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Камарата на архитектите обсъжда концепция за промени в законодателството
Концепция за законодателството в областта на устройственото планиране, инвестиционно
проектиране и строителството ще бъде приета на 16-то извънредно общо събрание на КАБ, което
се провежда на 1 и 2 декември в Габрово.
Камарата на архитектите в България предлага отпадане на Закона за устройство на територията
(ЗУТ) и замяната му с два нови нормативни акта - Закон за устройственото планиране (ЗУП) и
Закон за инвестиционното проектиране и строителство (ЗИПС).
"ЗУТ е морално остарял, претърпял е 76 поправки за 16 години, изчерпал е възможностите за
ревизии и с всяка промяна проблемите сякаш се задълбочават. Затова предлагаме ЗУТ да бъде
разделен на две части. Законът за устройствено планиране ще третира всички градоустройствени
правила, вкл. разделянето на града на отделни зони. А Законът за инвестиционното проектиране
и строителство ще дефинира ясни и точни правила за строителство на сгради и съоръжения",
обясни наскоро арх. Борислав Игнатов, председател на УС на КАБ.
По думите му крайната цел е намаляване на административната тежест и превръщането на
България в привлекателно място за инвестиции, като се приложат добрите европейски практики.
Делегатите ще обсъдят и някои предложения за решения, гласувани на общите събрания на
регионалните колегии. Сред тях е идея за промяна на нормативната уредба с цел отпадане
фигурата и ролята на консултанта (независим надзор) и утвърждаване водещата роля на архитекта
в целия инвестиционен процес - от проектирането през строителството до въвеждането на
сградата в експлоатация.
Както и възможността за отпадане на понятието "пълен инженеринг" (включващ проектирането
към строителния процес) от Закона за обществените поръчки и при организирането на
финансиране по европейски програми.
Очаква се делегатите да приемат и обща концепция за прецизиране на условията, при които се
получава званието "архитект" и се практикува професията.
Дневният ред на събранието включва още приемането на план-програма за дейността и бюджета
на КАБ за 2018 година, както и на изменения и допълнения в устава на организацията. Предвижда
се и тържествено отбелязване на 80-годишния юбилей на организацията, учредена през
далечната 1937 година.
http://gradat.bg/news/2017/12/01/3088612_kamarata_na_arhitektite_obsujda_koncepciia_za_prome
ni/&rubrname=news/
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Съдът глоби главния архитект на София заради небостъргач в "Стрелбище"
Арх. Здравков ще трябва да плати 13 хил. лв., защото отказва да задвижи документите за 44етажна сграда на НИКМИ
Главният архитект на София Здравко Здравков ще трябва да плати глоба от 13 хиляди лева на
Върховния административен съд (ВАС) заради отказа си да задвижи процедура за строежа на 44етажна сграда в квартал "Стрелбище". Разпореждането на съда е от 27 ноември и е второ поред,
след като през май Здравков получи друга глоба от 1000 лв. по същия казус.
Повод за наказанието е парцел на строителната компания НИКМИ на бул. "България" и бул.
"Петко Тодоров" в София. Теренът, който е собственост на фирмата от 2007 г., първоначално е бил
отреден за строителство, но с приемането на общия устройствен план в края на 2009 г. получава
статут на локална градинка. В същата година НИКМИ се опитва да задвижи градоустройствени
процедури за строежа на 44-етажна сграда, но в следващите месеци общината блокира
процедурата.
Строителната фирма и Столичната община са заключени в съдебен спор коя регулация трябва да
бъде приложена за имота от осем години. С решение на ВАС от края на 2016 г. главният архитект
Здравко Здравков е задължен да одобри исканата от НИКМИ процедура за подробен устройствен
план (ПУП), който позволява високо строителство в имота. Според Здравков обаче решението на
съда го заставя да одобри документацията, без да се спазват законовите срокове, правила и
изисквания и главният архитект за момента отказва да изпълни решението на съда.
Спорът с инвеститорите
"От общината не са ни потърсили нито веднъж и не ни е предлагана никаква замяна", коментира
единият от собствениците на НИКМИ, Николай Козанов, пред "Капитал". По думите му фирмата е
купила терен за строителство, който е бил оценен на четири милиона лева, който впоследствие е
със сменено предназначение. "Законът за устройство на територията позволява да се построи
висока сграда, теренът е на север от близките сгради и няма ограничение за кинт (коефициент на
интензивност - бел.авт.) и плътност на застрояването, но в момента нямаме проект, защото
нямаме действащ ПУП и общината ни спря процедурата", обясни Козанов.
Според арх. Здравков са проведени над десет срещи с инвеститорите, които са останали без
резултат. Фирмата отказва разговори в посока замяна на имота с друг, твърди главният архитект.
По думите му Направление "Архитектура и градоустройство" е готово да преговаря, но отсрещната
страна отказва.
През август строителната компания загради имота си и разруши преминаваща през него улица,
защото тя се оказа незаконна. Направление "Архитектура и градоустройство" разпореди
възстановяването на улицата. И този въпрос влезе в съда, като според последното решение на
съда НИКМИ е в правото си да запази оградата покрай имота.
Междувременно преди седмици групата на ГЕРБ в Столичния общински съвет, главният архитект,
кметът Фандъкова и депутатите на партията предложиха изменение в Закона за устройство и
застрояване на Столична община, което се отнася за подобни казуси. С промените се ограничава
височината на сградите в имоти като този на НИКМИ, които се възползват от законови вратички,
позволяващи неограничени параметри за сградите.
Столична община дава, Столична община взима
НИКМИ на Николай Козанов и Милчо Благоев получава оспорвания терен на бул. "България" и
бул. "Петко Тодоров" през 2006-2007г. чрез заменка от Столична община и няколко по-малки
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собственици, показва справка на "Капитал" в Агенцията по вписванията. С договор от юни 2007 г.
тогавашният кмет Бойко Борисов заменя общинския терен от три декара на ъгъла на двата
булеварда срещу съседен имот от 369 кв.м и доплащане от 3.7 млн. лв. за общината.
Този и близките терени покрай бул. "България", които също са застроени от НИКМИ, очевидно са
обект на усилени градоустройствени дейности от страна на общината. Първоначално мястото е
отредено за жилищно строителство (с максимална височина на сградите от 26 метра).
Впоследствие по протежението на булеварда се появява Смесена многофункционална зона, която
позволява по-високо строителство, а ъгловият имот е отреден за обществено обслужване
(максимална височина 20 м). С предложението на арх. Петър Диков за общ устройствен план на
София от 2007 г., когато е и сделката между НИКМИ и общината, ъгловият терен попада в Смесена
многофункционална зона. С крайния вариант на плана от края на 2009 г. обаче по-голямата част от
имота остава за локална градина и озеленяване.
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/11/28/3086903_sudut_globi_glavniia_arhit
ekt_na_sofiia_zaradi/

Източник: Capital.bg
Дата: 28.11.2017 г.

Входът към комплекса "Витоша парк" ще бъде изместен
За това са се споразумели "Въжени линии" и блокираните от тях собственици на апартаменти

Входът към затворения жилищен комплекс "Витоша парк" ще бъде изместен, така че да не минава
през паркинга на Симеоновския лифт. За това са се споразумели спорещите страни в абсурдния
градоустройствен казус, в който хиляди столичани се оказаха без достъп от и до домовете.
Информацията беше потвърдена пред "Капитал" от представител на собствениците в комплекса.
До драмата с отцепените от света жилищни блокове в Симеоново се стигна, след като стопанинът
на паркинга - "Въжени линии" (дъщерно на собственика на ски съоръженията на Витоша - "Витоша
ски"), загради терена си, на който се намираше респективно и единственият вход към комплекса.
След размирици, намесата на полиция, прокуратура и медии се е стигнало до компромисно
решение входът да се измести, така че да подминава паркинга, лифт станцията и малко след нея
да се свързва с жилищните блокове. Според неофициална информация от собствениците този
вариант е подкрепен и от Столичната община, която щяла да отчужди имоти и да обособи входа.
Как се стигна до абсурда
Досега Столичната община и район "Витоша", където се намира комплексът, се разграничаваха от
конфликта и го наричаха "спор между частни лица". В основата му обаче са градоустройствени
абсурди, до които се е стигнало с участието или пък с бездействието на общината. Комплексът
"Витоша парк" е построен с разрешение от бившия главен архитект на София Петър Диков върху
терени извън регулация. Повече от 10 години за района с хиляди жители не е изработен подробен
устройствен план и не е осигурен достъп - общински път или улица, по която хората да стигат до
домовете си.
Макар да имат административен адрес и да плащат данъци, те разчитат на благоволението на
"Въжени линии", за да стигат до дома си, за което плащат месечен наем от близо 1800 лв. без
ДДС, определен през 2006 г. Към онзи момент "Въжени линии" е общинско дружество. То
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сключва договор с инвеститора в комплекса "Симеоново резиденшъл парк" за временно
отстъпено право на преминаване. В анекс към договора е посочено, че той става безсрочен - "до
учредяване на постоянно право на ползване от Столичния общински съвет". Нещо, което не се е
случило до ден днешен.
Междувременно "Въжени линии" и неговият собственик "Витоша ски" са приватизирани от
компания с офшорна собственост, свързвана с председателя на Българската федерация по ски и
мажоритарен акционер в Първа инвестиционна банка Цеко Минев.
Проблемът с градския транспорт
До ескалацията на конфликта между "Въжени линии" и собствениците във "Витоша парк" пък се е
стигнало заради неплащане на наема за преминаване от компанията мениджър, свързана с
фирмата инвеститор. Заграденият паркинг на Симеоновския лифт обаче се оказва проблем не
само за хилядите обитатели на затворения комплекс, но и за всички жители и гости на столицата,
които искат да стигнат до гондолата. Центърът за градска мобилност се е принудил да закрие
последната спирка на автобуси 122 и 123 за неопределен период, тъй като заради загражденията
няма място за обръщане. Тепърва представители на "Витоша ски", местната власт и Центъра за
градска мобилност ще търсят решение на проблема.
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/11/29/3087752_vhodut_kum_kompleksa_vi
tosha_park_shte_bude_izmesten/

Източник: Dnevnik.bg
Дата: 29.11.2017 г.

Несигурност и конкуренция притискат строителния бизнес през ноември
През ноември общият показател на бизнес климата остава приблизително на нивото си от
предходния месец, съобщи Националният статистически институт.
Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и търговията на
дребно, докато в сектора на услугите запазва равнището си от октомври. Единствено в
строителството показателят се понижава.
Промишленост. Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се повишава с 1.2
пункта в резултат на оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес
състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно настоящата
производствена активност се оценява като леко намалена, докато прогнозите за дейността през
следващите три месеца са по-благоприятни.
Факторът, затрудняващ в най-голяма степен предприятията, продължава да бъде несигурната
икономическа среда, следван от недостига на работна сила.
Относно продажните цени в промишлеността мениджърите прогнозират запазване на тяхното
равнище през следващите три месеца.
Строителство. През ноември съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава
с 2.7 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на строителните
предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение се наблюдава известно
подобрение на настоящата строителна активност, но прогнозите им за следващите три месеца са
по-неблагоприятни.
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Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила остават
основните пречки за развитието на бизнеса.
По отношение на продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да
останат без промяна през следващите три месеца.
Търговия на дребно. Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се увеличава с
1 пункт в сравнение с октомври в резултат на подобрените очаквания на търговците на дребно за
бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите
им за обема на продажбите през следващите три месеца остават благоприятни, макар и порезервирани спрямо предходния месец.
Факторите "конкуренция в бранша", "недостатъчно търсене" и "несигурна икономическа среда"
продължават да затрудняват в най-голяма степен дейността на предприятията.
Търговците очакват продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.
Услуги. През ноември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" запазва нивото
си от октомври. Балансовият показател за настоящото бизнес състояние на предприятията
намалява с 1.6 пункта поради изместване на оценките на мениджърите към по-умерените
мнения. В прогнозите си за развитието на бизнеса през следващите шест месеца обаче те са
оптимисти, като и очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца са
благоприятни.
Най-сериозните проблеми за дейността остават свързани с конкуренцията в бранша и несигурната
икономическа среда.
По-голяма част от мениджърите очакват продажните цени в сектора да запазят своето равнище
през следващите три месеца.
http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/11/29/3087250_nesigurnost_i_konkurenciia_pritiskat_stroitelniia/

Източник: Econimic.bg
Дата: 04.12.2017 г.

Полина Стойкова, изпълнителен директор на BULGARIAN PROPERTIES

Кредитната експанзия на банките движи имотния пазар в София
Най-хубавите апартаменти по правило се изкупуват още "на зелено"
Имотният пазар в София продължава да се развива прекалено динамично в последните години,
цените растат, изискванията на купувачите също. За това успява ли новото строителство
да оправдае търсенето, какви са средните цени на кв.м. в различните квартали в столицата и
има ли балон на имотния пазар, разговаряхме с Полина Стойкова, изпълнителен директор на
BULGARIAN PROPERTIES.
- Има ли все още страх сред купувачите да инвестират в имоти „на зелено”?
- Не бих казала, че думата е точно страх, по-скоро са много предпазливи и освен това, не всеки би
купил „на зелено“ не само заради риска, а просто защото не може да си представи как ще
изглежда жилището, не може да го почувства, особено ако ще е за собствено ползване. Затова
продажбите винаги се ускоряват при напредъка на строителството, особено след достигане до
груб строеж, когато се виждат вече и вътрешните разпределения и човек придобива по-ясна
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представа. Само че тогава вече наличностите са по-ограничени и по правило най-хубавите
апартаменти вече са били закупени.
От наблюденията, които имаме през годините и огромния ни опит с ново строителство можем да
кажем, че най-добрите сделки са били сключвани именно „на зелено“ от купувачи, които са
готови да носят по-голям риск и които успяват да реализират 20-30% ръст на стойността на имота
още при напредване на строителството. Купуването „на зелено“ си има своите тънкости и има
хора, които много добре се ориентират и успяват да сключват много добри сделки.
- На какво се дължи малкият брой сгради, пуснати в експлоатация в София през второто и
третото тримесечие на 2017 г., както показват данните на НСИ?
- Пускането в експлоатация е свързано с период от около 2 години на изграждане на сградата. Ако
погледнем назад във времето, ще видим, че количеството издадени разрешителни преди 2
години е било значително по-малко от сега и няма как да очакваме да имаме много завършени
сгради. Тепърва предстои да видим увеличение във въвеждането на сгради в експлоатация, което
ще бъде свързано със значителния ръст на издадените разрешителни за строеж през тази и
миналата година. По-добър показател за тенденциите на пазара са именно новите разрешителни
за строеж, а не въведените в експлоатация сгради.
- По последни данни на консултантската компания на Industry Watch в доклад, озаглавен
„Лични активи в България: Финансово богатство и пазар на жилища“ строителната
активност в столицата вече доближава предкризисните равнища, как ще се отрази това
на имотния пазар през 2018 г.?
- Да, вече виждаме едно много по-голямо предлагане на нови сгради. Има разнообразни проекти
във всички квартали, някои от тях вече са в напреднал етап на строеж, други тепърва стартират.
Именно това увеличено предлагане доведе и до уравновесяване на пазара и забавяне на ръста в
цените през 3-тото тримесечие, както отчетохме в редовния си пазарен доклад.
Пазарното равновесие е краткотрайно явление и очакванията ни са възходящият тренд да се
възобнови от края на тази и началото на новата година. Множество са благоприятните фактори,
които продължават действието си върху търсенето и дават предпоставки за последващ ръст.
Банковото кредитиране е основният от тях. Новите предложения на банките са с още по-ниски
лихвени проценти и атрактивни условия, обемът на отпуснатите кредити продължава да нараства
и по всичко личи, че кредитната експанзия ще продължи. Наред с това, средната работна заплата
в София нараства, безработицата намалява, икономическият растеж се ускорява и като цяло
всички макрофактори сочат в посока възходящо развитие на имотния пазар.
Към момента имаме стабилно търсене, налично предлагане, добре подготвени купувачи и
налично банково финансиране. Това са оптимални условия за развитието на жилищния пазар в
София. Единственото, което все още липсва, а се търси и което се очаква да се появи през
следващите месеци, са жилища в завършени сгради. Наличието на такъв продукт на пазара ще
активизира и онези купувачи, които все още изчакват в търсене на нещо готово.
- Кои са най-предпочитаните квартали в София и как се движат цените в тях?
- Наблюденията на BULGARIAN PROPERTIES сочат, че най-много закупени жилища през 3-тото
тримесечие има в кварталите "Кръстова вада", "Манастирски ливади", "Младост" 4, Студентски
град и "Витоша". Към тях добавяме и изключително добре представящите се продажби на
жилища ново строителство в ексклузивния ни комплекс Sofia North Park в кв. "Връбница" 2.
Средните продажни цени в тези квартали през 3-тото тримесечие са:
• Кръстова вада – 1 130 евро/кв.м.
• Манастирски ливади – 1 095 евро/кв.м.
• Младост 4 – 990 евро/кв.м.
• Студентски град – 960 евро/кв.м.
• Витоша – 1 060 евро/кв.м.
• Връбница 2 – 800 евро/кв.м.
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Най-скъпо продавани са жилищата в центъра и в „Лозенец”, където средните цени за изминалото
тримесечие са били 1 790 евро/кв.м. в центъра и 1 430 евро/кв.м. в Лозенец.
Кварталите „Стрелбище” и „Гоце Делчев” са други предпочитани квартали с цени между 1 100 и 1
300 евро/кв.м. и с изключително ограничено предлагане както на ново, така и на старо
строителство.
В кв. „Гоце Делчев” можем да се похвалим с напълно разпродаден от нас комплекс South Park
West, който е разположен на метри от входа на Южния парк и който предизвика голям интерес
сред купувачите още „на зелено“. Към момента комплексът вече е почти напълно завършен.
- Отговаря ли новото строителство на нуждите на купувачите или все още има какво да се
желае?
- В голяма степен да. Новото поколение сгради са с доста по-качествени материали, модерни
визии, по-функционално проектиране на вътрешните пространства и в голяма степен избегнати
грешки от предходната вълна ново строителство.
Това, което не се харесва на купувачите, са цените на имотите. Те като че ли очакват да намират
ново строителство на цени от преди 5-6 години, но това вече отдавна не е възможно.
- Има ли балон на жилищния пазар в столицата и очаква ли се още ръст на цените през
следващата година?
- Намираме се във възходящ пазарен цикъл и сме някъде около средата на растежа. В тази връзка
може да кажем, че има бум, но за балон не може да се говори. Пазарът е близо до фундаментите
си и е движен от местно търсене, което се влияе от макроикономически фактори, а всички тези
фактори в момента са благоприятни и сочат в посока продължаващ ръст на цените.
- Кои са най-честите намерения при покупка на имот - с инвестиционна цел или за живеене?
- Около половината от покупките са вложения, особено в София, с цел инвестиция и евентуално
отдаване под наем. Останалите са за собствено ползване, така че и в това отношение пазарната
картина е балансирана.
Може много да се говори за жилищния пазар в София, има и редица примери за нереално високи
офертни цени, но съдейки по това, което реално се продава, можем да кажем, че купувачите са
рационални, добре информирани и преценяват много добре бюджетите и нуждите си. Цена от 1
000 евро/кв.м. за европейска столица като София, в която не можем да отречем, че има
положително развитие, подобряваща се инфраструктура, повишение на доходите и приток на
инвестиции, е напълно обоснована.
http://www.economic.bg/bg/news/9/kreditnata-ekspanziya-na-bankite-dvizhi-imotniya-pazar-intervyurezerv.html

Източник: Gradat.bg
Дата: 28.11.2017 г.

София е столицата с най-ниски разходи за офис работно място в Европа
София е столицата с най-ниски разходи за офис работно място в Европа. Това показва
годишната класация Office Space Across The World на глобалната консултантска компания
Cushman & Wakefield. Проучването обхваща 215 пазара в 58 държави и е базирано на
информация, събирана от офисите и партньорите на Cushman & Wakefield по света, част от които е
Forton за България.
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Средните разходи на работно място в София възлизат на 2175 щатски долара годишно,
изчислени на база наеми и съпътстващи такси, дължими от наемателите на първокласни офис
площи. При формирането на индекса се взима предвид и гъстотата на работни места на
единица площ.
София заема 195-о място в класацията, докато останалите столици в Източна Европа са между 140а и 180-а позиция. Румънската столица Букурещ е на 168-о място с $ 3004 на година. В класацията
влизат още два български града – Пловдив с $ 1358 годишно (209-а позиция) и Варна с $ 1163
годишно (212-а позиция).
"Присъствието на България в долната част на класацията не трябва да се приема като негатив, а
като възможност за привличане на нови за пазара наематели. Нашият опит показва, че
разходите за работно място са един от ключовите показатели, които международните
компании разглеждат при решението си да стъпят на дадена локация. В това отношение София
е в постоянна конкуренция с останалите столици и големи градове в Източна Европа и пониските наеми и такси могат да бъдат наше конкурентно предимство", коментира Станимира
Пашова, мениджър "Офис площи" в Cushman & Wakefield Forton.
В глобален план Хонконг измества West End в Лондон и става най-скъпата офис локация в света
с $ 27 431 годишни разходи. В основата са ограниченото предлагане на свободни площи и
силното търсене от страна на големи китайски корпорации. За година тези фактори са довели
до ръст на разходите за офис площ в Хонконг с 5,5%.
От друга страна авторите на проучването отбелязват, че растящите разходи са причина все повече
международни корпорации да насочват операции към райони с по-ниски цени на офис площ. За
сравнение, разходите за 100 работни места в Хонконг се равняват на 300 в Торонто, 500 в Мадрид
и 900 в Мумбай.
Обратно на тренда в Азия, разходите за офис площ в Лондон са намалели с 19% спрямо 2016 г.,
основно в резултат от обезценката на паунда. Средно на година наемателите в West End плащат
$ 22 665 на година. В Париж разходите за работно място също са по-ниски спрямо предходната
година, като са почти наполовина от тези в британската столица.
Общо за изследваните държави средният годишен разход за работно място е нараснал с 1,5% за
изминалите 12 месеца. Основната причина са повишените нива в страните от Северна и Южна
Америка (4,2%) и от Азиатско-Тихоокеанския регион (3,4%), докато в региона на Европа, Африка и
Близкия Изток разходите намаляват с 1,3%. Промяната във валутните курсове влияят сериозно за
промените в отделни пазари.
През 2017 г. лек ръст бележи и гъстотата на работни места на единица площ. Това е следствие от
стремежа на работодателите да увеличат ефективността си и да компенсират нарастващите
офис разходи, особено във водещи световни центрове като Ню Йорк, Лондон, Токио и Хонконг.
Анализът на данните показва и друг тренд, свързан с вълната технологични компании от
последните години. В сравнение с банките и финансовия сектор тези компании са много по-слабо
обвързани с традиционните офис центрове, тъй като с лаптоп и добра интернет връзка
служителите им могат да работят отвсякъде.
"Макар и мегаполиси като Лондон и Хонконг да остават водещи офис пазари, дигиталната ера и
развитието на технологиите отреждат нова роля на второстепенните градове в сравнение с
индустриалната епоха", коментира авторът на доклада Софи Мофат. Според нея това е видно и от
движението нагоре в класацията на градове като Стокхолм, Остин и Сеул. Остин, щата Тексас,
например, се изкачва до 21-о място в класацията, превръщайки се в технологичен хъб с 40% пониски разходи в сравнение със Силициевата долина.
В дългосрочен план глобалната прогноза е за постигане на баланс между установените офис
локации и развиващите се пазари, които са и по-конкурентни като разходи. До 2025 г. над 45% от
компаниите във Fortune Global 500 ще са позиционирани в развиващи се пазари при едва 5% от
тях през 1990 г., показват проучванията.
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http://gradat.bg/news/2017/11/28/3086905_sofiia_e_stolicata_s_nai-niski_razhodi_za_ofis_rabotno/

Източник: Economic.bg
Дата: 29.11.2017 г.

Теофил Петров: Тромавата администрация е пречка пред сектора с ваканционни
имоти
Рекламата, която се прави от страна на държавата, не е достатъчна, смята шефът на Green Life
Теофил Петров е изпълнителен директор на компанията за ваканционни имоти Green Life
Development and Resorts. Пред Economic.bg той разказа за проблемите в сектора и даде съвети
за разрешаването на някои от тях:
С какви предизвикателства се сблъсква Вашата компания "Green Life Development and Resorts"
през последните години?
На макрониво основните елементи, които влияят на пазара на ваканционни имоти са
геополитическите сътресения и международната обстановка. Активността на купувачите е
зависима от международната ситуация, както и от туристическия интерес към страната. През
последните 3-4 години пазарът се промени доста и естествено тази динамика се отразява върху
дългосрочното ни планиране. Налага се да сме бързо адаптивни и дори да променяме
концепцията на проектите си в движение, за да се съобразим максимално с нуждите и търсенето
на новия тип купувачи.
На национално ниво можем да определим като предизвикателство проблемите с
инфраструктурата. Като компания, която се стреми проектите й да се вписват в заобикалящата
среда, разчитаме ангажиментите, които поема местната власт за подобряване и изграждане на
инфраструктурата да се случват в срок. За съжаление често сме свидетели на забавяне на
плановете, което води до промени в нашите графици. А ние се стремим да спазваме максимално
заложените срокове.
Какви са най-големите проблеми в бранша с ваканционни имоти?
България притежава конкурентни качества, за да се позиционира на европейската карта на
ваканционния пазар и е атрактивна дестинация за туризъм и покупка на втори дом заради
ниските цени и добрите условия за почивка. За съжаление обаче рекламата, която се прави от
страна на държавата е недостатъчна. Пазарът на ваканционни имоти, както и туризмът се нуждаят
от реклама на международно ниво – чуждите туристи няма как да дойдат на почивка у нас или
пък да си купят второ жилище, ако не знаят нищо за България. А в това отношение имаме какво да
предложим и то сравнимо с останалите европейски страни.
Другият по-сериозен проблем в сектора е утежнената административна процедура. Целият процес
по създаването на нов проект – издаване на разрешителното за строеж, въвеждане в
експлоатация и всички свързани дейности, често са съпроводени от сериозни забавяния и
неспазване на законовите срокове. Това всъщност не е казус само в сферата на ваканционните
имоти, а присъства като цяло в сектора на строителството.
Как могат да бъдат решени те - било чрез промяна в регулациите и законодателството, било
чрез някакви общи действия на компаниите в този бранш?
На този етап според нас законови промени не са необходими. Това, което виждаме като
възможност за улесняване на дейността ни, е въвеждането на персонална отговорност на
длъжностните лица. По този начин ще се улеснят и подобрят отношенията между контролните
органи и нас, инвеститорите. В момента всяко решение може да се обжалва в съда, но чрез
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персоналната отговорност, ще можем да получаваме персонален отговор защо например ни е
отказано разрешително за строеж и комуникацията между институциите и бизнеса ще бъде
опростена.
А ако все пак се наложат промени в законовите регулации, нека те се случват след диалог между
бизнеса и държавата. Ние винаги сме отворени за идеи и предложения, но не бива мнението на
бизнеса да се търси едва след като законовите промени са приети. Държавата трябва да
инициира този диалог между отговорните институции и строителните предприемачи, въз основа
на който да се стигне до общо заключение и мерки за справяне с проблемите.
http://www.economic.bg/bg/news/9/teofil-petrov-tromavata-administratsiya-e-prechka-pred-sektoras-vakantsionni-imoti.html

Източник: Gradat.bg
Дата: 30.11.2017 г.

КЗК разреши продажбата на мол Paradise Center в София за 252,9 млн. евро
Комисията за защита на конкуренцията разреши продажбата на най-големия търговскоразвлекателен комплекс в България - Paradise Center в София /82 000 кв. м отдаваема площ/.
С решението се дава зелена светлина на южноафриканския фонд NEPI Rockcastle да придобие
едноличен контрол върху "Булфелд" ЕООД, досегашен собственик на обекта.
На 21 септември т.г. в официално съобщение до борсата в Йоханесбург фондът обяви, че
придобива Paradise Center за сумата от 252,9 млн. евро при доходност от 7%. Това ще бъде
втората голяма сделка на NEPI Rockcastle в България. През август т.г. публичното дружество
придоби столичния мол "Сердика Център" и офисите над него за 207,4 млн. евро.
Антимонополният орган стига до извода, че оценяваната сделка /за Paradise Center/ не води до
установяване или засилване на господстващо положение, поради което не е налице опасност да
бъде значително увредена ефективната конкуренция на пазара на търговски площи /в шопинг
центрове и молове/ в София.
"Пазарът е конкурентен с преодолими бариери за навлизане и към настоящия момент никое
предприятие, дори да заема водеща пазарна позиция, не би могло да бъде независимо от своите
конкуренти и клиенти", се казва в решението на КЗК.
Публикувани са и становища на фирми-собственици на конкурентните търговски центрове в
столицата, както и на наематели. От "Дорадо 1" /собственик на Mall of Sofia/ са на мнение, че
сделката ще окаже ефект върху пазара на търговски площи под наем в София и ще доведе до
установяване на господстващо положение на обединената група, което е предпоставка за
злоупотреба с това положение и прилагане на съгласувани практики в отношенията с наемателите
на двата мола.
В отговора си до КЗК "АП Ритейл I" /The Mall/ информира, че след концентрацията NEPI ще
придобие пазарен дял от 33% и ще контролира общо 133 000 кв. м. И добавя: "счита се, че NEPI
може да приложи стратегия, с която да създаде затруднения пред наемателите на съответните
търговски центрове, която би засегнало техните възможности за разрастване". Компанията "София
Саут Ринг Мол" /"София Ринг Мол"/ пише, че след сделката новообразуваната група ще придобие
доминираща позиция на пазара, като брутната отдаваема площ на NEPI ще е 37,6% от общата
площ на търговските центрове в София. "Мъркюри" ЕАД /"България мол"/ посочва, че
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планираната сделка води до концентрация на пазара и установяване на господстващо положение
по смисъла на ЗЗК.
На обратния полюс са ритейлърите. От "Зара България" и "Синема сити България" изразяват
становище, че сделката с Paradise Center няма да повлияе негативно върху пазара на търговски
площи под наем. От "Ел Пи Пи Фешън България" казват, че притежаването на два мола от
страна на NEPI не би довело до монопол в сектора.
В хода на проучването от КЗК са направили запитване сред наематели в "Сердика Център" и
Paradise Center. То показава, че сключените договори за наем са с възможност за едностранно
прекратяване и сравнително бърза смяна на наемодателя.
В крайна сметка антимонополният орган заключава, че пазарният дял на NEPI след сделката ще
бъде между 30 и 40% на база реализирани обороти и брутна отдаваема площ. КЗК счита, че
заеманите пазарни позиции под 40% не пораждат опасения, че сделката може да доведе до
установяване или засилване на господстващо положение на разглеждания пазар.
http://gradat.bg/news/2017/11/30/3088555_kzk_razreshi_prodajbata_na_mol_paradise_center_v/

