката при първите признаци за загуба. Страхът може да
доведе до бърза продажба на всяка цена
в момент на спад на цените, а това не е
добро решение.
За да генерираме печалба при покупко-продажба, трябва не просто да купим,
отдадем под наем и продадем, но и да го
направим с познание за състоянието на пазара. За да успеем, трябва да се предпазим
от грешно избрани моменти за покупка
или продажба, грешно определена цена
и от грешен, т.е. слабо ликвиден, имот.
Всичко това изисква постоянно наблюдение. Ако правите сделки всяка година,
ще се справите сами. Но ако излизате на
пазара веднъж на пет, десет или петнадесет години, по-добре е да използвате
консултант. Доверете му се чак след като
проверите дали е компетентен, дали защитава интересите на клиента си и дали
ви разбира. Консултантите са различни и
да се намери точният е не по-малко трудна задача от това да се открие точният
имот. Вложете време и усилия в избора
на съветник по сделката и дадената комисиона ще ви се отплати многократно.
Въпросът "Защо да инвестираме в имот"
има и по-детайлен многокомпонентен отго-

13
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чиви и с тенденция за ръст. И обратно
– ако купите жилище в квартал, където
ще има много нови сгради, цените поскоро ще се задържат.
Златното правило е: кварталите с високи цени винаги си остават квартали с
високи цени.
Доходността от отдаване на жилища
под наем на годишна база е около 4-5%.
В София не е проблем да се постигне,
защото търсенето на апартаменти под
наем е високо, особено близо до зоните
с офис сгради. Затова и е много по-лесно е да намерите наемател за двустаен
апартамент в "Младост", отколкото за
четиристаен в "Лозенец".

Вечният въпрос за цените
Вечният въпрос при имотите е за цените. Купувачите питат кога ще започнат
да падат. Продавачите се интересуват
кога ще се качват. Винаги една от двете
страни има повод да задава въпроса с
години. Може би се питате на кой етап
от тази цикличност се намираме в момента. Отговорът е: Цените на имотите в
България се определят от банките - колко
ипотечни кредити ще дадат и на каква
лихва. Засега те дават почти по 1 млрд.
лева на тримесечие с лихва под 3%, а
това е знак, че цените на този етап няма
как да се понижат. Докога ще е така знае
само Европейската централна банка във
Франкфурт, а тя казва: още дълго.
Не забравяйте – в период на криза
цените на едни имоти падат повече от
други. Най-слабо е понижението в луксозния сегмент. Панелните апартаменти
"страдат" най-много.
Инвестицията в жилище в малък и
предпочитан квартал е умен ход въпреки
по-високата стойност, която ще платите
първоначално. В подобни райони няма
много място за ново строителство, предлагането е ограничено, цените са устой-

да се ползва, за да бъде инвестицията
по-печеливша.

С каква сума

Уловката може да бъдат невидимите разходи или времето, в което няма приходи
от наем. Трябва да се предвиди периодът,
в който имотът ще стои празен, а също и
дали има необходимост да се ремонтира
непосредствено след покупката и преди да влязат наемателите. Също: Какви
ще са разноските по този ремонт? Какви
наематели ще откриете и колко бързо?
Ще бъдат ли те коректни? Колко време
ще останат в имота? Какъв ремонт ще е
необходим след тях?
Преценете и дали парите няма да ви
потрябват неочаквано. Добре е да можете
да купите, но след това да реализирате
продажбата, когато е най-изгодно, а не
когато сте поставени под натиск. Тенденцията на спад на цени може да продължи
две, три или пет години. В този период
трябва да имате други, "бързи" пари.

По отношение на сумата, която ще се
вложи – 10 хил. евро не биха ви стигнали за апартамент нито в "Лозенец", нито
в "Люлин". Ако свободните ви пари са
толкова, по-добре обмислете други варианти. Можете да купите купите гараж в
София. Изключително търсени са предвид ограничените места за паркиране.
Доходността при гаражите се движи в
границите на 7-9%.
Ако разполагате с около 50 хил. евро,
бихте могли да потърсите ателие или таван. При тях доходността е идентична
с тази при стандартните апартаменти.
Що се отнася до офисите и магазините,
все още е рано да се каже какво ще се
случи, когато премине COVID вълната.
Малкият самостоятелен офис, изглежда,
пасва на българския национален манталитет и няма признаци необходимостта
от него да изчезне. Доходността, която
търсите при покупката на магазин, трябва да компенсира рисковете от подобен
ход, а те са по-големи.

В какво да инвестирам

Моят съвет

Стабилност има при жилищните имоти
в големите градове с развиваща се икономика и без спад на населението. Но
тя не е гарантирана при всички имоти.
Апартхотелите в курортите например са
доказателство за това. Те са нов клас имоти и ние не познавахме рисковете от инвестиция в тях. Какви са те е най-видимо
в Банско, където легловата база надскочи
капацитета на ски зоната и цялостния
туристически потенциал в града. Някои
проекти останаха недостроени "призраци". Други бяха завършени, но не успяха
да намерят клиенти.
Инвестирайте в това, което разбирате. Проучете пазара – откъде ще минава
метрото или новият булевард, какви работни места се откриват в района (в скъпи офис сгради или в депо за отпадъци).
Какъв друг потенциал на района може

Най-ликвидни и съответно най-сигурни
за инвестиция са апартаментите в малки
желани квартали, по възможност в центъра или в райони, граничещи с него. За
наематели следва да търсите хора, които
ще останат поне между две и четири години, не очакват скоро деца и не са напът
да купят собствен имот. Те трябва да са
отговорни и с отношение към собствеността, за да стопанисват добре вашия.
Подобно жилище е изключително добър актив и ако разполагате с такова, не
бива да го продавате освен на неприлично
висока цена. Може да се случи такава да
ви предложи човек, който живее наблизо
или по някаква причина държи да има
имот на точно тази локация. Получите ли
такова предложение - не го отхвърляйте.
Винаги ще намерите следващ имот за
добра инвестиция.

Подводни камъни
вор. Този тип инвестиция е възможност за
реализиране на печалба в няколко направления. Отвъд покупко-продажбата се крие
поле от възможности, които собствениците
често недооценяват. Още при сделката е
добре да прецените кои доходи са приоритетни във вашия случай - текущите от
наем, реализираните при продажба или
комбинация от двете. В този смисъл преценете какво очаквате и какво искате да
постигнете с тази инвестиция.

Цените на имотите в
България се определят
от банките - колко ипотечни кредита ще дадат и на каква лихва. На
този етап няма как да
се понижат.
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Покупката на имот с инвестиционна цел отдаване под наем според мен е
много рискова, докато не
премине COVID кризата.
Голям е рискът инвеститорът да не постигне целта си – да получи приходи от
наем, защото има немалък шанс имотът
да стои празен още месеци. В тази особена
ситуация сферата на наемите се оказа найзасегната и ще продължава да е такава
– основно откъм офиси и търговски площи, но реално и при жилищните имоти.
Свидетели сме как наемите от няколко
месеца насам отчитат спад средно 7-12%
спрямо края на 2019 г. Това се случва във
всички сегменти освен логистиката, където има търсене, най-вече заради интернет
търговията.

П

Колебания при търсенето
Жилищните наеми в София и в големите
градове се движат от три основни категории хора: идващи в града на работа,
студенти и млади хора или семейства,
които искат да живеят самостоятелно. И
трите категории се стремят да си купят
жилище, тоест на даден етап да излязат
от наемния пазар.
Мнозина отидоха да работят home
office, а други напуснаха жилищата си и
искат намаление на наема. Големи международни компании удължават работата
от вкъщи до март. Университетите също
работят частично присъствено и частично
онлайн. Логично е мнозина да се върнат в
родните си места и да учат оттам, макар
че ще има и студенти, които ще се опитат
да запазят договора си за наем, както и
такива, които ще останат, защото работят
в София – за да се издържат, докато учат.

Ръст на предлагането
и спад в доходността
От друга страна, предлагането на жилища под наем е голямо и се увеличава.

Не е моментът
да се купува с цел
отдаване под наем
Предлагането е голямо и
нараства, а доходността намалява
Апартаментите, които бяха предназначени за краткосрочно ползване през Airbnb
и Вooking, в момента са прехвърлени на
пазара за дългосрочно наемане. През миналата година и през първите месеци на
тази доста хора купиха имоти за инвестиции. Те са по-скоро ново строителство
и е необходимо време за довършителни
работи и обзавеждане, а ако са старо – за
ремонт. Това са още жилищни единици,
за които е въпрос на време да излязат
на пазара.
Тук стигаме до ключовия момент с доходността. Ако се сравни средната наемна
стойност на дадено жилище и се съпостави със средната продажна цена за района, се вижда, че доходността намалява.
За приемлива доходност при жилищата
приемаме стойности в диапазона 5.5-6.5%.
Към настоящия момент според наши изчисления доходността е около 5%. Това
означава, че ако жилище за инвестиция е
закупено с кредит, погасяването на кредита при по-високата доходност ще отнеме
около 17 години, докато при отчитаната
сега този срок нараства на 20 години, без
да включваме риска от неотдаване на жилището под наем. Именно по тази причина в такъв пазарен момент е рисково да
се купува имот с цел отдаване под наем,
особено ако за това е ползван ипотечен
кредит. Оправдано е, ако става дума за
покупка на първи дом или поради други
жилищни нужди, но след добра преценка
относно цената.

Натиск върху цените
В началото на кризата мнозина си казаха,
че цените за продажба на имотите ще паднат. Но нямаше нито икономическа, нито
социална логика това да се случи заради
карантина от три месеца. Новото строителство обаче продължава и на пазара
излизат нови и нови жилищни единици,
които по някакъв начин трябва да се реализират. Говоря за проектите в по-напред-

нал стадий, а не за тези в ранен етап. Освен
това на вторичния пазар предлагането
нараства. Хора, купили за инвестиция, в
момента не могат да намерят наематели и
започват да се питат дали да не продават
сега, когато цените са по-високи от нивата,
на които са купили.
Така че под натиска на нарастващото
предлагане цените постепенно ще започнат да се променят. Освен това хората вече
правят сериозна преценка на ситуацията
– какъв апартамент и къде ще им трябва.
Дали, ако ще работят от вкъщи, няма да
им е необходима и още една стая допълнително и пр.
Инвеститорите в ново строителство са
по-гъвкави в ценообразуването, наблюдавайки внимателно ситуацията на пазара.
Вторичният пазар все още не се е пречупил по отношение на цените, но това е
въпрос на време. Тук е добре да отбележим, че мечтаните от всички, които имат
намерение да купуват, сривове в цените не
се очакват. Цените у нас все още са ниски
в сравнение с тези в другите европейски
държави, поддържат сравнително стабилни нива през последните две години (без
сериозни флуктуации), което означава, че
днес това са адекватни пазарни стойности.

Ако имаш пари в банка
Има обаче и друга мотивация за покупка
на имот. Ако имаш свободни пари в банка,
сега те не носят никаква лихва. Ако не са
достатъчни, цената на кредита в момента
е много ниска, макар че банките повишиха
изискванията си, и това кара хората да се
замислят колко точно кредит да вземат.
От тази гледна точка инвестицията в имот
е удачна, защото българинът няма много
алтернативи. Фондовите борси и различните други финансови и инвестиционни
инструменти не са особено познати на редовите клиенти и затова е малък делът на
хората, инвестиращи в тях свободните си
парични средства.
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Пазарите в Пловдив, Варна и
Бургас се възстановиха от
корона кризата

Пазарите на Пловдив,
Варна и Бургас - трите
най-големи града след София, растат като цени на
жилищата и през деветте
месеца на 2020 г. запазват обеми от сделки, сходни с миналата година. Това сочат
данни от индексите PSPI, предоставени
специално за "Капитал дом".
"На база на данните можем да заключим, че трите градски пазара успяха да
се възстановят от корона кризата и от
прекъсването на пазарната активност,
която тя предизвика, и посрещат новия
сезон с активни пазари и добро съотношение на търсене и предлагане", коментира
Полина Стойкова, MRICS, създател на
индексите и автор на статиите за трите
пазара.
Тя има над 17 години опит в сферата
на недвижимите имоти. Изпълнителен
директор и съсобственик е в Bulgarian
Properties. Освен това е квалифициран
експерт в областта на имотните анализи
към RICS (Royal Institution of Chartered
Surveyors) и автор на първите научни
публикации за имотния пазар в България.
Индексите PSPI имат за цел е да представят пълна и точна пазарна картина за
жилищните имоти в цяла България. Те
се базират на подробна методология и
обхващат всички видове жилищни имоти.
Пазарните данни от тях намират различни приложения - за индексна портфейлна
преоценка на жилищни активи, автоматизирани оценки и редовни пазарни доклади. Повече информация за индексите
- на https://www.pspi.bg/.

П
ПОЛИНА СТОЙКОВА,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР,
BULGARIAN
PROPERTIES

К | ГОДИШНО ИЗМЕНЕНИЕ
на жилищните цени към 3-то тримесечие, %

Пловдив
Варна
Бургас

4.71%

2.07%

2.57%
Източник: PSPI Property Indices, 2020
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Стабилни
цени и връщане
към растеж
в Пловдив
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Източник: PSPI Property Indices, 2020
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Източник: PSPI Property Indices, 2020
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Вторият по големина градски пазар в България след
София с близо 10 000 сделки
за деветмесечието запазва
стабилност на цените през
2020 г., а тенденцията от изминалото тримесечие е за възвръщане към растеж.
Данните от индексите PSPI сочат, че за
пръв път през третото тримесечие на 2020
г. средната цена на жилищата в Пловдив
премина границата от 800 евро на кв.м и
достигна 808 евро на кв.м.
Пловдив е с най-голямо регистрирано
нарастване на цените през третото тримесечие сред трите най-големи града след
София. То е в размер на 4.7% на годишна
база. Така градът все по-осезаемо компенсира разликата в цените спрямо другите
два големи града - Варна и Бургас, където
цените преминаха границата от 800 евро
на кв.м още в края на 2017 г. и началото
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евро/кв.м

Мараша

943

Център

936

Младежки Хълм

925

Каменица 1

924
846

Сточна гара

840

Филипово

831

Съдийски

822

Марица Север

808

Шекер махала

808

Каменица 2

798

Старият град

792

Гагарин

779

Западен

767

Христо Смирненски

764

Кючук Париж

761

Тракия

752

Захарна фабрика

732

Коматево

702

Въстанически

695

Южен

669 €
669

Остромила

652

Беломорски

634

Изгрев

628
537
Източник: PSPI Property Indices, 2020

на 2018 г.
По време на кризисните месеци на
извънредно положение и корона криза
цените на имотите в града се запазиха
стабилни, без спадове и с минимални нараствания под 1% на тримесечна база. От
третото тримесечие виждаме тенденция
за ускоряване на растежа. Пловдив беше
лидер по нарастване на цените през изминалите години. Особено бърз темп на
нарастване от близо 16% беше отчетен
през 2018 г. След това темпът на растеж
се забави и достигна до нива около 3-4%
в началото 2020 г.
Най-скъпи квартали, с цени над 900
евро на кв.м, са "Мараша", центърът,
"Младежки хълм", "Каменица 1". Найевтино се продават имотите в "Изгрев",
"Прослав", "Беломорски", "Остромила",
"Коматевски възел", "Южен" и "Въстанически".

Shutterstock

Кършияка

Прослав

автор Селви Селимовски,
"Явлена - Пловдив"

893

Централна гара

Коматевски възел

Какво се
търси около
Града на
тепетата?

П

През последните месеци наблюдаваме ръст на търсенето на къщи,
вили и имоти в района около Пловдив. Основен фокус са селата
Марково, Белащица, Брестник, Браниполе от Родопската яка, а и
от страната на Подбалкана – Войводиново, Труд, Скутаре, Ягодово,
Рогош и Катуница. Търсенията са насочени основно към имоти,
отдалечени на 10 - 15 км до 25 км от града.
Основните критерии за избор на нашите клиенти са около десет. Най-важните
са цена, разстояние от работното място и времето за пътуване до града, площ
и етажност на имота. Следват големина и форма на дворното място, водоснабдяване, канализация, съседство, преобладаващо население и не на последно
място – качествен интернет.
Търсят се къщи в ценовия диапазон от 15 000 до 200 000 евро, в зависимост от
състоянието на имота и бюджета на купувача. Интересът е както към луксозни
имоти, така и към стари сгради за реставриране или "модернизиране". Сделки
се случват основно на нива под 80 000 евро.
На пазара се предлагат повече нови и отлично завършени къщи и вили или
стари за основен ремонт. Средното ниво имоти, които са и на по-достъпни цени, са
в пъти по-малко в продажба. И точно при тях се разминават най-често бюджетите
на купувачите и офертните цени. Цените на старите къщи плюс предвижданата
цена за ремонт, от една страна, и качеството на строителството, дизайн и комфорт на новите вили, от друга, са пресечната точка между търсене и предлагане,
където се случват и най-много сделки.
Населените места до 15 км от града са средно гъсто населени и са обитавани
целогодишно. Повечето им жители предпочитат да не се местят в града. Тенденцията е обратната – настаняват се нови собственици, поради което и цените
на имотите растат. Колкото до по-отдалечените села – те са по-предпочитани за
почивки през уикенда или отпуски и по-малко за постоянно живеене от страна
на пловдивчани.
Инфраструктурата в тези селища се развива – в някои има канализация, а в
други тя е в процес на изграждане. Отоплението е индивидуално и обикновено
е на дърва, електричество или локално. В повечето села има всичко нужно за
пълноценен живот: магазини, училища, лични лекари и детски градини. Всички тези факти правят къщите извън Пловдив много търсени както от млади
семейства, така и от по-възрастни хора, търсещи нов дом.
С напредването на технологиите и заради епидемиологичната обстановка
от 2020 г. хората се насочват към дистанционна работа и искат да избягат от
натоварения градски живот и в същото време да бъдат мобилни при нужда.
Районът на Пловдив дава прекрасна възможност с голям избор на населени
места в радиус 10 - 20 км.
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евро/кв.м

Морска градина
Гръцка махала
Общината
ВИНС
Чайка
Спортна зала
Център
Червен площад
Операта
Централна поща
Чаталджа
Генералите
Нептун
Образцов дом
Окръжна болница
Бриз
Електрон
Завод Дружба
Базар Левски
Конфуто
Лятно кино Тракия
ЖП гара

1 473
1 321
1 235
1 231
1 089
1 085
1 054
1 035
1 025
1 015
1 009
987
986
971
966
939
938
917
909
886
884
876
875
868
860
860
852
845
826
823
804
802
799
790
770
768
767
764
750
742
728
708
706
693
693
690
652

ХЕИ

снимка Надежда Чипева

Зимно кино Тракия
Бизнес парк Варна
Военна болница
Левски
Цветен квартал
Гранд мол Варна
Младост 2
Младост 1
Автогара
Аспарухово
Колхозен пазар
Трошево
Победа
Изгрев
Погреби
Възраждане 2
Галата
Възраждане 1
Възраждане 3
Виница
Възраждане 4
Владислав Варненчик
Христо Ботев
Кайсиева градина

В

Умерен,
устойчив
темп на
нарастване
във Варна

II'2020

III'2020

III'2020

I'2020

II'2020

I'2020

III'2019

IV'2019

IV'2019

II'2019

III'2019

IV'2018

III'2018

I'2019

II'2019

I'2019

IV'2018

II'2018

I'2018

III'2018

IV'2017

II'2018

II'2017

III'2017

I'2018

I'2017

IV'2017

IV'2016

III'2017

II'2016

I'2016

III'2016

II'2017

I'2017

IV'2016

IV'2015

III'2015

III'2016

II'2015

II'2016

I'2016

I'2015

Варна е третият по големина
градски пазар в България с
реализирани 8850 сделки за
деветмесечието по данни на
Агенцията по вписванията.
През третото тримесечие на годината
Варна е един от областните градове с
най-големи ръстове на обемите от сделки
(7.12%), което дава основание да смятаме,
че жилищният пазар в морската столица
се възстановява и се връща към нормаИзточник: PSPI Property Indices, 2020
лен ритъм.
К
|
СРЕДНИ
ТРИМЕСЕЧНИ
ЦЕНИ
НА
ЖИЛИЩАТА
ВЪВ
ВАРНА
Данните от индексите PSPI показват,
евро/кв.м.
че през 2020 г. цените на жилищния пазар
във Варна запазват темпа на растеж, кой- 880
то поддържа през последните три години. 860
840
Растежът се забавя до 1.88% на годишна 820
база през второто тримесечие по време на 800
затегнатите мерки заради коронавируса 780
и веднага след това през третото достига 760
740
до 2.1%.
Цените във Варна нарастват с доста 720
700
по-умерен и устойчив темп в сравнение с
другите големи градове. През последните
няколко години този ръст се запазва между 2 и 3% годишно и показва стабилност
Източник: PSPI Property Indices, 2020
и устойчиво развитие.
К | ГОДИШНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЖИЛИЩАТА ВЪВ ВАРНА, %
Данните от индексите PSPI сочат, че
6
5.3
през третото тримесечие на 2020 г. средна4.9
5
та цена на жилищата във Варна достигна
4.5 4.0
860 евро на кв.м.
4
Най-скъпи квартали, с цени над 1000
2.7
2.6 2.7 2.9 2.8 2.8 2.7
2.5
3
2.4
2.1
2.1
евро на кв.м, са централните градски ра2.0
1.9
2
йони Морска градина, Гръцка махала,
1.9
Общината, районът на ВИНС, "Чайка",
1
1.0
"Спортна зала", "Червен площад", Опера0
та, Централна поща и "Чаталджа". Найевтини са "Кайсиева градина", "Христо
Ботев" и "Владислав Варненчик".
Източник: PSPI Property Indices, 2020
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Забавяне
темпа
на ръст
в Бургас
К | СРЕДНИ ЦЕНИ НА ЖИЛИЩАТА
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след като
по цени
надмина
Варна

евро/кв.м

Център

1 115

Зорница

1 114

Лазур

1 060

Братя Миладинови

985

Славейков

869

Възраждане

849

Изгрев

842

снимка Надежда Чипева

Сарафово

746

Меден рудник - зона Д

602

Меден рудник - зона Г

594

Меден рудник - зона А

561

Меден рудник - зона Б

554

Меден рудник - зона В

543

Източник: PSPI Property Indices, 2020
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Данните от индексите
PSPI показват, че през
2020 г. цените на жилищата в Бургас нарастват с по-бавен темп от
предходните години. Още в началото
на годината ръстовете се забавят до
около 2% при стойности между 5 и 6%
година по-рано. Второто тримесечие на
годината и корона кризата са довели до
още по-осезаемо забавяне. През третото
тримесечие вече виждаме ускоряване
на растежа до 2.6% .
Средната цена на жилищата в Бургас през третото тримесечие достига
890 евро на кв.м и се задържа по-висока
от тази във Варна.
До началото на 2018 г. Варна водеше
по цени Бургас, но оттогава тенденцията се обърна. Бургас започна да изпреварва по темп на растеж и задържа повисоки средни цени от тези във Варна.
Най-скъпи квартали, с цени над 1000
евро на кв.м, са център са "Зорница" и
"Лазур", като веднага след тях се нарежда "Братя Миладинови". Най-евтино се продават жилищата в "Меден
рудник", като тази част от града се развива динамично с ново строителство и
инфраструктура.

Източник: PSPI Property Indices, 2020
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Сътресенията, причинени от
коронавирусната пандемия,
далеч не направиха купувачите на имоти по-сдържани,
съдейки по данните на БНБ
за ипотечното кредитиране на банките към
август. Отдръпването е било съвсем слабо
през април и май, за да се върне веднага
след това към обичайната си скорост от
около 300 млн. лв. на месец при практически замръзнали лихвени проценти.
Според банковия регулатор няма и влошаване при ипотеките. Нивото на лошите
и преструктурирани жилищни кредити
остава 6% от общо 11.5 млрд. портфейл, но
в условията на продължаващ до края на
годината мораториум върху плащанията,
който прикрива реалната картина.
Това показва, че нуждата от придобиване на имот и възможността за покупка сега
надделяват над евентуалните притеснения
за икономиката и опасността от спад на
доходите или безработица в близко бъдеще. Илюстрират и потребителски нагласи,
които не следват рационалната логика от
учебниците по икономика: вместо да изчакат да видят истинските поражения от
кризата, като през това време натрупат
ресурси за може би по-хубав имот, българите предпочитат да рискуват, за да не
изпуснат момента.
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COVID-19
не повали
имотното
кредитиране
Ипотечните заеми остават
достъпни и ползвани от масовия
потребител

Кредит веднага

автор Ивайло Василев

К | КАК СЕ ПРОМЕНЯ КРЕДИТИРАНЕТО В БАНКИТЕ
(в хил. лв. )

Жилищни кредити за
домакинствата (към
30.03.2020)
3 239 005

Жилищни кредити за
домакинствата (към
30.06.2020)
3 268 343

Уникредит Булбанк

2 279 527

2 312 243

32 716

Юробанк България

2 073 972

2 127 679

53 707

ОББ
Райфайзенбанк
България
Първа инвестиционна
банка
ЦКБ

1 425 666

1 477 389

51 723

1 400 382

1 438 748

38 366

Банка ДСК

Алианц банк България

Изменение
29 338

887 163

886 231

-932

589 348

596 442

7 094

416 888

431 647

14 759

Инвестбанк

118 295

120 412

2 117

Прокредит

87 116

88 073

957

БАКБ

69 383

77 181

7 798

Търговска банка Д
Интернешънъл асет
Банк
Токуда банк

66 712

73 772

7 060

36 282

36 564

282

32 605

32 127

-478

Общинска банка

28 854

29 078

224

Тексим банк

10 484

10 538

54

805

755

-50

44

43

-1

Те - Дже Зираат банкасъ
Ти Би Ай банк

Източник БНБ

В края на август ипотечните заеми за домакинствата в банковата система надхвърлят
11.5 млрд. лв. при 11 млрд. лв. в края на
март, като 94% от тях са класифицирани
като редовни. Лошите и преструктурирани
кредити са под 650 млн. лв. Но този показател може рязко да се промени в началото
на следващата година, когато ще изтече
дадената възможност за пауза на плащанията по изтеглени кредити заради доказани
негативи от COVID-19. По последни данни
на регулатора в началото на септември
домакинствата са поискали облекчения
по заеми за малко над 2 млрд. лв., като не
е ясно каква част от тях са за ипотечни
задължения и каква - по потребителски
кредити.
Любопитно е, че макар и със забавена
скорост, ипотечният портфейл е растял
и през шоковите месеци на пандемията.
През март, когато безпрецедентно бяха
затворени публични пространства, транспортът бе блокиран и мнозина бяха изпратени в принудителни отпуски или работа
от вкъщи, новите ипотечни заеми са били
260 млн. лв., а през април - почти 190 млн.
лв. За осемте месеца на годината сумата на
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К | КРЕДИТИРАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА
ПРИ ЗАМРЪЗНАЛИ ЛИХВИ
изтеглените жилищни кредити доближава
2.3 млрд. лв., което е съпоставимо с темпа
на кредитиране от предходната година,
когато икономиката растеше.
За пореден път статистиката очертава
тенденцията ипотечният заем да е евтин.
Средният лихвен процент по левовите кредити в края на август е 2.88%, което е незначително оттласкване от историческото
дъно от 2.85%, достигнато през април. Годишният процент на разходите, който е и
най-верният ориентир за това колко струва
жилищният заем, остава на най-ниското си
равнище - 3.13%. Това показва, че банките
продължават да поддържат продукта изгоден за потребителя, още повече че конкуренцията за него сериозно се изостря. С
поглъщането на SG Експресбанк в началото на тази година Банка ДСК затвърди
лидерската си позиция на този пазар, след
като изпревари по активи и дългогодишният №1 Уникредит Булбанк. Агресивно
растат в ипотечното кредитиране ОББ и
Юробанк България, които са подпомогнали най-много имотни сделки през второто
тримесечие според последните статистики.
Преглед на актуалните оферти не засича и затягане на изискванията пред
кредитополучателите: продължават да
се изисква адекватно самоучастие и ритмични доходи.

Какво може да се случи
Заради банковия мораториум до края на
годината няма изгледи за промени в посоката на ипотечното кредитиране - потребителите търсят заеми, а предлагането
е обилно и достъпно. Доколко ситуацията
ще се промени после зависи от това с каква
тежест ще се стовари кризата върху двете
страни в този процес.
Ако фалиралите бизнеси в реалната
икономика се увеличат рязко, а с тях скочи и безработицата, може да се очаква
задържане, намаление или прекъсване
на трудовите доходи, което влияе върху
възможността на потребителите да бъдат
одобрени за кредит.
В същото време способността на банките да кредитират при сегашните условия
ще зависи от това каква част от клиентите
им ще спрат да обслужват задълженията си и колко големи загуби ще могат да
си позволят да поемат. При всички положения банките биха търсили резерви за
поддържане на заемите за домакинствата
изгодни, тъй като финансират строителния
бранш. Ако не намерят как да подпомагат
неговите клиенти, биха се оказали в още
по-сложна ситуация.

К | СРЕДЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ПО НОВИ ЖИЛИЩНИ ЗАЕМИ
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Източник: БНБ

Даденият мораториум е механизъм
за отлагане на удара с няколко месеца и
за двете страни: Докато банките заделят
провизии от печалбата си за попиване на
бъдещи загуби, кредитополучателите,
намиращи се в затруднение, разполагат
с време, за да намерят решение за периода, когато плащанията ще трябва да се
възобновят. Държавните помощи също
са ползвано средство за ограничаване на
загуби, а и остават на разположение.

Междувременно евентуален застой на
ипотечното кредитиране или влошаване
на условията по отпускане на заеми биха
оказали ефект върху цените на имотите,
където вече се наблюдава задържане. Изкарването на пазара на иззети обезпечения
също би оказало натиск върху пазарните
нива, тъй като ще увеличи предлагането.
Процедурата обаче отнема месеци, които
понякога могат да бъдат достатъчни за
намиране на изход.
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За ползите от имуществените
застраховки и за какво да
внимаваме, когато ги сключваме
автор Стойне Василев
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Недвижимите имоти - дом,
инвестиционен апартамент или ваканционна
къща, представляват голяма част от личното ни
богатство и е добре да ги защитим. Не
повече от 10% от българите обаче имат
имуществена застраховка срещу природни бедствия и човешки действия, като в
това число се включват и полиците към
ипотечните кредити.
Основните причини за този малък процент в България са сравнително ниската
застрахователна култура, недоверието
към компаниите от този сектор (основателно в някои случаи) и погрешното
схващане на много хора, че държавата
трябва да им помогне да си възстановят
щетите в случай на бедствие.
В този материал разглеждаме основните характеристики на имуществените
застраховки, които се предлагат в България, какви рискове покриват, какви ползи носят и за какви подводни камъни е
добре да се внимава при сключването
на договора.

Н

Финансова отговорност
Преди да преминем към застраховането,
трябва да изясним един правен принцип,
слабо познат в България и слабо използван и прилаган в живота. Той се нарича
"финансова отговорност" и означава, че
всеки човек трябва да се грижи за собственото си имущество и никой друг не е
длъжен да го прави. Също така, ако причини вреда на друг със своите действия,
е длъжен да го обезщети.
Първото значение на термина е ясно.
Ако човек е вложил много пари и усилия,
за да превърне един имот в свой дом, е
нормално да се грижи като добър стопанин за него. По същия начин стоят нещата и апартаментите и къщите, които се
изплащат с ипотечни кредити през почти
целия съзнателен живот на човека.
Обратната страна на монетата е, че
човек е в правото си, ако някой му нанесе
щета, да си търси правата. (По разбираеми причини това не важи за природните бедствия – няма начин природата да
бъде съдена.) Ако съседът отгоре направи
наводнение или от неговия апартамент
тръгне пожар, който повреди чуждото
имущество, той е длъжен да обезщети
потърпевшите за вредите, които са претърпели. За съжаление хората рядко си
търсят правата в такива ситуации в името на добросъседските взаимоотношения.
Или търсят държавата за помощ, особено

в случаите с природни бедствия, а тя не
е длъжна да ги компенсира, освен ако
нейно действие или имущество не е предизвикало щетите.
Държавата има задължение само да
обезщети собственици на имоти, ако е виновна тя или нейни органи, когато те нямат застраховки. При природни бедствия
държавата може да осигури материална
помощ до 300 лева и настаняване на пострадалите. В Закона за защита при бедствия е посочено точно това – временно
настаняване, храна и дрехи. Възможно е
социално слабите да бъдат подпомогнати
с възстановителни дейности.
Също така държавата може да действа като застраховател, т.е. да обезщети
пострадали хора и след това да си търси
парите от виновните (както беше в случая
с Хитрино).

Как да си помогнем (почти) сами?
Първият и основен начин за защита на
дома е превенцията. Нормално е да се
поддържат в изправност всички инсталации (електричество, ВиК, газ и други),
както и останалите слаби места, които
могат да предизвикат авария, като уплътнения, електрически уреди, печки на
твърдо гориво и пр.
Разбира се, не всичко може да бъде
предвидено и има събития, които са
извън човешкия контрол, като земетресения, пожари от съседи, наводнения,
кражби и много други. Вариант е създаването на специален паричен фонд за
тези непредвидени разходи, но това е
неефективно и скъпо решение. Другата
опция е застраховането, т.е. срещу малка годишна премия описаните рискове
да бъдат прехвърлени на компания от
този сектор и ако нещо се случи, тя да
обезщети.

Имущественото
застраховане в България
От зората на демокрацията в България
личният автомобил е основното нещо,
което се застрахова. Той може да бъде
откраднат, да бъде повреден или боята
да бъде одраскана. Все неща, които ще
струват пари. А какво може да се случи
на дома? Да, има пожари, земетресения и
наводнения, но те са сравнително редки,
а и това не може да се случи точно на нас
(за по-сигурно се чука на дърво).
Не случайно втората най-популярна
застраховка в страната след задължителната ГО на автомобилистите е КАСКО с
почти два пъти по-висок премиен > 24

СТОЙНЕ ВАСИЛЕВ Е НЕЗАВИСИМ ЛИЧЕН
ФИНАНСОВ КОНСУЛТАНТ, ИНВЕСТИТОР
И СОБСТВЕНИК НА САЙТА ЗА ЛИЧНИ
ФИНАНСИ SMARTMONEY.BG, АВТОР НА
НАЙ-ПРОДАВАНАТА БИЗНЕС КНИГА
В БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 И 2019 Г. "УМНИ
ПАРИ" (СПОРЕД КЛАСАЦИЯТА НА
СП. "МЕНИДЖЪР") И ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ЛИЧНИТЕ ФИНАНСОВИ КОНСУЛТАНТИ
(БАЛФК)
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ЗАСТРАХОВКА

приход, отколкото застраховките на движимо и недвижимо имущество (по данни
на КФН към 30 юни 2020 г). През последните 15 години имущественото застраховане
в България се движи основно от полиците
към ипотечните кредити. В повечето банки те са задължително условие, за да бъде
отпуснат заем. Много малко са хората,
които правят доброволно застраховки на
дома си, и няма изгледи тази тенденция
да се промени през следващите години.
Застраховките на имоти към ипотечни кредити обикновено са само с базови
покрития, защото при тях банката търси
най-ниската възможна премия, която да
не натоварва кредитополучателите. Подобрият вариант е човек сам да избере застрахователната компания и съответния
продукт, а не да приема тази, която му
предлага от банката. (Ако това е невъзможно, поне да включи към нея повече
покрития, които да отговарят на неговите
специфични нужди.)
Важен момент е, че тези застраховки
са направени в полза на кредитиращата
банка и тя ще получи обезщетението при
настъпването на застрахователно събитие.
Обикновено обезщетението се превежда
бързо по сметка на банката и тя веднага го
превежда на собствениците на имота, за да
възстановят имуществото си в предишния
вид. При тотална щета, която е доста порядко, тя задържа обезщетението и ако
има остатък, го връща на собствениците.

На каква стойност да
застраховам имота си?
Изкушаващо е да се платят само 49.99
лева за годишна застраховка на нашия
апартамент в София с пазарна стойност
от 120 000 лева. Дали обаче така имотът е
защитен? Един от основните принципи в
застраховането е, че собственикът не би
трябвало да се обогатява от получената
сума при настъпване на застрахователно
събитие, а само да покрие претърпените
загуби и да си възстанови имуществото
в предишния му вид. Не случайно тази
сума се нарича обезщетение.
Този принцип е свързан с два термина
от застрахователната теория и практика. При подзастраховането е договорена
застрахователна сума, която е по-ниска
от действителната стойност на застрахования обект (в случая жилището). Ако
апартаментът е застрахован за 60 000 лева,
а пазарната му цена е 120 000 лева, при
неговото тотално унищожение собственикът ще получи само половината от реалната цена. Като ориентир за пазарна цена
може да се ползват сайтове като imot.bg,
ocenime.bg и др.
По подобен начин стоят и нещата при
по-малки щети. При повреди за 10 000 лева
се изплашат 5000 лева, защото има подзастраховане. Това е една от основните
причини собствениците да получават пониски обезщетения от застрахователите и
да остават с впечатлението, че има нещо

нередно. В действителност те са избрали
по-ниска застрахователна сума, за да платят по-ниска премия.
Надзастраховането се тълкува като
опит (волен или неволен) от застрахователните компании да бъдат заблудени
и те реагират според тази презумпция.
Например ако жилището струва 50 000
лева, но собственикът го застрахова за
75 000 лева, при пълно унищожаване експертите на застрахователната компания
ще определят обезщетение до размера
на действителната стойност на загубите.

Застраховки на
недвижимо имущество
Продуктите от тази категория носят различни имена, но общото между тях е, че
застраховат апартаменти, къщи, вили,
стопански сгради, както и подобренията
към тях. Те покриват следните рискове:
> Пожар и други опасности. Тук се
включват и рискове като експлозия, имплозия и сблъсък или падане на летателни апарати или части от тях. Това е
основно покритие и не може да се сключи
имуществена застраховка без него.
> Буря, градушка, проливен дъжд,
натрупване на сняг и наводнение. Има
райони в България или жилища на пониски етажи, които са изложени на по-висок риск от такъв тип природни бедствия.
В тази случаи е силно препоръчително
да се включи тази клауза в застрахова-

25

телния договор. Респективно може и да
бъде изключена и премията да се намали.
> Вандализъм. Този риск защитава
срещу злоумишлени действия на трети
лица, които са довели до повреждане или
унищожаване на имуществото. Клаузата
е подходяща за имоти в близост до дискотеки и нощни заведения, както и при
влошени междусъседски отношения.
> Земетресение. Като човек, преживял
предишното голямо земетресение в Перник в апартамент на седмия етаж, смятам
това покритие за задължително. Неприятното преживяване не може да се спести,
но ако имаме застраховка, човек поне не
се притеснява за финансовите разходи
след такова бедствие.
> Щети, като например напукани стени и паднали мазилки, се покриват
след оценка на експерт. Покриват се и
тотални щети. Обикновено в такива случаи се изплаща малко по-ниска стойност
от застрахователната сума, защото има
известно овехтяване. Възможно е също
да има разлика между оценката на застрахователя и пазарната цена в момента
на щетата.
> Чупене на стъкла. Добре е този риск
да бъде включен, ако човек живее на нисък етаж или в къща. Прозорците може
да бъдат счупени не само от вандали, но
и от паднали клони и други природни
явления. Щетите, причинени от течение
на незатворени врати и прозорци, не се
покриват по силата на общия принцип,
че застрахователите не покриват щети,
причинени от нас и нашите действия.
> Късо съединение и/или токов удар.
Дори да сте направили проверка на електрическата мрежа, преди да се пренесете
в новото ви жилище, и всичко да е наред
с години, може да дойде момент, в който късо съединение или токов удар да
повредят имуществото. Тази клауза ще
покрие разходите, за да бъде възстановено в предишния му вид.
> Гражданска отговорност към трети
лица. Тази клауза е подходяща, ако имате
съседи със скъпи довършителни работи
в жилищата си и луксозно обзавеждане.
В случай че ги наводните или причините пожар, които увредят или унищожат
тяхно имущество, застрахователят ще им
заплати претърпените вреди, а не ние.

Застраховане на
движимо имущество
В него се включва цялото домашно имущество като мебели, обзавеждане, битова
техника и всички останали вещи. Изклю-

Правният принцип "финансова отговорност"
означава, че всеки човек
трябва да се грижи за
собственото си имущество и никой друг не е
длъжен да го прави вместо него. Ако причини
вреда другиму със своите действия, е длъжен
да го обезщети.
чение правят документи, ръкописи, пари
в брой, картини и други описани в общите
условия към съответната полица.
Движимото имущество може да се застрахова по два основни начина. Първият
е с опис и оценка от застрахователя на
всички ценни неща в дома. Този метод
се използва при сравнително ново и поскъпо обзавеждане и оборудване.
Доста по-разпространен е вторият
начин, при който има лимит на отговорност (най-често от 3000 до 5000 лева),
не е нужно да се прави точен списък на
застрахованото имущество и да се определя неговата стойност. При настъпване
на събитие трябва да намерите достатъчно доказателства (фактури, касови
бележки, гаранционни карти и други),
за да получите обезщетение от застрахователя. Във всички случаи то не може
да е по-голямо от предварително определения лимит.

Покрити рискове
Освен изброените рискове при недвижимото имущество при движимото има две
допълнителни клаузи.
> Кражба чрез взлом и грабеж. Взлом
е, когато е разбита входна врата, прозорец
или пробита дупка в стената. Грабежът
се изразява в противозаконно отнемане
на вещи със заплаха или упражняване
на сила.
> Кражба чрез техническо средство.
Ако се приберете вкъщи след почивка и
установите, че в дома ви е имало кражба,
но входната врата е заключена и няма
никакви следи от взлом, трябва бързо да
проверите в застрахователната полица
дали сте избрали този риск. Ако не сте,
застрахователят ще откаже плащане,
защото крадецът е влязъл в дома чрез
"техническо средство".

Изключени рискове
В клаузите на застрахователния договор има не само включени рискове, но
и изключения. Общите условия към
застраховките са обикновено между 15
и 20 страници, но си струва да бъдат
прочетени преди подписването, защото в тях са описани подробно всички
изключения.
Първото от тях е, че застрахователят няма да изплати обезщетение за
стари повреди. В застрахователните
дружества работят експерти с десетки
години трудов стаж, които могат да установят това обстоятелство, както и да
наемат външни специалисти в случай
на нужда.
Второто изключение са умишлените
действия или грубата небрежност от
страна на застраховащия, членове на
неговото семейство, роднини или други
близки хора. Няма как застрахователят
да изплати обезщетение за щети, които
хората сами са си нанесли или са станали заради тяхната небрежност.
Към изключените рискове спадат и
бунтовете, войните, размириците и въстанията. Разбира се, не всяко събиране
на много хора по площадите влиза в
определенията за посочените термини.
Повечето застрахователни компании
имат и едно специално изключение, което се отнася за вилите, селските къщи
и ваканционните имоти. То гласи, че
обезщетение не се дължи, ако е настъпила щета в необитавани и неизползвани помещения, оставени без надзор
за повече от 30 последователни дни, с
изключение на апартаментите в затворени комплекси, за които има сключен
договор за охрана или надзор.
Оферти за имушествени застраховки
се сравняват много трудно. Препоръчително е да изберете големи стабилни
компании като ориентир за цената. Тя
е основна и за всеки допълнителен риск
към нея се добавя сума. Застраховката на стандартно жилище обикновено
струва между 200 и 300 лева на година (в
по-малките градове и селата премията
е още по-ниска). Срещу тази сума може
да защитите най-големия си актив от
природни сили и човешки действия и да
спите малко по-спокойно. Мисля, че си
заслужава. А за да бъдат предотвратени
неприятните изненади при изплащането на обезщетение от застрахователната
компания в случай на инцидент, е добре
внимателно да се прочете полицата,
преди да бъде подписана.

T : +359 2 489 9 777
WWW.RESIDENTIALPARK-LOZEN.COM
ЕДИН ПРОЕКТ НА
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Комплексите от къщи
извън София стават все
повече и се радват на все
по-голям интерес
автор Боряна Генчева

Shutterstock

Бягство
извън
града
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Колкото по-многолюдна,
застроена и прашна става
София, толкова по-силен
става стремежът на градския човек към къща на
чист въздух, сред природата, далеч от
шума на града, но близко до удобствата
му. Особено у хората с деца, които търсят
здравословна среда, за да ги отгледат, но
и добри училища, за да ги образоват. Инвеститорите в недвижими имоти отдавна
предусещат тази потребност и от година-две на пазара започна да се появява
предлагане на жилищни комплекси по
периферията на града, а и на по-големи
разстояния от него. Някои са в Панчарево, Бистрица, Симеоново, Драгалевци,
Бояна, Горна баня. Други на по-голяма
дистанция - в Банкя, Владая, Лозен и дори
в Горни Окол. Някои са комплекси с по
пет къщи на свободен парцел в селището. Други - цели нови селища "на зелена
поляна" с по 110 - 140 планирани къщи на
първия етап.

К

родата, в добрите проекти около 80% от
общите площи са зелени.
Инвеститорите продават преди всичко
локация – живот сред природата, гледки
и близост с града. Някои рекламират и
цялостни добре обмислени проекти или
проекти с идея.
Моделът на извънградските комплекси, утвърден в международната практика, включва нискоетажни еднофамилни,
двуфамилни и редови къщи, най-често
в затворена среда с много зеленина и с
някаква социална инфраструктура – било
то детска градина, училище, хотел, ресторант, магазини, спортни зали, басейни
и пр. В някои автомобилното движение
е изнесено по периферията. В други улиците са поделени между автомобили, колоездачи и пешеходци. Строителството е
на етапи. Управлението и поддръжката
на общите части се възлага на професионална компания, на която собствениците
плащат такса.

Две нови селища на югоизток
Ниша с предизвикателство
Нишата е нова за българския пазар и е
свързана с предизвикателство – частен
инвеститор да планира, изгради и засели
цяло ново селище със съответната инфраструктура, често върху бивши земеделски земи. Под инфраструктура се разбира
ток, канал, вода, улици и в добрия случай
пречиствателна станция. Сред пионерите
има големи чуждестранни инвеститори
с ноу-хау и утвърдени български компании, които правят стъпка напред в развитието си. При това стъпка на чисто, която
им дава възможност да случат нещата
по начина, по който смятат, че трябва,
избягвайки ограниченията на статуквото
и съществуващите градски проблеми. За
някои това е преди всичко добра инвестиционна възможност. За други – проектът
на живота, свързан с емоция. Като цяло
на този етап в извънградските комплекси
някои от най-добрите се опитват да дават
най-доброто от себе си.
В математиката на проектите има
тънкости. В повечето случаи земята е
купувана преди години на относително
ниски цени, свързани и с това, че върху
нея е разрешено да се построи по-малка
РЗП, отколкото в София. Изграждането
на инфраструктура е скъпо, което предопределя, че проектите са големи – така
финансовата тежест за нея се разпределя
между повече жилища и натоварва помалко отделния собственик. И тъй като
идеята е да се предложи живот сред при-

Известно е, че предпочитаната посока за
развитие на София е на юг, но там тя все
пак опира до природен парк "Витоша".
На югоизток обаче възможностите са понеограничени.
На 17 км от София, между землищата
на Лозен и Герман, германската компания "Линднер" строи Residential Park
Lozen. Жилищният комплекс от затворен
тип е върху 230 дка земя, купувани през
2005 - 2009 г. В завършен вид ще предложи 80 хил. кв.м жилищна площ. Първите
136 къщи трябва да са готови до 2022 г.
Цените варират от 200 000 до 700 000 евро
според големината. Още на етапа първа
копка през юни миналата година управителят на "Резиденшъл парк Лозен" Георги
Ранчев обяви, че 90% от къщите вече са
продадени.
"Линднер" вече е позната в България
с проектите си "Бизнес парк София" и

Нишата е нова за
българския пазар и е
свързана с предизвикателство – частен инвеститор да планира,
изгради и засели цяло
ново селище със съответната инфраструктура, често върху бивши земеделски земи.

"Резиденшъл парк София". "Тенденцията в големите и гъстонаселени градове,
какъвто е София, е много хора да предпочитат и търсят жилища в покрайнините,
където намират една далеч по-спокойна
и качествена среда за живот за своите
семейства, уединение и близост с природата", коментира Ранчев.
През август до Горни Окол, на около
45 км от центъра на София, "Маркан холдинг" започна строителството на Оkol
Lake Park - мащабен комплекс от типа
Golf & Residential Community. Локацията е между София и Боровец, над язовир
"Искър".
"Ще бъде ново населено място, малко градче или голямо село с всички необходими удобства", коментира Даяна
Каназирева, директор "Проектно развитие" на "Голф Окол". Върху 300 дка ще
бъдат изградени голф игрище с оператор IMG и петзвезден хотел, менажиран
от AccorHotels, под луксозния бранд
Pullman. Наред с това е предвиден "селски център" върху 80 дка, ферма, ваканционни жилища и къщи за целогодишно
обитаване.
"Маркан" замислят проекта преди около десет години. Купуват основната част
от земята от община Самоков. Възлагат
изработването на цялостния мастерплан
на френска компания за урбанистично
планиране - Egis Group. На първия етап –
до 2022 г., се очаква поетапно да бъдат изградени голф игрището, хотелът, линейният парк и първите жилищни единици
и цялата обслужваща инфраструктура.
Засега са продадени 30 имота с различна големина, на които ще бъдат построени къщи, вариращи от 100 кв.м до над 1000
кв. м РЗП. Инвестиционното дружество
изготвя индивидуални проекти и извършва строителството. Цените на напълно
обзаведени жилища като ориентир ще са
между 1600 и 1750 евро на кв.м. Земята е
по 150 евро на кв.м. На първия етап планирани са 250 жилища, но строителството
започва, когато има клиент.
Очакванията са, когато проектът бъде
завършен - след 15 - 20 години, в Оkol Lake
Park да живеят около 5000 - 6000 души.
"Една от основните цели на проекта е
да създадем жива отворена общност, в
която хората да могат да общуват свободно", каза Каназирева. Дружеството
ще си запази собствеността върху хотела,
голф игрището, част от селския център
и фермата, и ще извършва пропърти мениджмънта. Бъдещите улици ще бъдат
дарени на общината, а инфраструк- > 30

30

турата – на съответните експлоатационни дружества.

Две нови селища
над Sofia Ring Mall
Тенденцията в големите и
гъстонаселени градове, какъвто е София, е много хора
да предпочитат и търсят
жилища в покрайнините,
където намират една далеч
по-спокойна и качествена
среда за живот.
Георги Ранчев,
управител на Residential Park Lozen

Създаваме нова градска среда, която има преимуществото да бъде създадена от
бял лист хартия и да решим
всички проблеми, с които се
сблъскваме в големия град.
Даяна Каназирева, директор
проектно развитие, Оkol Lake Park

Хората вече търсят не просто жилище, а среда на живот
и алтернатива откриват
именно в затворените
комплекси в периферията.
Ори Нив, представител
на инвеститора в River Park

Над София интензивно се застроява друга
"зелена поляна" - южно от Околовръстния път, над Sofia Ring Mall и IKEA. През
юли до началната станция на кабинковия лифт Симеоново - Алеко започна
строителството на River Park – затворен
комплекси върху 215 дка, който предвижда 352 eднофамилни къщи със собствен
двор. Комплексът е разположени в парк
с река, с кътове за отдих и забавления
и спортни съоръжения. Проектиран е с
ниска гъстота на застрояване - над 80%
ще бъдат зелени площи. Първата фаза на
комплекса ще бъде завършена в края на
2022 г. и включва 110 къщи от тип редов
и близнаци, а във втората и третата са
предвидени самостоятелни. Към момента
са договорени 50 къщи, казаха от инвеститора "Недвижими имоти дивелъпмънтс",
дъщерно дружество на международната
Dynamic Group, Холандия. Строителството е поверено на "Калистратов груп".
"Хората вече търсят не просто жилище, а среда на живот, и алтернатива откриват именно в затворените комплекси
в периферията", казва Ори Нив, представител на инвеститора. Като едно от основните предимства на River Park той
посочва съчетанието на природна среда
с близост до града и бърз достъп до него,
включително и с обществен транспорт.
В края на октомври зад Sofia Ring Mall
беше направена първата копка на още
един затворен комплекс – Moreni Club
Residence. "Става въпрос за съчетаване на
нискоетажни къщи и сгради. Концепцията е моя", казва Пламен Андреев, собственик на компанията инвеститор "Планекс
инвест". Теренът от 91 дка принадлежи
на гръцката Danaos, която го предоставя
срещу обезщетение със застроена площ.
Предвидени са близо 57 000 кв.м РЗП в
сгради, редови и индивидуални къщи.
Сградите са свободно разположени "по
хода на Слънцето", така че да не нарушават движението на въздуха. В парка от
близо 77 дка ще има 600 кв.м новосъздадени езера, система от алеи и зони за спорт
и разходки. "Убеден съм, че след като бъдат завършени Moreni Club Residence и
подобните нему проекти около нас, това
ще бъде най-качествената зона за обитаване в София", каза Пламен Андреев,
като добавя, че е в този бизнес от близо
30 години, а Moreni е стъпка напред. Част

от него комплекса ще бъде въведена в
експлоатация след 28 месеца. В завършен
вид ще бъде през 2025 г.

Високият сегмент в Бистрица
"Вероятно сте чували максимата "първата къща я подаряваш, втората я продаваш, а в третата живееш". Човек често
разбира с опита какво му е необходимо
и стига до извода, че ако иска да е щастлив, трябва да реализира индивидуален
проект, съобразно своето усещане", казва
Христо Кусев, управител и на логистичния парк East Ring. Проектът му "Резиденция "Калина" в Бистрица е насочен
именно към купувачи с инвестиционен
опит.
Теренът от 42 дка е разделен на 13
парцела по 2.2 дка и 3.5 дка. Проектът се
противопоставя на утвърдената практика "един декар - една къща". Предоставя
повече пространство на обитателите си
(при желание могат да обединят няколко
парцела) и дава възможност да се реализират индивидуални проекти според
вкуса и конкретните им нужди.
"Когато хубавите и стойностни къщи
са една в друга, в тях човек се чувства
като в апартамент в центъра. А това е
масовата практика – на парцела да се
направят максималният брой позволени къщи. С годините обаче клиентите с
изисквания и възможности бягат от тези
проекти", казва Кусев.
Покупката на земята за "Резиденция
"Калина" започва през 2005-2006 г., а продажбите – в средата на 2018 г. Цената
на квадратен метър е 170 евро без ДДС
и включва парцел, виза за застрояване,
идеални части от инфраструктурата и
сградите за общо ползване. Има собствена пречиствателна станция. Седем от
парцелите вече са продадени. Три къщи
са в строеж, един от собствениците вече
живее в комплекса.

Предлагане и на югозапад
Нови проекти не липсват и в югозападната част на София. През март миналата
година BLD започна жилищния проект
Sofia Slow Life District във вилна зона
Приплат край Владая – върху 47 дка на
около 14 км от центъра на София. Първата фаза включва 17 еднофамилни къщи с
отделни дворове на цени от 250 000 евро.
В село Пожарево до Божурище 16 самостоятелни еднофамилни къщи върху
7.7 дка предлага затвореният комплекс
Residential Park Mountain View. Цените
са от 140 000 евро. А в Банкя пет къщи
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върху 5 дка са на пазара в комплекса
Bankya Village.

Апартаменти
в селата под Витоша
Има и инвеститори, които разработват
досега незастроени терени в границите
на селищата под Витоша. Еuroproperty,
една от големите инвестиционни компания в областта на недвижимите имоти
в България, например е пред старта на
строителството на жилищен комплекс
Fohar върху терена на бившия държавен завод за фотохартия "Фохар" в Бояна.
Локацията е в подножието на Витоша,
на 15 минути от центъра. Планирани са
185 апартамента с обща РЗП над 35 хил.
кв.м. Фокусът на проекта е върху smart
home ready инфраструктура и решения.
Окабеляването и инфраструктурата ще
дава възможност на собствениците да
надграждат домовете технологично и
да ползват нови умни устройства. В затворения комплекс са планирани детски кът, фитнес, SPA център, ресторант
и зелено междублоково пространство.
Цените са между 950 евро и 1400 евро на
кв.м без ДДС.
В Горна баня тази есен започват
продажбите на Gloria Palace Residence
- комплекс от шест жилищни сгради с
99 апартамента с обща РЗП над 20 хил.
кв.м. Цените са между 85 хил. евро и 350
хил. евро. Комплексът ще бъде част от
новия облик на бившия "Дипломатически
клуб" в Горна баня и обитателите ще имат
достъп до удобствата на клуба - външен
басейн, бар и ресторант върху 30 дка зелена площ с развита алейна мрежа. Други
екстри са СПА център с минерална вода
и четири тенис корта. "Кварталите в периферията на София дават възможност
за създаване на различен жилищен продукт, както и огромна предпоставка за
синергия с природата. За нас водещо е да
създадем продукт с добавена стойност",
казва Светослав Ангелов, партньор и съуправител на "Глория палас резиденс".

Официалната власт
предпочита компактния град
Главният архитект на София арх. Здравко
Здравков нееднократно е казвал, че не толерира разрастването на града по периферията, доколкото актуалната стратегия
е той да се развива като компактен град.
Грубо казано, това означава да се строи
в съществуващите свободни територии
в рамките на града, най-често бивши
промишлени зони. Основният плюс е,

че там вече има изградена техническа
инфраструктура, а наблизо и социална
– детски градини, училища и пр. Тоест
не се налага тепърва да се инвестира в
непланирани начинания, следвайки предприемаческата инициатива.
Факт е, че извънградските селища са
зависими от транспортните проекти на
общината. Основното предизвикателство
за Residential Park Lozen е разширението
на Околовръстния път на София. Бъдещото разширение на метрото в посока на
Симеоновския лифт е от значение за River
Park и Moreni. В Gloria Palace Residence
очакват разширението на Околовръстното шосе след бул. "Цар Борис". В Bankya
Village се надяват да се подобри инфраструктура в Банкя.
Главният архитект е привърженик и
на идеята за пешеходния град. Според
него животът в предградията обрича
хората на пътуване с кола, означава задръствания по входните и изходните артерии на града и още по-голямо замърсяване на въздуха. Някои районни кметове
добавят, че затвореният комплекс в живо
селище пресича пешеходните маршрути
на жителите му и ги принуждава също
да се качват на колите си. И че международната практика отдавна е отчела
негативите от тях.

COVID кризата
разпали ентусиазма
COVID кризата обаче показа, че що се
отнася до предпочитанията на потребителите, инвеститорите са на прав път и
дори са изпреварили времето си. През
карантинните месеци хората осъзнаха
важността от пространството, зеленината, слънцето и въздуха. Търсенето на
извънградски имоти – за първи или за
втори дом, рязко се повиши – било то селска къща, ваканционно жилище, фургон
на зелена поляна, крайградска вила под
наем, а защо не и къща в затворен комплекс.
През април и май за летния сезон не
останаха свободни къщи под наем. Всичко, което имаше, се нае, и то при високи
цени. Сега сме свидетели на тенденция,
при която хора продават първокласни
обзаведени апартаменти с идеята да се
преместят в къща, казва Христо Кусев.
И обяснява: "В сферата на хората с добър
стандарт има голям процент, които притежават първокласно жилище в сграда
в града и пътуват за уикенда до Гърция
или в Слънчев бряг – на въздух, за да си
починат. Обаче през април тези хора > 32

Убеден съм, че след като нашият проект и проектите
около нас бъдат завършени,
това ще бъде най-качествената зона за обитаване в
София.
Пламен Андреев, инвеститор
в Moreni Club Residence

Човек, често разбира с опита
какво му е необходимо и стига до извода, че ако иска да е
щастлив, трябва да реализира индивидуален проект,
съобразно своето усещане.
Христо Кусев, инвеститор
в "Резиденция Калина"

Кварталите в периферията
на София дават възможност
за създаване на различен
жилищен продукт, както
и огромна предпоставка за
синергия с природата.
Светослав Ангелов, съуправител
партньор в Gloria Palace Residence
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Притеснителното при инвестиция в проекти с липсваща инфраструктура е, че
инвестицията в нея може
много да натежи в крайната
цена на продукта и от там
да повиши цената на жилищата до степен на неконкурентност. Обнадеждаващ е
диалогът с общината и желанието й да решава такива
проблеми съвместно с инвеститорите.
Евгения Диканска, изпълнителен
директор на Europroperty

Потенциалът на предградията в България се развива тепърва и съвсем скоро все повече хора, които могат да си го
позволят, ще се обърнат към
спокойствието и удобствата, които те предоставят.
Георги Дойчинов, управител на
инвеститора в Bankya Village

останаха затворени с малките деца на
N-тия етаж. И тогава осъзнаха, че макар
да имат най-хубавия пентхаус в града,
не са щастливи, както биха били в къща
с двор."
А Евгения Диканска, изпълнителен директор на Europroperty, добавя:
"Въпреки че пазарът на имоти е в много
предизвикателен момент, подобно на
цялата световна икономика през 2020 г.,
в София продължава да има много платежоспособни клиенти, които искат да
инвестират в собствено жилище, достатъчно информирани са за тенденциите и
търсят качествен продукт, за да повишат
качеството си на живот."

Какво питат
потенциалните клиенти
По информация от инвеститорите интересът е предимно от семейства с деца
или от хора, които планират да създадат
свое семейство. Търсенето към по-отдалечените комплекси е от хора между 35
и 55 години, среден и висш мениджмънт
или със собствен бизнес и добри доходи.
Най-често са ИТ специалисти, банкери,
фармацевти, хора със свободни професии.
Обикновено са с два автомобила и гъвкаво работно време, което им позволява
да организират логистиката. Проектите
в селищата над София са ориентирани
повече към млади и модерни хора, активно работещи, които търсят начин да
подобрят живота си.
Крайградски имоти по-често се купуват със собствени средства или с по-голям дял на собствените средства спрямо
ипотечния кредит. По-често за живеене,
отколкото за инвестиция с цел отдаване

по наем или за последваща продажба на
по-висока цена.
Кандидат-купувачите се интересуват
от локацията, цената, от качеството на
проекта и изпълнението му (в детайли)
и от сроковете на завършване, казват инвеститорите. Христо Кусев съветва и да се
уверят, че съществува законна и надеждна инфраструктура до и в имота, защото
затрудненият достъп и проблемите с нея
могат да обезценят значително направената инвестиция.
"Ако купуват имот в селище от затворен тип, е задължително да се поинтересуват и съществуват ли ясни правила
за съвместното съжителство. Това е не
по-малко важно, а масово се подценява",
казва той. Според него роля на инвеститора е, преди да продаде, да създаде регламент за съжителството и, купувайки,
хората да са наясно и съгласни с него. В
масовата практика редът е обратният –
въпросите на съжителството се оставят
за след покупката. Тогава вече има много
различни мнения и трудно се стига до
общо решение."
А Георги Дойчинов, управител и инвеститор в Bankya Village, казва: "Съветвам
купувачите да си направят сметката по
най-добрия начин и да не забравят, че
имотите с висока стойност и скъпа поддръжка не са за всеки."
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Какво трябва
да знаем за
сглобяемите къщи
Дървените конструкции завземат все
по-голям пазарен дял - заради краткото
строителство и относително изгодната
цена, но финансирането все още е проблем
автор Десислава Лещарска
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Сглобяеми къщи, дървени
къщи, американски къщи
- терминологията в България е леко объркваща,
но трите израза означават
едно и също нещо: къща за постоянно
или временно обитаване, която вместо с
тухли и бетон е изградена от дървена конструкция и изолационни материали. Този
тип къщи са строителен обект по смисъла
на Закона за устройство на територията и
за тях се изисква пълен набор от документи и валидно строително разрешително.
В България има административни ограничения в етажността от съображения
за пожарна безопасност - те не могат да
надхвърлят три етажа. В много държави,
където дървените конструкции са масово
явление, такива лимити няма.

С

Предимства
Безспорно предимство на сглобяемите
къщи е значително по-краткият срок на
изграждане - материалите са по-леки,
няма мокри процеси - самото строителство без документацията и бетоновия
фундамент отнема не повече от три месеца. "Нормативната уредба в България
е такава, че всяка къща трябва да има
долен фундамент. Собственикът или фирмата за дървени конструкции могат да
наемат за него подизпълнител, но самото
строителство започва от този момент - от
кота нула и излят бетон", казва Витан
Николов собственик на "Паркланд" - компания за дървени къщи по американска
технология. Той започва бизнеса си, след
като сглобява къща за себе си и семейството си край София и се убеждава в
предимствата на технологията.
"С дървена конструкция всичко става
по-бързо - за една седмица би могло да се
вдигне първият етаж, за три седмици да
се стигне до покрив. Говорим за грубия
строеж. Вече изолационните материали, каменната вата, външната изолация
или дъсчената обвивка - зависи какво
е заложено в проекта, отнемат повече
време, като пак зависи от това какво иска
възложителят, в какви срокове цели да
се вмести и какъв му е бюджетът", разказва предприемачът. Той посочва, че
дървото е лек материал, което означава,
че можеш да работиш с много по-малко
хора и с по-малко транспортни разходи:
"Конструкцията е от дървени рамки, които не са плътни - трима души лесно могат
да вдигнат всички стени на една къща от
100 квадрата за три дни. При монолитното строителство трябва да се направи

кофраж, да се излеят колони, греди, след
това да се затвори с тухли и т.н." Тъй като
няма мокри процеси, в новата си къща
можеш да се нанесеш веднага, без да се
притесняваш, че влагата ще те превземе.
При добро изпълнение има и предимството на високата енергийна ефективност - къщата няма термомостове, цялата дебелина на стената може да бъде
топлоизолация, а разходите за отопление
да намалеят чувствително. Има и предимствата на прогнозируемостта - по
отношение на проекта, цената и срока
на изпълнение. Не на последно място
и въглеродният отпечатък е по-нисък:

дървото е рециклируем материал, самият
процес по сглобяване на дървена къща
замърсява много по-малко от строежа
на тухлена.

Недостатъци
Недостатъците на дървената къща могат
да се проявят, ако материалите и изпълнението са некачествени и при недобро
познаване на технологията на изграждане. "Ако пропуснеш някоя стъпка, пестиш
от материали - дали от незнание или от
недобросъвестност, крайният резултат
може да е лоша изолация, течащи фуги:
неща, които няма да видиш с просто око,
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В България има административни ограничения за етажността
на дървените къщи.
От съображения за пожарна безопасност те
не могат да надхвърлят три етажа.
но след няколко години ще се развие мухъл, и то много по-бързо, отколкото в тухлената сграда", казва Витан Николов.
Добавя, че тези сгради, както и другите
изискват поддръжка: колкото и пари да
дадеш, за да ти построят къща, няма как
да не я поддържаш след това. "Този манталитет от панелните блокове, където
ние отиваме на седмия етаж, за да няма
поддръжка и да си плащаме вноската
за входа, е нереалистичен", казва строителят.
"Огромен проблем пред дървените
къщи остават ликвидността и затрудненото финансиране", коментира Теодор
Иванов, собственик и управител на "Тед
хаус", едно от наложените имена на пазара. Той се занимава с дървени конструкции от осем години и само за 2020 г. има
40 изпълнени проекта. По думите му едва
няколко банки приемат за обезпечение
сглобяема къща. Проблемът е, че законодателството изостава от тенденциите в
строителството - според административната уредба сглобяемите къщи са "паянтови постройки" - архаична класификация от началото на 90-те, която се отнася
за къщи с дървен носещ скелет и стени
с пълнеж от вар, глина, кал, дъски и др.
Много от клиентите на Иванов финансират началото на строежа с потребителски кредит, а други успяват да заменят
апартамент за къща. Очакванията са, че
само до няколко години обаче банките
ще се отворят още повече към сегмента
(дори и без актуализация на законодателството), тъй като е все по-разпознаваем.

Цена
Цената на дървената къща би могла да
бъде по-ниска от тази на тухлената - поради споменатите вече причини: по-лек
материал, по ниски транспортни разходи,
по малко хора на обекта. Да ти излезе
евтино обаче не е много умна мотивация
за нещо, с което ще живееш дългосрочно.
"И тухлена къща по-евтина могат да ти
построят, но дали е разумно", пита Витан

Николов. Качественото изпълнение освен това гарантира по-ниски разходи за
отопление. Също така много зависи на
какъв етап се издава къщата: Дървената
конструкция без довършителни работи
може да падне на 250 евро/кв.м. За цялостно и качествено изпълнение - от полагането на фундамента до изпълнение
на довършителни работи като дограми,
замазки и др., цената може да скочи на
650 евро/кв.м.
Теодор Иванов от "Тед хаус" посочва,
че благодарение на високата си продуктивност може да предложи цени на клиентите си от 685 лв./кв.м без фундамента,
в които са включени довършителни работи като качествени покривни покрития,
подови настилки, метални обшивки и др.
(Бетоновият фундамент е в порядъка от
100 до 250 лв./кв.м). За клиента остава
само да си избере мебели и осветителни тела. "Мога да си го позволя, защото
имам десет строителни работници и още
50 души бригада, които са ми постоянни
подизпълнители и вдигат къщата за два
месеца", казва Иванов.

Все по-голям пазарен дял
Управителят на "Тед хаус" се е запалил
по технологията, след като се запознава
с нея на бригада в САЩ. "Преди осем години едвам убедих един авантюрист да
му построя такава къща за шест месеца.
Днес имам по 800 запитвания на месец,
без да съм платил един лев за реклама всичко е препоръки от клиенти и интерес
от хора, които са влизали в такава къща",
казва Теодор. И докато в началото не е
смеел да откаже нито една поръчка и е
правил маломерни къщи, сега той рядко строи жилище под 150 - 160 квадрата.
Всяка година бройката на къщите, изградени от него, нараства с поне пет - за 2020
година те са 40. По думите му все повече
млади и известни хора се насочват към
дървените конструкции като съвременна
и екологична алтернатива. В сглобяема
къща живее водещият Део. Подобна си
е поръчал и готвачът и телевизионна
звезда Лео Бианки.
"Наблюдавам още една тенденция много хора, които първоначално са се
насочили към тухлени сгради, впоследствие разбират за предимствата на дървените, преминават към промяна на конструктивния чертеж с цел да им построим
такава. Вече имаме над 15 такива къщи,
а до края на годината са планирани още
две много големи - от по 200 кв.м, в Русе",
казва още Иванов.

Най-важното за дървената
къща според "Суит хоум"*
1. Здравина - стомонобетонова, метална или дървена конструкция - видът на
материала няма значение. Натоварванията са едни и същи за всяка от тях и
се оразмеряват по едни и същи норми.
Трите са еднакво здрави.
2. Бързина – при масивните сгради скоростта на изграждането на конструкцията се влияе от метеорологичните
условия. Стоманените и дървените
конструкции не се влияят от тях.
Префабрикирането, изготвянето на
конструкцията в производствени условия са решението на този проблем.
3. Топлоизолация - цялата дебелина
на металната и дървената конструкция на практика е топлоизолация,
докато при стоманобетона има 25 см,
които имат друго предназначение.
Металната и дървената конструкция
са скелетни, което позволява цялата
дебелина на стената да бъде запълнена
с топлоизолация.
4. Топлинна инерция - това е свойството на стените и подовете да отдават
топлина. Масивните сгради много
добре акумулират и отдават топлина.
Бавно се затоплят, но отдават дълго
топлината. При дървената и металната конструкция всичко е облечено
в гипсокартон и те не акумулират
енергия в себе си.
5. Финансиране - масивните сгради са
традиционни за българските географски ширини и затова финансирането
им е по-лесно. Докато сглобяемото
строителство е новост и финансирането му се осъществява само в определени банки. Но не се притеснявайте,
финансират ги.
6. Типови къщи и индивидуални
проекти – типовите къщи в 99% не
съвпадат с потребностите, бюджета
и парцела. В индивидуалния проект има
свобода, чрез която всеки сам може
да определи разпределението, да се
побере в бюджета си и да се съобрази
с особеностите на терена. Цената за
индивидуален проект е пренебрежимо
ниска, за да бъде избран типов проект.
7. Цената – при качествено изпълнение
на монолитна и сглобяема къща цената
е една и съща.
*"Суит хоум" са една от първите фирми
у нас за еднофамилни къщи с дървени
конструкции. Тя е на пазара от 13 години.
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Направи си
сам къща
автор арх. Кунчо Цилков
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ПРОЕКТИ И КОНКУРСИ.
ПАРАЛЕЛНО ПРЕЗ 2009 Г.
ЗАПОЧВА САМОСТОЯТЕЛНО
ДА ПРОЕКТИРА
ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ,
КАТО ЕКСПЕРИМЕНТИРА
НИСКОЕНЕРГИЙНОТО
СТРОИТЕЛСТВО И РАЗЛИЧНИ
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И
ТЕХНОЛОГИИ. В КРАЯ НА 2015 Г.
СФОРМИРА САМОСТОЯТЕЛНО
АРХИТЕКТУРНО СТУДИО
M2ARCHITECTURE, КОЕТО СЕ
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НА ЖИЛИЩА, ОФИСИ,
ИНДУСТРИАЛНИ И ТЪРГОВСКИ
СГРАДИ.

Мнозина са пред дилемата дали да се захванат със строителството
на къща в околоградските райони, вместо
да купят готов апартамент в самия град.
Принципно къщите се характеризират с
повече жилищна площ, прилежащ двор
и уединение от съседите. В същото време са малко по-отдалечени от градските
комуникации. Нека да видим какви са
стъпките, които трябва да изминете, и
какъв е необходимият бюджет, за да си
построите къща с разгъната застроена
площ между 200 и 300 кв.м.

М

Купуване на парцел.
Това е първата и най-важна стъпка. Парцелът, който изберете, трябва да пасва
на вас и на начина ви на живот. "Идеални парцели" не съществуват, но какво
трябва да гледате при избора: комуникативност на мястото, наличие на път,
околното застрояване, гледката, наклона,
наличие на инфраструктура (ток, вода,
канал). За бонус могат да бъдат приети
природни дадености като съседна гора
или река. Наклонените парцели са посложни за строителство, но обикновено
са по-функционални и къщите на тях са
по-красиви. В зависимост от локацията
покупката на парцел между 400 и 800 кв.м
може да струва от 20 000 до 100 000 евро.

Изходни данни
Следващият етап е да се сдобиете с т.нар.
изходни данни за вашия парцел. Първият
необходим документ е "виза за проектиране". Тя се издава от общинската администрация и от нея се разбира дали изобщо и
какво може да строите на дадения терен.
После трябва да вземете изходни данни
от експлоатационните дружества, които

доставят ток, вода, газ и др. От тях ще разберете дали за имота ви има редовни ток,
вода и канал. Ако липсват, ще трябва да
прибягвате до алтернативни технически
решения като кладенец, изгребна яма или
пречиствателна станция. Ще ви бъде необходима геодезическа снимка (която да
покаже наклона и границите на имота),
а понякога и геоложки доклад (показва
характеристиките на земната основа,
наличие на свлачища, подземни води).
На практика колко точно ви е струвал
теренът ще разберете на този етап. По
тази причина доста от хората сключват
предварителен договор с продавача, в
който е описано, че остатъкът от сумата
се изплаща след събирането/получаването на изходните данни. За набирането
на изходните данни трябва да отделите
около 500 - 1000 евро и време за ходене по
различните инстанции.

Проектиране
Това е следващият ключов етап. Проектът по същество представлява "поглед в
бъдещето" – виртуален модел на вашата сграда, за да може да я оптимизирате
предварително и да не допускате скъпоструващи грешки. Проектът започва от
набелязването на функционална програма (брой и големина на нужните помещения) и бюджет на сградата (които пък
ще определи грубата квадратура, която
може да си позволите). Следва идейният
проект, в който се уточняват етажност,
ориентация, подходи, подредба на помещенията, тип на покрива, оформяне на
терена, външна визия на сградата, енергийна концепция и основни материали.
От този етап зависи дали бъдещият
ви дом ще бъде функционален, красив
и ефективен. Неговото продължение е
техническият проект по всички части
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К | ОРИЕНТИРОВЪЧЕН БЮДЖЕТ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА КЪЩА
(в евро)

Парцел

200

Вариант 2

дял от общото*

300

дял от общото*

30 000

21.4%

80 000

28.3%

1 000

0.7%

2 000

0.7%
2.1%

Изходни данни
Проектиране

4 400

3.1%

6 000

Строителна площадка

2 000

1.4%

3 000

1.1%

40 000

28.6%

67 000

23.7%

Дограми и фасади

15 000

10.7%

35 000

12.4%

Технически инсталации

15 000

10.7%

25 000

8.8%

20 000

14.3%

40 000

14.2%

Дворно пространство

9 000

6.4%

21 000

7.4%

Въвеждане в експлоатация

3 500

2.5%

3 500

1.2%

Груб строеж

Интериорни работи

Общо

139 900

*относителен дял от общите разходи

(архитектура, конструкция, геодезия,
ВиК, електро и ОВиК), в които бъдещата
сграда бива детайлно описана. Той служи
за издаване на "разрешение за строеж" от
общината и за офериране и възлагане на
строителство.
В масовия вариант на къща с между
200 и 300 кв.м РЗП трябва да приготвите
бюджет около 4400 - 6000 евро.

Търг и избор на строител
Изключително важен момент, в който ще
изберете на кого да се доверите да превърне вашата мечта в реалност. Вече имате
готовия проект и количествените сметки към него. Време е да го изпратите за
офериране на строителните фирми. Найобщо офертата трябва да бъде базирана
на количествената сметка от проекта с
добавени единични цени към нея. След
като получите обратно офертите, е време
да се срещнете с въпросните строителни
фирми и да отидете да разгледате обекти,
построени от тях. На срещата следва да
уточните въпроси като време за започване и приключване на работите, начин
на актуване/плащане, специфики и запознаване с проекта, опит на строителя
и допълнителни условия. След като изберете вашия строител, е време да оформите
и подпишете договора за строителство.

Строителство
Самото строителство е най-интензивната
част от целия процес и включва най-общо
следните етапи:
Разкриване и закриване на площадката. Освен самия строеж винаги има едни
присъщи дейности и разходи за подгот-

282 500
Източник: m2architecture

вяне на площадката за строителство и
нейното последващо изчистване. Това
включва - временна непрозирна ограда,
временен ток и вода, химическа тоалетна,
евентуално малък фургон, охрана (СОТ
или камера), извозване на отпадъци,
стълба, малко скеле и накрая разчистване на площадката при приключване
на строителство. Приблизителен бюджет
2000 - 3000 евро.
Груб строеж до Акт 14. Това е основният етап, който обикновено си представяме, когато чуем "строеж". В него се включват следните основни дейности: изкопни
работи, подложен бетон, кофраж, полагане на армировка, полагане на бетон,
хидро- и топлоизолация на стените под
земята, обратен насип, зидария и покрив.
Тук трябва да предвидите бюджет между 40 000 и 67 000 евро, като вариациите
на цената идват освен от квадратурата
и от типа и използваните материали в
покрива.
Дограми и фасада. Това е етапът, в които "затваряте" с обвивка вашата къща
чрез дограма, входна врата, гаражна
врата, оформяне на балкони, топлоизолация и финишното покритие на фасадата. Тук изборът на материали и системи
влияе доста сериозно върху бюджета,
но вложените пари водят да дълготрайност и енергийна ефективност. Самата
енергийна ефективност освен комфорт и
ниски експлоатационни разходи води и
до намаляване на перото "отоплителна/
климатична инсталация". Това може да
компенсира допълнителни пари, вложени в изолация и дограма, още на етапа на
строителство. Тук трябва да предвидите

между 15 000 и 35 000 евро.
Интериорни работи. Това е финалната порция от дейности по къщата преди
мебелирането: измазване, шпакловане и
боядисване на стени и тавани, затваряне
на инсталационни щрангове и окачени
тавани, подови замазки и настилки, завършване и оборудване на бани и тоалетни, монтаж на вътрешни врати, оформяне
на стълбище. Тук както при всички финишни материали има големи вариации
в цената, но рамките на необходимия
бюджет са между 20 000 и 40 000 евро.
Дворно пространство. По двора ще
имате следните видове дейности: огради,
входна врата (пешеходна и/или автомобилна) към двора, настилки и озеленяване. Тук най-голяма тежест в бюджета
има типът на оградата. Бюджет е между
9000 и 21 000 евро.

Въвеждане в експлоатация
По време на цялото строителство проектантите и инженерите извършват авторски надзор, а техническият ръководител
или надзорната фирма изготвят актове по
време на строителство и събират сертификати на вложените материали. Към края
на строежа се извършва и окончателното
присъединяване към електро- и ВиК мрежата. Правят се тестове от лаборатория на
електрическата система и гръмоотвода.
Сградата се отразява в кадастралната
карта и се изготвя технически паспорт.
Цялата информация се събира и резюмира в доклад от надзорна фирма, който се
подава към общината за издаване на "уведомление за въвеждане в експлоатация".
За въпросните дейности и такси трябва да
приготвите около 3500 евро.
На финала се получава цялостен бюджет между 139 900 и 282 500 евро и време
за реализация между две и четири години. Това е напълно съпоставимо с цените на тристаен-четиристаен качествен
апартамент в големите градове, имайки
предвид че апартаментите се купуват
на фаза "шпакловка и замазка" и доста
базови технически инсталации, след
което се нуждаят от още между 30 000 и
60 000 евро, за да достигнат до етапа на
мебелирането.

Shutterstock

Вариант 1
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Моята зелена
декоративна
градина
Ландшафните
архитекти работят
на развит, многолюден
и сегментиран пазар
и се съобразяват с
множество регулации.
автор Боряна Генчева

Ако си мислите, че разговорът за озеленяване е за
цветя, зеленина, аромати,
цветове и модни тенденции, сте далеч от истината.
Това са красивите и желани резултати. В
началото си обаче той е разговор за нормативи, регулации, технологии и бюджети.
Зад ландшафтната архитектура стоят
наука, индустрия и вековен практически
опит. Така че да се опитвате сами да си
проектирате и изпълните градината е все
едно сами да си проектирате и построите
къща. Не е невъзможно, но трябва да се
имат предвид поне две неща – попадате на
развит, многолюден и сегментиран пазар,
в който ориентацията е трудна, а и има
регулации, с които трябва да се съобразите.

А

Пазар за напреднали
Развитият и сегментиран пазар на растителност, консумативи и аксесоари за градината в България донякъде е следствие
от строителния бум в последните години.
Най-добрите ландшафтни достижения са
предимно в курортните комплекси, сели-

щата от затворен тип или дворовете към
частни имоти. Инвеститорите в бизнес
сгради също като правило отделят бюджети за озеленяване. За жалост това са
предимно затворени пространства, които
остават невидими за пешеходеца. Но пък
е видимо например раздвижването при
общинските площи в София. Там отново
се садят сезонни цветя, тревата се коси,
подрязват се храстите и дърветата, има
поливни системи.
Откакто България е в ЕС, пазарът в страната се отвори за най-разнообразни растителни видове, внос от цял свят през Холандия, Италия, Германия и др. "Те обогатяват
изразните средства в озеленяването, което
малко или много е изкуствена форма на
намеса в природата. Според някои мнения
цялото това разнообразие е в ущърб на естествената околна среда. Едновременно с
него навлизат и инвазивни видове, които
се разпространяват агресивно – хиперикум, аморфа, бамбук, полигонум и други",
казва ландшафтен архитект Иван Узунов,
собственик на "КИО Иван Узунов", фирма
за ландшафтна архитектура с близо 30 години присъствие на пазара.
Градинските центрове са повече от
всякога. Търговските вериги поддържат
секции за градината. "Много хора започнаха да правят опити да произвеждат и да
търгуват с растителност. Малко са тези, на
които може да се има доверие и да се очаква в широка гама качествено, стандартно и
отговарящо на изискванията предлагане",
казва Узунов. От друга страна, има и масово производство на цветя, използвани като
едногодишни растителни видове, чиято
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устойчивост и ефект са проверени в практиката: пролетни - теменужки, парички,
зюмбюли, лалета, нарциси, незабравки и
др., както и летни - салвия, тагетес, агератум, мушкато, петуния, различни бегонии.
"За съжаление слабо са застъпени многогодишните (перенни) растения", казва ландшафтният архитект.
По негови наблюдения дипломираните
ландшафтни архитекти напоследък са повече, отколкото е възможно да се реализират в практиката. Авторитетното учебно заведение е Лесотехническият университет,
но има и други възможности за получаване
на диплома. "Наред с това професията градинар, която според мен изисква висока
квалификация и е достойна за уважение,
не се толерира в образователната система",
казва Узунов.

В дебрите на регулациите
Интензивното строителство и прекомерното бетониране на градовете води до повече
и по-строги регулации в защита на зелените площи. "Няма установена еднородна
практика в различните общини при тълкуването и прилагането на действащите
разпоредби. Много често всяка прилага
свои специфични правила, независимо че
съществуват общи изисквания в съответни
наредби", казва Иван Узунов.
Според него положителното е, че найсетне при новото строителство се изисква
проект за паркоустройство и благоустройство, изготвен от ландшафтен архитект,
следи се за неговата пригодност и за съответствието на изпълнението с проекта.
Съществуват изисквания за про- > 42

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ
fДърветата
Наредбите задължават ландшафтните архитекти да заложат дървесна растителност, за да се подобри екосистемата на града. Има и нормативи на какво разстояние
трябва да е от къщата, а и от оградата на съседите.
"Някои от нормативите са прекалено натоварени с изисквания", казва Узунов. За
да се изпълни наредбата за необходимия брой дървета в малък имот, става така,
че количеството е прекомерно и практически не може да се говори за проектно
решение. Балансът на открити и закрити пространства, наличието на композиция
от тревни площи, цветя и храстови групи се обезсмисля и даже е невъзможно за
прилагане. Освен това някога дърветата могат да станат "изненадващо" големи, с
което никой не се съобразява.
"Сред новостите е навлизането на хибридни дървесни форми с различна окраска на
листата, цветовете или ствола - брези с къдрави листа, джанки с червен цвят на
листата, кичести форми на цветовете, бавно растящи или форми джуджета", казва
Лилия Язова.
Ако клиентът желае – садят и плодни дръвчета, но го запознават със спецификите:
основни резитби всяка пролет, редовни пръскания срещу болести и вредители, необходимост да се съберат окапалите плодове и пр.
fЖивите плетове и храстите
Живите плетове напоследък печелят точки пред масивните огради. "За масивна
ограда е необходима изработката на проект от архитект и строително разрешение и инвеститорите предпочитат ажурните огради. Тук на помощ идват живите
плетове, чрез които може да се постигне уединение и изолация от градския шум",
казва Лилия Язова.
"Използването на живи плетове и зелени стени е традиционна практика в озеленяването. За целта могат да послужат множество разнообразни по вид и декоративни
качества дървесни и храстови видове. Подлежащи на резитба храсти например са:
лигуструм (птиче грозде), хибискус, лавровишна, лоницера, чимшир, пираканта, котонеастър, дрян, японска дюля, евонимус, лициум и други. В миналото се правеха смесени комбинации от глог, габър, черница, люляк, акация и други", добавя Иван Узунов.
В последните години за създаване на вечнозелени стени се прилагат различни сортове източна и западна туя, както и актуалният напоследък купресокипарис лейландий. Модерни са т.нар. топиарии – моделирани чрез резитби форми, които имитират
различни геометрични обеми и дори конкретни предмети.
fТревите
"През последните години все по-засилено се използват декоративните треви. Носят
със себе си по-модерен стил, допринасят за ефирност и лекота на градината. Има
форми с различна големина (15 - 20 см до достигащи 2 м), декоративни съцветия и
различни багри на листата", обяснява Лилия Язова.
Иначе равната морава, направена от различни видове райграс, е евъргрийн. Узунов
съветва при избор на тревно семе да се следи годината на производство с оглед на
добрата кълняемост, която се изменя с времето.
КИО Иван Узунов
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центното съотношение на зелените площи
към квадратурата на имота. Те се определят от зоната, в която се намира обектът.
"Добре е възложителят да бъде запознат
с действащите в момента нормативи. Би
следвало изискването за оценка на съществуващата растителност в даден парцел
да е също толкова важно, колкото и наличието на водоснабдяване, канализация,
комуникации. Защото наличието на ценни дървесни видове се превръща в трудно
преодолима "тежест" за инвестиционните
намерения. Когато тази оценка се подцени,
се налагат ненужни компромиси при проектирането и изграждането", добавя той.
Казано иначе, от ландшафтния архитект пък се изисква да прави чудеса, за
да демонстрира наличие на растителност,
отговаряща на норматива. А инвеститорите са подтикнати към корупционни
практики.

Озелени ми двора
"Преди да се заемете с озеленяване на двора, е необходимо да се направи геодезическо заснемане на терена. На негова база
специалист ланшафтен архитект изготвя
експертна оценка на съществуващата растителност. Оценката се входира в съответната община и тя издава разрешително
за почистване и окастряне на съществуващите дървесни видове. Измерва се диаметърът на стъблото на височина 1.30 м.
При диаметър над 10 см растението е под
закрила на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система
на общината", обяснява ландшафтен архитект Лилия Язова, собственик на фирмата
за ландшафтна архитектура "3Д Гарден".
След като има яснота каква част от съ-

При новото строителство вече се изисква
проект за паркоустройство и благоустройство, изготвен от ландшафтен архитект.
Общината следи за пригодността на проекта
и за съответствието
на изпълнението с него.
ществуващата растителност е необходимо
да бъде запазена, ландшафтният архитект
може да се премине към проект за паркоустрояване и благоустрояване на терена.
За повечето нови строежи на териториите
на големите градове той е задължително
условие за издаването на разрешително
за строеж, а изпълнението му - за да се
получи акт 16 и разрешение за ползване
на сградата.
"Проектът е необходим не само за да
се спазят нормативните изисквания. Той
е и базата на по-нататъшните отношения
между проектанта и възложителя. Без него
няма как точно да се установи стойността
на дейностите по озеленяването", добавя
Узунов.
Специалистите избягват да говорят за
ориентировъчни суми, понеже проектите
са много различни и бюджетите варират
в широки граници. "Една уютна градина
струва пари и те не са малък процент спрямо предвидените средства за цялостното
строителството", казва Лилия Язова.
Ландшафтният архитект е компетентен да прецени кои растителни видове са

подходящи за терена и района, къде точно
да бъде засадени, дали почвата е необходимата, или трябва да се подмени.
Останалото е въпрос на вкус и възможности на клиента. Някои хора търсят
различното от това, което виждат около
себе си. "Популярни напоследък са комбинациите от камък, дърво, декоративни
материали и използването на колоритна
растителност. В градините на XXI век може
да видите огромно разнообразие от форми
на короните (плачещи и овални, къдрави
клони или дървета с впечатляващ цъфтеж), целогодишно с колоритни багри на
листата - червени, жълти, пъстроцветни",
казва Лилия Язова. Други обаче искат да са
най-близко до природата и търсят естествения вид на градината и растенията. Така
че за доминиращи тенденции е трудно да
се говори.
Обикновено след втората година растенията вече са се климатизирали, корените
им са се хванали и започват да се развиват
по-бързо. За да се "разгърне" градината обаче, понякога са необходими и пет години.
От значение е какви растения са заложени
– малки или вече отгледани - едроразмени,
които са по-скъпи, но дават по-бърз ефект.
Много зависи и от грижите, които се полагат за растителността.

Да не увехне инвестицията
"За да се развива градината и парите, вложени в нея, да не "увехнат", е необходима
ежеседмична поддръжка", казва Лилия
Язова. Още при самото проектиране е добре
ландшафтният архитект да е наясно дали
клиентът сам ще се грижи за нея, или ще
разчита на фирма по поддръжката, за да
знае какви растителни видове да предвиди.
За хубав двор тревата трябва да се коси
всяка седмица. Освен това трябва да се следи за болести и вредители по растенията
и те да се третират навреме и правилно с
препарати.
Освен разходите за редовна поддръжка трябва да се предвидят и такива за
вода. Използването на поливни системи
е по-икономично от поливането с маркуч.
Вече има такива с програматори, които
работят с wi-fi и може да се управляват от
разстояние. Използват малко ток, има и
на батерии. Сред недостатъците им, както
обяснява Узунов, е, че поливат еднакво на
слънце и на сянка и сенчестите места се
преовлажняват.
Все по-популярно става декоративното осветление за градини. Предлагането е
голямо - LED или на соларен принцип, но
като цяло енергоспестяващо.
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f Балконите
Балконите също се радват на засилен
интерес последните години. И там
тенденцията е да се комбинират дърво,
камък и растения. Правят се стъпаловидни композиции от кашпи - на пазара има с
различни размери и големини. Мушкато и
сакъзчетата са демоде. Използват се декоративни форми като в градините – треви,
подправки, декоративните храсти и малки
форми на дървета.

f Фасади и вертикалните стени
Освен увивните растения по фасадите на
сградите – най-вече глициния и дива лоза,
тенденция са и вертикалните стени. Те
са конструкции от "клетки" - пластмасови
или от друг материал, в които се поставя
почва и се насаждат растения. Имат
поливни системи и също като другите
градини се нуждаят от редовна поддръжка
– почистване, поливане, торене. Все още не
се признават като озеленяване в България
и са скъпи като поддръжка, затова и не са
толкова популярни.

КИО Иван Узунов

f Покривните градини
Покривните градини стават все
по-популярни. Те пазят покрива
по-топъл през зимата и по-хладен
през лятото, както доказват
различни изследвания. В България
има и друга причина – признават
се за озеленяване и инвеститорите охотно се възползват от
тази възможност, за да покрият
необходимия процент. Покривни се
водят и градините над бетонните
покриви на подземните паркинги. И
високите, и приземните покривни
градини се изграждат по идентичен начин.
"При реализация на покривни
градини основните изисквания
се свеждат до дебелината на
почвения слой и наличието на
професионално изпълнен дренажен
пласт с включени влагозадържащи
компоненти. Когато по норматив
за засаждане на дървета се изисква
1.20 м почва, е важно конструкцията на сградата да е съобразена със
съответното натоварване", казва
Иван Узунов.
"Конструкцията трябва да се
предвиди още при проектирането на сградата. Задължително е
да се използва кореноустойчива
хидроизолация и специализирана
дренажна мембрана. Предвижда се
поливна система, както и олекотена почва", обяснява Лилия Язова.
"Почвата за покривно озеленяване
е различна от тази в градините
– съдържа различни материали,
отдаващи хранителни вещества
и влагозадържащи елементи. Тъй
като всичко това налага използването на кран, много от инвеститорите предпочитат по-лесен
вариант - композиции от кашпи.
Използват се по-ниски дървесни
видове, които достигат максимум
два-три метра", казва тя.
При градините, която се водят
покривно озеленяване, но са на
кота нула, нещата обикновено са
по-спокойни. Все пак не става дума
за натоварване върху сграда, а
върху паркинг.

3D Garden

Зелени
отвсякъде

Стена от мъх |
3D Garden

f Интериорни стени
От пет години стените от мъх навлизат в интериорното озеленяване. Изработват
се от скандинавски мъх и стабилизирана растителност. Технологията тръгва от
80-те години на миналия век. След брането се обработват с безвредни бои в различни
цветове и няколко нюанса на зеленото. "Мит е, че произвеждат кислород, обяснява
Лилия Язова, но пък създават усещане за уют, обират излишната влага и вибрациите
на звука в големи помещения. Не изискват специална поддръжка и грижи. Индикатор
е дали средата е здравословна за човека – там, където стабилизираният интериорен
мъх се чувства добре, е добре и за него." Технологията тръгва от 80-те години на
миналия век, а в България е на пазара от около пет години.

Shutterstock
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Обещаващо
бъдеще за
термопомпите
Устройствата тип "въздух-вода"
консумират от три до пет пъти
по-малко ток от електрическа
печка. Проблеми са високата
първоначална инвестиция и
допълнителните изисквания към
монтажа
автор Ивайло Станчев

В началото на поредния
отоплителен сезон отново
стои въпросът как отоплението да е по-ефективно,
по-изгодно и по-екологично? Отговорът зависи преди всичко от
мястото, което ще се отоплява. Според
данните на Агенцията за устойчиво енергийно развитие най-близо до желаното е
отоплението с термопомпа - то може да
намали с до 75% разходите. Термопомпата е устройство, подобно на климатик,
което използва температурата на външния въздух, подземна вода или самата
земна пръст за затопляне или охлаждане
на помещения, а и за подгряване на вода
за битови нужди.
Тази технология, непозната доскоро за
широката аудитория, става все по-масова
заради множеството си плюсове. Освен
това новите цели на ЕС за въглеродно неутрална икономика предсказват истински
бум за термопомпите. Това би довело както до съществено понижаване на цените
им, така и до допълнително подобряване
на ефективността - както се случва с > 46

В
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Какво показват сметките
Изпълнителният директор на Агенцията
за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)
Ивайло Алексиев казва, че отоплението
с термопомпи може да е до два пъти поевтино от това с газ и над три пъти по-достъпно от централното парно. Разходът
за един киловатчас отдадена топлина би
бил 4.9 стотинки при термопомпата. За
сравнение - при въглищата и дървата той
е около 7 ст., а при природния газ стига
почти 10 стотинки. Парното, конкретно
в София, излиза малко над 16 ст./кВтч.
Най-скъпо е отоплението на ток с обикновена електрическа печка (тип духалка
или конвектор). По дневната тарифа то е
19 ст./кВтч, а по нощна - малко под 10 ст.
Обърнато в месечни сметки сравнение
изглежда така: Ако за парно се плаща 128
лева на месец, същата топлина, само че
получена от духалка, ще струва около
150 лв., а с термопомпа - само 40 лева. На
газ сметката би била около 80 лв. при сегашните тарифи, които обаче са силно
динамични. Дървата и въглищата биха
стрували около 65 лева.
Защото тогава хората не използват
масово термопомпите, след като с тях
е най-евтино?
Отговорите са два. Основният е, че първоначалната инвестиция в термопомпа

Термопомпите се очертават като най-перспективния начин за
екологично отопление.
Новите цели на ЕС за
въглеродно неутрална
икономика предсказват
истински бум за тях. А
при всяка масова технология цените се понижават, а ефективността се повишава.
все още е доста голяма - задължително
над 5000 лв., като може да стигне и над
20 хиляди.
Вторият отговор е свързан с наличното
място и особеностите при монтажа. На размери повечето термопомпи приличат на
газови котли или пелетни печки, но имат
и външни тела като на климатик, само
че значително по-големи. А това прави
използването им в апартаменти по-трудно. Освен това е необходима и вътрешна
инсталация за отопление и охлаждане
- най-често това може да бъде и съществуваща система за парно плюс конвектори. Но също така може да се изгради
подово отопление и да се свърже бойлер.
Голяма част от термопомпите, които вече
се предлагат на българския пазар, имат
вграден воден резервоар за топла вода и
няма нужда от външен бойлер.

Четири основни типа
Термопомпите се делят на четири ос-
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всяка масова технология. Затова термопомпите се очертават като най-перспективния начин за екологично отопление.
Според Томас Новак, председател на Европейската асоциация за термопомпите
(EHPA), именно сега е повратният момент
на пазара, който може да повтори бума
на климатиците от 80-те и 90-те години.

новни групи според технологията си.
В първата, наречена "въздух-въздух",
попадат всички добре известни климатици, чиито вътрешни тела духат
топъл или студен въздух, извличайки
или отдавайки топлина към атмосферата. Те също имат висок коефициент на
полезно действие и реално са с малко
по-високи разходи за киловатчас отдадена топлина от другите термопомпи.
Недостатъкът им е, че не предоставят
същия комфорт, а и не загряват топла
вода за битови нужди. Точно по тези
причини е прието да се категоризират
просто като климатици, а термопомпи
се наричат само геотермалните, "водавода" и "въздух-вода".
Геотермалните помпи използват енергията на земята и са решение основно
за нови постройки. Те се разделя на два
подтипа - с хоризонтални и вертикални
колектори. Хоризонталните земни колектори са повърхностно разположени в почвата на дълбочина не повече от 2 метра
и изискват по-голяма площ. Една средно
голяма къща например ще се нуждае от
най-малко 300 кв.м, върху които да се заровят обменните тръби. Логиката е, че на
тази дълбочина в пръстта температурата
е относително постоянна и винаги е положителна, дори в най-студените зимни дни
(около 10 градуса). По този начин водата,
която тече през колекторите, се затопля,
преди да стигне до термопомпата, и спестява част от разходите за подгряването
(или охлаждането през лятото).
Вертикални колектори представляват сондажи, които изискват дълбочина
между 100 и 200 метра. Това оскъпява значително инвестицията (100 - 150 лева на
метър), но повишава ефективността, тъй
като по-дълбоко в земята температурата
е по-константна и висока (достига и 14
градуса). Въпреки това този вид термопомпи е по-скоро нишов и се прилага в
сгради, които искат да постигнат пълна
енергийна автономност.
Сходен е принципът на действие и на
термопомпите тип "вода-вода", които използват за топлоизточник подпочвените
води.
Най-популярният и достъпен вид термопомпи е от типа "въздух-вода". Също
като климатиците те използват атмосферната температура. Вместо въздух обаче те подгряват вода, която се използва
за локално парно, бойлер или охладител. Над 70% от всички домакинства с
термопомпи използват именно такива
инсталации.
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За разлика от геотермалните и термопомпите "вода-вода" при тях не се
изискват допълнителни разходи за изграждане на външна мрежа. Топлината се генерира от външно тяло (като на
климатик), което прави технологията
бърза, лесна и по-евтина, а също така
подходяща за съществуващи сгради,
дори апартаменти.

Какво предлага пазарът
Повечето фирми за климатична техника
вече предлагат богат асортимент от термопомпи, най-вече от типа "въздух-вода".
Геотермални инсталации и специфични
модели "вода-вода" може да бъдат намерени при доставчиците, специализирани
в тази област.
При най-масовите термопомпи от популярни марки като Toshiba, Panasonic,
Hitachi, Mitsubishi и други цените варират според мощността и екстрите. Но
като цяло може да се намерят уреди на
цена от 7 хил. до 12 хил. лв., които биха
се справили с площ до 90 кв. метра. За
по-големи имоти - до 110 кв.м, цената на
термопомпите, предлагани на пазара,
варира от 9 хил. до 13 хил. лева. За къща
около 150 кв.м необходимата инвестиция

е между 12 хил. и 17 хил. лева. Най-големите термопомпи за масова употреба
струват между 20 хил. и 25 хил. лева, като
могат да отопляват или охлаждат над 250
кв.м площ и да генерират неограничено
количество гореща вода (с температура
до 60 градуса).
Това обаче са цени само за термопомпата, а вътрешните инсталации се
смятат отделно. Почти всички предлагани модели термопомпи могат да бъде
адаптирани към съществуващи инсталации за парно или бойлер, както и към
нови инсталации за подово отопление,
нискотемпературни радиатори или дори
вентилаторни отоплителни уреди. За охлаждане се използват само вентилаторни
уреди, като вътрешните тела на климатиците например. На практика термопомпата може да се ползва като заместител
за стари котли на газ или твърдо гориво.
Повечето модели гарантират, че могат
да работят при температури около минус
20 градуса, по-скъпите стигат до минус
25, а по-евтините - само до минус 15. Този
показател е от значение най-вече според
района, в който ще се инсталира. Ако например обектът е по Южното Черноморие
или в района на Сандански, няма особен

смисъл да се дават допълнителни суми
за работа при по-ниски температури, тъй
като такива са изключителна рядкост.
От друга страна, в София и планински
зони е добре да се заложи на максимална
сигурност, за да не стане така, че в студените зимни дни да трябва да се търси
друг източник на отопление.
Съществува и възможност термопомпите да се захранват със соларни панели. Използването им би ги превърнало
в напълно автономни отоплителни уреди, които не генерират никакви разходи
(поне докато има слънце). Това решение
обаче е приложимо най-вече за къщи.

Следващи стъпки
Данните на Eвропейската асоциация на
термопомпите сочат, че към момента под
10% от домакинствата в Европа използват термопомпи.
В същото време пазарът на такива
устройства расте с двуцифрени проценти
през всяка от последните няколко години.
Отчитайки и целите на ЕС за въглеродно
неутрална икономика, заложени в т.нар.
Зелена сделка, може да се предположи,
че тази тенденция не само ще се запази,
но и ще се засили.
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Умeн дом за
по-крепко здраве
Няколко технологии, които
могат да помогнат да
ограничим вирусите вкъщи

М

Мнозина не са запознати с факта, че през вековете домовете ни са се
променяли основно заради текущите бедствия, войни и епидемии.
Заради коронавируса в момента също тече трансформация на къщи
и апартаменти, сочат имотни анализатори. Например в САЩ се
изоставят тъй модерните идеи за отворени пространства с много
въздух за сметка на домове, които лесно могат да бъдат парцелирани в зависимост
от нуждите - за офис, кратка почивка или детска класна стая. В тази нова среда
основна роля за подобряването на живота играят и технологиите.
Очакванията са пазарът на решения за умния дом да се понижи през тази година
заради коронавируса с около 20 млрд. долара до 101 млрд. долара. Доставката на
джаджи ще спадне от 694 на 603 млн. броя, показват данните на анализаторската
компания Omdia. В същото време нараства търсенето на всякакви устройства за
подобряване на качеството на живот и те ще бъдат в основата на съживяването на
целия сектор през 2021 г. според консултантите от Strategy Analytics. Тук изброяваме
няколко технологии и категории, които помагат в "домашната" борба с коронавируса.
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Q Гласът като команда
"По-умният дом е и по-безопасен дом. Чрез гласови команди може
да се избегне постоянно пипане на повърхности вкъщи - от дистанционни, през включване на лампата, до термостати, дръжки
на вратите и други. Гласът може да се използва и за пазаруване и
получаване на информация за COVID-19", казва Джонатан Колинс,
директор за изследванията в компанията ABI Research. Гласовите
асистенти като Amazon Alexa или Google Assistant са "мозъците"
на умния дом и вече се използват от стотици милиони в цял свят.
Гласовият асистент предлага още повече ползи за здравето,
когато е използван в комбинация с други умни устройства в дома.
Сред тях например са термостатите.

P Умните термостати
Макар и най-разпространени в САЩ, смарт термостатите и въобще
устройствата за контролиране на домашните климатици, отопление
и т.н. вече са доста популярни и в България. Важността им стана
още по-значителна по време на пандемията. Умният термостат
помага на потребителя да контролира колко бързо и ефективно
вирусът се разпространява в дома, като това става чрез нагласяване
на влажността. Различни проучвания показват, че влажността може
значително да отслаби разпространението на бактерията на коронавируса, тъй като в сух въздух тя по-лесно се предава. Експертите
препоръчват влажността в дома да се поддържа на ниво от около
40 - 60%. Всичките водещи термостати имат подобни сензори. За
целта са нужни и устройства за овлажняване на въздуха. Но далеч
по-важни от тях са пречиствателите на въздуха.

S Пречистватели на въздуха
На пазара се предлагат най-различни пречистватели според
вида и големината на помещението. Портативните могат
да ограничат разпространението на вируса, като улавят
въздушните частици през HEPA филтър и почистват въздуха до шест пъти на час. Естествено, те не са магическото
решение, а просто предоставят още едно ниво на защита.
При покупка на такъв най-важният показател, който трябва
да се следи, е да има HEPA (а не озонов) филтър и неговият
т.нар. Clean air delivery rate (или CADR) да е над 300 куб.м
на час. Немалко от тези уреди могат да се контролират и
през Google Assistant и Alexa. Извън коронавируса пречиствателите са полезни и за градове със замърсен въздух,
например през зимата като София, както и за премахване
на всякакви миризми в дома.

S Умно осветление
Ключовете за включване на лампите са едно от първите
места, които всеки докосва у дома си при прибиране
отвън. Използването на умно осветление не само ограничава допира, но дава възможност и за инсталиране
на сензори за движение, часови контрол за включване/
изключване и др. Така може да се спести и от сметката
за тока. Отделно могат да се правят и отделни зони в
дома според осветлението, в които да се карантинира
някой член на семейството.
Сензорите и умните уреди тепърва ще навлизат
още по-дълбоко в къщите ни, за да помогнат не само
в борбата с коронавируса, но и за следене на жизнени
показатели като температура, активност, сърдечен
ритъм в комбинация с данни за въздуха и др. Така
ще се получава по-широка картина и за качеството на
живот в съответната градска среда.
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BOYANA
TERRACE
Уникално съчетание между
удобството на апартамент и
функционалността на къща с
двор

В

Вдъхновени от идеята да осигурим луксозни просторни
апартаменти, всеки от които
да е със свои собствени уединени дворове и впечатляващи гледки към града и Витоша планина,
ние от ARTEIMMO подбрахме специален
терен с отлична локация в сърцето на
Бояна, която съчетахме с професионализма на архитектурно студио LP Arch на
арх. Атанас Панов и получихме уникален
проект, който кръстихме Boyana Terrace.
ARTEIMMO е с богат опит в изграждането на луксозни затворени комплекси от
къщи, който надградихме, създавайки
проект Boyana Terrace, където клиентите
получават нов дом изразен в самостоятелно разположени апартаменти на един
етаж. Всеки апартамент е с удобен достъп
до подземните гаражи чрез асансьор, със
собствена озеленена градина с висока
растителност обграждаща края й и създаваща усещане за самостоятелна къща
и едновременно с това с впечатляващи
гледки на цената на градски апартамент.
Концепцията е реализирана чрез
стъпаловидна жилищна сграда,
включваща луксозни тристайни и
четиристайни апартаменти, всеки
от които разполага с двор за собствено ползване или озеленена градина
на панорамна тераса с площи между
90 и 128 м2, като разположението им е
подбрано така, че да бъдат максимално
слънчеви.
Boyana Terrace се намира в кв. Бояна
на ул. Прохлада, комуникативно място
с лесна достъпност, там където можете
да се радвате на по-здравословна среда.

R Boyana

Terrace

Комплексът цели да предложи перфектния дом, в близост до Витоша планина, източник на чист въздух и прекрасни
гледки, до който достигате посредством
бърз и лесен достъп през големи булеварди като бул. Александър С. Пушкин, бул.
Никола Петков и Околовръстен път и е в
близост до автобусни и трамвайни спирки, общински и частни детски градини,
училища и медицински център.
Националният исторически музей и
парка към него, както и разположението
на голям супермаркет на бул. Пушкин
само на 300 м от сградата придават подобър вкус от добре избраното местоположение на вашия дом.
Прецизно подбраната локация на комплекса е надградена с високо качество
на строителство, заложените материали
и технологии, изпълнени благодарение
на богатия опит на ARTEIMMO при реализацията на комплекси от къщи Св.
Георги- Камбаните и Форест парк, комбинирано с уникални архитектура и фасадни решения от устойчиво във времето
композитно дърво на "ARTEFINO", които
придават на сградата ексклузивност и
неподръжаемост.
Boyana Terrace предлага нов начин на живот на своите собственици
в просторен апартамент с функционалността на къща с двор, с което осигурява едновременно удоволствие,
комфорт и спокойствие на добра цена.
Повече за проекта на
 arteimmo.bg/
 0887954003
 paunov@arteimmo.bg

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
Локация
Тип на
жилищата
4 апартамента
с три спални
1 апартамент
с две спални
1 мезонет с две
спални
Паркиране
Период на
строителство

кв. "Бояна", ул."Прохлада" 4
РЗП м² дворове
РЗП м²
и озеленени
тераси
от 170 м²
от 100 м²
до 196 м²
до 125 м²
128 м²

/

167 м²

95 м²

8 гаража и 2 подземни паркоместа
2020-2022 г.
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P Апартамент с три спални

с впечатляваща гледка и
собствен двор
РЗП
Озеленена тераса
Двор

196.02 кв.м.
3
2
42.29 кв.м
125 кв.м
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ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА
Локация

РЕЗИДЕНЦИЯ
КАЛИНА
Крайградкият затворен комплекс до Бистрица

Р

"Резиденция "Калина" е селище от затворен тип, в което на площ 42 декара
ще съжителстват до десет еднофамилни
жилищни сгради. Инвеститорът е на мнение, че пазарът за къщи се е развил достатъчно и част от купувачите съвсем разбираемо имат
своите завишени изисквания по отношение големината на парцелите и качеството на инфраструктурата.
В комплекса, който вече има своя първи обитател,
бъдещите собственици имат свободата да построят

Площ на имота:
Тип жилища

на входа на с. Бистрица
(ул. Цар Асенов път 15)

42 дка
предвижда се застрояване
с максимум 10 еднофамилни къщи
Моментно състояние:
- 1 къща вече се обитава
- 3 къщи са в строеж
- функционира напълно изградена първокласна инфраструктура
- 200 кубика резервоар за поливни нужди
(захранва се с дъждовна вода и сондажен
кладенец)
- 20 паркоместа за посетители
- парк с езеро и детска площадка

дом според индивидуалните си представи и изисквания, следвайки разумни правила за застрояване. Всеки собственик може да направи своя избор
по отношение на проектантски екип и строителна
компания.
В "Резиденция "Калина" функционират ясно разписани и обвързващи правила, за изготвянето на
които инвеститорът д-р Христо Кусев се е доверил
на професионалната помощ на адвокатско дружество
"Джингов, Гугински, Кючуков и Величков".
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S Бистрица,

ул. "Цар Асенов
път" №15

Повече за проекта на:
 kalinaresidence.com
 00359 882 411 224
 management@
kalinaresidence.com
София, Бистрица,
ул. "Цар Асенов път"
№15
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МОРЕНИ КЛУБ
РЕЗИДЕНС
Жилищният комплекс в София
е разположен в непосредствена
близост до "Ринг мол" и IKEA

М

"Морени клуб резиденс"
е жилищен комплекс в
София, разположен в
непосредствена близост
до "Ринг мол" и IKEA. С
нискоетажно застрояване, панорама към
Витоша, чист въздух, обширна паркова
зона, езеро и много слънце.
Концепцията на "Морени клуб резиденс" поставя на първо място природата
и задава високи изисквания към архитектурата и средата.
"Морени клуб резиденс" е продукт на
нова теория на обитаването – съжителство с природата, здравословен живот,
активен спорт и почивка, свободна и
устойчива архитектура, модерни и светли жилища, сигурност и спокойствие за
децата и семейството.
"Морени" е с изцяло жилищна функция, свободно разположени сгради, ситуирани изток - запад, които не нарушават
движението на въздуха и чистотата му.
В "комплекса няма автомобилно движение и замърсяващи средата фактори. В
"Морени" има много зеленина, вода и
слънце, отлична панорама към Витоша.
Дори ландшафното решение не променя
съществено съществуващия терен.
Архитектурата на сградите следва
главната концепция – тя е свободна,
открита към природата и панорамата.
Различни по функция, но обединени като
геометрия и фасадна графика. Комбинацията на естествените материали – камък, дърво и стъкло, приближава архитектурата към природата.

Среда на живот
Мисията на "Планекс инвест" е да създава среда на живот, а не просто да строи

сгради. Средата на живот е не само добро
озеленяване, езера и водни ефекти, практични и безопасни улици и алеи, зони за
почивка и игра – това е общото усещане
за удоволствие от живота. Вниманието
към всеки детайл на средата и оптималното използване на наличната търговска, спортна, социална и образователна
инфраструктура.
"Морени клуб резиденс" е място за
здравословен живот. Място за почивка.
На крачка от Витоша, където можете да
се разхождате в гората, да карате ски
през зимата и велосипед през лятото. В
комплекса е създадена "Алея на здравето" с дължина 2500 м за ходене, крос и
фитнес на открито. Далеч от сградите
има игрище за минифутбол и волейбол
за най-малките. Проектирани са няколко
детски площадки, зони за игра и почивка
За отопление и охлаждане ще се използват чисти енергоносители и системи,
природен газ, климатична техника от
най-ново поколение, висок клас топлои хидроизолации, системи за събиране
на дъждовни и дренажни води и ползването им за поливни и битови нужди. С
изложението на сградите се осигурява
максимално оползотворяване на слънчевата енергия.
"Морени" е комплекс от "затворен
тип" с 24/7 охрана, цялостна поддръжка
и управление.

Повече за проекта на:
 www.MoreniClub.bg
 02 958 1001 | 088 747 7755
 sales@planexinvest.bg
 София, ул. Околовръстен път 214
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R Морени

клуб
резиденс

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА
Локация
Площ на имота:
Обща РЗП
Застроена площ
Парк и
озеленяване
Обекти в
комплекса
Изложение

София

90 910 кв.м
57 332.82 кв.м
13 581 кв.м
77 330 кв.м
33 еднофамилни къщи с 3 и 4
спални и 256 апартамента с
една, две и три спални
юг, изток, запад
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Етап 1
Брой апартаменти
Етап 2
Брой апартаменти
Етап 1 и Етап 2:
Надземно РЗП

сгради 6, 7, 8 и 9
281
сгради 1, 2, 3, 4, 5 и 10
366
67443.15 кв.м
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SOHOME
RESIDENTIAL
PARK
Разположен в една от най-атрактивните
зони на София – район "Лозенец", комплексът
ще предложи 23 дка вътрешна паркова
среда с много зеленина и водни огледала

Л

Локацията, избрана за
SoHome Residential Park,
не е никак случайна. След
многобройни проучвания
и огледи нашият екип се
спря на нов, модерен квартал в София, район "Лозенец". Комплексът е с изключително местоположение - до Ловния парк
и зоопарка. Добре развитата транспортна
мрежа на квартала осигурява достъп до
всяка точка на София. SoHome Residential
Park е разположен на 700 м от метростанция "Витоша" (мол "Парадайс"), в близост
до болници, училища и детски градини.
Но ние не спряхме дотук… създадохме

Q кв. "Лозенец",

ул. "Шаварски път" №3

23 дка вътрешна паркова среда с много
зеленина и водни огледала, без трафик
на автомобили и с изглед към планината
и парковете около нас. Всичко това правим със стремеж да създадем оазис на
спокойствие за семейството ви.
Комплексът SoHome Residential Park
се изгражда на 2 етапа (виж карето). Етап
1 е с Акт 14 и ще бъде въведен в експлоатация лятото на 2021 г. В този етап са
изградени 281 апартамента, 352 подземни
гаража и паркоместа, детски център, ресторант и 13 търговски помещения.
Етап 2 в SoHome Residential Park
стартира през септември тази година и
се очаква да бъде завършен през 2023 г.
Той включва 366 апартамента, 435 подземни гаража и паркоместа, фитнес и пет
търговски обекта.
Квадратурата на апартаментите варира от 51 до 420 кв.м, като са проектирани
основно жилища с 1, 2 и 3 спални, апартаменти със собствен двор и просторни
пентхауси.
Иновативният поглед на архитекта
да насочи автомобилния поток по периферията на имота към изцяло свързани
две подземни нива осигурява на сградите
лукса да "дишат" спокойно.
В комплекса има предвидени седем
детски площадки и детски център, където децата могат безгрижно да играят.
В SoHome Residential Park има още зони
за отдих и разходка, фитнес център,
ресторант, специализирани хранителни
и нехранителни магазини, които са на

60

разположение на всички живеещи в него и ще
продължат да се контролират от инвеститора и след приключването на проекта, защото
искаме да осигурим максимално добра среда
за нашите клиенти и занапред. Погрижили
сме се за пълната безопасност на жилищния
комплекс, като достъпът в него е контролиран от 24/7 охрана. Разбира се, предвидено е
почистване и поддръжка на общи части, алеи
и улици, както и поддръжка и напояване на
зелени площи, за които ние ви гарантираме,
че ще се грижим.
Конкуренцията в София е огромна, затова освен ключовата локация и съобразения
с околната среда проект, за да задоволим
изискванията на клиентите, ние заложихме
и на строителство без компромиси и висококачествени естествени материали.

СТРОИТЕЛСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ
> Фасада – вентилируема, с алуминиева конструкция, облицована с клинкерни плочи ABC
– Klinkergruppe, с изолация 10 см каширана
каменно-минерална вата с пародифузна и
ветрозащитна мембрана.
> Фасадни стени на апартаменти – тухлени
25 см Wienerberger Porotherm 25 N+F.
> Преградни стени между апартаменти –
25 см - тухлени Wienerberger Porotherm N+F
допълнително шумоизолирани с каменно-минерална вата.
> Преградни стени в апартаменти – тухлени Wienerberger Porotherm 12 N+F.
> Дограма – алуминиева система Schüco AWS
75 SI със скрит обков. Стъклопакет - троен 46
мм стъкло Guardian Glass – 6 мм външно стъкло четири сезона със соларен фактор – 4 мм
средно флоатно безцветно кантирано – 6 мм
вътрешно нискоемисионно.
> Отопление и охлаждане - за всяко жилище се монтира термопомпа въздух-вода
Toshiba, захранваща подово отопление, и
охлаждане – система Oventrop, монтирано
във всяка стая. Към термопомпата има възможност допълнително да се свържат бойлер,
конвектори и лира в банята.
> Парапети – стъклени от затъмнен закален
триплекс (8 мм стъкло – фолио – 8 мм стъкло).
> Асансьори – безшумни, 8-местни, електрически на Schindler.
> Общи части – луксозно изпълнени по дизайнерски проект.
R Апартамент А1: състои се от коридор,

Повече за проекта на
 sohome.bg
 гр. София, ул. "Шаварски път" №3,
офис "ХЪС Инвест София" ЕООД
(На територията на комплекса)
 sales@sohome.bg
 0882 110022; 0882 330022

килер, две спални, дневна с трапезария и
кухня, две бани и дворна тераса
Площ с общи части
Чиста площ
Бонус
Изложение

121.49 кв.м
101.27 кв.м
собствен, ограден двор
134.66 кв.м
югозапад
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S 23 дка просторен озеленен

вътрешен двор с водни
огледала, без движение на
автомобили.

S SoHome Residential Park са не

просто жилища, а цялостна
концепция за щастлив живот
на топ локация - до Зоопарка и
до Ловния парк!

62

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА
Локация
Площ на имота:
Обща РЗП

Варна, кв. "Бриз"

Застроена площ

2891.43 кв.м

11 504 кв.м
43 166.25 кв.м

Озеленяване
46 %
Етап 1
- Брой апартаменти с 1 спалня – 43
- Брой апартаменти с 2 спални – 82
- Брой апартаменти с 3 спални – 8
Изложение на
изток, юг, запад
апартаментите
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R Варна,

кв. "Бриз"

ПАНОРАМА
ПАРК
Жилищният комплекс, разположен
в близост до варненската морска
градина, предлага всичко необходимо за
уюта на съвременния човек

Р

Разположен в кв. "Бриз" във
Варна на втора линия от бул.
"Васил Левски", жилищен
комплекс "Панорама парк"
е с удобен и бърз достъп до
хипермаркет, спортна зала, училища
и детски градини. "Панорама парк" се
намира на 5 минути пеша от обширна
паркова зона и на 15 минути от Морската градина. Районът е с развита улична
инфраструктура и отлично организиран
градски транспорт.
Строителството на комплекса се реализира на два етапа. Етап 1 е с предвиден срок за въвеждане в експлоатация
30 март 2021 г.
Благодарение на естествената денивелация на терена от повечето апартаменти
се открива гледка към Варненския залив
и панорамен изглед към града. Модерната архитектура е съчетана с принципите на комфортното и функционално
обитаване, носещи уют и спокойствие на
съвременния градски човек.
"Панорама парк" се състои от две самостоятелни жилищни сгради с по две
нива подземен паркинг. Оформена е
паркова зона, като е запазена съществуващата в парцела дървесна растителност. Парковото пространство ще бъде
допълнено от декоративно озеленяване,
ще бъдат оформени детска площадка и
зона за релакс.
Комплексът е със съвременна архи-

тектура, висококачествено изпълнение
на строително-монтажните работи, с
максимално комфортни условия за живеене. Предвидено е издаване по БДС,
с изграден тръбен път за климатична
мултисплит система, оптични връзки
за интернет и TV, входни врати премиум
клас, PVC дограма с нискоемисионно Кстъкло.
"Панорама парк" предлага апартаменти с една, две и три спални с площи от 65
до 220 кв.м, които удовлетворяват всички
предпочитания. Просторни и светли дневни с големи френски прозорци и хубава
гледка. Изложение на жилищата: изток,
юг и запад. Обширни спални, ориентирани към тихо дворно пространство. Гардеробни и сервизни зони, осигуряващи
достатъчно складова площ.
За живеещите в комплекса са осигурени велостоянки и паркоместа в обширен
подземен паркинг на три нива.
Наличието на площадки за игра, близостта до Морската градина и бързият
достъп до детски градини и училища
превръщат комплекса в идеалния семеен
дом. Инвеститор и строител: "Планекс"
ЕООД.
Повече за проекта на:
 www.PanoramaVarna.bg
 052/610 746, 088 212 2 212
 sales@planexinvest.bg
 Варна, ул. "Любен Каравелов" 55
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Източник Агенция по вписванията

Сделките с имоти в страна се връщат
на нивата си от миналата година през
третото тримесечие, показват данните
на Агенцията по вписванията. След спад
на покупко-продажбите в периода април юли пазарът в следващото тримесечие на
годината се ускорява и броят на сделките
расте. За месеците от юли до септември
службите по вписвания са регистрирали
общо 56 675 покупко-продажби. За сравнение - през същия период на 2019 г. сделките
са били 55 103. Общо за деветмесечието на
тази година имотните сделки са малко
над 132 хил., като най-голям е броят им в
столицата – 18 600, следвана от Пловдив (с
близо 10 000 сделки) и Варна (близо 9000).

В периода април - юни местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1362 жилищни сгради
с 5928 жилища в тях и 823 615 кв.м разгъната застроена площ,
сочат данните на НСИ. Общият брой на одобрените жилищни
проекти за полугодието е 2713 – число, близко до предходната
година, когато за същия период разрешителните за строеж са
за 2838 сгради. Най-много нови сгради се строят в Пловдив и
София, където и търсенето на нови апартаменти е най-голямо.

К | ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ
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