1

Водещи новини

20 - 27 ноември 2017

2
Източник: в. Капитал
Дата: 24.11.2017 г.

Средата, в която живеем, е преди всичко продукт на законите, които ни
управляват
Интервю с Красимир Шалев, член на Управителния съвет на националната асоциация на
строителните предприемачи
Профил

Красимир Шалев е член на Управителния съвет (УС) на Националната асоциация на
строителните предприемачи (НАСП), неправителствена организация, в която членуват 18
български строителни компании. Една от тях е “БИГЛА III” ООД, чийто управител е г-н Шалев.
Членовете на НАСП работят предимно на територията на Столична община (СО). Общият
им интерес е насочен към балансирано и модерно развитие на София и насърчаване на
инвестициите в строителството в страната. Една от най-важните функции на
Асоциацията е да реагира на подготвяни промени в законодателството тогава, когато те
касаят развитието на столицата. Предприемаческият бизнес стои зад позицията, че това
трябва да се извършва въз основа на ясни и устойчиви закони.
Ръководейки се от тази цел, УС на НАСП излезе с отворено писмо до компетентните органи и
институции, в което изразява позицията си относно подготвените и внесени за разглеждане
в 44-тото Народното събрание на 04.10.2017 г. изменения в Закона за устройството и
застрояването на Столична община (ЗУЗСО).
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Г-н Шалев, в отвореното си писмо НАСП изразява притеснения относно готвените промени
в ЗУЗСО. Кое наложи да се стигне до това действие?
Ще започна с едно уточнение. Тук съм, за да заявя обща позиция от името на всички наши
членове по повод законопроекта за изменение и допълнение на ЗУЗСО. Извън фокуса на
настоящия разговор са всякакви самостоятелни интереси на отделните компании, които членуват
в НАСП, техни проекти или единични концепции. Безспорно, всеки от нас има своите ежедневни
битки с административните процедури. Но всички ние имаме общ интерес – оформянето на
съвременен и красив облик на столицата в условията на здрава, комфортна и уютна среда.
Средата, в която живеем е преди всичко продукт на законите, които ни управляват. Това е
голямата тема, която излиза пред всякакви самостоятелни или групови интереси. Това е въпросът,
който ни провокира за незабавна реакция, а отговорът е нашето отворено писмо.
Законопроектът съдържа редица позитивни идеи, които принципно подкрепяме. Общото
впечатление е, че администрацията търси решения за подобряване на средата на динамично
нарастващия град. Опитът е това да стане концептуално, а не на парче. В тази връзка сме „за“
идеята да се приемат нормативи за облика на градските пространства, сградите и архитектурните
ансамбли. Това предпоставя, че застрояването ще се извършва при предварително зададени и
общоважими изисквания, отговарящи на определена естетика и при следване на обща
градоустройствена визия. В проекта е помислено и за транспортно-комуникационното
обезпечаване на териториите на града. Предвижда се да се правят проучвания, анализи, дори
симулация на транспортното обслужване още преди застрояването на територията. Даваме си
сметка, че задачата пред СО да разреши текущите въпроси на планирането не е лесна и ценим
усилията, които се правят в тази посока. Същевременно гледаме корективно на подготвените
изменения. Изхождаме от принципната позиция, която сме заявили и с официално становище до
главния архитект – изграждането на София да се извършва при прилагане на ясни и единни
законови правила.
Кои са основните изменения в Закона, които Ви притесняват?
На първо място не сме съгласни с тенденцията да се създава алтернативен режим спрямо
общата уредба в Закона за устройство на територията (ЗУТ), който да е приложим само за СО.
Това важи както за добрите идеи, така и за тези, които са обект на нашата критика.
Със законопроекта се предвижда различен ред за някои от основните административни
производства по планирането и проектирането. В отклонение от общата уредба се създава и
различна компетентност за административните органи, най-вече в полза на Столичния общински
съвет (СОС), като се очертават и различни основания за упражняване на правомощията. Това е в
разрез с общата уредба за страната, установена в ЗУТ. Не намираме причина да се въвеждат
такива фундаментални отклонения във функциите на органите и законовите процедури, а и в
мотивите към законопроекта не се открояват ясни причини за това.
Най-същественото обаче е, че в резултат на измененията се стига до объркване и дисхармония в
приложимото законодателство. В крайна сметка ще имаме два закона с две взаимоизключващи
се уредби. Всеки път, когато дойде момент за прилагането им, ще възникват въпроси и спорове –
кой, защо и при какви условия ще се произнася по отправените искания. Това не е в интерес на
никой от участниците в инвестиционния процес. Ние сме за единни и ясни правила, които
недвусмислено определят кой за какво отговаря.
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ЗУЗСО е нормативен акт, строго обвързан с прилагането на Общия устройствен план (ОУП) на СО.
Затова той не може да става поле за промяна на принципните правила за органите и техните
правомощия, установени в общата уредба на ЗУТ.
Какво е становището на НАСП по новата уредба на правомощията на СОС в законопроекта
за изменение и допълнение на ЗУЗСО?
Ние не можем да подкрепим предложенията в законопроекта, при които се създава
възможност на органите да проявяват субективизъм при вземане на решенията. В закона трябва
да са ясно определени случаите, в които органите на местното самоуправление могат да
упражняват своите функции и в какви рамки може да става това. Недопустимо е да се дава
възможност на административен орган да издава индивидуални административни актове в
отклонение от законоустановени норми изобщо. В редица от новите текстове на законопроекта
дори не са посочени обективни критерии за предела на компетенциите на СОС.
Така например, проектът предвижда самостоятелен ред за изменение на ОУП от страна на СОС,
без да се спазва задължителния ред и основанията за изменение на ОУП по ЗУТ. Касае се за
случаи на промяна на предназначението на неурбанизирани територии. Всички знаем колко
трудно се изменя ОУП, а в новия режим се предвижда това да става при елиминиране на
изискванията на ЗУТ. Защо е важно да се спазват тези изисквания? Както знаем, ОУП е акт с
огромно значение за развитието на града и той не подлежи на съдебен контрол. Затова и
гаранциите да бъде законосъобразно изменян се състоят в това да бъдат спазени всички
изисквания до приемането му, при максимална обществена информираност. По-същественият
проблем в случая е, че промяната ще се извършва при неясни предпоставки. Сами разбирате, че
това ще дава възможност за широки интерпретации. Нещо повече, в законопроекта е записано, че
решението ще се взема „за всеки конкретен случай“, което създава идея за една твърде голяма
свобода в решенията на СОС.
Що се касае до териториите с налично културно-историческо наследство, национален приоритет е
то да бъде съхранено и опазено. Одобряването на отклонения от общите норми за такива
територии според ЗУТ се извършва въз основа на приети концепции и само ако министърът на
културата предварително е определил задължителни изисквания към архитектурното и стилово
изграждане за съответната територия.
Какво е мнението Ви за новопредвидената в законопроекта „схема“ за конкретизиране от
СОС на параметри по ОУП?
Действително, друга новост в законопроекта е идеята за въвеждането на схема, чрез която СОС да
извършва конкретизиране на пределно допустимите стойности на устройствените показатели, за зони
Жм1, Жм2, Жм3 и Жв, в границите по Приложението към ЗУЗСО. Визираната „схема“ ще представлява
отделен акт между предвидените по закон ПУП и ОУП. До приемането й изобщо няма да е ясно за
бизнеса и гражданите какво застрояване може да бъде разрешено, тъй като това ще зависи от бъдещо
решение на общинския съвет (ако се спази заложеният срок това ще отнеме 6 месеца). Такъв текст създава
предпоставка за несигурност за инвеститора и неяснота около обективните критерии при които СОС ще
определя конкретните параметри за даден имот. Излиза, че параметрите по ОУП не са гарантирани. От
друга страна, поставяме си въпроса за съдебния контрол върху коментираните схеми, който по правило е
на две съдебни инстанции и безспорно ще удължи целия инвестиционен процес.
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Според предложените изменения СО планира да обособи т.нар. зона за много високо
строителство в София. Как от НАСП коментирате това?
Промените, свързани с обособяването на такива зони съответстват на динамиката в разрастването
на столицата. Идеята е добра, при условие все пак, че се внесе яснота какво се разбира под
„много високо строителство“. Изхождайки от определенията на ЗУТ, такова дефиниране се налага,
с което пак се връщаме на това, с което започнахме – ясни законови правила.
Считаме, че е правилно във връзка с това предложение да се измени и графичната част на ОУП на
СО, със съпътстващите обществени обсъждания, оценки и съгласувания на специализираните и
централните органи.
Законопроектът предвижда нов режим при промяната на предназначението на имоти в
урбанизираните територии. По какъв начин това ще повлияе на бизнеса и как ще се отрази
пряко върху гражданите?
Със законопроекта се предвижда промяната на предназначението на имоти да става с виза за проектиране.
Това касае само урбанизираните територии, като обхваща и двата случая – от жилищни в нежилищни,
както и от един вид нежилищни в друг вид нежилищни. Предвижда се това да става без да се изисква
изменение на ПУП, само въз основа на виза. Новият ред ще важи само за територията на СО.
Това е съществено изменение на закона. Ако промяната се извършва по инициатива на общината, т.е.
служебно, то това е неприемливо за нас и не го отчитаме като мярка за намаляване на административната
тежест. Когато обаче се прилага по искане на собствениците на имотите, то тогава определено ще се
ползваме от един по-бърз и облекчен ред за промяна на предназначението на имотите. Запазено е
същевременно изискването за обявяване на промяната на заинтересованите лица.
Отново подчертавам, ние сме за облекчаване на административните процедури и намаляване на
административната тежест, но при ясни правила и критерии, очертани в самия закон.

Какво ще предприемете във връзка със заетата от Вас позиция?

След публикуване на отвореното писмо от НАСП инициирахме работна среща с Главния архитект и
неговия екип и ги запознахме със становището ни по конкретните текстове. Срещата премина в
дух на желание да се срещнат позициите ни, като насоката е да се възприемат предложените
мерки за намаляване на административната тежест като се разпишат ясни правила за
упражняване на правомощията и се създадат гаранции срещу административен субективизъм.
Така че, тепърва предстои работа на Общото събрание на НАСП, както и на експертите в
съвместни работни групи по текстове на законопроекта за постигане на така очертаната цел.
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На дискусия в парламента: Предприемачи, архитекти, урбанисти и строители
критикуваха промените в ЗУЗСО
Браншови организации на предприемачи, архитекти, урбанисти и строители засипаха с критики
измененията в Закона за устройството и застрояването на Столична община, подготвени от
Направление "Архитектура и градоустройство" и внесени в парламента от група депутати от
ГЕРБ. Това стана на обществена дискусия в Народното събрание, организирана от регионалната
комисия.
Въпреки негативните становища, Столичната община, главният й архитект Здравко Здравков и
Столичният общински съвет (СОС) продължават твърдо да настояват за спешни промени в закона,
с които да се създадат ясни правила за застрояването на града, да се затворят вратички, даващи
възможност за многократно превишаване на строителните параметри и да се заложат територии
за строителство на много високи сгради.
Близо двучасовото обсъждане започна с презентация на арх. Здравко Здравков, в която той
мотивира най-важните промени. Главният архитект на СО обърна внимание на проблема със
смесените многофункционални зони (Смф), пръснати из цяла София, в които няма ограничение за
височината на сградите. Акцент в изказването му беше и прословутият чл. 27, ал. 3 от ЗУТ, който в
комбинация със Смф дава възможност и за неограничена плътност и интензивност на застрояване
(кинт) и води до претоварване на територията. С предложенията в Смф зоните вече ще има
максимална кота корниз - между 15 и 125 метра в различните части на града. А чл. 27, ал. 3 ще
важи само за парцели с площ до 500 кв. м.
В парламента бяха дошли и редица ключови фигури от ГЕРБ в Столичния общински съвет, за да
дадат подкрепата си за промените в ЗУЗСО - Елен Герджиков, председател на СОС, Николай
Стойнев, зам.-председател на СОС, Силвия Христова, председател на архитектурната комисия към
СОС, Лорита Радева, председател на комисията по опазване на околната среда към СОС. Районни
кметове като Любомир Дреков ("Лозенец") също настояха за приемането на новите текстове.
С отрицателно становище обаче излезе Камарата на архитектите в България.
"Не сме съгласни с принципите и начина, по който се опитва да се решат тези проблеми. Ние
смятаме, че проблемите са не само в София, а в цяла България и те са заложени в Закона за
устройството на територията. Нашето желание, инициатива и апел към народните
представители е да се фокусират върху ЗУТ и да не се пилее енергия в редактиране на ЗУЗСО.
Проблемите трябва да се решат за цялата страна, а не да се прави специален ЗУТ за София, след
време ЗУТ за Пловдив, Варна и т.н. Скептични сме, че текстовете може да бъдат оправени
между първо и второ четене - има много проблеми, има поставяне на СОС над Народното
събрание в определени случаи", обяви арх. Борислав Игнатов, председател на УС на КАБ.
И добави, че камарата е солидарна с арх. Здравков и смята, че градовете трябва да се развиват по
умен и регламентиран начин, за да няма натиск върху администрацията за изключения и
специални случаи. Но за целта ЗУТ трябва да бъде кардинално преразгледан и заменен с ново
законодателство, което действа в европейските държави, каза арх. Игнатов.
"Ние сме подготвили становище по промените в ЗУЗСО, в което в 11 точки дефинираме
проблемните текстове и казуси. Част от тях дават изключително големи правомощия на
Столичния общински съвет за създаване на специфични правила и норми, свързани със
застрояването на терени, и то по субективен начин. Според нас това ще доведе до
административен произвол и напрежение в общината. Въпреки това приветстваме усилията за
промяна на ЗУЗСО, за нас те трябва да са в посока опростяване и възпитание", заяви Георги

7
Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи. Той допълни, че
интересът на предприемачите и цялото общество е да има точни и ясни правила, които да
регламентират отношенията граждани-предприемачи-община-клиент.
"Съгласни сме със заложените цели в законопроекта и изнесените от арх. Здравков основни
предизвикателства в столицата. Но за максималните височини, които се предлагат - ефектът ще
бъде обратен, защото тези нива не са доказани с изследвания. Не приемаме предложената кота
корниз до 50 м в историческия център, особено в близост до археологическия резерват "СердикаСредец" - това е прекалено голяма височина за този район. Дискусията дали София да се развива
като компактен или разстлан град е много дълга и няма как да бъде обхваната при подготовката
на законопроект. По отношение на основния проблем - чл. 27, ал. 3 от ЗУТ, подкрепяме
становището на КАБ, че би трябвало да се преосмисли целия закон за устройството на
територията, за да няма вратички", сподели Ангел Буров от Съюза на урбанистите в България.
"Ние също сме входирали становище в парламента, което е по-скоро критично. В него се
критикуват основни противоречия от правно-технически характер. Принципно обаче прави чест на
арх. Здравков волята и желанието му за промяна. Структурирането на София във височинно
отношение е много разумно. Отправям известна критика и за начина, по който проектът беше
внесен - трябваше предварително да бъде съгласуван с всички браншови организации, имащи
отношение към въпроса", обяви Николай Станков, председател на УС на Камарата на строителите
в България. Камарата принципно подкрепя движението на закона напред, но след като текстовете
се канализират и се намери балансирано решение.
Предложените промени страдат от много юридически пороци, каза инж. Димитър Начев от
"Българско общество за строително право".
Положителни мнения за промените в ЗУЗСО изказаха инж. Валентин Йовев, зам.-министър на
регионалното развитие, инж. Иван Каралеев, председател на УС на Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране /КИИП/, инж. Георги Кордов, председател на РК на КИИП Софияград и арх. Георги Бакалов, председател на УС на Съюза на архитектите в България. Арх. Иван
Аврамов, председател на РК на КАБ София-град изрази готовност колегията да се включи с
експерти при детайлното обсъждане на промените между първо и второ четене.
Депутатът от БСП Георги Свиленски също даде подкрепа за внесените промени от името на
народните представители от левицата, избрани от София. Ще подкрепим законопроекта на първо
четене, но ще бъдем безкрайно бдителни да бъдат затворени вратичките, споменати днес. Имаме
много критични забележки и между първо и второ четене ще направим нашите предложения,
каза депутатът.
"Проблемите са на масата, оттук може да направим две неща - или да вървим в посока на
разрешаването им, или да влезем в дребнотемие. Но няма ли да се окажем в ситуация, че докато
се съобразим с всички становища и предложения, вече ще бъде късно за всякакви промени",
коментира Александър Ненков от ГЕРБ, вносител на промените в парламента.
Дискусията бе закрита от председателя на регионалната комисия в парламента Искрен
Веселинов /"Обединени патриоти"/. Той обяви, че не знае кога промените в ЗУЗСО ще влязат в
дневния ред на парламента, но в случай, че минат на първо четене, обеща да включи
представители на браншовите организации и на Столична община в работната група за второ
четене.
http://gradat.bg/news/2017/11/23/3084439_na_diskusiia_v_parlamenta_predpriemachi_arhitekti/&ru
brname=news/
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Промените в закона за устройство на София срещнаха критики от организации, но
и подкрепа от БСП
Парламентарната група на БСП ще подкрепи на първо четене внесените от депутата от ГЕРБ
Александър Ненков предложения за промени в Закона за устройство и застрояване на Столичната
община. Това каза депутатът от БСП Георги Свиленски каза, по време на днешното публично
обсъждане на промените в комисията по регионална политика, благоустройство и местно
самоуправление в парламента.
Промените са инициирани от главният архитект на София Здравко Здравков и имат за цел да
затворят вратичките в закона, на базата на които Столичната община разрешава строителството на
прекалено високи сгради на неподходящи места, определянето на максимални височини и
създаване на две зони за небостъргачи.
Позиция в подкрепа на измененията изказа преди месец и Жельо Бойчев, по време на
представянето на проекта в Столичната община. Тогава Бойчев каза и че БСП ще иска измененията
да са още по-консервативни.
По покана на депутатите от комисията на днешното обсъждане присъстваха професионалните
организации на архитекти, проектанти, граждански сдружения, общински съветници, районни
кметове и инвеститори.
Негативно становище за предложените промени имат от Камарата на архитектите в България,
Съюза на урбанистите в България, граждански организации като "Спаси София", "Граждани за
зелена София". Други пък, като Съюза на архитектите в България, Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране, смятат, че трябва да се променят само членовете, които
разрешават безразборно високо застрояване, като в бъдеще се започне работа по нови
предложенията, засягащи дългосрочното развитие на София.
Според председателят на Камарата на архитектите Борислав Игнатов се търси решение в грешния
закон, като според него ЗУЗСО трябва да бъде отменен, а промяната да се търси през Закона за
устройство на територията, който важи за цяла България.
От представителите на инвеститорите Георги Шопов от "Тобо груп" каза, че предложенията
затварят вратички в закона, но "отварят портали", като посочи, че се дават прекалено големи
правомощия на Столичния общински съвет, без да има ясни критерии и се създават възможности
за административен произвол.
Освен това според становището на Камарата на архитектите промяната в закона засяга Общия
устройствен план на София, като променя сериозно облика на града. Промените в плана отнемат
много повече време, като трябва да бъдат съгласувани с жителите на София, като се проведат
обществени обсъждания във всички 24 района.
Според Столичната община обаче време няма, като главният архитект на София посочи, че днес е
имал разговор с инвеститор, който иска да построи 300-метрова сграда в града.
http://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2017/11/23/3084422_promenite_v_zakona_za_ustroistvo_na_s
ofiia_sreshtnaha/
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Никой не иска небостъргачи в София
Браншови организации, депутати, районни кметове и общинари обсъдиха застрояването на
столицата
Никой не иска безконтролен строеж на небостъргачи в София - нито браншовите организации,
общинарите или депутатите. Това показа общественото обсъждане на новия законопроект за
промяна в Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО).
Не всички обаче бяха съгласни с начина, по който управляващите предлагат да се затворят
"вратичките" в закона, които позволяват много високи сгради да се строят и в зони, където това на
хартия не е допустимо.
Законопроектът бе представен от авторите - главният архитект на града Здравко Здравков и
екипът му.
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"Дали сме една визия именно в посока строителство - къде може и какво може да бъде
правено", заяви той.
Първо се предвижда промяна в чл. 27, ал. 3 от Закона за устройство на територията, който
позволява при изкуствено разделение на ъгловите парцели да може да се строи без ограничение
във височината, ще важи само за парцели с площ до 500 кв. м. Това реално ще блокира подобни
строежи във всички разделени парцели.а го позволява технически. Второ - ще се въведе
ограничения за сгради в онези части на столицата, в които те биха попречили на гледката към
Витоша. За тази цел максималната височина в южната част на града ще е 75 метра преди
Околовръстното шосе, а след него - 15 метра.
Законопроектът предвижда небостъргачи да могат да се строят в три зони - първата около 7-и
километър на бул. "Цариградско шосе", втората зона в район "Люлин", където е връзката с
Околовръстен път, а третата - в района около и зад Централна гара.
Здравков даде примери с Париж, където в центъра има много строги ограничения, разпределени
в ясен план радиално от него, с допустими височини на сградите 18 метра, 25 м, 31 м и прочие.
Показа и карта на София от 1931 г., когато е имало подобни правила и у нас.
Той подчерта, че е важно териториите, в които има много високи сгради, да бъдат обезпечени с
достъп до метрото и масовия градски транспорт. В добавка законопроектът предвижда и по-ясна
дефиниция за междублоковите пространства.
След него в дискусията, водена от парламентарната комисия за регионално развитие, се изказа
Елен Герджиков - председател на Столичния общински съвет.
"Изразяваме категорична подкрепа и молба тези промени да станат факт, от току що
направената презентация става ясно, че прецизирането на правилата за строене в София е
необходимо. Последните скандали го показаха. Засиленият инвеститорски интерес налагат това
да се случи", заяви той, и призова депутатите да го подкрепят.
"Вратичките - това са едни правни възможности, които не ни позволяват да работим спокойно в
обастта на градоустройството, да имаме ясни и точни правила, които ни позволяват да взимаме
правилните решения спокойно. И когато гражданите виждат, че строителство предстои, да не са
веднага настроени негативно", посочи Силвия Христова, председател на комисията по
устройството на територията.
Редица районни кметове от София също коментираха законопроекта, като мнозинството от тях го
подкрепиха, както се казва, "с две ръце". Единствено Десислава Иванчева, кметица на район
"Младост", се изказа остро против законопроекта:
"Район Младост е категорично против този закон, не е направено обществено обсъждане с
гражданите. Защо първо правим застрояване, а после мислим за инженерната структура? В
момента генерираме трафик до Орлов Мост заради Бизнес парка. Като дойде другото
застрояване, докъде ще генерираме трафик, до Люлин ли?"
Според нея е недопустимо в определени райони да няма никакво ограничаване на височината. А
както е написан законът, оставял други вратички за застрояване на зелените площи. Водещият
дискусията - председателят на парламентарната комисия Искрен Веселинов - се опита да й
припомни, че детайлите се обсъждат между първо и второ четене на закона. Иванчева обаче не се
поколеба:
"Аз не съм свършила. Защо се приема този закон, или защо харчим един половин милион, при
положение че ще има едно бързо застрояване и без "Визия за София"?"
"Визия за София" е инициатива на Столична община за експертно обсъждане и разработване на
стратегия за развитието на столицата в следващите десетилетия.
Депутатъ на ГЕРБ Валентин Николов се включи рязко в дискусията, като обясни на кметицата, че
"въобще не вникнахте в закона и не го разбирате, няма смисъл да ви обяснявам сега".
Експертка от Комисията по опазване на околната среда към СО се опита да разясни казуса:

12
"Предложенията в проектозакона търсят тъкмо обратната логика - максимална защита на
зелената система на града, както и старание на всички в СО и Комисията по околна среда да
имат своята специална защитна функция така, че не само да се запазят съществуващите зелени
площи, но и там, където има воля и желание, да се разширят."
Кметът на Лозенец Любомир Дреков, в чийто район имаше протести срещу 120-метров
небостъргач, пък отбеляза, че му коства неимоверни усилия да бави строежа в района, докато
бъде приет новия закон.
"Трябва да знаете, че освен тази сграда има инвестиционен интерес и намерение за още
няколко такива сгради, също в район Лозенец. Знаят какви усилия ни костват забавянето на тези
строежи, докато мине този закон. Инженерната и транспортната структура въобще не е
съобразена със сгради с такъв капацитет. Как 700 автомобила сутрин идват и вечер си отиват?
Какво се случва с трафика в целия район? Огромна част от райноните кметове изключитено
подкрепяме тези промени."
Браншовите организации обаче не бяха толкова ентусиазирани в подкрепата си за закона. Всички
заявиха, че са нужни промени, но и имаха критики.
Борислав Игнатов от Камарата на архитектите отбеляза:
"Не сме съгласни с принципите и начина, по който се опитват да се решат тези проблеми.
Солидарни сме, че има проблеми. Проблемите са за цяла България и те лежат в Закона за
устройство на територита, а не ЗУЗСО."
Според него не е добър подход да се правят подобни промени в отделен закон за София, защото
тогава всеки голям град - Пловдив, Варна и пр. - ще последва този пример.
"Скептични сме дали между двете четения могат да се оправят проблемите. Има поставяне на
Столичния общински съвет над Народното събрание в определени случаи. Енергията се влага на
грешното място", заключи той.
Николай Станков от Камарата на строителите също бе критичен към законопроекта, но предимно
заради противоречия от чисто правно-технически характер.
"Чест прави на арх. Здравков - волята и желанието за промяна и това решение да се инициира.
Структурирането на София също е нещо много разумно. Наистина има много проблеми в града.
Трябва да се намери баланса между решаването на проблемите на града и законността и
нормативните документи. Трябваше да бъде предварително съгласуван с всички браншови
организации. Принципно подкрепяме движението на закона напред, да мина обсъждания, да
се хармонизират текстовете, и да се намери правилното и балансирано решение", заяви той.
Сериозна критика имаше и от Камарата на инженерите.
"Насоките за развитие корелират пряко и със стратегията за развитие на икономиката ни, това
не трябва да се забравя - много е съществено. Много съществен е и въпросът с осигуряване на
транспортната инфраструктура, повищаваща пропусквателната способност, това трябва да се
съобрази и с нарастването. Задачата, с която се е нагърбила СО, е много положителна и трябва
да бъде обсъдена подробно", посочи инж. Иван Каралеев.
Председателят на софийската колегия на Камарата инж. Георги Корвов пък заяви, че имат редица
предложения за промяна между първо и второ четене.
От Съюза на архитектите заявиха, че има части от проекта, които са неоспорими, но и други, които
трябва да се "дооформят".
"Районирането, възможността да се оформят рамки на булеварди, да се дава възможност и на
гражданите, и на бизнеса да има развитие, би трябвало да бъдат предмет на взимане на
допълнително решение. Общия устройствен план като зониране на практика не е променен",
отбеляза председателя Георги Бакалов.
Темата коментира и Деница Кюранова, представител на гражданска инициатива, която първо
попита дали могат да бъдат публикувани предварителните проучвания, на базата на които са
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изготвени предложенията. Според нея е трябвало да има обществени обсъждания и във всеки
отделен район на Столична община, защото промените засягат всички, но поотделно.
"Бързайки с тези промени, се предпоставят някои предложения, които ще предизвикат повече
промени, отколкото ще създадат решения. Трябва добре да се обмислят. Припознаваме
проблемите, които са изразени, целите и мотиви, но според нас конкретните предложения не
отговарят на желаните резултати. Що се отнася до територията за неограничена височина в
Люлин, дали да не се пази визуалната връзка и с планината Люлин?", каза още тя.
От Националната асоциация на строителните предприемачи бяха по-остри в критиката си, като
отбелязаха, че промените ще затворят "вратички", но ще отворят "портали".
"Нашето притеснение са чл. 16а, 16б, дават много големи правомощия на СОС, без ясни
характеристики и критерии. Това ще доведе до административен произвол и напрежение в
общината."
Тези точки позволяват на общината да слага допълнителни ограничения на територии, които имат
проблеми от екологичен, геоложки, социално-етносен или инфраструктурен характер. От
Асоциацията обаче отбелязаха, че са работили с арх. Здравков и са били успешно отстранени 3 от
11-те им критики към закона досега.
От Българското общество за строително право пък обявиха, че въобще не е нужна законова
промяна, а нова наредба:
"Една наредба ще свърши същата работа, ще можете да си я промените когато си искате. А със
закон ще трябва да искате от парламента да ви позволи наредба. Това е смешно. Направете си
наредба и ще се изчерпа въпроса."
На финала на дискусията председателят на комисията Искрен Веселинов отбеляза, че между
двете четения ще се организира работна група за калибриране на предложенията, в която ще
бъдат поканени присъствалите на дискусията днес - браншови организации и представители на
Столична община.
https://clubz.bg/61059-nikoj_ne_iska_nebostyrgachi_v_sofiq

Източник: Citybuild.bg
Дата: 24 ноември 2017

Искат да строят 300-метрова сграда в София
Това стана ясно на дискусия за предложените промени в Закона за застрояване на столицата.
Необходимо е регулиране на строителството на високи сгради - около това се обединиха
участниците във вчерашната дискусия, организирана от регионалната комисия в парламента.
Спорове предизвика начинът, по който да стане това.
Предложенията за промени в ЗУЗСО са предложени от НАГ, внесени са в Народното събрание от
ГЕРБ, но все още не са минали на първо четене. Те предвиждат затваряне на вратички от Закона за
устройство на територията, които позволяват неограничена плътност и интензивност на
застрояването в ъглови имоти, какъвто е случаят с предвидената висока сграда на „Артекс" в
район Лозенец /срещу която вече няколко пъти протестират граждани/, както и с предвижданата
висока сграда до мол Парадайс в същия квартал /за която се чака конкурс/ и сграда на НИКМИ в
квартал Стрелбище /отново предизвикала протести/. Предложенията за промени в закона
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предвиждат максимална височина между 15 и 125 метра в различните части на града, както и
обособяването на зони без ограничение на височината на сградите - на бул. „Цариградско шосе"
до Интер Експо център и на кръстовището на бул. „Царица Йоана" и Околовръстното шосе.
Според главния архитект на София Здравко Здравков промените трябва да бъдат приети спешно,
за да се спре инвестиционният натиск за високи сгради на различни места в града, които при
сегашното законодателство могат само да бъдат забавени. Има няколко искания за сгради над 75
метра отвъд Южната дъга на Околовръстното шосе, каза той. И нещо повече - в същия ден е имал
разговор с инвеститор, който иска да построи 300-метрова сграда.
Сред поддържащите промените в ЗУЗСО са МРРБ, депутати и общински съветници от ГЕРБ,
депутати от БСП, кметът на район „Лозенец", председателят на УС на Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране /КИИП/, председателят на РК на КИИП София-град и председателят
на УС на Съюза на архитектите в България. Освен принципна подкрепа обаче, някои от тях имат
забележки по предложените промени и между първо и второ четене ще направят свои
предложения.
Критики към промените в този им вид има Камарата на архитектите в България. Председателят
на УС на КАБ арх. Борислав Игнатов заяви, че Камарата е солидарна с главния архитект, но
апелира промяната да се търси чрез Закона за устройство на територията, тъй като проблемите са
не само в София, а в цяла България. Според Националната асоциация на строителните
предприемачи част от текстовете дават твърде големи правомощия на Столичния общински
съвет и то по субективен начин - „ще затворят врати, но ще отворят цели портали". От Съюза на
урбанистите в България пък не приемат кота корниз до 50 м в историческия център, защото това
е прекалено голяма височина за този район.
Камарата на строителите в България принципно подкрепя промени в закона, но след като се
намери балансирано решение. Според председателя на УС на КСБ Николай Станков, в
предложените промени има основни противоречия от правно-технически характер, освен това
проектът е трябвало предварително да бъде съгласуван с всички браншови организации.
Предложените текстове страдат от много юридически пороци, каза и инж. Димитър Начев от
"Българско общество за строително право".
Критики към предложените промени имат и от граждански организации като "Спаси София" и
"Граждани за зелена София", както и кметът на район „Младост", която не иска зона с
небостъргачи.
http://www.citybuild.bg/news/iskat-stroiat-metrova-sgrada/35884

Източник: Dnes.bg
Дата: 24 ноември 2017

Небостъргачи в София? Главният архитект настоя: В XXI век сме!
Според Здравков високото строителство ще намери място в столицата
Поправките в Закона за устройството и застрояването на столичната община, предложени от ГЕРБ,
предизвикаха полярни реакции. Това показа първото обществено обсъждане на законопроекта,
проведено в Народното събрание.
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Предложението на вносителите е да има две такива зони, в които да бъдат изградени "бъдещите
ситита на София" с добри транспортни връзки - след 7-и километър до река Искър по
протежението на "Цариградско шосе" и в западно направление по бул. "Царица Йоана" срещу
Околовръстния път.
Промените се сблъскаха с твърдата съпротива от браншови организации, районния кмет на
"Младост", неправителствени организации и граждани. Подкрепиха ги само общината, районни
кметове от ГЕРБ и регионалното министерство, пише "Сега".
"Имах инвеститор, който иска да строи 300-метрова сграда. Намираме се в ХХI век. Високото
строителство ще идва в София. Нормално е да му намерим място", заяви главният архитект на
София Здравко Здравков, чиито идеи са в дъното на проекта.
Според него има остра необходимост от регламентация на зоните на високо строителство в
София, които в момента са разпръснати из целия град. Здравков съобщи, че столичната община е
подложена на сериозен натиск от инвеститорите и затова трябва да се бърза да се затворят
вратичките в действащия закон, които позволяват безконтролното строене на сгради,
надхвърлящи параметрите на застрояване, из целия град.
Кметът на "Лозенец" Любомир Дреков пък се оплака от тежкото положение, до което сегашният
закон докарал района му. Той даде пример с гражданските протести срещу строежа на 120метрова сграда на ул. "Златен рог".
"Има осигурени 700 паркоместа, но улицата е 6 м широка", посочи Дреков. Той бавел
инвеститорите, докато минат предложените промени и се ограничи височината на строене.
Първа глас срещу законопроекта надигна кметът на "Младост" Десислава Иванчева - районът,
който ще попадне почти изцяло в една от зоните за високо строителство.
"Ако се направи това застрояване, ние въобще няма да можем да се придвижваме. В момента
генерираме трафик до "Орлов мост", а после до "Люлин" ли ще стигнем? "Дружба" го обричаме
на смърт - няма да има светлина, няма да влиза въздух", оплака се Иванчева. "Жителите на
"Младост" заявяваме ясно и категорично: Не искаме зона с небостъргачи! Няма да позволим за
пореден път да превръщате живота ни в квартала в ежедневен тих ужас - да си прекарваме дните
и вечерите в задръстванията и кошмарния трафик, децата ни да дишат не въздух, а изгорели
газове и да наливате нов бетон на малкото останали зелени площи и паркоместа, а Витоша да
гледаме само на снимки!", написа тя във Facebook.
От Камарата на архитектите отхвърлиха въобще нуждата да се прекроява законът за София.
"Проблемите са за цяла България и лежат в Закона за устройството на територията (ЗУТ). Нека
енергията да се концентрира върху него. Не бива да се прави специализиран ЗУТ за София, защото
след време ще има за Пловдив, за Варна и т.н.", заяви шефът й Борислав Игнатов.
"Несъстоятелна е тезата да се борим против лошите инвеститори. Те са съвсем отговорни хора и
като нас живеят в тази жизнена среда", заяви зам. регионалният министър Валентин Йовев.
"Инвеститорите не са жители на този град. Квартал "Кръстова вада" се застроява в момента от
варненци, от хора от Македония, хора, които не дишат нашия въздух, не си водят децата в
тукашните детски градини и не си плащат данъците тук", протестира певецът Коцето Калки. Той
поиска мораториум върху строителството, докато се приемат законодателните промени.
Общинска чиновничка обвини опонентите на промените, че "държат на запазването на статуквото
и липсата на правила", което предизвика вълна от недоволство сред присъстващите.
"По отношение на високите сгради, не бяха показани най-знаковите примери от последната
година. Това са сградите в "Младост", в "Борово", в "Лозенец". Съществуването и евентуалната
реализация на тези сгради дължим на господата и дамите от другата страна на масата", язвително
коментира гражданин, посочвайки към представителите на общината и регионалното
министерство.
https://www.dnes.bg/sofia/2017/11/26/nebostyrgachi-v-sofiia-glavniiat-arhitekt-nastoia-v-xxi-veksme.360417
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Архитектурната комисия към СОС се зае със забавените преписки в "Младост"
Арх. Здравко Здравков: Пречи се както на бизнеса, така и на инициативите на Столична община

Забавените преписки от администрацията на район "Младост" влязоха в дневния ред на
комисията по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика към
Столичния общински съвет.
На днешното си заседание общинарите изслушаха по темата районния кмет Десислава Иванчева,
след като в комисията постъпи писмо от главния архитект на Столична община Здравко Здравков
за непроцедирани административни преписки в район "Младост". Комисията разгледа подобни
сигнали и от зам.-кмета на СО Ралица Стоянова, и от Гергана Симова, управител на "Джи Ти строй".
Арх. Здравко Здравков обясни, че в Направление "Архитектура и градоустройство" (НАГ)
ежедневно се срещат с инвеститори, които се оплакват от неизпълнение на административни
задължения от кмета на "Младост" - не им се издават актове, не им се заверяват планове, отказва
се обявяването на градоустройствени преписки. Той цитира постъпили заявления от "Гаранти-Коза
България", "Контрол Инженеринг" /консултант на "Теленор България"/, "Ваклин Груп" и "Нур Инт.
л.т.д.". Нещо повече - главният архитект обяви, че липсата на съдействие от страна на кмета на
"Младост" пречи на инициативите на Столична община - за проектиране на новия парк "Изток"
и за изграждане на нова улица с кръгово кръстовище, северно от "София Тех Парк", която ще
облекчи трафика в района.
"Одобреният с решение на СОС ПУП за новата улица е изпратен до кмета на район "Младост" през
май 2017 г. и досега не е процедиран. Там имаме избран изпълнител за инженеринг, но седим и
чакаме. Догодина е българското председателство на Съвета на ЕС, улицата трябваше да започне
да се реализира още тази година, но очевидно това няма да стане", обясни Здравков.
За парк "Изток" ситуацията е следната: в НАГ са изпратили проектната документация към район
"Младост" на 24 април 2017 г. Към днешна дата още няма започната процедура по насрочване и
провеждане на общественото обсъждане на заданието за проектиране.
"Вратата ми е отворена за комуникация всеки ден, както и на експертите ми. Очевидно има
нежелание и несъгласие тези общински обекти да бъдат довършени. Апелирам към спазване
на законовите срокове и процедиране на всички приоритетни общински обекти. Работя с 24-те
района на София прекрасно, с изключение на колежките и колегите от район "Младост". Ако
някой се съмнява в думите ми, да заповяда в приемния ми ден. От записващите се 15 души
всеки път, една трета са за неспазване на сроковете в "Младост", добави главният архитект на
Столична община.
Десислава Иванчева отговори, че за парк "Изток" се изчаквало да се намали зоната за атракции в
него, тъй като щяло да се получи увеселителен парк. Тя обоснова забавянето и с изследване на
бъдещо трамвайно трасе през "Младост". За инфраструктурата около "София Тех Парк"
коментарът й беше: "Мисля, че отдавна е пусната улицата, ще проверя". За "Гаранти-Коза
България" /втория етап на проекта "Гранд Каньон"/ думите й бяха: "Ние сме нарушили закона като
направихме обществено обсъждане за ПУП. Сега проектът е в РЕСУТ - районен експертен съвет по
устройство на територията. Ще излезем със становище, вероятно със забележки. Надявам се
ОЕСУТ /общински експертен съвет по устройство на територията/ да ни подкрепи. Имаме една
голяма забележка там - надявам се специалистите в НАГ да я открият, няма да я съобщим към
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момента."
По едно време изказването й премина в нападки към общинските съветници: "Това го приемам
като другарски съд, извикана съм тук да давам някакви обяснения. Има ПУП-ове при арх.
Здравков, които година и половина не са процедирани, а тук давам обяснение за 3-4 месеца
/забавяне/".
Председателката на комисията Силвия Христова на няколко пъти призова Иванчева да се успокои
и категорично отрече това да е другарски съд - "При нас непрекъснато идват районни кметове.
Вие идвате много рядко, ние се радваме на вашето присъствие. Нека да водим нормален диалог."
В дебатите се включи и Лорита Радева, председател на комисията по опазване на околната среда
към СОС: "Предвид подкрепата, която получихте от жителите на "Младост", новият парк
"Изток" би трябвало да е ваш приоритет не само по време на предизборната кампания.
Изключително важна тема за "Младост" е създаването на нови паркови територии и запазване
на съществуващото озеленяване в рамките на жилищния комплекс. Трябва в много спешен
порядък да вървим към обществено обсъждане на заданието, на което всички, включително и
вие, ще имат възможност да изразят своята позиция. Повече от 6 месеца отлагане е
неудовлетворителен срок и ви моля за спешно стартиране на процедурата по обсъждане на
заданието."
След изказването Иванчева обоснова забавянето и с това, че в район "Младост" са изчаквали
новата наредба за обществените обсъждания в областта на устройството на територията на
Столична община. Тя беше приета на 12 октомври т.г. "Ще изчакаме да мине декември и тогава
ще направим обществено обсъждане за парк "Изток", защото хората са ангажирани с празниците,
а в някои дни аз ще отсъствам от София", каза кметът на "Младост". С което предизвика бурните
реакции на съветниците, които й обърнаха внимание, че СОС ще има заседание на 21 декември,
няколко дни преди Коледа.
"После идват Йордановден, Ивановден, Атанасовден, Антоновден. Ако един районен кмет
съобразява ангажиментите си с празничния календар, това звучи изключително странно и
несериозно. Безпокои ме повече писмото на главния архитект до комисията - за мен това е
прецедент. Не съм виждал подобно нещо в историята на Столична община. Това е изключително
притеснително, защото една от основните стратегически цели на София е да привлича
чуждестранни инвеститори. Молбата ми към кмета на района и главния архитект е да направят
работна среща и да изчистят казус по казус тази много неприятна ситуация", коментира Борислав
Бориславов, председател на групата на Реформаторския блок в СОС.
На заседанието присъства и Столичният омбудсман Лилия Христова, която също не скри
възмущението си от забавянето на преписките в район "Младост": "Леко съм изненадана от
спора за провеждане на едно обществено обсъждане, което е най-естественият процес за
допитване до хората. Ако притеснението на г-жа Иванчева е свързано с финансови разходи за
общественото обсъждане, предлагам като обществен посредник да модерирам дискусията. За
мен е пренебрежение към гражданите да се отлага обсъждане на важен проект с извинението,
че предстоят празници. Призовавам екипа на г-жа Иванчева да се съобрази с принципите в
АПК за бързина и процесуална икономия".
В крайна сметка с девет гласа "за" и трима "въздържали се" архитектурната комисия реши да
поиска от Десислава Иванчева в 7-дневен срок да ги информира какво е свършено от районната
администрация по обсъжданите преписки и какво предстои - включително ангажиране със
срокове.
http://gradat.bg/news/2017/11/22/3083213_arhitekturnata_komisiia_kum_sos_se_zae_sus_zabavenit
e/
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Предупреждение от Брюксел: В България се надува нов имотен балон
Страната ни е с тревожно надценен пазар на имоти

Брюксел ни предупреди, че България е сред европейските страни с тревожно надценен пазар на
недвижимите имоти и нищо чудно отново да гръмне имотен балон.
Цените на жилищата у нас растат с едни от най-ускорените темпове през последните две години в
Европа, което е обезпокоително на фона на високата задлъжнялост на бизнеса и домакинствата.
Това предупреждава Европейската комисия в последния си доклад за страните с прекомерни
макроикономически дисбаланси, пише "Сега".
За зараждането на нов имотен балон неотдавна алармираха и наши експерти.
По данни на Евростат през втората половина на 2016 г. цените на жилищата са скочили с 12%, а
през първото и второто тримесечие на тази година - с по над 8%. Подобни двуцифрени ръстове
бяха отчетени преди 10 години, след което се стигна до срива на имотния пазар от 2008 - 2009 г.
Тенденцията на поскъпване на жилищата е най-отчетлива в София, но се наблюдава още в
Пловдив, Бургас, Варна.
В столицата средното ниво е около 1000 евро на квадратен метър, а в центъра и някои южни
квартали цените достигат 1500 - 3000 евро. Дори и за нови проекти, които са на фаза изкоп, вече
има оферти за 1000 - 1500 евро на квадратен метър в определени райони.
Такива цени са изключително рискови, защото се прекрачва разумният срок за изплащане на
инвестицията, казват финансисти. А информацията за голям брой сделки и в същото време голям
брой празни жилища показва, че много имоти се купуват именно с инвестиционна цел - за
отдаване под наем или последваща продажба.
Причината за това поведение са рекордно ниските лихви по новоотпуснатите ипотечни кредити,
които вече достигат средно 4.2 - 4.5%. В същото време заради почти нулевите лихви по депозитите
и ускоряването на инфлацията е логично закупуването на жилище да се смята за защита на
спестяванията.
Експерти в бранша прогнозират цените на имотния пазар да достигнат равновесие до година-две.
Това важи и за цените на офис площите, които в момента вървят нагоре заради огромното
търсене от компаниите за изнесени бизнес услуги.
Според строителни компании обаче вероятността при такива високи цени проекти на зелено да не
могат да бъдат реализирани става все по-голяма. Това от своя страна поражда опасност от нов
взрив на междуфирмена задлъжнялост.
Именно високата задлъжнялост на частния сектор е посочена като тревожен симптом и в доклада
на Еврокомисията. Делът на необслужваните заеми на бизнеса остава значителен, смятат
експертите на Брюксел. България попадна в най-тежката група на негативната класация за
икономически дисбаланси през 2015 г. заради кризата с КТБ. Страната ни ще остане под зорко
наблюдение и през 2018 г., съобщи ЕК.
Докладът припомня, че през февруари 2017 г. Еврокомисията е констатирала, че в България
нормалното функциониране на икономиката е затруднено най-вече заради множество нерешени
проблеми във финансовия сектор, високата междуфирмена задлъжнялост и проблемите на
пазара на труда. Сега експертите смятат, че има подобрение при някои показатели, но
финансовият сектор продължава да бъде проблемен и трябва да остане под наблюдение.
Тревогите са около все още слабото му управление, качеството на активите и надзора.
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https://www.dnes.bg/stranata/2017/11/25/preduprejdenie-ot-briuksel-v-bylgariia-se-naduva-novimoten-balon.360363
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Фандъкова: В София никога не е имало такива мащаби на строителство и развитие
Такива мащаби на строителство и развитие София преди не е имала. Нашите опоненти няма как
да кажат, че не се работи. Затова се фокусират върху проблеми, които съпътстват всяка дейност.
Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова след проверката на изпълнението на
строителството на третата линия на метрото във връзка с организиран в социалните мрежи
протест с искане за оставката й, който ще се проведе утре. „Предизборната кампания започна,
някои от основните политически сили вече я обявиха. Това предстои да го гледаме, но ще
продължим да си вършим работата, защото е за града“, коментира тя. „Приемам всякакви
критики, разбира се. Не сме идеални, винаги, когато се работи и то с такива мащаби, има
проблеми. Всички сме за това да преодоляваме проблемите, да продължаваме напред, за да
продължи развитието на града. Това да се иска оставка за всичко някак си ми звучи или
несериозно, или политически“, посочи кметът.
На въпрос ще слезе ли при протестиращите утре Йорданка Фандъкова посочи: „Виждате, че съм
долу и то много. Долу съм, когато се строи метрото. Долу бях и когато се строеше археологическия
музей“. „Всичко, което правим остава и след като нас няма да ни има на тези позиции. Метрото
ще превозва близо половин млн. души дневно само след 2 години. Детските градини ще приемат
децата и са прекрасни“, каза още тя. Ползата за града е огромна, след построяването на този
участък от третата линия на метрото, 90 хил. тона вредни емисии годишно да спестява София,
заяви Фандъкова, цитирана от Фокус. „Метрото е огромен проект, близо 1 млрд. лева е стойността
на 12-те км, които се строят, заедно с депото и влаковете“, заяви тя. „Затова повтарям
непрекъснато, че това е и най-големият екологичен проект и полза за качеството на въздуха“,
коментира кметът. „Много ключова ще бъде 2018 година за строителството на метрото, защото на
практика тогава ще приключват някои от основните дейности“, посочи Йорданка Фандъкова. „В
края на годината машината трябва да излезе на Малък градски театър зад канала и
довършителните дейности да продължат“, допълни тя.
"Машината се подготвя за следващия участък, след като прокопа над 1,7 км в участъка от „Красно
село“ на бул. „България“ и бул. „Гешов“. Дейностите вървят по план. Съоръжението е огромно, а
работата тежка", допълни тя. „Очакваме работата да продължи в срок. Над 47% от всички
дейности от участъка от първите 8 км са изпълнени“, заяви тя. „Третият метродиаметър беше
първият проект, одобрен за финансиране от ЕК. Благодаря на министър Московски,
правителството и премиера Борисов, защото те положиха максимални усилия това да се случи.
Ние си свършихме работата, да подготвим добре проекта и да го защитим“, посочи Йорданка
Фандъкова. „Заедно с втория участък, който започнахме да изграждаме тази година до „Овча
купел“ и Околовръстния път се строят общо 12 км с 12 метростанции“, обясни кметът и допълни,
че се очаква в края на 2019 година всички да бъдат готови, като първият влак от новите 20 вече е
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произведен. „Започват и изпитанията, и следващата година очакваме той да пристигне, за да
могат да започнат и изпитанията тук“, каза още Йорданка Фандъкова.
https://www.actualno.com/society/fandykova-v-sofija-nikoga-ne-e-imalo-takiva-mashtabi-nastroitelstvo-i-razvitie-news_646118.html
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Фандъкова за оставката: Аз съм долу, много долу. И в метрото...
Тя оцени исканата оставка като нападки на опозицията
Столичният кмет Йорданка Фандъкова, че исканата й оставка има политически отенък и
опозицията е започнала своята предизборна кампания. Тя инспектира днес изграждащата се
метростанция на кръстовището на булевардите "България" и "Иван Гешов" и отговори на
въпросдали ще слезе при протестиращите, които искат смяната й заради ремонта на бул
"Дондуков".
"Аз съм долу, и то много долу. Долу съм и в метрото, долу съм и когато се строеше подземният
археологически музей и успяхме да построим и два музея за тези години, наред с тези видимите
неща като метрото, завода за отпадъци, 90 детски градини, 3 нови училища, в момента
разширяваме останалите. Такива мащаби на развитие и на строителство в София не е имало и
няма какво друго да кажат нашите опоненти, защото те не могат да кажат, че не се работи. Няма
как да кажат, че не се работи, и затова се фокусират върху проблемите, които съпътстват всяка
дейност", заяви тя, цитирана от "24 часа".
"Виждаме, че се призовава вече и от страна на БСП, и на други политически сили. Така че
предизборната кампания започна, вече я обявиха някои от основните политически сили, и това
предстои да го гледаме. Ние ще продължим да си вършим работата, защото тя е за града и
наистина всичко, което правим, остава. И само след 2 г., а и когато нас няма да ни има на тези
позиции, метрото ще превозва близо половин милион души", подчерта Фандъкова.
Тя допълни, че приема всякакви критики и винаги, когато са работи, особено в такива мащаби,
има и проблеми.
"Това да се иска оставка за всичко, някак звучи или несериозно, или политически", допълни
кметът на столицата.
Заедно с втория участък - до Овча купел и околовръстното, в момента се строят 12 километра с 12
метростанции.
https://www.dnes.bg/sofia/2017/11/25/fandykova-za-ostavkata-az-sym-dolu-mnogo-dolu-i-vmetroto.360384
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Green Life: Равенство между български и руски купувачи на ваканционни имоти у
нас
Процентът на българите, сключили сделка с ваканционен имот през 2017 г., значително се
приближава до дела на клиентите от Русия. Това показва анализ на Green Life Development &
Resorts за годината. Според данните на компанията българските купувачи вече представляват 35%
от сделките, а делът на руските граждани е 36%.
"Местният пазар вече е устойчив, а не временно активизиран за сметка на руския. Покупката на
имот на морето привлича домакинства със средни към високи доходи, за които покупката на
жилище от типа "втори дом" е въпрос на социален и обществен статус", коментира Теофил
Петров, изпълнителен директор на компанията.
Кои са българските купувачи
Клиентите от България са представители на две основни групи. Купувачите в Созопол са предимно
семейства с деца, които търсят класически ваканционни имоти заради комфорта и удобството да
отсядат в собствен дом на морето.
"У нас традиционно покупката на имот се приема като символ на просперитет, но вече ставаме
свидетели и на изграждането на българска култура за инвестиции във ваканционни имоти",
посочва Екатерина Желяпова, търговски директор в Green Life Development. През 2017 г.
наблюдаваме леко покачване на средните бюджети за покупка и те са между 55 000 и 60 000
евро, добави тя.
Другият тип родни купувачи са българи, живеещи в чужбина. Те избират крайморски градове като
Поморие, където могат да използват имота си целогодишно. Клиентите там обикновено са повъзрастни и купуват единствено за собствено ползване, съчетавайки морската почивка с
посещението на балнеологични центрове.
"Това са хора, които са работили по над 15 години в различни европейски страни и търсят сигурно
вложение на спестените средства с възможността да се установят трайно след време", уточни
Желяпова.
Какво се случва с руските клиенти
През настоящата година рублата запазва стабилни нива и нови спадове не се очакват. Това дава
допълнително спокойствие и увереност на руските клиенти, при които притесненията около
геополитическата обстановка вече са почти изчезнали.
"Няма особено изменение в профила на руските купувачи. Основно търсят имоти с цел лично
ползване, а не отдаване под наем. Има и клиенти, които планират покупката на втори дом в
чужбина заради намеренията си трайно да напуснат страната. В тези случаи се насочват към
жилища от градски тип, но разбира се с добри условия за морска почивка", допълва Желяпова.
След събитията в Турция основни конкуренти на България в сектора на ваканционните имоти са
Кипър и Испания, където средата и характеристиките на предлаганите имоти са сходни. Там обаче
цените са значително по-високи. Германия също се намесва на пазара, като успява да се
позиционира към руските клиенти с предложения за инвестиция в градски жилища.
"България е първи избор за голяма част от купувачите от Русия, защото предлага комбинация
между висок клас имоти, много добра и гостоприемна среда, културно и историческо сходство и
висок стандарт на живот при добри доходи. Не трябва да подценяваме местоположението,
защото при непостоянното обитаване времето и средствата за пътуване също са част от
калкулацията, както и разходите за поддръжка на жилищата, които у нас са на рекордни за Европа
ниски нива", казва Теофил Петров.
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Новите купувачи
На българския пазар на ваканционни имоти се появява и нов тип клиенти – от Израел. През 2017 г.
делът им е малко над 10% и така те се нареждат на трето място сред купувачите на имоти тип
"втори дом". По данни на Министерството на туризма за първите 7 месеца на т.г. туристите от
Израел са се увеличили с 10% спрямо същия период на 2016 г. Именно интересът към България
като туристическа дестинация провокира активността им на пазара на ваканционни имоти.
"След няколко посещения на Българското Черноморие част от тях сключват сделка и от туристи се
превръщат в купувачи. Израел и България имат традиционно добри отношения, градени през
годините и това дава положително отражение върху туризма и пазара на ваканционни имоти",
поясни Екатерина Желяпова.
Цените
Въпреки стабилното търсене и покупките "на зелено", цените на ваканционните имоти се
задържат на нивата от 2016 г., посочват от Green Life Developments & Resorts. През този сезон
цените на апартаментите с една спалня в Созопол варират между 40 000 и 55 000 евро, а в
Поморие - между 30 000 и 40 000 евро. По-голяма част от сделките са с цел лично ползване. Помалко са клиентите, решили да отдават имота си под наем, съчетавайки лятната почивка в
собствено жилище с възможността за доходност от направените вложения.
http://gradat.bg/news/2017/11/23/3083897_green_life_ravenstvo_mejdu_bulgarski_i_ruski_kupuvachi
/
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Търсенето на нови жилища дава мощен тласък на строителството в Европа
Oбемът на строителството в 19-те страни, които са част от Euroconstruct , ще се увеличи с 3.5%
през тази година. Това е най-силният ръст в сектора в Европа от 2006 г. насам. Това показват
данните на базирания в Мюнхен Институт за икономически изследвания Ifo. България не е сред
страни, които се изследват по този показател.
Търсенето в сектора също отбелязва пик през годината във всички страни от Euroconstruct. От
Института специално отбелязват високото търсене на жилища, което е в основата на ръста.
Оценката на изследователите е, че обемът на строителството ще продължи да се увеличава до
2020 г. като ще достигне 6% годишно.
"В жилищното строителство и другите сегменти ще се наблюдава постепенен спад в краткосрочен
план като водеща роля ще има инженерното строителство", сочи прогнозата. Според нея
гражданското строителство ще нараства с по 4% през 2018 и 2019 г. "Това също е
безпрецедентно", коментира Лудвиг Дорфмайстер, експерт в Ifo. В същото време новото
строителство ще губи темпо в следващите три години като обновяването на съществуващи сгради
ще расте по-бързо за пръв път от 2014 г. насам.
Конкретно в Германия ръстът в строителството се очаква да е по-силен и от през 2016 г. като
основен принос за това има силното търсене на жилища, увеличената корпоративна
инвестиционна активност и правителствените вложения в инфраструктура. И въпреки че в
краткосрочен план се очаква охлаждане на растежа, се очакват големи инвестиции конкретно в
жилища и инфраструктура.
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Благоприятното развитие на търсенето в сектора се дължи частично на стабилния икономически
растеж и неговото положително въздействие върху доходите на домакинствата, печалбите на
компаниите и състоянието на публичните финанси. За това допринасят и ниските лихви,
миграцията на хора. В същото време има ограничители на този растеж конкретно в Германия висок дял на незаети работни места или пък прекалено високи цени на имотите.
Сред другите страни най-висок ръст в сектора се очаква в Унгария - около 25%, Ирландия - 15%,
Швеция (10%) и Полша (9%). Конкретно в Унгария се очаква строителството да отбележи найвисокия ръст сред 19-те и през следващите три години - около 33%.
В допълнение на държавните субсидии за жилища, по-доброто усвояване на еврофондовете в
другите сегменти също ще играе важна роля, отбелязват анализаторите.
В тригодишната прогноза се посочва, че след Унгария по ръст в строителството ще се наредят
Ирландия (28%), Полша (25%), Чехия (15%) и Португалия (15%).
Обхванатите от анализа страни са Белгия, Дания, Германия, Финландия, Франция,
Великобритания, Ирландия, Италия, Холандия, Норвегия, Австрия, Полша, Португалия, Швеция,
Швейцария, Словакия, Испания, Чехия и Унгария.
http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/11/24/3084707_turseneto_na_novi_jilishta_dava_moshten_tlasu
k_na/

