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Строителството на жилища в България - една одисея в 21 век 
 
Безкрайно събиране на документи, безкрайно чакане, абсурдни съгласувателни процедури, липса 
на какъвто и да било хоризонт за развитието на градовете. Така най-кратко може да се опише това, 
през което минават строителите на жилищни сгради, на които това е бизнесът. Цяло приключение, 
на което не всеки би издържал, за да може изобщо да започне реалното строителство. Освен 
скоростта, с която се разрешават административните въпроси, проблем остава и фактът, че 
България все още е хартиена държава след години говорене за електронно правителство, каквото 
на практика не съществува. С някои много малки изключения. 
Какво трови бизнеса в строителството на жилища 
Ако държавата и общината създадат условия по-лесно да се почне един строеж, много повече 
компании ще могат да го правят, предлагането ще е по-голямо и цените по-ниски. Това са 
нормалните пазарни механизми. Създавайки много рестриктивни и трудни условия за ваденето на 
строително разрешение, това се превръща в държавен лобизъм, който е забранен в пазарната 
икономика и ЕС. Защото само едрите фирми с големи възможности могат да си позволят 2 г. да 
процедират едно разрешително, което прави продуктът бутиков. Чужд инвеститор в тази ситуация 
или малка фирма не могат да се справят. Това е фалшиво и не е нормално. 
Така накратко описва ситуацията, в която се намира строителният бизнес, един негов представител 
- Георги Шопов от "Тобо груп". С подобни или други сравнения същото казват и останалите на 
пазара на жилища, които искат да се търсят решения заедно с администрацията вместо да гледат 
само собствения си бизнес и да се справят някак. Смятат, че промените ще са от полза не само за 
целия бранш, но в крайна сметка от тях ще спечелят и потребителите, за които цените ще са по-
поносими. 
А проблемите далеч не са само в София, макар че именно тя е най-големият пазар и съответно 
концентрира всички недостатъци на административната система. 
Процесът по градоустройство е доста бавен и тромав, това включва промяна на кадастралната 
карта, на регулацията на имотите и самото одобрение на проекти и издаването на разрешението за 
строеж. При всички тези процедури има нормални срокове, в които трябва да се случват, но не е 
така и това е сериозна пречка да планираме бизнеса си, коментира Венцислав Тарашманов, 
маркетинг директор на "Инфинити пропърти". "Ако днес сме купили имот, как да преценим кога ще 
можем да направим сграда - дали ще е след година и половина, или след две, или повече", пита 
риторично той. 
Димитър Савов от БЛД казва, че процедурите по регулация са много "тегави", а уведомяването по 
тях сравнява с известяване с пощенски гълъби. 
Дава пример със строеж, при който за него е трябвало да се уведомят 56 собственици в сграда на 
калкан. Всички те е трябвало да отделят лично време, за да отидат в съответния пощенски клон и 
да си получат обратните разписки за уведомлението. Не се признава друг вид известяване. "Хората 
не бяха против, но не искаха да си отделят от времето да ходят до пощата. Аз им предложих да ги 
закарам с кола, за да стане по-бързо. Това са абсурдни неща", казва Савов. 
Когато пък за по-голям строеж се контактува с администрацията на Направление "Архитектура и 
градоустройство", тогава съгласувателните процедури между тях и общината стават с куриери, 
които изминават разстоянието между двете институции за 3 до 5 дни, посочва строителят. 
"Предлагали сме да поемем разходите и тази кореспонденция да става в рамките на деня с куриер, 
но не се приема. В случая с уведомлението пък искахме да платим на нотариус, който да 

http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/06/07/2979340_pazarut_na_jilishta_izliza_ot_vakanciia/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/06/12/2979009_pazarut_na_imoti_-_misteriiata_s_dannite/
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удостоверява с подпис и печат съгласието на собствениците, което е по-достоверно от обратната 
разписка, но не се прие, защото законът предвижда друга процедура", казва Савов. 
По негова преценка едва 2% от административните услуги за строители са електронни. "Всичко 
друго е на хартия." 
В бизнеса се стремим да гледаме напред 5 до 10 години, колко успяваме е субективно понятие, 
казва Венцислав Тарашманов. Описва, че животът на един проект често е между 3 и 6 години, че и 
повече. От деня, в който започват преговорите за покупка на терен или обезщетение на 
собствениците, до минаването на всички разрешения, промяна в регулациите и други перипетии, 
минават от 6 месеца до 1-2 години, и след това самото строителство трае минимум година и 
половина и стига до 3", разказва той. 
Всички проекти и разрешителни трябва да се предават и обработват по електронен път - както е в 
Естония. Ако ти откажат, откажат. И администрацията, ако иска да си запази работните места, се 
стреми да се вмести в сроковете, казва Стьопа Апостолов от "АС Стройинженеринг". 
"Уникум, който го няма никъде" 
Основният враг на предприемачите си остава администрацията, убеден е Апостолов. В неговия 
професионален опит е свидетел на това как парцели, купени преди 20 г., още не може да си оправят 
статута, за да получат виза за проучване. Процедурите по регулация след влизане в сила на Общия 
устройствен план за София траят по три-четири години, при това без да става дума за оспорване от 
някоя от страните, възмущава се той. 
Дава пример с казус, при който на даден терен, който е част от процедура по регулация, 
едновременно се окажат собственици държавата и общината, никоя от които не прави нищо, за да 
се разреши въпросът. Той остава в ръцете на инвеститорите - да водят дела за установяване на 
собствеността. 
"Тези неща трябва да се решават административно и в рамките на един месец. А тук се минава 
няколко пъти на съвет в общината, после в голяма община, после заповед, която докато се впише в 
службата по вписванията – минимум две години минават", изчислява той. 
Проблеми изниквали и при нужда от регулация, в която участва общински терен. Случвало му се е 
да се налага да плати данъците, защото общината не го е направила. Следва издаване на данъчна 
оценка за съответното парче земя. Докато се уреди замяната за целите на регулацията, годината 
изтича, а с не я и направената данъчна оценка. Така данъците, които дължи самата община, отново 
трябва да се платят и отново да се извади нова данъчна оценка. 
В допълнение на това той добавя и наложителното преборване с ютилити компании, за да се 
сдобие сградата с парно, ток и вода. ЕРП-тата не поемат изграждане на трафопостове своевременно 
и са готови да ги изкупят по собствен ценоразпис от инвеститорите неясно кога. Апостолов е имал 
случай с изграждане на канализация, която се налагало да мине през чужд терен, за което той 
плаща на собственика, изгражда я, но от "Софийска вода" не искат да я приемат, защото на чужд 
терен не им се гарантирал достъп (който вече е осигурен от строителя) до мрежата в случай на 
възникване на проблем. 
Пламен Андреев от "Планекс" смята, че административните процедури и в други европейски страни 
не са "толкова бързи", но оценката му се отнася за случаите, в които не се налага градоустройствена 
разработка на територия, в която се намира проектът поради свлачище, обществен скандал или 
нещо друго. 
Зелените протести 
На фона на описаните проблеми строителите конкретно в София добавят и нов проблем, който 
смятат за значима пречка пред бизнеса си. Димитър Савов коментира, че явно фирмите вече трябва 
да си назначат човек за преговори с обществото. Той има предвид няколкото случая в столичния 
квартал "Младост", при които жителите протестираха срещу нови сгради, започнати върху терени, 
които те приемат за кварталната градинка. 
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"Всичко може да се провери за един парцел – в регулация ли е, какво има като прилежаща 
инфраструктура и т. н. Но къде да провериш дали някой няма да протестира срещу строежа?" Той 
коментира, че хората протестират, защото смятат, че зад гърба им е направено нещо нередно, а в 
същото време не се интересуват, когато се обявяват проектите за устройствени планове и не 
възразяват тогава по предвидения ред. "Има приет общ устройствен план, гледаш всичко ти е 
наред, но идва обществен протест и се оказва, че под негов натиск законът не важи", допълва той. 
В България с основание или без, ако някой "зелен", червен и други, природозащитници и 
защитници на права, реши да бойкотира инвестиционния процес – веднага става значим фактор. 
Властите не обичат протестите и бизнесът отнася загуби, допълва директорът на "Планекс". "После 
същият този бизнес внася данъците, осигурява работни места, спонсорира културата и 
образованието – в знак на "благодарност", че е наказан от така наречените правозащитни 
организации и властите. Паралелно с това, не дай си боже да попаднеш на недобросъвестни или 
неработещи административни служители", допълва той. 
Какво се промени със смяната на главния архитект 
Смяната на главния архитект на София преди около година даде основания за надежди на много 
хора, че най-сетне решенията на неговата администрация ще придобият нормален вид. 
Според Стьопа Апостолов промяната е в негативна посока. Дава за пример това, че преди е имало 
два приемни дни в направлението, в които всеки може да направи нужната му справка, която е 
невъзможна по електронен път. С удивление неотдавна установил, че единият от тези дни е 
премахнат, което му обяснили с улесняване на гражданите. "А в другия приeмен ден се образуват 
огромни опашки от изнервени хора", посочва той. 
Според Димитър Савов от БЛД направлението, под ръководството на главния архитект, е доста 
натоварено. "Главният архитект има нужда от още специалисти, не знам как се справя, защото и там 
натискът е отвсякъде. Смятам, че има логични предложения". 
До редакционното приключване на публикацията "Дневник" не получи отговори на въпросите си 
от екипа на главния архитект, свързани със сроковете за издаване на разрешения за строеж, какви 
електронни услуги се предоставят и какво се предвижда като развитие, какви са сроковете в 
действителност за издаване на различни документи и др. 
Факт е, че Здравков започна редица промени, с които да повиши прозрачността в направлението. 
Обявената цел е да се намали максимално досегът на гражданите с администрацията, за да може 
всички процеси свързани с градоустройството да се изпълняват за максимално кратко време. 
По негово изискване разрешителните за строеж, които издават главните архитекти на всички 24-
района на София, изглеждат по един и същ начин. Те също така са достъпни на онлайн регистъра на 
направлението. Там различните актове могат да бъдат търсени по дата, издател, инвеститор, район, 
номер на парцел. 
На сайта на направлението могат да бъдат намерени и устройствените планове за почти всички 
части на столицата. Там се качват докладите, които Здравков внася в Столичния общински съвет, 
заповедите, които издават различните дирекции в направлението, съобщения за предстоящи 
обществени обсъждания. 
Във връзка с подобряването на работата, Здравков въведе и практиката да се среща с главните 
архитекти на 24-те района на София всеки месец. 
Районните главни архитекти пък бяха включени в състава на Общинския експертен съвет по 
устройство на територията. Този съвет обсъжда архитектурни проекти - частни и общински, 
промени в регулацията, териториалното планиране, търси решения на проблеми. Откакто Здравков 
е главен архитект на София датите за тези заседания се обявяват, имат дневен ред и са достъпни за 
граждани и журналисти. 
По искане на Здравков беше създадена и електронна база данни, в която се съдържа информация 
за всеки имот в София. В момента тя обединява информацията от кадастъра местоположение, 
граници, регулация, но целта е в нея да се съдържа цялата необходима информация за имотите в 

https://www.sofia-agk.com/Pages/SinglePublication/BpoG0K3X8qg%3d
http://rs.gis-sofia.bg/
http://rs.gis-sofia.bg/
http://www.isofmap.bg/
http://www.isofmap.bg/
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София, според изискванията на специалисти по устройство на територията, нотариуси, брокери на 
недвижими имоти - история на издадените актове, инвестиционни проекти, промени в 
регулацията. 
Наскоро в интервю пред "Капитал" той посочи, че няма причини да се бавят разрешителните за 
строеж и отрича това да се случва под натиска на протести. Проблеми имало само в районите, 
където се налага отчуждаване за целите на изграждане на улиците. Все пак той признава, че битката 
със сроковете е много тежка. "Опитвам всички възможни начини да променим нещата в посока да 
предоставяме информацията по електронен път. Следващата стъпка е да дам справка с влезлите в 
сила Подробни устройствени планове за всяка една територия. Не само с визите, а и с 
градоустройствените процедури има проблеми със забавянето, защото са създадени прекалено 
много стъпки по отношение на съгласуването вътре в самото направление "Архитектура и 
градоустройство". Опитвам да подредя процесите по такъв начин, че да започнат да се спазват 
сроковете." 
"Голям проблем е, че улиците не са отчуждени и в момента е трудно да се разрешава строителство, 
защото поставяме на строителите условие да е приложена регулацията", обяснява Здравко 
Здравков. 
Какви решения предлагат строителите 
Покрай възникването на напрежението в "Младост" 18 строителни компании решават, че вече е 
назрял моментът да се обединят в асоциация и да предложат за решаване всички натрупали се 
проблеми. Сред тях има и такива, които не работят на софийския пазар. 
Целта на асоциацията е да не се използва за лобиране по конкретни обекти и казуси, а да се 
занимава само с принципни проблеми в бранша на ниво законодателство, обяснява председателят 
на организацията Георги Шопов. 
Той казва, че покрай казусите в "Младост" фирмите са били активни в позицията си да не се допуска 
референдум за строителство само в един квартал. "Ако ще има такъв референдум, той трябва да е 
за целия град", обяснява строителят и мотивира това с факта, че Общият устройствен план е 
гласуван от правителството и от Народното събрание. "Това е като да се пита дали на дадена улица 
да се строи. Естествено, че живеещите там ще кажат, че не искат и предпочитат това да се случва на 
съседната". 
Трябваше след приемането на Общия устройствен план в София да се облагородяват нови 
територии, където да се развива строителство. Вместо това продължават да се кърпят дупки в 
съществуващите квартали, допълва Димитър Савов. Той смята, че е напълно приемливо дори да се 
каже, че се спира строителството в старите квартали, и се правят нови. Но това означава да се 
направят за тях подробни устройствени планове и да се подсигури инфраструктура - улици, ток, 
вода. 
"Където това се направи, автоматично се намира инвестиционен интерес, вместо компаниите да се 
навират между съществуващите сгради", обяснява той. В момента поне 10% от новите сгради се 
строят в квартал "Кръстова вада", а това е така, защото се пусна с още 2 км. бул. "Черни връх". И там 
няма скандали и жалби, посочва пример Димитър Савов. 
Много са наболелите проблеми, които създават напрежение между гражданите, собственици на 
терени, община, предприемачи, а интересът е общ – изграждането на инфраструктурата край 
сградите и провеждане на отчуждителните процедури, допълва Шопов. 
Сгради се строят, улици - не 
Според членовете на асоциацията важен проблем е и това, че общината няма възможност да 
изпълнява един от основните си ангажименти – развитието на територията чрез планово 
изграждане на инфраструктура, което води до уродливо и хаотично развитие на града. 
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"Ние искаме да има законова норма и уредба така, че Столична община да има финансовата и 
нормативна възможност да прави това, което й е задължение по закон", посочват от асоциацията. 
По отношение на отчуждителните процедури напомнят, че липсата на прости и ясни правила през 
годините е довела до хаос. Това прави възможно, например, улица да се окаже върху частна 
собственост. 
Проекти за инфраструктура има, но не е ясно дали и кога ще станат. Това представлява трудност за 
бизнеса, коментира и Венцислав Тарашманов. 
Тези неща, ако помогнем да се решат в обществен интерес, общественият оборот ще се увеличи 
много в зони, където строителството е невъзможно сега и териториите ще се развият хармонично 
и планово, допълва Шопов. 
В стремежа си да защити обществения интерес общинската администрация през последните 27 г. 
създава все нови и нови изисквания към инвеститорите и документацията, които вместо да го 
защитят - го нарушават. Когато нещо е много сложно и с много актове, то много по-лесно се 
нарушава отколкото, ако е просто и ясно. Толкова много е документацията, която трябва да се 
събере, съгласува и процедира, че прави изваждането на строително разрешително за три месеца 
(което е обичайната практика по света) възможно за година и половина-две. Това увеличава 
стойността на апартаментите и гражданинът получава скъп, недостъпен за него продукт, илюстрира 
Шопов. 
Той дава пример с терен, купен за 3 млн. лв. с кредит. Ако за него се получи разрешително след 2 
години, той вече се е оскъпил с 600 хил. лв. от лихвите по кредита. Този срок не защитава никакъв 
обществен интерес, а крайният клиент всъщност плаща разходите. 
Премахване на пощенските гълъби 
Строителите не разбират защо когато одобрението на част от даден проект зависи от общинска 
структура, това не се прави по служебен път. 
"Дадохме пример със Сърбия, където инвеститорът си внася изискваната документация в общината 
и тя има ангажимент да я съгласува с всички нейни дружества и структури, отговарящи за 
водоснабдяване, организация на движението, зелени системи и т. н.", разказва Шопов. В Сърбия 
освен това важи 28-дневен срок за произнасяне на администрацията - с разрешение или конкретен 
отказ. Въведен е и принципът на мълчаливото съгласие, което означава, че при липса на отказ до 
28-ия ден, инвеститорът може да пристъпи към строителство. "Това в Сърбия се направи тъкмо за 
увеличаване на обществения оборот, а не в защита на раздуване на бюрокрацията, което не 
обслужва никого", посочва Шопов. 
И в момента има законно установени срокове и правила. Ако е необходимо, нека сроковете по 
процедурите да се удължат, но да се спазват, предлага като решение Пламен Андреев от "Планекс". 
"От гледна точка на бизнеса е важно отговорите на администрацията да бъдат наистина 
законосъобразни, но не и в "защита на спазването на сроковете", да се прилагат аргументирани, с 
несъществени забележки откази и процедурите да се влачат във времето", смята той. 
"Инвеститорите - в жилища, индустрия и каквото и да е, следва да се уважават и подпомагат от 
държавата, общините и обществото. Защото дори и социалните помощи, здравеопазването и 
пенсиите идват от тях. Дори заплатите на същата тази администрация и институции", допълва 
Андреев. 
Таксата разрешение за строеж не е ясно за какво отива, макар че браншът е готов да плаща и 
повече, но тези пари да отиват за регулация на парцелите – за ток, вода и улица, коментира 
Димитър Савов. Той не разбира и защо компаниите, доставящи ток и вода, се държат така, сякаш 
нямат интерес да се сдобият с още клиенти като присъединяват нови сгради към мрежите си. 
Стьопа Апостолов казва, че в други страни таксите за разрешително са много по-високи, но 
инвеститорите отиват на терен, подсигурен с път, ток и вода. "Има много блокове, които задържаме 
6 месеца или 1 г., защото връзките с инфраструктурата не са съгласувани, макар че са изпълнени", 
посочва той. Такива проблеми тласкат инвеститорите към парцели в регулация, но там пък се 
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сблъскват с високи изисквания на собствениците за обезщетение, достигащо 30-40% при обичайно 
20-25%. "Така апартаментите в сграда на такова място стават с луксозна цена без да е луксозно 
изпълнението". 
Администрацията се възпроизвежда 
По думите на Георги Шопов в Столична община има разбиране за тези проблеми, защото те 
създават скандали и напрежение всеки ден в самата администрация. 
Такива проблеми има и в другите големи градове, разказват от асоциацията. "Администрацията без 
да иска се възпроизвежда, което се вижда в исторически план, обществото се затлачва и трябва да 
се реже с голямата ножица, за да се опростят и направят работещи механизмите", коментира 
Шопов. В Западна Европа са минали през същите проблеми и цикли. Въпросът е да използваме 
техния опит и възможно най-бързо да изчистим административните процедури от всички 
паразитни канали и затлачвания, допълва той. 
По въпроса със сроковете от БЛД дават и друг пример - с неспазването на срока за вписване на 
сделките от Агенцията по вписванията. Бавенето е такова, че ако предприемачът е 
недобросъвестен, може за двете седмици, в които се чака, да продаде едно жилище няколко пъти. 
"Уж не смогват, а този, който бе заловен да взима подкупи за такива услуги, веднага ги вписва. 
Значи могат веднага да се вписват", посочва Савов. 
Понякога може да ти откажат вписване и тогава без съд не се връща платената такса, която може 
да достигне и до 20 хил. лв. "И ето, че това оставя място за "решение" на проблема – намира се 
такъв човек като уволнения, който веднага ти върши работа, не рискуваш да платиш такса, която 
може да не ти се върне и актът е вписан бързо. И трябва да си принципен, за да не се поддаваш на 
такива възможни решения. И докато си принципен, ставаш и неконкурентен", казва шефът на БЛД. 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/06/20/2978029_stroitelstvoto_na_jilishta_v_bulgariia_-
_edna_odiseia/ 
 
 
 
 
 
Източник: Dnevnik.bg 
Дата: 21 юни 2017 
 

Кабинетът прехвърли на община София 17 дка в "Младост" 3 за изграждане на парк 
 
Правителството прехвърли безвъзмездно на Столичната община имот- частна държавна 
собственост. Теренът с площ 17 дка се намира в жк "Младост 3" и ще бъде използван за изграждане 
на парк за отдих, спорт и развлечения, съобщи правителствената информационна служба. 
Теренът беше собственост на Министерството на отбраната, което го бе обявило за продажба. 
Тогава обаче премиерът Бойко Борисов спря търга и поиска имота да бъде даден безвъзмездно на 
Столичната община. Дни по-късно кметът на София Йорданка Фандъкова внесе предложението в 
Столичния общински съвет, където бе прието. 
С друго решение се намалява капитала на "Национална спортна база" ЕАД чрез обезсилване на 
акции на стойност, съответстваща на стойността на правото на собственост върху имот от 16.6 дка в 
столичния район "Красно село". Теренът е в района на конната база в местността "Славия" и ще 
бъде прехвърлен безвъзмездно на Столична община за изграждане на ново метродепо и 
разширение на гараж "Земляне". Депото е включено като самостоятелен подобект при 
строителството на третата метролиния в София. То попада в една и съща територия, използвана 
досега от автобусния гараж на градския транспорт. 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/05/30/2979776_slujiteli_na_agenciiata_po_vpisvaniiata_sa_arestuvani/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/06/20/2978029_stroitelstvoto_na_jilishta_v_bulgariia_-_edna_odiseia/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/06/20/2978029_stroitelstvoto_na_jilishta_v_bulgariia_-_edna_odiseia/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2016/12/08/2879238_stolichnata_obshtina_shte_poluchi_voenen_imot_sled/
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Две държавни институции получиха имоти за изпълнение на функциите си. За нуждите на 
териториалната дирекция на НАП - Велико Търново, в Монтана е предоставен офис в 
административната сграда на пл. "Жеравица" №3 в града. Държавната агенция за метрология и 
технически надзор ще ползва част от първия етаж в сградата на ул. "Свобода" №1 в Благоевград. 
С решение на правителството статутът на имот, предоставен за безвъзмездно управление на 
Изпълнителна агенция "Морска администрация" и на Русенския университет "Ангел Кънчев", се 
променя от частна държавна на публична държавна собственост. Имотът се намира в Русе, като 
предоставените на двете ведомства самостоятелни обекти в него се използват изцяло за 
изпълнение на техните функции. 
Поради отпаднала нужда на главната инспекция по труда е отнето право на управление върху имот 
– публична държавна собственост. Помещението на бул. "Славянски" №30 в Шумен преминава в 
управление на областния управител. 
http://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2017/06/21/2993291_kabinetut_prehvurli_na_fbshtina_sofiia_
17_dka_v/ 
 
 
 
 
Източник: Dnes.bg 
Дата: 22 юни 2017 
 

"Младост"-ки патаклами: Ще се строи, няма да се строи!? 
 
Инвеститор недоволен, съди Столичната община за 1 млн. Лева 
 
Инвеститорът и собственик на имот в "Младост" Изабела Сярова обяви в студиото на Bulgaria ON 
AIR, че възнамерява да заведе дело срещу Столичната община за пропуснати ползи в размер на над 
1 млн. лева. 
Припомняме, че районният кмет на кв. "Младост" Десислава Иванчева първо издаде заповед, която 
забрани на Сярова да строи, а наскоро издаде втора заповед, с която разрешава строежа. 
Междувременно инвеститорът обжалва първата заповед и очаква съдът да се произнесе до месец. 
"Цялата идея е, че трябва да има справедливост. Да, ще заведа иск, защото Иванчева неправомерно 
спря моя обект през февруари. Двете заповеди си противоречат - едната казва, че няма нарушение, 
втората - че има незаконно строителство", обясни Сярова. 
Тя уточни, че искът й към Столичната община за пропуснати ползи ще бъде в размер на 1,268 млн. 
лева. Сярова е категорична, че българинът разбира единствено от финансово наказание и това е 
единственият начин тя да накаже общината. 
"Не искам тези пари, искам справедливост. Нека Йорданка Фандъкова и Десислава Иванчева ми 
подадат ръка. Да седнем на разумен диалог, да си стиснем ръцете и аз ще продължа напред. От 
февруари исках разумно решение и нищо повече", каза още инвеститорът и подчерта, че ще остави 
парите за облагородяване на района, ако спечели делото. 
Според Сярова Иванчева и Георги Кадиев са прокарвали определени интереси в квартал "Младост". 
Тя е убедена, че има лобистки кръгове в района. 
"Една много голяма партия се опитва да измести г-н Кадиев и да започне да трупа активи от това. 
Тази партия изобщо не мисли за кв. "Младост" и за презастрояването. В момента се разиграва 
безпардонна политическа игра. Който спечели гласовете на "Младост", "Люлин" и "Дружба", ще 
бъде новият кмет на София", посочи гостът на Bulgaria ON AIR. 
http://www.dnes.bg/sofia/2017/06/22/mladost-ki-pataklami-shte-se-stroi-niama-da-se-stroi.345094 

http://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2017/06/21/2993291_kabinetut_prehvurli_na_fbshtina_sofiia_17_dka_v/
http://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2017/06/21/2993291_kabinetut_prehvurli_na_fbshtina_sofiia_17_dka_v/
http://www.dnes.bg/sofia/2017/06/22/mladost-ki-pataklami-shte-se-stroi-niama-da-se-stroi.345094
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Източник: Trud.bg 
Дата: 23 юни 2017 
 

Борисов: Сега, като Кадиев се отказа от кметицата си, кой носи отговорност за 
нейните действия?  
 
Фандъкова: Той не обича да се занимава с проблеми, обича само да се възползва от тези 
проблеми 
 
Както „Труд“ пръв съобщи, безумията на кметицата на столичния район „Младост“ Десислава 
Иванчева са стигнали и до Министерския съвет. 
Тази сутрин правителството публикува пълния текст на стенограмата от заседанието си в сряда: 
Точка 28 
Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот – частна 
държавна собственост, на Столична община, област София 
ДЕНИЦА НИКОЛОВА: Уважаеми господин премиер, предлагам за разглеждане проект на Решение 
на Министерския съвет за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на имот – частна 
държавна собственост на Столична община. 
Имотът се намира на територията на община Столична в район „Младост“, ж.к. „Младост 3“, като е 
с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и с начин на трайно ползване – и за друг 
вид имоти със специално предназначение и ползване. Площта му е около 17 100 кв. м, като в 
рамките на заповед на областния управител през 2016 г. е отнето от Министерството на отбраната 
правото на управление на гореописания имот. 
Кметът на Столична община мотивира своето искане за предоставяне на визирания имот в 
собственост, като счита за необходимо то да бъде използвано с цел изграждане на парк за отдих, 
спорт, развлечение след изменение на действащия Подробен устройствен план. Областният 
управител е дал своето съгласие за прехвърляне на собствеността. 
По преписката няма към настоящия момент коментари. 
Благодаря. 
БОЙКО БОРИСОВ: Сега като Кадиев се отказа от кметицата си, коя партия, кой носи отговорност за 
нейните действия? 
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Ако ми позволите, господин Борисов, първо искам да благодаря за 
прехвърлянето на този терен, който е един сериозен терен в един от най-големите квартали и 
райони на София и нашата цел е да направим всичко възможно и да получим вашата подкрепа, за 
да може да създадем повече паркови пространства и зелени пространства в района. 
Кметът на район „Младост“ госпожа Иванчева е избрана мажоритарно от гражданите на района. Аз 
вече коментирах, че е лесно за политическа сила като политическата сила на господин Кадиев да 
застане, да яхне един основателен протест на гражданите на „Младост“, да ги подведе и след това, 
когато види, че е трудно, защото управлението означава да носиш отговорност, а не само да 
приказваш и да критикуваш, тогава се дърпа. В момента в район „Младост“ има редица проблеми, 
неслучайно той се дръпна, защото той не обича да се занимава с проблеми, обича само да се 
възползва от тези проблеми. 
БОЙКО БОРИСОВ: Аз зададох въпроса… Не – напротив, даже чест му прави на Кадиев, че поне има 
смелост или доблест да излезе и да каже: „Сбърках, оттеглям си подкрепата“. 
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Води до големи проблеми на хората. Така че не става само с… 
БОЙКО БОРИСОВ: Аз знам до какво води „Сбърках“. Защото в случая е за „Младост“, който все пак 
има столичен кмет, Столичен общински съвет и т. н.ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Ние продължаваме да 
се грижим за район „Младост“, да инвестираме в него. 
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БОЙКО БОРИСОВ: Така, но понеже сега с този акт ние прехвърляме имота реално на кмета на 
„Младост“, нали така… 
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Прехвърля се на Столичната община. Ние имаме грижата за район 
„Младост“ и в момента започваме изграждане на първи етап. 
БОЙКО БОРИСОВ: Въпросът ми е, извинявай, ако е неуместен или некомпетентен, но би ли могло 
тези 17 и колко декара за парк, които даваме на Столична община, утре да видим там 10 къщички, 
направени от кмета на „Младост“, примерно? Това питам – дали има такъв риск. 
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Ние няма да го допуснем, въпреки че кметът госпожа Иванчева 
неколкократно пред мен изрази идеята да бъдат обезщетявани собственици на спорни имоти 
именно с този терен. Но неслучайно той е целеви, решението на Министерски съвет е целево да 
бъде предоставен за парк, спорт и атракции, така че това нещо ние ще гарантираме и законът го 
гарантира, да може да се реализира. 
БОЙКО БОРИСОВ: Ако ни гарантираш, защото иначе аз ще гласувам против това решение – да 
пратим на някой да си прави къщи по „Младост“! Но щом гарантираш, аз се надявам колегите да 
ни подкрепят. 
Затова зададох въпроса и той е, мисля, логичен. 
Благодаря, колеги. Да им е честито на хората в „Младост“ за новия парк, който ще имат, и се 
надяваме да удържите обещанието си да си остане парк. 
Приемаме точка 28. 
https://trud.bg/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-
%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-
%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B5-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82/ 
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Никола Вапцаров: В „Младост“ има предвидени между 150 и 180 нови строежа 
 
Според Кристиана Тодорова: Има страх от провеждането на референдум 
 
В първата частнаинтервюто с Кристиана Тодорова от инициативния комитет, издигнал Десислава 
Иванчева и напусналия зам.-кмет Никола Вапцаров за Topnovini.bg те разкриха причините да 
оттеглят подкрепата си от кмет на столичния район Младост ДесиславаИванчева. Във втората част 
ще ви представим техните разкрития за това кой съветва настоящия кмет и какви са възможностите 
на гражданското общество за спиране на презастрояването в района. 
Твърдите, че г-жа Иванчева не се вслушва във вашите съвети. Знаете ли дали тя има други 
съветници? 
Никола Вапцаров: Веднага след избирането й, тя се заобиколи с нови съветници. Позволявам си да 
ги нарека политически лешояди. Те седяха отстрани, докато водехме битката за кметството, и не 
допринесоха с абсолютно нищо. В един момент обаче, когато бяхме избрани да управляваме 
района се появиха една сурия хора, които започнаха да твърдят, че едва ли не, без техния принос 
нямало да се получи нищо. 
 

https://trud.bg/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82/
https://trud.bg/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82/
https://trud.bg/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82/
https://trud.bg/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82/
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Кристиана Тодорова: Аз искам да допълня нещо, което съм видяла със собствените си очи. 
Десислава Иванчева употреби „Нормална държава“ с единствената цел да се кандидатира за кмет. 
Тя злоупотреби с нашето доверие като граждани. Още в началото се усещаха лични пристрастия 
към други политически сили, които наистина не са допринесли с нищо за тази кауза. Има един 
определен кръг хора около нея, които от самото начало всячески се опитват да изолират експертите 
на „Нормална държава“. Това се случва напълно тенденциозно. Пред медиите тя твърди, че има 
натиск от „Нормална държава“, което не е така. 
Никола Вапцаров: Трябва да се има предвид, че когато г-жа Иванчева беше в кампания, на 
раздаваните флаери пишеше с подкрепата на „Нормална държава“, както и по билбордовете. И в 
един момент се получава една подмяна на вота, защото изведнъж се появиха всякакви други 
политически сили, които започнаха да влияят в кметството. Затова и ние оттеглихме доверието си 
като партия, а аз като заместник-кмет. 
Можете ли да назовете конкретни лица и партии, които има влияние? 
Никола Вапцаров: Интересен чест гост и посетител на общината е бившият кмет на „Младост“ Петко 
Дюлгеров, който с голям скандал скъса отношенията си с поддържащата го партия. Също така има 
други представители на ПП ГЕРБ, които много често се виждат в общината. Дори един от тях щяха 
да го назначават за секретар на общината. Впоследствие се оказа, че в предишната му работа е 
имал някакви конфликти на интереси и затова не беше назначен. Много често се появяват Боби 
Сандов от Зелените, Марта Георгиева от ДСБ. По време на кампанията тези хора ги нямаше, Борис 
Цветков от БСП също. Това е притеснително, защото ние заявихме, че ще се борим против 
статуквото. 
Кристиана Тодорова: Г-жа Иванчева и досега твърди, че е независима. В същото време умело 
дистанцира и изолира хората, които й помогнаха в кампанията. Напълно нормално е хората от 
„Нормална държава“ да се почувстват омерзени и употребени. 
Никола Вапцаров: Много интересно е и как председателят на СОС Елен Герджиков беше дал заявка, 
че ще я свали, защото имало нередности при избора й за районен кмет и изведнъж всичко се 
потуши. Човек започва да си задава въпроса, дали този строеж при 11-ти блок не е забелязан или 
има някакъв умисъл в това. 
Продължавате ли да искате референдум за „Младост“? 
Кристиана Тодорова: Да, разбира се. Това не е идея на Иванчева. До момента обаче, нашите 
позиции не се отстояват. Ние като инициативен комитет и с подкрепата на „Нормална държава“ 
няма да се откажем и ще продължим да се борим за каузата си. 
Никола Вапцаров: В „Младост“ има предвидени между 150 и 180 нови строежа. Досега не е правен 
опит да се анализират тези строежи и да се определи, кои са конфликтни и кои не са. Спирането на 
всички не е решение. В крайна сметка гражданите са равни пред закона. Правото на строеж трябва 
да може да бъде реализирано, освен ако не злоупотребява с тезите на гражданите. Това е така 
нареченият Институт по злоупотреба с права. Върху него може да се базира и едно преразглеждане 
на общия устройствен план. Това е елемент от основите на правото по принцип и като такъв би 
могъл да послужи като аргумент и пред законодателя и пред Столичната община. До този момент 
обаче, такъв анализ не е направен, нито са внесени доклади до СОС. Няма и предложения за 
изменения на наредби, въпреки че аз лично съм предложил около 4. Няма желание да се 
инициират по-смели реформи в общината, като например събарянето на опасни сгради. Това е 
въпрос на един наистина сложен диалог между Столичната община, район „Младост“ и 
инвеститорите, но може да се направи. Един такъв пример имаше в „Младост“ 4, до блоковете на 
МВР, на "Александър Малинов", при Бизнес парка. Там има 2 или 3 блока на МВР и един недостроен 
до 1 етаж блок. Тези недостроени сгради вече са загубили правото си на строеж и има решение на 
СО, с който им се погасяват всички строителни права. Въпреки това сигурно от 20 или 30 години това 
са едни стърчащи железа и бетони, които са опасни за хората, които минават оттам. Моето 
предложение беше да се свика комисията и да се вземе решение. Отделно бях намерил и един 



 

 
 

12 

отбор, който можеше да облагороди терена, напълно безплатно и да се ползва за футбол от децата. 
Те казаха, че целта им е да привлекат деца и затова щяха да ги пускат да играят безплатно. 
Единствено ще има някакви часове, в които игрището ще се дава под наем на някакви хора, за да 
се изплатят разходите. Но, за да стане това, трябваше първо да вземем решение за събаряне. 
Отговорът на г-жа Иванчева беше „Не ме занимавай сега с това“. А въпросът беше просто да се 
разпише на един лист, но нямаше желание. Трябва да поставим въпроса какво е свършила реално 
тя за тези 7 месеца. Да вземем например търга с детските храни. Договорът за изхранване на 
детските градини приключи в края на февруари. Дотогава ние трябваше да сме направили нов търг. 
Това нещо не се случи. И до ден-днешен това още не се е случило. Въпреки че на госпожа Иванчева 
и съветниците й, които са бивши или настоящи герберисти, им беше платено с граждански договор 
да извършат подготовка на тази тръжна документация. В крайна сметка, търгът отпадна и сега г-жа 
Фандъкова кара всички детски градини да си правят самостоятелни търгове. Когато обаче имаш 
отделни обекти, цената на продукта се покачва, а на едро тя намалява. Сега ще се дадат повече 
пари и ще се проведат повече процедури, което е още административно натоварване и разходи. 
Това можеше да бъде подготвено от специалистите в общината, като това нямаше да се прави за 
първи път. Документите са там и на практика трябва да се сменят само датите и да се пуснат. Същият 
проблем е и със санирането. Те твърдят, че всичко е наред с него, но всички срокове са изпуснати, 
а пари в бюджета за това няма. Щом санирането не е започнало до този момент, значи няма и да 
стартира тази година., защото това може да стане само в определен период. Няма как да се прави 
септември месец и трябва да се използва лятото. Най-вбесяващото е, че не се взема поука от 
грешките, а се обяснява, че всичко е наред. Преди да си подам оставката, аз изтъкнах тези 
проблеми, но не беше възприето. Попитах я дали има нужда от мен като експерт, тя ми заяви, че 
няма и напуснах. 
Кристиана Тодорова: Факт е, че 7 месеца са малък период, за който и да е да се бори с проблемите 
в общината, които съществуват от години. Но за тези месеци тя все пак можеше да направи много 
по-полезни неща. 
Ако бъде направен въпросният референдум, какви са въпросите, които трябва да се поставят? 
Кристиана Тодорова: Не мисля, че поставените въпроси не бяха законосъобразни. Предложих на 
Столичната община да премахнат частта от въпросите, които считат за незаконосъобразни. Те 
казаха, че ще бъдe  променен смисъла, след което отхвърлиха референдума. Отправих ново 
предложение, да напишат въпроси които смятат, че ще бъдат законосъобразни и че сме готови да 
направим нов референдум, но не получих никакъв отговор и това ме навежда на мисълта, че това 
не е истинската причина за отхвърлянето му. Внесохме жалба в съда срещу това решение. Може би 
ги е страх от това, че ако ние бяхме успели в „Младост“, можеше да се случи същото и в други 
квартали на София. Мораториумът също ги притеснява много. Г-жа Силвия Христова от ГЕРБ беше 
заявила, че ако се наложи мораториум, че ще бъде 8-9 години. Това зависи от темпото на тяхната 
работа и не е задължително да отнеме толкова дълъг период. Можеше да се спрат строежите в 
конфликтните места, тесни междублокови пространства, зелени площи, детски площадки и т.н. 
Предложих им да премахнат и точката с мораториума, но и това не приеха. 
Никола Вапцаров: Едно много елегантно решение по въпроса е да се увеличи бюджетът на 
Столичната община за изкупуване на проблемни парцели. Може да се организира дори самите 
граждани да бъдат подтикнати да го закупят, което ще им гарантира, че в някакъв периметър около 
тях няма да бъдат поставяни пречки, построявани нови сгради. Там където живея е така. Имаше 
много голям двор, но изникна един блок, втори трети и тогава се вдигнахме от нашия блок и 
изкупихме останалата част от двора и приключи въпросът. Сега си имаме хубав ограден двор, 
паркинг, поддържаме си го и това може също да се приложи в някои случаи. Друг подход, за който 
може да се мисли и се прилага в Швейцария, примерно, е създаването на фонд или създаването на 
такса „зелени площи“ и чрез леко увеличаване на данъчната тежест разпределена равномерно 
между гражданите на София, тези пари да се използват за изкупуване на такива имоти и да се 
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запазват детските площадки, полянките и т.н. Има много различни варианти, ако има желание да 
се мисли. Трябва да има човек с желание, което да ги предложи и устои и от другата такова, за да 
ги приемат. Това е красивото нещо на референдумите, че можем да накараме управляващите да 
приемат решение, което хората смятат за добро. 
http://sofia.topnovini.bg/node/776141 
 
 
 
 
Източник: Dnes.bg 
Дата: 21 юни 2017 
 

До €1500 кв/м са имотите в центъра на София 
 
2016-а е имало около 250 хиляди сделки с недвижими имоти 
 
Цените на жилищните имоти в София-център в момента са между 900 и 1500 евро на квадратен 
метър. Има оферти, както и реални сделки за 2000 евро на квадратен метър за имоти в по-добро 
състояние, в по-представителни сгради и в локации, в които рядко излизат недвижими имоти, както 
и в сгради с асансьори, което е типично за централната част. 
В южните райони средната цена е 1000 евро на квадратен метър, а в комплексите - 700-850-900 
евро на квадратен метър. Това каза на пресконференция председателят на Управителния съвет на 
Национално сдружение Недвижими имоти /НСНИ/ Ирена Перфанова. 
Миналата година в страната е имало около 250 хиляди сделки с недвижими имоти, от които около 
9 процента са концентрирани в София. Това е с 80 процента по-нисък брой на сделките в сравнение 
с този преди десет години. Перфанова отбеляза, че на този етап не може да се говори за имотен 
балон, но трябва разум при политиките за развиване на новото строителство и наблюдение доколко 
строителството се концентрира на едно място и с какви темпове се покачват цените на 
недвижимите имоти. 
Жилищният пазар в големите градове в България изглежда започва да забавя темповете. През 
първото тримесечие на годината продажбите намаляват, а ръстът на цените се очаква да се забави 
през тази година на фона на засиленото предлагане и активното ново строителство, показват данни 
на Националното сдружение „Недвижими имоти“ (НСНИ), представени днес на пресконференция. 
Все повече се сближават очакванията на купувачите и продавачите. В София разликата между 
офертните цени и цените, при които се сключва сделка, достига от 0 до 5%, обясни председателят 
на Управителния съвет на НСНИ Ирена Перфанова. Т.е. преговори за цената почти няма. 
Никой не може обаче да каже доколко официалните данни на Агенцията по вписванията отчитат 
намаляване на продажбите заради това, че в тях не се отразяват сделките с жилища в строеж. 
Конкретно в големите градове те заемат доста сериозен дял през последните години. Тези сделки 
ще се отразят от Агенцията едва при осъществяване на финалното плащане от купувача и/или 
достигане на минимум Акт 14 на сградите. 
 Задържа се и интересът към закупуването на имоти с цел инвестиция заради ниските лихви. Според 
изчисленията на Сдружението от инвестиция в имот може да се постигне доходност от порядъка на 
5-6%, дори и повече, но при по-голям риск. 
Лихвите по кредити и депозити продължават да са рекордно ниски, коментира Александър Бочев, 
който е член на УС на НСНИ. 
 

http://sofia.topnovini.bg/node/776141
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Той посочи, че към края на първото тримесечие лихвите варират от 0,29% до 1% за депозитите до 1 
година. В някои банки лихвените нива са дори от порядъка на 0,05 – 0,1%, допълни той. 
Въпреки това обаче населението държи значителен ресурс в банките – само депозитите на 
домакинствата възлизат на около 45 млрд. лева. 
Лихвите по ипотечните кредити варират от 3,5 до 4%, като много трябва да се внимава какъв е 
годишният процент на разходите (ГПР), в който се включват всички плащания, предупреди Бочев. 
Като цяло средата на ниски лихви стимулира пазара на имоти, тъй като жилищата са най-достъпната 
инвестиция. Доходността на годишна база може да достигне 5-6%, а в някои случаи да е и по-
голяма, в зависимост от риска и спецификата на имота – тип строителство, местоположение, 
транспортни връзки, близост до бизнес центрове, университети и други ключови обекти, потенциал 
да запази и увеличи стойността си. 
Александър Бочев даде и няколко примера. Стандартен двустаен апартамент в кв. "Младост" в 
София би могъл да се закупи за около 1 000 евро/кв.м и да се отдаде под наем за 330-340 евро 
месечно. Това е около 5,8% доходност на годишна база, като инвестицията може да се възвърне за 
приблизително 17 години. 
За апартамент в Люлин със същите параметри цената достига до 800 евро за кв.м, а наемът е около 
250 евро. Доходността е 5,4%, а срокът за възвръщаемост на инвестицията – около 18 години. 
В южните райони на София може да се придобие жилище за около 1 180 евро за кв.м при наемни 
равнища от порядъка на 360-370 евро месечно. Това представлява доходност около 5,3%, като 
инвестицията се възвръща за 19 години. 
За "Лозенец" цената за средностатистическо жилище е около 100 хил. евро при 400-450 евро наем, 
което е 5,25% доходност на година. Инвестицията може да се възвърне за около 19 години. 
Разликата в обемите на новото строителство през 2016 г. спрямо 2013 г. - последната година от 
тежката криза за пазара преди раздвижването около банковата криза от 2014 г., е сериозна, както 
се вижда от данните, представени от Сдружението. 
През 2016 г. спрямо 2013 г. разрешителните за строеж на жилища например се увеличават с почти 
80 на сто, коментира Ирена Перфанова. През първата година от този период е отчетен ръст от почти 
30%, а през следващите – по около 5% годишно, коментира тя. 
За сравнение, при административните сгради увеличението е 4% за периода, а в момента 
издадените разрешителни за строеж намаляват. 
Започнатите строежи през 2016 г. спрямо 2013 г. се увеличават с 27%, отчете Перфанова. Това 
означава ръст в рамките на 5-12% всяка година за периода. 
Започнатите жилища нарастват с почти 63%, което е ръст с до 9% на година, каза още тя, като посочи, 
че това поражда натрупване на пазара, което оказва натиск и за забавяне ръста на цените. 
Конкретно за София започнатите нови жилищни сгради през първото тримесечие на годината 
спрямо първите три месеца на миналата година се увеличават със 7%, а на жилищата в тях – с почти 
42%. Разпределението им из града обаче е неравномерно. 
Новото строителство се концентрира най-вече по линиите на метрото. 
Заради натрупаните запаси ново строителсво ако през миналата година ценовите ръстове достигаха 
8-10%, за тази се очакват 4-8%, коментира Перфанова. Според експертите в момента не може да се 
говори за имотен балон, защото пазарът е в нормалния си възходящ цикъл, без да има каквато и да 
било стихийност, каквато се наблюдаваше до 2008 г. Динамиката на цените се очаква да се успокои, 
като започне от сегментите на пазара, които отчитат по-силен ръст – например луксозният сегмент. 
Отделно се очаква и засилване на вторичния пазар на жилища ново строителство, което 
допълнително ще засили конкуренцията на пазара. 
http://www.dnes.bg/business/2017/06/21/do-1500-kv-m-sa-imotite-v-centyra-na-sofiia.345055 
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Източник: Standartnews.bg 
Дата: 21 юни 2017 
 

Сделките с имоти намаляват 
 
Спад на продажбите на имоти в големите градове на страната се отчита през първото тримесечие 
на 2017 г., съобщиха от Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ). В София има понижение 
на продажбите с 2,51% спрямо същия период на миналата година, а в Пловдив спадът е с 2,86%, 
каза Ирена Перфанова, председател на УС на НСНИ. По-голям спад се забелязва в Стара Загора - с 
16,44%, и в Русе - 32,25%. Голяма част от имотите, които се продават в сгради ново строителство, 
обаче не са отчетени в тази статистика на Агенцията по вписванията. Практика при тях е да се 
продават на разсрочено плащане и собствеността да бъде прехвърлена в по-късен етап на 
строителството, обясни Перфанова. Очаква се средният ръст на цените на имотите през 2017 г. да е 
в рамките на 4-8%, посочи още тя. През последните години се наблюдаваше среден ръст между 8% 
и 10%. През миналата година в страната е имало около 250 хил. сделки, от които 9% са 
концентрирани в София. Пoĸyпĸaтa нa имoт би нocилa oĸoлo 5-6% годишна доходност и такава 
инвecтициятa e cpaвнитeлнo cигypнa, каза Александър Бочев, член на УС на НСНИ. 
Добромир Ганев, зам.-председател на УС на НСНИ, каза, че във Варна също се отчита спад на 
продажбите на имоти през първото тримесечие на годишна база, но той е малък, само 1%. В Балчик 
спадът за същия период е 28%, в Бяла - 30%, а в Каварна - 23%. Според Ганев това може да се обясни 
с по-занижената възможност на руските граждани да придобиват имоти в България в последните 
няколко години. В Бургас пазарът на имоти е активен и стабилен, характеризиращ се с повишено 
търсене за сметка на доста по-ограничено предлагане, каза Михаил Бобев, председател на УС на 
РС-Бургас на НСНИ. За първото тримесечие на 2017 г. има спад от почти 29% на сделките спрямо 
периода януари-март 2016 г. В района на Несебър, обхващащ Несебър, Слънчев бряг, Свети Влас и 
Равда има спад на продажбите от 4%. В Поморие пък се отчита ръст от 3%. На пазара на 
ваканционни имоти българските купувачи продължават да са основен фактор, но в последните 
няколко месеца се забелязва и раздвижване при руските купувачи, макар и в по-ниския ценови 
сегмент, обясни Бобев. 520 евро на кв.м. е средната цена на имот в Слънчев бряг, 645 евро на кв.м. 
е в Несебър, 700 евро на кв.м. в Поморие, 845 евро на кв.м. в Созопол и 680 евро на кв.м. в Свети 
Влас. 
http://m.standartnews.com/biznes-ikonomika/sdelkite_s_imoti_namalyavat-357778.html 
 
 
 
 
Източник: Pik.bg 
Дата: 21 юни 2017 
 

250 000 сделки с имоти са регистрирани в България през миналата година 

 
Ако инвестирате в жилище за отдаване под наем, ще си върнете парите след 17 години 
 
Няма балон на пазара на недвижими имоти, а цените скоро ще достигнат точката на равновесие – 
търсенето ще бъде изравнено с предлагането. Такива изводи направиха от Национално сдружение 
Недвижими имоти (НСНИ) на пресконференция в столицата. Експертите очакват тази година ръстът 
на цените да се забави – ако през последните години той е бил между 8 и 10 %, сега ще се движи 
между 4 и 8 на сто. В София, както и в Пловдив, Стара Загора и Русе, се наблюдава лек спад на 

http://m.standartnews.com/biznes-ikonomika/sdelkite_s_imoti_namalyavat-357778.html


 

 
 

16 

продажбите, но трябва да се има предвид, че в момента много имоти се продават „на зелено“ и те 
още не са част от статистиката на Агенцията по вписванията. 
През 2016 г. в България са сключени 250 000 имотни сделки, като 9% от тях са били в София. Ако се 
направи сравнение със ситуацията от преди 10 г., настоящите данни говорят за сериозен спад. 
„Не може да се говори за имотен балон. Това е естествен цикъл, през който преминава пазарът“, 
заяви Ирена Перфанова, председател на УС на НСНИ. По думите ѝ в центъра на София имотите 
вървят около 900 – 1500 евро за кв.м, но има и такива по 2000 евро за кв. м. В южните райони 
средната стойност е 1000 евро за кв.м, а в комплексите – 700 – 900 евро. Колко време ще престои 
един имот на пазара зависи от това дали още в началото му е поставена адекватна цена. Периодът 
обикновено е между една седмица и един месец. Има обаче и продажби, които се осъществяват за 
24 часа. 
Все по-често българинът купува имот с намерението да го отдава под наем. Доходността от този тип 
инвестиция е средно 5 – 6% на година, стана ясно от данните на сдружението. Конкретни примери 
бяха дадени с различни райони в София. Ако купите 2-стаен апартамент в „Младост“ за средна цена 
70 000 евро и го дадете под наем за стандартните за квартала 330 – 340 евро на месец, то ще имате 
годишна доходност от 5,8% и ще си върнете парите за 17 години. В „Люлин“, където наемите са по-
ниски, доходността е около 5,4%, а възвърщаемостта – 18 г. В престижния „Лозенец“ апартаментите 
се продават средно по 95 – 100 000 евро, а наемите вървят по 400 – 450 евро. Доходността на имот 
там е към 5,25%, а възвръщаемостта – 19 години. Тези стойности обаче са приблизителни и зависят 
от това за какво строителство става въпрос, каква е локацията и т.н. При луксозните имоти 
доходността е малко по-висока, а 
Във Варна през първото тримесечие на годината са сключени 2081 имотни сделки, което е 
минимален спад от 1% спрямо същия период на 2016 г. В същото време започнатото ново 
строителство (единици апартаменти) бележи ръст с 28 на сто. Морската ни столица обаче отчита 
доста слабо строителство на офис сгради. Според Добромир Ганев от НСНИ една от причините за 
това е, че малко чужди бизнеси се насочват към Варна, за разлика от Пловдив, заради липсата на 
магистрала. При сделките в Балчик и Каварна, както и на по-голямата част от Северното 
Черноморие се отчита намаление. Фактор, изиграл роля за това, е кризата в Русия – по-малко 
руснаци имат възможност в момента да купуват имоти у нас. 
Имотният пазар в Бургас е активен и стабилен, заяви Михаил Бобев, председател на УС на РС-Бургас 
на НСНИ. Интерес има към новото строителство, но и към панелките, които са санирани. За година 
е регистриран 29% спад на сделките, но според Бобев той се дължи на по-зрялото и внимателно 
поведение на купувачите. Сделките намаляват на годишна база и по цялото Южно Черноморие, но 
с по-малко – 4 на сто. Единствено Поморие може да се похвали с 3-процентов ръст. Основно 
български граждани купуват ваканционни имоти. Все пак раздвижване има и сред руснаците, но те 
се ориентират към по-евтини владения – под 30 000 евро, допълни Бобев. Средните цени в Созопол 
са най-солени – 845 евро на кв.м. В Слънчев бряг те се движат около 520 евро на кв.м, в Несебър – 
окло 645 евро. На юг от Созопол пък почти няма пазар. 
http://pik.bg/250-000-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81-
%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%
B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-news668899.html 
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http://pik.bg/250-000-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-news668899.html
http://pik.bg/250-000-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-news668899.html
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Източник: Gradat.bg 
Дата: 21 юни 2017 
 

Архитектурната комисия към СОС отхвърли градоустройството за 77-метрова 
сграда на бул. "България" 
 

Коцето-Калки присъства като гост на заседанието и обяви, че паркирането в района е 
изключително трудно 
 
Постоянната комисия по устройство на територията и архитектура към Столичния общински съвет 
(СОС) отхвърли проект за подробен устройствен план на терен край столичния бул. "България". 
Изменението на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) щеше да даде възможност за изграждане 
на 77-метрова сграда (многофункционален комплекс с офиси, апартаментен хотел и търговски 
площи) на ъгъла с ул. "Борово" - на мястото на търговския обект на "Мартинели". 
Петима членове на комисията, основно от ГЕРБ, бяха "за" новото градоустройство, двама бяха 
против (Войслав Тодоров от коалиция "Сердика" и Иво Божков от Реформаторския блок) и трима се 
въздържаха, сред които и заместник-председателят на СОС Иван Велков. 
Главният архитект на Столична община Здравко Здравков обясни в началото, че предложението на 
инвеститора ("България Билдинг") веднъж вече беше върнато от комисията по архитектура и от 
комисията по опазване на околната среда. Причината - общинарите поискаха симулация на 
транспортните потоци и анализ, че инженерната инфраструктура около бъдещия обект ще поеме 
трафика. Поискани бяха и доказателства, че парцелът действително попада в комплексен 
обслужващ център от трето ниво, където няма ограничение във височината. 
"След това проектът бе разгледан от разширен състав на Общинския експертен съвет по 
устройство на територията. Имаше становища от почти всички професионални организации, вкл. 
КАБ и САБ, и те бяха положителни - спазени са отстоянията, транспортният достъп е осигурен, 
както и паркирането. Изисках писмено становище от "Софпроект-ОГП", в което беше потвърдено, 
че теренът попада в комплексен обслужващ център", каза арх. Здравков. 
Проектантът на обекта Иван Бобев обясни, че са представили пред експертния съвет втори (нов) 
проект за терена, при който максималната разгъната застроена площ (надземна) на бъдещата 
сграда се намалява почти двойно - от 43 000-45 000 кв. м на 25 000-27 000 кв. м. Бобев представи 
обемно-устройствено проучване, транспортен анализ и обяви, че проектът е съгласуван със 
съответните институции. 
След това думата взеха общински съветници и други лица, присъствали на заседанието. Войслав 
Тодоров от коалиция "Сердика" заяви, че има много неясни моменти в представения транспортен 
анализ. Иво Божков от Реформаторския блок изрази сериозни опасения, че бул. "България" ще 
може да поеме трафика от строителството на нови офис сгради. 
Едно от ключовите изказвания на заседанието беше на д-р Костадин Георгиев, стоматолог и 
музикант, по-известен като Коцето-Калки. В качеството си на пряко засегнат софиянец той обясни, 
че всеки ден му се налага да вози родителите си до сграда на ул. "Борово", съседна с предвидения 
терен за застрояване. 
"От 10 опита да паркирам там, успявам само веднъж. И то при положение, че още я няма новата 
сграда. За мен ще бъде невъзможно някой да паркира повече в този район. Едно време "Борово" 
беше хубав зелен квартал с красиви дървета, които бяха изсечени", каза Коцето-Калки. 
Проектът отнесе критики от Веселин Кирев от гражданска инициатива "За обществен и релсов 
транспорт", който откри пропуски в трафик анализа, както и от арх. Николай Веселинов от 
"Граждани за Зелена София", който настояваше, че теренът не попада в комплексен обслужващ 
център от трето ниво. 
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Кметът на район "Красно село" Христо Апостолов изрази мнение, че проектът е законосъобразен и 
не вижда причини да бъде спиран. Апостолов опонира на Коцето-Калки за проблемите с 
паркирането и обясни, че всеки ден вози децата си до плувен басейн в района и спира автомобила 
си без проблем. 
Главният архитект на Столична община Здравко Здравков отново взе думата и обясни, че 
предвидените 300 паркоместа в сградата ще бъдат повече от нормативните изисквания. 
В крайна сметка при гласуването новото градоустройство на терена не беше прието. Това означава, 
че точката вероятно ще отпадне от дневния ред на заседанието на Столичния общински съвет, 
насрочено за четвъртък, 22 юни. 
http://gradat.bg/news/2017/06/21/2993260_arhitekturnata_komisiia_kum_sos_othvurli/ 
 
 
 
 
Източник: Focus-news.net 
Дата: 23 юни 2017 
 

МРРБ: За облекчаване на гражданите от днес работи втори офис на кадастъра в 
София 

 
Изнесено работно място за предоставяне на кадастрални услуги на граждани работи от днес в 
Направление Архитектура и градоустройство към Столична община, намиращо се на ул. „Сердика“ 
№ 5. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството (МРРБ). Двама служители вече приемат заявленията за предоставяне на услуги. 
До края на следващата седмица изнесен офис ще заработи и на ул. „Кракра“ № 3 в София. Това 
съобщи на пресконференция министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай 
Нанков. Заедно със заместник-министър Валентин Йовев и директора на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър инж. Михаил Киров представиха предприетите мерки за намаляване на 
административната тежест. 
Министър Нанков подчерта, че агенцията е административният орган от структурата на 
министерството, предоставящ най-много административни услуги за граждани. Общата цел на 
правителството е да облекчим режимите, така че гражданите да получават по-качествено, по-бързо 
и по-достъпни услуги, подчерта той. В понеделник, според определения срок, на министър-
председателя Бойко Борисов и вицепремиера Томислав Дончев ще бъде представен анализ за това 
как ще бъдат облекчени услугите и в останалите ресори на МРРБ като времетраене, синхронизация 
и възможност за получаване по електронен път, съобщи още министърът. 
Николай Нанков напомни, че в столицата вече работят още четири изнесени работни места – в 
районните администрации „Нови Искър“, „Надежда“, „Люлин“ и „Подуяне“, а до края на 
следващата седмица такова ще заработи и в район „Илинден“. 
Кадастралната карта е електронна и общодостъпна. Тя показва местата с кадастър в страната, като 
стига до ниво имот и от нея може да се получава информация за сградите, обърна внимание 
министърът. Това поражда въпроса защо някои администрации и нотариуси изискват 
удостоверение на цена от 20 лв. за наличие или липса на кадастрални данни за дадено населено 
място или район в страната, коментира той. Затова още днес ще бъдат уведомени Нотариалната 
камара и общинските администрации, че тази услуга се прекратява, защото справката може да се 
направи безплатно на Кадастрално-административната информационна система на АГКК на адрес 
https://kais.cadastre.bg/. 

http://gradat.bg/news/2017/06/21/2993260_arhitekturnata_komisiia_kum_sos_othvurli/
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Регионалният министър съобщи още, че предстои да бъде преустановено изискването на 
официални документи и данни за провежданите административни производства на общински 
администрации, като за намаляване на административната тежест ще бъде проведена и среща с 
Националното сдружение на общините в Република България. 
От следващата седмица ще стартират обучения на представители на общински администрации, 
общински служби по земеделие, службите по геодезия, картография и кадастър и нотариуси за 
работа с портала за електронни административни услуги на АГКК, информира министърът.  
Министър Нанков съобщи, че се планира и в София да бъде въведена работещата вече в област 
Ловеч добра практика, в резултат от която услугите се заявяват електронно, необходимите за 
гражданите документи се изработват и те ги получават на собствения си адрес, доставени с куриер. 
Той напомни, че издадените по електронен път скици имат същата сила на удостоверителен 
документ, като тези на хартиен носител. 
Безплатно за гражданите е нанасянето на промени в кадастралната карта, които касаят собственост 
върху апартаменти в жилищни сгради, други сгради и имоти информира Нанков и допълни, че 
заявените по електронен път услуги са с 30% по-евтини. Срокът за предоставяне на обикновена 
услуга е 7 дни, а за бърза услуга - 3 дни поради необходимостта от проверка на данните, касаещи 
вещни права и имотни граници. 
Регионалният министър обяви, че от началото на тази година в София са подадени над 33 000 
заявления за предоставяне на услуги от АГКК или 6800 заявления месечно. В резултат са издадени 
4500 скици за имоти и сгради, 4800 схеми за самостоятелни обекти в сгради, над 3000 
удостоверения, в това число удостоверения за приемане на проекти за изменения на кадастралната 
карта и кадастралния регистър, и други. Само 3080 заявления са подадени чрез електронния 
портал, а 619 са заявените от нотариуси с електронен подпис. 
С безплатен достъп може да се провери как е отразена информацията за даден имот в 
кадастралната карта, като при наличие на грешки поправката може да се заяви по електронен път, 
допълни заместник-министър Йовев.  
До края на следващата година трябва да приключи преобразуването на данните от картата на 
възстановената собственост на земеделските земи в кадастралната карта, стана ясно от 
изпълнителния директор на АГКК инж. Михаил Киров. 
http://www.focus-news.net/news/2017/06/23/2408093/mrrb-za-oblekchavane-na-grazhdanite-ot-
dnes-raboti-vtori-ofis-na-kadastara-v-sofiya.html 
 
 
 
 
Източник: Trud.bg 
Дата: 21 юни 2017 
 

Бившият шеф на АПИ обвинен за безстопанственост Лазар Лазаров ще отговаря за 
41,6 млн.лв. щети от договор за „Марица“ 
 
Бившият шеф на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) Лазар Лазаров е обвинен за 
безстопанственост, довела до щети от 41 630 050 лв. Това съобщиха от Специализираното звено 
“Антикорупция” към Софийска градска прокуратура. 
През април прокурори и агенти на ДАНС влязоха в централата АПИ и изнесоха документи и 
компютри. Още тогава се разбра, че акцията им е по сигнал на европейската служба за борба с 
измамите ОЛАФ. 

http://www.focus-news.net/news/2017/06/23/2408093/mrrb-za-oblekchavane-na-grazhdanite-ot-dnes-raboti-vtori-ofis-na-kadastara-v-sofiya.html
http://www.focus-news.net/news/2017/06/23/2408093/mrrb-za-oblekchavane-na-grazhdanite-ot-dnes-raboti-vtori-ofis-na-kadastara-v-sofiya.html
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Разследването е за злоупотреби при довършването на лот 1 от магистрала “Марица” в участъка 
“Оризово-Димитровград”.Образувано е още през септември 2016 г., а Лазаров подаде оставка 2 
месеца по-късно. Договорът за 31-километровата отсечка е сключен между АПИ и италианската 
компания “Чи ем Чи ди Равена” през 2011 г. Срокът за изграждането е 25 месеца, а стойността на 
проекта е около 133 милиона лв. без ДДС. Трябвало е да бъде завършена през есента на 2013 г., но 
италианците се оплакали, че се бавят заради валежи от дъжд и сняг. 
Почвата била преовлажнена и се налагала стабилизация на терена на отсечка с дължина 1760 
метра, заради която не можел да бъде довършен целият участък. 
От АПИ обявили допълнителна обществена поръчка и сключили договор за още 51 млн. лв. с 
“Пътища Пловдив” АД. Лазаров е обвинен за това, че като длъжностно лице не е възложил да се 
провери дали част от предвидените строително-монтажни работи не са били вече включени в 
договора от 2011г. с италианците. Освен това не е поискал обосновка за необходимостта от някои 
строителни дейности, а подписал новия договор. 
https://trud.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%8F%D1%82-
%D1%88%D0%B5%D1%84-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%B8-
%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0/ 
 
 
 
 
 

https://trud.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%88%D0%B5%D1%84-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%88%D0%B5%D1%84-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%88%D0%B5%D1%84-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%88%D0%B5%D1%84-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0/

