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Б
ританските ку-
пувачи бяха
първите, които
се отдръпнаха

от българския имотен
пазар още преди да за-
почне световната фи-
нансова криза и да се
спука имотният балон.
Но изглежда, ще са и
първата значима група
чужденци, които отново
ще се върнат на него
19 години по-късно.
Според класацията на

най-популярната бри-
танска платформа за
продажба на имоти зад
граница - A place in the
sun (www.
aplaceinthesun.com),
България се връща
след дълго отсъствие в
челната десетка на
държавите, най-подхо-
дящи за купуване на
ваканционни имоти от
страна на британци.
Тази класация се пра-

ви още от 90-те години
на миналия век, когато
A place in the sun все
още е само популярно
тв предаване по BBC
Channel 4. Интернет
платформата, агенция-
та, списанието и еже-
годното международно
изложение със същото
име са създадени по-
късно.
В последната класа-

ция за 2019 г.

България е на
девето място,

след като дълги години
беше под 20-о място.
Първите три места за-
пазват Испания, Фран-
ция и Португалия. Гър-
ция е на четвърто мя-
сто, Италия е изпадна-
ла с едно място до пе-
то, на шесто е Кипър,
Флорида е на 7-о мя-
сто, Турция е на осмо,
а Барбадос е на десето
място.

Велико Търново,
Пловдив и
Черноморието
са във фокуса
По-интересна е обаче

статията, която придру-
жава раздела за Бълга-
рия в класацията. Тя е
писана тази година и
сред основните фокуси
на британския интерес
според нея са Велико
Търново – градът и се-
лата около него, Плов-
див и Черноморието.
“България може да е

най-бедната страна-
членка на ЕС, но пред-
лага многобройни въз-
можности за закупува-
не на имот. До 10 хил.
британски граждани на-
ричат балканската
страна свой дом. Много
от тях са се сдобили с
имот по време на бума
в началото на 90-те го-
дини на миналия век,
когато имоти можеха да
бъдат закупени на мно-
го ниски цени”, започва

града, къщи, които се
нуждаят от ремонт, мо-
гат да бъдат закупени
за едва 10 хил. евро
или дори по-малко,
твърди тя.
В статията Велико

Търново е описано като
“старата средновековна
столица на България,
живописен университет-
ски град. Университетът
му е вторият по големи-
на в страната и предла-
га възможности за при-
ходи от отдаване на
жилища под наем на
всеки, който купи имот
в града”.
Подобни възможности

според статията има и в
София, Варна и Плов-
див.
Медицинският универ-

ситет в Пловдив гаран-
тира на купувачите на
имоти в града търсене
от студенти като наема-
тели. Срещу 60 хил.
евро за едностаен и 80
хил. евро за двустаен
апартамент собствени-
ците могат да си оси-
гурят 10% печалба от
наема, пише в статията.
Купувачите, които

имат интерес към жили-
ща за ремонт, могат да
избират между цени от
10 хил. евро за сграда,
нуждаеща се от цялост-
на реновация, и 30 хил.
евро за имот с две
спални.

Разликите
с 2005 г.
Сред най-често сре-

щаните проблеми при
купуването на имот в
България според автора
е да се установи ясно
кой е собственикът.
“Българското наслед-
ствено законодателство
води до разделяне на
собствеността поравно
между наследниците на
починалия, така че соб-
ствеността може да
стане фрагментирана”,
обяснява авторът.
Той припомня ситуа-

цията от 2005 г., когато
британците започнаха
панически да се отказ-
ват от имотните си ин-
вестиции в България, и
ги сравнява със сегаш-
ните по повод настъпва-
щия Брекзит. Тогава
България все още не
беше член на Европей-
ския съюз и всеки, кой-
то искаше да купи къща
у нас, трябваше да ре-
гистрира фирма, за да
добие собственост и
върху терена. “Може би
след Брекзит ситуация-
та ще е същата”, пред-
полага авторът.
“Каквото и да се слу-

чи, интересът към имо-
тите в България никога
няма да намалее, защо-
то във всеки един край
на страната цените
остават вероятно най-
евтините в Европа”, за-
вършва статията.

Велико Търново и регионът около него е сред предочитанията на британците при купуване на ваканционен имот.
СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

19 г. по-късно
британците

се завръщат
на имотния
пазар у нас

под наем през активния
летен сезон.
А управителят на

Bulgarian properties По-
лина Стойкова е цити-
рана, че “не може да се
очаква много висока
възвръщаемост не само
защото сезонът е къс,
конкуренцията е голя-
ма, а и наемите не са
високи. Може да се
надяваш да покриеш
разходите си и да при-
ключиш сезона с евен-
туална малка печалба.
Повечето направени по-
купки на имоти в курор-
та са за лични нужни, а
не за инвестиции или
отдаване под наем”.
Тя посочва като по-

атрактивни предложе-
ния на този етап ожи-
вени курорти като Ло-
зенец и селища, близо
до брега, като Веселие
и Росен.
И казва, че за около

30 хил. евро може да
се купи апартамент във
Велико Търново. “Всяко
трето запитване за по-
купка на имот в този
район е от британски
купувач”, посочва Стой-
кова.
Извън села като Еле-

на, Балван, Ветринци и
Мусина на до 25 км от

ХРИСТО НИКОЛОВ само да увеличат стой-
ността на имуществото
си, но и за висока до-
ходност от наеми през
летния сезон. Пробле-
мът беше, че заради
големия брой компа-
нии, които искаха да
извлекат печалба, и в
някои случаи липсата
на строителни регула-
ции търсенето скоро
беше изпреварено от
предлагането. Това се
случи още преди спук-
ването на имотния ба-
лон, който остави стра-
ната

осеяна с безброй
недовършени

ваканционни имоти”,
продължава авторът на
статията.
В нея се цитира Бен

Колинс от Collins Estate,
който казва, че британ-
ските купувачи в мо-
мента се интересуват
предимно от имоти в
препродажба, построе-
ни преди 5-10 години,
защото са на атрактив-
ни цени. Но имало и
клиенти, които искат да
купят апартаменти в

луксозни комплекси,
красиви къщи на брега
на морето или само-
стоятелни или почти са-
мостоятелни имоти в
затворени комплекси,
които имат всички нуж-
ни удобства.
Авторът предупреж-

дава, че бурното разви-
тие на някои черномор-
ски курорти означава
голяма конкуренция за
хората, които искат да
печелят от отдаване

България пак
е в челната

десетка
на страните,

подходящи за
купуване на
ваканционен

имот

статията.
“Строителни пред-

приемачи по 370-кило-
метровото Черноморско
крайбрежие на страна-
та и високо в нововъз-
никващите ски курорти
трескаво разграбиха
наглед всяко свободно
парче земя, за да по-
строят множество жи-
лищни сгради.
Слънчевите, евтини и

приятни морски градове
в страната бяха въз-
приемани като потен-
циални златни мини от
спекулативни инвести-
тори, които мечтаеха не

Класацията и статията за България са на портала A
place in the sun.

британците
се завръщат
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C
илната конкуренция между
банките, рекордно ниските
лихви, които продължават да
намаляват въпреки прогнози-

те за повишението им, постоянният и
стабилен ръст на доходите, относи-
телната стабилност на икономиката
и най-ниската безработица от години
насам отпушиха кредитирането.
Така и през тази година покупката,

обзавеждането и ремонтът на дома с
банков заем продължават да бъдат
изгодни.
Лихвите за новите жилища вече са

под 3,3%, показва последната ста-
тистика на БНБ за април, обявена
преди дни. Общо 59,6 млрд. лв. е ве-
че сумата за отпуснатите заеми, то-
ва е със 7,8% повече отпреди една
година.

22 млрд. лева от тях са
отишли при домакинствата
Това означава, че те са с 11% по-

вече в сравнение с април м.г.
Годишният процент на разходите

по ипотеките също намалява. За ед-
на година - с 0,41 пункта до 3,54%,
ако заемът е отпуснат в левове, и с
0,25 пункта до 3,98%, ако ще се из-
плаща в евро.
Това означава, че все още момен-

тът е благоприятен за отпускането
на ипотечен кредит. Той е за пред-
почитане пред потребителските зае-
ми, които вече започнаха да поскъп-
ват, макар и леко.
Консултанти и експерти дават ня-

кои основни съвети за всеки, който е
решил да изтегли дългосрочен ипо-
течен кредит.
Първият съвет е всеки да пресмет-

не каква сума може да вземе. Пра-
вилото е максимумът да не надхвър-
ля 50 пъти чистите месечни приходи
на домакинството. Например - при

2000 лв. чист месечен
доход ипотечният заем
може да е 100 000 лв.
В случай че семейството има и

друг кредит, е добре да се вземе по-
голям заем, за да се включи в него и
вноската по предишния.
Повечето банки, които отпускат та-

кива заеми, обичайно слагат 33% ли-
мит при изчисляването на съотноше-
нието дълг към доход за изплащане-
то му.
Шансът да се получат по-изгодни

условия по кредитите, освен от раз-
мера на дохода, зависи и от това да-
ли предишни заеми са обслужвани
редовно. Затова финансистите съве-
тват, ако има проблем с вноските,
веднага да се консултирате с банка-
та и да договорите отсрочка, а не да
пропускате издължаване.
Вторият съвет е да се предпочитат

ипотечните заеми пред потребител-
ските и да не се използва често кре-
дитната карта. Причината е, че лих-
вите по потребителските са по-висо-
ки и вече започнаха да растат, а по
тези с кредитни карти дори са двуци-
френо число извън датата на погася-
ване.
Поради тази причина честото паза-

руване с кредитна карта според бан-
керите

означава липса или
недостиг на доход, който
покрива месечните харчове,

което води до намаляване нашансове-
те да се отпусне ипотечен заем.
Смяната на работното място непо-

средствено преди кандидатстването
за заем прави банкерите внимател-
ни. Те толерират хора, които са се
задържали дълго на една и съща ра-

Ипотеките
рекордно

евтини,
средното

оскъпяване
е под 3,3%

ра. Сравнението може да стане и
без посещение в банков офис - от
сайтовете им. Ако се намери изгод-
на оферта, тогава може да има по-
сещение на място за допълнителни
подробности. Който не се чувства
достатъчно подготвен, може да
прибегне до услугите на консул-
тант. Най-често техните съвети са
безплатни.
Ключов въпрос при избора на

конкретна оферта е заем с фикси-
рани или плаващи лихвени процен-
ти. Тъй като лихвените проценти в
момента са ниски,

добър избор е
фиксираната лихва
поне за първите години
Дори тя да е малко по-висока от

плаващата, все пак носи гаранция
срещу евентуален рязък скок в бъде-
ще. Друго правило, препоръчвано от
всички кредитни консултанти, е зае-
мът да се вземе в такава валута, в
каквато са доходите. Причината е
прозаична - спестяват се разходи от
курсови разлики, които също могат
да варират.
Един от най-важните въпроси при

договарянето на кредит, е срокът и
размерат на вноските. Те са зависи-
ми един от друг. Колкото по-дълъг е
срокът, толкова повече ще трябва да
се плати под формата на лихви.
Част от разходите при договаряне-

то на заема са таксите, събирани от
банките. Въпреки че в последните
години те намаляват, общата им су-
ма може да се окаже значителна.
Затова е добре при подготовката да
се получи информация за т.нар. годи-
шен процент на разходите. Той ще
даде общ ориентир за цената на зае-
ма всяка година.

РУМЯНА ДЕНЧЕВА жителна и тя ще покрие риска от не-
възможност да се погасява кредита.
Застраховката на имота пък гаранти-
ра, че през времето на изплащането
финансовата стабилност на семей-
ството няма да бъде нарушена от по-
жар или наводнение например, които
да изискват допълнителни разходи
за ремонт.
Съвет, който не бива да бъде пре-

небрегван, е да се обиколят някол-
ко банки, тъй като условията, които
те предлагат, понякога са много
различни. Затова, преди да се на-
прави избор, най-добре е да се раз-
полага с оферти от няколко трезо-

Фиксираната
лихва е за

предпочитане
пред плаващата

бота, и смятат, че онези, които прав-
ят рокади често, не са надеждни.
По-високата първоначална вноска

също се котира добре и може да до-
веде до получаването на по-добри
лихвени условия. Най-често банките
искат като първа вноска около 5% от
цената на жилището, т.нар. самофи-
нансиране.
Тъй като обикновено ипотечните

заеми имат като залог имота, който
ще се придобива, е добре този, кой-
то ще иска заем, да е наясно какво и
къде ще купува. Това означава да се
заяви квадратурата на жилището,
брой стаи, вид на имота - къща или
апартамент, със или без място за
паркиране, на груб строеж или за-
вършено и т.н. Така вещите лица на
банката ще могат да преценят въз-
можностите за негова

евентуална продажба,
което влияе на размера
на заема и други условия
Следващата стъпка, която може да

спести доста притеснения, е да се
планират добре всички разходи по
покупката на жилището. Ако се ока-
же, че цената на имота е близо до
тавана на финансовите възможности,
това може да създаде проблем. Най-
напред при изваждането на всички
документи по бъдещата сделка, по-
вечето от които струват пари. След-
ват нотариалните такси и общински
данък.
Затова е добре кандидатите за

ипотечен кредит да имат определена
сума пари като буфер, за да покрият
тези и други непредвидени разходи.
Един съществен проблем при ипо-

течния заем е неговата продължи-
телност- най-често 15 и дори до 30
години. През това време човек може
да загуби работата си, лихвите могат
да се вдигнат и т.н. Затова опитни
финансисти съветват да не се прене-
брегва застраховката и на кредита, и
на имота.
Първата полица най-често е задъл-





Широките прозорци позволяват на природата да навлезе в интериора и да създава впечатле-
ние, че човек дори спи сред дърветата.

10-годишен
експеримент
10-годишен
експеримент
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МИЛЕНА ВЪЛКОВА

Жителите ще управляват
светофарите, дронове
ще доставят пратките

Недалеч от Айндховен - в градчето
Хелмонд, се строи Brainport Smart
District, който в следващите 10 годи-
ни ще се превърне в най-умния квар-
тал в света. Той ще е действаща ла-
боратория, в която хората ще живе-
ят, работят, ще се забавляват и ще
експериментират с технологии от бъ-
дещето, за да покажат, че “умни” мо-
гат да бъдат не само домовете на хо-
рата, а и споделяните от тях про-
странства.

Жителите ще решават
как районът да се развива
Основният проект е на архитектур-

ното бюро от Амстердам UNStudio и
според него в микрорайона ще бъ-
дат построени 1500 жилища, други
120 000 кв. метра ще са за офиси, а
огромна площ ще е за парк и сел-
ско стопанство.
Студио Felixx Landscape Architects

& Planners е автор на ландшафтния
проект, в който най-важното е да се
осигури производството на храна,
енергия и вода, както и на прерабо-
тването на отпадъците. На Metabolic
Amsterdam е поверено опазването
на природата, а на Habidatum и
UNSense - събирането на данни и
разработването на технологични
стратегии.
Интересното е, че не всички де-

тайли в цялостния проект са фикси-
рани, защото целта е в течение на
десетте години районът да се дораз-
вива според активността на жители-
те и техните идеи в процесите на
адаптация в подобна среда.

100 дома ще споделят и
управляват данни
В “умния” квартал ще има 100 ви-

сокотехнологични жилища. Самите
те ще са “интелигентни”, но по-важ-
ното е, че техните обитатели ще
притежават огромен обем данни,
чрез които ще имат възможност да
управляват голяма част от процеси-
те в квартала. Например ще могат
да активират или деактириват свето-
фарите според моментните нужди,
като синхронизацията, гарантираща
безопасността, ще е скрита в техно-
логиите. Жителите на тези домове
ще носят отговорност и за управле-
нието на системите за производство
и използване на възобновяеми ре-
сурси - ток, вода, отпадъци и т.н. Те
обаче ще трябва да решават и спо-
рове в общността, ако такива се по-
явят.

Кръгово стопанство
Устойчивостта в Brainport Smart

District ще е една от най-важните
политики за микрорайона. Затова
ще се разчита на възобновяема
енергия и кръговрат на ресурсите.
Слънцето и вятърът ще са основни-
те енергоизточници, но такъв ще са
и биологичните отпадъци от от-
глеждането на екологично чисти
плодове и зеленчуци. Част от бо-
клука ще се използва и като ком-
пост.
В квартала ще се използват само

електрически превозни средства,
като “умни” системи ще управляват
маршрутите им и ще гарантират
споделянето им. Това означава, че
жителите ще обменят данни за ме-

В “умния” квартал ще има 100 високотехнологични жилища. Техните обитатели ще притежават огромен обем данни, чрез които
ще имат възможност да управляват голяма част от процесите в квартала. СНИМКА: DEZEEN

стоположението си и желания
маршрут, а системата ще изчисля-
ва кой автомобил е най-удобно да
го транспортира, но заедно с други
хора. Пратките в микрорайона ще
се транспортират с помощта на
дронове чрез автоматизирана сис-
тема за изчисляване и синхрониза-
ция.

Жителите на района извън 100-те
“най-умни” дома ще се възползват
максимално от всички високи техно-
логии, но няма да имат властта на
притежателите на данни.
Проектът за Brainport Smart District

цели да обезпечи изцяло живота в
района, като гарантира баланса
между природата и човешката дей-

ност, но с помощта на модерните
технологии. Според UNStudio 10-го-
дишният експеримент ще покаже
какви трябва да са градовете на бъ-
дещето с оглед намаляващите ресур-
си на планетата, бурното развитие
на високи технологии и произлиза-
щите от тези две обстоятелства нови
взаимоотношения в общността.

в най-умния квартал в света

ТАНЯ ЧЕРВЕНКОВА

“Интериорът трябва да е
преди всичко човечен”, каз-
ва вездесъщият архитект и
дизайнер Филип Старк, за-
щото за всеки проект най-
важен е обитателят с него-
вите желания и интереси.
Френският дизайнер създа-
де своята концепция PATH
(от англ. ез. - пътека) за
бързо строителство на сгло-
бяеми къщи от алуминий и
стъкло в сътрудничество
със словенската компания
Riko, като построи за себе
си и съпругата си Жасмин
само за 6 месеца образец
на подобен дом в своето
извънградско имение Мон-
фор-л Амори.
Тези жилища от съвсем

ново поколение могат да са
с площ от 140 до 350 кв. м,
а броят на помещенията да
варира от 1 до 8. В тях най-
важното качество е рекорд-
но ниското потребление на
енергия, защото се използ-
ва широка палитра от до-
пълващи се екотехнологич-
ни решения като фотовол-
таични слънчеви панели,
вятърни турбини, колектори
за дъждовна вода или тер-
мопомпи и т.н. В проекта на
Старк с помощта на компю-
тър къщата може да сменя
фасадата си и да променя

ИНОВАЦИИ

Компютър командва сглобяемите
еко къщи на Филип Старк

бавя усещане за топлина
вътре. Банята е част от
спалнята и при желание
може да се скрие зад леки
щори.

интериора и да създава
впечатление, че човек дори
спи сред дърветата. Този
дом сякаш диша като жив
организъм, а камината до-

вътрешното си разпределе-
ние според нуждите на мо-
мента. Широките прозорци
витрини позволяват на при-
родата отвън да навлезе в



Затворени комплекси се строят
основно в София и по морето

Сигурността и спокойствието са сред основните мотиви за покупка
на жилище в комплекс от затворен тип
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SoHome Residential Park
е с модерна, изчистена

архитектура, но е
лишен от студенината

на модернизма

Мисията възможна:
градски дом с гледка

Mного от строителните
проекти, които се реали-
зират в големите градове
у нас, често водят със се-

бе си един сериозен дискомфорт за
собствениците на жилищни имоти в
тях – неизбежни “тет-а-тет” срещи
през балкона със съседите от от-
срещната кооперация. Това се случва
най-често при неспазване на законо-
дателните изисквания за отстояние
между две сгради и липса на адек-
ватно планиране. Ето защо, когато се
появи проект за жилищен комплекс с
удобна локация и отлична вътрешна
инфраструктура в градска среда, га-
рантираща невъзможност за околно
застрояване, той привлича внимание-
то на купувачите като магнит. Лока-
цията е “златната среда” на София:
близо до градските удобства, но да-
леч от замърсяването.
Комплекс SoHome Residential Park

на инвеститора “Хъс Инвест София”
се намира в столичния район “Лозе-
нец”, в непосредствена близост до
Зоологическата градина, Ловния парк
и река Драгалевска. Тези естествени
природни дадености са най-сигурният
гарант, че околната среда ще остане
непокътната от нови строителни на-
мерения, а спокойствието на обитате-
лите на комплекса – подсигурено.
Ловният парк е едно от малкото ме-
ста в София, което се разграничава
от обичайните градини и е запазило
облика си на истинска гора със слън-
чеви поляни за игри и отдих. Именно

и чист въздух те лехи, водни огледала и фонтани
създават неповторим уют и комфорт.
10 жилищни сгради са разпределени
така, че да не се нарушава домашно-
то уединение на жителите на ком-
плекса. Отстоянието между тях е от
15 до 60 метра – изключителна ряд-
кост при планирането на повечето
жилищни комплекси у нас. Те са ре-
шени в земни цветове, които се впис-
ват в естествената палитра на заоби-
калящата ги природа.
Освен с красив архитектурен ди-

зайн, те се отличават и с високо ка-
чество на изпълнение – винтилируеми
фасади с минерална вата и немски
клинкерни плочи; алуминиева догра-
ма от най-висок клас с прекъснат тер-
момост и троен стъклопакет. Изклю-
чително иновативно решение е из-
граждането в апартаментите на инди-
видуални термопомпи и подово ото-
пление. Апартаментите са с различна
големина, а пространствата в тях –
удобно разпределени за бита на соб-
ствениците им. Всеобщият проблем с
паркирането в София тук е решен
кардинално с осигуряването на 787
гаражи и паркоместа, разпределени в
две нива.
Екипът на “Хъс Инвест София” е

на разположение за всеки, който
иска да вземе правилното решение
за покупка на своя нов дом, при то-
ва с гъвкави схеми на изплащане:
+359882110022;+359882330022ина
електронна поща sales@sohome.bg.

SoHome Residential Park на инвеститора “Хъс Инвест София” се намира в столичния
район “Лозенец”.

през неговите столетни дървета пре-
минава Драгалевската река, която
стига чак до Витоша. Любителите на
природата и разходките ще оценят
високо тези дадености.
Друго изключително важно преиму-

щество на So Home Residential Park е

бързото и удобно придвижване зара-
ди добре развитите комуникации в
близост.
SoHome Residential Park е с модер-

на, изчистена архитектура, но е ли-
шен от студенината на модернизма.
Зелените килими, дърветата, цветни-

В столицата се изграждат главно около
южната дъга на околовръстното
ХРИСТО НИКОЛОВ

В България не съществува
официална информация кол-
ко жилищни комплекса от
затворен тип има. Обичайно
те се изграждат най-често
по Черноморието и в столи-
цата. Но специално в София
прави впечатление, че най-
новите проекти, а и най-го-
лемите от вече съществува-
щите почти изцяло се нами-
рат по протежението на юж-
ната дъга на околовръстното
шосе или поне в близост до
нея.
През цялата 2018 г. на-

правление “Архитектура и
градоустройство” на Столич-
ната община е издало най-
много разрешителни за
строеж за проекти с над
3000 квадратни метра раз-
гърната застроена площ в
район “Лозенец” и в зоната
“Витоша – ВЕЦ Симеоново”.
Други такива квартали, къ-

дето ще започне строител-
ството на проекти със сме-
сено предназначение, т.е.

за жилищни и други нужди,
са “Манастирски ливади”,
“Малинова долина”, “Овча
купел” и “Кръстова вада”.
Това с малки изключения са
все зони, които имат пътен
излаз към южната дъга на
околовръстното.
В “Манастирски ливади-из-

ток” например на етап
проект или инвестиционно
намерение към края на ми-
налата година е имало общо
над 220 хил. кв. м жилищни
площи.
Макар че не за всички мо-

же да се твърди, че ще бъ-
дат затворени жилищни
комплекси, видимо е, че
близостта до такава голяма
и проходима пътна артерия
е определяща за изгражда-
нето на подобен тип ком-
плекси.
И това се случва, въпреки

че свободните терени в тези
райони са вече на изчезва-
не, въпреки голямото на ме-
ста застрояване и въпреки
трудността да се намерят

големи терени или да се
окрупнят по-малки.
Обяснението според ек-

сперти е именно в близката
пътна артерия. Затворените
комплекси наред с многото
си предимства имат един съ-
ществен недостатък – до-
веждащата пътна инфра-
структура, която не зависи
от инвеститора, най-често
липсва или се изгражда с
голямо закъснение.
В България няма затворе-

ни жилищни комплекси като
в Мексико или в Полша,
които се изграждат върху
терени в центъра на голе-
мия град. Което е по-скоро
добре, тъй като прегражда-
нето на улици и други обще-
ствени пространства и по-
лзването им за лични цели у
нас би било повод за нечу-
вани скандали.
Според едно скорошно

проучване на агенция “Имо-
тека” заобикалящата среда
е вторият по значение мотив
за закупуване на жилище в

комплекс от затворен тип за
българските купувачи след
основния – сигурност и и
безопасна среда. Социално-
то обкръжение и допълни-
телните услуги по поддръж-
ката на дома са на следва-
щите места като двигател за
такава покупка, както и по-
високото качество на строи-
телството. Интересното е,
че почти никой не купува
такова жилище с инвести-
ционна цел – в затворен тип
селища жилищата се купу-
ват за собствени нужди, по-
казва проучването.
Според изпълнителния ди-

ректор на агенцията Любо-
мира Атанасова организа-
цията на етажната собстве-

ност става все по-важен
фактор при процеса на по-
купка на жилище в такъв
комплекс. Клиентите искат
да познават бъдещите си
съседи и предпочитат упра-
влението на сградата и на
целия район да бъде в ръце-
те на професионалисти. Не-
що, което е много трудно
постижимо в обикновена
жилищна кооперация, неза-
висимо дали е новопострое-
на, или стара.
Затова се очаква интере-

сът към затворените ком-
плекси да продължи да бъде
висок, независимо че при
равни други условия жили-
щата в тях са отчетливо по-
скъпи.
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6 тренда за6 тренда за6 тренда за6 тренда за6 тренда за6 тренда за6 тренда за6 тренда за6 тренда за
Стилният дом впечатлява

с красиви аксесоари и
сувенири от лични пре-
живявания и пътувания. Мек

минимализъм
Трендът ще бъ-
де ключов за
интериора. Хо-
рата ще искат
да притежават
малко, но важ-
ни и ценни за
тях предмети,
като на преден
план излиза висо-
кото качество и
устойчивият начин

на потребление. Неща,
които подпомагат пълно-

ценния и по-здравословен на-
чин на живот - системи за пречи-
стване на водата и въздуха, ергоно-
мични мебели.
Фуудекспертите съветват да се

стремим все повече да знаем откъде
произхожда нашата храна. Защо то-
гава да не приемем същия подход
към обектите на дизайн? Да търсим
неща с авторски почерк и история,
да се обграждаме с “разкази” в от-
делните кътове. И тук се намесват
красивите аксесоари, малките суве-
нири от лични преживявания и пъту-
вания. Бавното хранене и бавният
начин на живот, включващ и принци-
па “малкото е повече”, се определя
като новия лукс. Дизайнът се превръ-
ща в релаксиращ инструмент, не са-
мо естетически приятен, но и въздей-
стващ върху здравето и духа на тези,
които се заобикалят с него.

Мултифункционално
обзавеждане
Масовото градско жилище става

все по-компактно, не разполага с
огромна площ и затова в него са
нужни мултифункционални мебели.
Например легло, което пада от сте-
ната, мека мебел, която се състои от
отделни модули, трансформиращи се
в различни композиции според жела-
нието на момента - диван, кресло,
ъгъл. Обзавеждане, което се адапти-
ра към всякакви пространства и нуж-
ди - например детската стая лесно
се трансформира в кабинет или спал-
ня за гости. Важен е комфортът, кой-
то не е непременно плод на опреде-
лен стил - това е една добре привет-
ствана тенденция и сред най-попу-
лярните посоки на 2019-а.

Извити мебели
внасят спокойствие
На тазгодишния Милански мебелен

салон този тренд беше сред най-сил-
но изявените. От няколко сезона из-
витите линии се налагат на табли и
подлакътници, а дори и на килими,
но завръщането им в мека мебел и
седалки ги прави една от най-интри-
гуващите и очарователни дизайенр-
ски идеи. Можем да я внесем в на-
шия дом - дори и само като обикно-
вен стол или пейка.
Популярен през 60-те години и ос-

миван до скоро, този стил на огъна-
тите и силно декоративни линии от-
ново се завръща. Всъщност незабра-
вимата Заха Хадид направи неве-
роятна кариера и записа името си в
историята на съвременния дизайн
именно заради отказа си от правите
линии. Ето сега извивките ще бъдат
водещи в интериора. Заради мекота-
та и спокойствието, което внушават,
те успяха да изместят в последните
дизайнерски проекти острите ъгли и
твърде правите линии, които властва-
ха няколко десетилетия.

ТАНЯ ЧЕРВЕНКОВА

съвременното
жилище

Домът все повече
поумнява, но

други предпочитат
къщата на баба

Високите технологии безспорно
привличат и странните блянове по
живот на Марс се сблъскват с все
по-модерното завръщане към про-
стия начин на обитаване. Дизайнери-
те казват, че и двата крайни полюса
имат бъдеще. Твърде окабеленото и
наситено със смартустройства жили-
ще е страст предимно на младите
технократи и има своя смисъл - да си
включиш отоплението още докато
пътуваш с колата след работа, е без-
спорно удоволствие. Или душът да ти
пее с разноцветна струя, а настъпва-
щата 5 G телевизия да те следва във
всеки кът. Други обаче ще предпоче-
тат спокойствието и тишината на ед-
на друга обстановка - с ретрокухня,
винтидж мебели и люлеещ се стол
върху черга на пода. Дизайнът пред-
лага решения за всички, важни са
удобството и естетиката.

Не на баналните клишета
Днес обитателят иска да прави в

своя дом всичко, което му хрумне и
което му носи наслада. Себеизразя-
ването и индивидуалността се изди-
гат като основни принципи в инте-
риора. Модерен или ретро, той тряб-
ва да притежава характер, да отра-
зява същността на тези, които живе-
ят в него. Затова и расте интересът
към мебелите по поръчка, както и
към нещата от артгалерии и ценител-
ски колекции. Не са важни непре-
менно дефекти и несъвършенствата
правят по-автентични и интересни
нещата, с които се обграждаме. Тази
тенденция изследва ценностите на
хедонизма и се очаква тя да създаде
нови области за изява на дизайнер-
ската индустрия.

Северният балансиран
начин на живот
Енергоспестяващи уреди, живи ра-

На мода е меката мебел от отделни модули, трансформиращи се в различни
композиции според желанието на момента - диван, кресло, ъгъл.

стения, натурален мъх, рециклирани
предмети - всичко това е част от
принципа да внасяме в дома си по-
малко и да се върне на планетата
възможно най-много. Така правят
скандинавците и техният лек, светъл
и пестелив дизайн печели все пове-
че привърженици. Lagom на шведски
език означава “точно, не твърде мно-
го, не твърде малко” и на нея е наре-
чен стилът, който се определя още
като “шведското изкуство да се жи-
вее балансирано”. Става дума за
прост и в същото време приятен на-
чин на живот, в който съзнателно се
обграждаме с по-малко неща, но без

строг аскетизъм. Скандинавците
спазват този принцип във всичко - от
работното време до размера на по-
рцията за вечеря или отделеното
време за телевизия. Стилът е при-
мамлив и със своята достъпност като
бюджет и начин на изпълнение. От-
несен към интериора, той означава
да се премахват ненужните вещи и
да се фокусираме върху тези, които
носят функционалност или някаква
специална стойност за фамилията.
Но това не изключва естетиката, на-
против. С Lagom може да живеете
красиво, но винаги с грижа към окол-
ната среда.
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Българите предпочитат да застраховат колата, защото
тя обикновено е на улицата. По-рядко сключват полици
за дома, въпреки че те могат да спестят значителни не-
предвидени разходи.

Застраховка
З

а всеки дом има
риск от пожар,
наводннение, да
пострада от зе-

метресение, от градуш-
ка, обикновена буря,
или кражба.
Тези събития трудно

могат да бъдат предот-
вратени и предвидени,
но рисковете от тях мо-
гат да бъдат поделени
със застрахователни
компании.
Всеки собственик мо-

же да причини поради
небрежност различни
щети на съседите си и
да влезе в непредвиде-
ни разходи, а полицата
за дома осигурява фи-
нансов ресурс за реша-
ването и на този казус.
На пазара има 15 за-

страхователни компа-
нии и над 2000 посред-
ници, които предлагат
такива застраховки. За-
ради засилената конку-
ренция на пазара цени-
те са такива, че повече-
то хора могат да си ги
позволят.

РУМЯНА ДЕНЧЕВА та на возилото, година-
та на производство и
споделените рискове.
Проучвания на за-

страхователи показват,
че хората, които прите-
жават полици за дома,
са концентрирани в гра-
довете и вилните зони.
Обяснението е, че те
имат по-висока финан-
сова грамотност, гри-
жат се за по-скъпи имо-
ти, а при вилните - за
такива, в които не жи-
веят постоянно и най-
често за тях няма нито
физическа, нито техни-
ческа охрана.
Полици извън задъл-

жителните купуват хора
с по-високи доходи, по-
казват още проучвания-
та. Например 50% от

хора с доход над
1500 лв. месечно
имат две до три

различни видове застра-
ховки, а всеки четвърти
- четири и повече. При
хората с доход над
2000 лв. с по две, три
застраховки са 70%, а с
четири и повече - 30 на
сто. На другия край са
хората с доходи под
500 лв., където полови-
ната изобщо не се за-
страховат, а една трета
са с по една застрахов-
ка, най-често за кола.
Застрахователни бро-

кери смятат, че една от
основните причини за
ниския интерес към жи-
лищните полици е пси-
хологическа - колата е
на улицата, а домът е
моята крепост. Разби-
рането, че рисковете от
щети по автомобила са
много повече от тези за
домовете, кара хората
да заделят пари за за-
щита на колата, но не и
за жилището.
Експертите обаче са

категорични, че много
често размерът на ще-
тите по автомобила са
много по-малки от таки-
ва в жилището.
Друга причина за въз-

държаността на хората
от това да защитят до-
ма си със застраховка,
е наличието на алтер-
нативи. Някои собстве-
ници смятат, че СОТ
върши по-добра работа,
тъй като има много
малко формалности и
бърза реакция.

Физическата
охрана е скъпо
удоволствие

инвестирасевтехника, а
месечната такса е съ-
поставима с годишната
цена на застраховката
- най-често тя тръгва

от 20 лв. и върви наго-
ре, опонират защитни-
ците на идеята за за-
страховка.
Собствениците на

имоти в затворен ком-
плекс смятат, че охра-
ната в тях е достатъч-
на, за да им гарантира
ефективна защита н
дома.
Остават обаче риско-

вете от земетресение,
пожар и други природ-
ни бедствия, които не
могат да бъдат предот-
вратени от никаква ох-
рана.
За отлива от пазара

на застраховки за до-
ма съществено значе-
ние има недоверието
към застрахователните
компании. То се под-
силва от все още че-
стите забавяния при
изплащането на щети,
както и от редица до-
пълнителни изисква-
ния, преди да бъде
продадена полицата.
За да намалят риско-
вете, които споделят
със застрахования,
много от компаниите
предявяват такива из-
исквания, които изиск-
ват допълнителни ин-
вестиции. Например,
ако имотът е на нисък
етаж или местополо-
жението му е такова,
че може да се проник-
не в него от повече от
едно място, застрахо-
вателите настояват за
поставяне на решетки,
за СОТ, за специални
врати и ключалки. На
свой ред, собственици-
те пък преценяват, че
ако направят всичко
това, застраховката
вече не им е нужна.
Не на последно мя-

сто много хора са убе-
дени, че ако се случи
мащабно бедствие,
държавата ще помог-
не. Наличието на фонд
и отпускането на суми
за покриване на нане-
сени щети в подобни
ситуации подкрепя
действието на този
фактор.
Който все пак е ре-

шил да защити дома
си с полица, е добре
да знае някои основни
съвети при избора на
компания, и на подхо-
дяща застраховка.
Първото правило ес-

тествено е, да се прове-
ри лиценза и историята
на съответната компа-
ния. Надеждна инфор-
мация за това има на
сайта на Комисията по
финансов надзор, която
е задължена да контро-
лира този сектор.

Преди да се
подпише

договор, е
добре да се

проверят
условията за
плащане на

обезщетения
В момента

цените варират
между 40 и 220
лева на година

в зависимост от покрити-
те рискове, показа
проучване на “24 часа”
от сайтовете на компа-
ниите.
Само за сравнение

задължителната “Граж-
данска отговорност” за
колите е около 280-300
лв., а цената на каското
е 4-5 пъти по-висока в
зависимост от мощност-
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на дома спестява
непредвидени разходи
Това правило е осо-

бено важно и ако дого-
ворът ще се сключва
през застрахователен
брокер или ще се купи
от агент, който я про-
дава. Няма нищо лошо
в това да поискате ин-
формация за лиценза
им и за договора със
съответната компания,
а и да се провери тази
информация.
Всеки финансов дого-

вор, какъвто предста-
влява и застраховката,
има много условия,
които, ако не бъдат из-
пълнени,

могат да
поставят под
съмнение
изплащането на
обезщетение
Затова, преди да бъ-

де подписан, догово-
рът трябва да бъде ос-
новно разучен. След
това трябва да бъде и
спазен. Най-често
уловките са заложени
в начина на оповестя-
ване на възникнало
събитие, в спазването
на изисквания към ох-
раната, ремонтите и
стопанисването на до-
ма.
Просрочване на уве-

домяването например
само с един час, може
да доведе до пълен
или частичен отказ от
изплащане на сумите.
При доказаването на

щетите също има куп
формалности, включи-
телно и първоначалния
оглед, а при кражба -
уведомяване на МВР,
които също трябва да

бъдат изпълнени, а
спазването им да е до-
казано с документи.
Как да бъде избрана

подходящата полица за
имота. Всички продукти
от този вид, които се
предлагат на пазара,
най-често имат т.нар.

базово покритие -
обичайно това
са пожар
и природни
бедствия
Прочетете какво е

описанието за пожар и
причини за възниква-
нето му, защото може
застрахователя да пре-
цени, че рискът от то-
ва мълния да запали
двора, или имота не е
включен в полицата.
От природните бед-

ствия, земетресението
е изключено. То може
да бъде добавено като
отделна клауза при по-
чти всички компании.
Бедствие е счупване
на прозорците от вя-
тър, градушка, щети от
бури и други подобни.
Видът и местополо-

жението на имота съ-
що определят вида на
покритите рискове.
Щети от силен снего-

валеж, падане на
снежна маса и снего-
топене например тряб-
ва да бъдат включени
в договора, ако живее-
те в къща, особено в
планински местности.
Този риск обаче е ми-
нимален, и дори почти
изключен, ако имотът
е апартамент в блок в
голям град.

Кражби, щети от
влизане с взлом също
са рискове, които най-
често са отделени от
базовия пакет. Застра-
хователите правят раз-
лика между грабеж,
нахлуване със спе-
циални технически
средства и влизане с
взлом. Видът им пък се
доказва от МВР, зато-
ва при възникване на
такова събитие е за-
дължително да се под-
аде жалба в полиция-
та.

Картини, ценни
вещи, бижута и
книжа също не
влизат в общата
застраховка,

а за тях се сключва от-
делна полица по пре-

ценка насобственика.
Много собственици

на имоти, особено в
по-рискови райони
предпочитат в догово-
ра да се запише и пое-
мането на разходи за
временно настаняване,
което означава, че за-
страхователят ще бъде
задължен да плаща за
хотел, или за наем, до-
като домът им стане
отново обитаем.
Собствениците на

градски имоти, особе-
но в по-големи ком-
плекси, е добре да до-
бавят и гражданска от-
говорност към трети
лица, заради многото
съседи наблизо. Така-
ва клауза в полицата
покрива вместо тях
щети, които те са на-
несли на чужд имот.
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C
амо година след открива-
нето си InterContinental
Sofia, който е и едно от по-
следните попълнения в по-

ртфолиото на световноизвестната ве-
рига InterContinental Hotels Group
(IHG®), вече е символ на най-висок
хотелски стандарт, безкомпромисно
качество, сигурност и безопасност за
своите клиенти и персонал в Бълга-
рия.
Разположен в непосредствената

близост до правителствените сгради
и културните забележителности на
столицата, хотелът е предпочитан от
чуждестранните бизнес гости, дипло-
мати и високопоставени делегации
от цял свят, кoитo очакват да намер-
ят в него дискретна и комфортна сре-
да, съчетана с неповторимия дух на
града.
InterContinental Sofia разполага със

194 стаи, които се отличават с еле-
гантен дизайн и луксозни петзвездни
допълнения без аналог у нас.
Уникален за България е и прези-

дентският апартамент, който заема
268 кв. м на последния етаж и осигу-
рява несравним комфорт на своите
гости. Той може да бъде резервиран
отделно или заедно с прилежащите
му два апартамента. Така се отделя
целият седми етаж на хотела, което
го прави идеално място за визити от
най-високо ниво.

Именно на това зaлaгa в
кoнцeпциятa cи и менидж-
мънтът на хотела - целта
му е да предостави най-

съвременни и надеждни решения,
свързани с всеки детайл от управле-
нието на обекта, които далеч надми-
нават 5-звездния международен
стандарт. Това обяснява и цялостна-
та система за сигурност в
InterContinental Sofia, която включва
система за контрол на достъпа, ви-
деонаблюдение, усъвършенствана
система за управление на сигур-
ността, шест аварийни изхода и т.н.
Съвременният интериор на

InterContinental Sofia предоставя не-
сравним комфорт и уют, създава
подходяща атмосфера както за ра-
бота и бизнес срещи, така и за ре-
лакс с най-близките хора.
Изисканият дизайн в стаите и об-

щите помещения оставя у гостите
усещането за дискретен лукс, а
вдъхновяващото изкуство на подбра-
ни български творци пресъздава жи-
вия дух на дестинацията. Емблема-
тичното лоби е предпочитана лока-

Петзвездно качество,
сигурност и безопасност в

Престижният хотел в сърцето на града
предлага 194 просторни стаи и апартаменти,

отговарящи на най-високите световни стандарти B
сички зали са с достъп до
дневна светлина и снабде-
ни с аудио-визуална техни-
ка от най-висок клас, а

превъзходното кетъринг обслужване
ще впечатли всеки гост.
InterContinental Sofia е част от

InterContinental Hotels Group (IHG®) -
водеща компания в хотелиерската
индустрия с повече от 400 000 слу-
жители, работещи в 100 държави.
IHG® има 5603 действащи хотела по
света и 1859 в процес на изгражда-
не.

ция за срещи и фотосесии, а статуя-
та на момичето с глухарчетата въ-
плъщава надеждата и неспирния
стремеж към развитие.
InterContinental Sofia предлага на

своите посетители и пет модерни
мултифункционални зали, подходя-

щи за малки до средни по мащаб
срещи и мероприятия. Балната зала
е с капацитет до 240 човека и е в
театрален стил. По-компактните “Би-
блиотека”, “Парламент”, “Опера” и
“Галерия” са подходящи за по-малки
събития.

InterContinental SofiaInterContinental SofiaInterContinental SofiaInterContinental SofiaInterContinental SofiaInterContinental SofiaInterContinental Sofia
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