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Текст  КОНСТАНТИН ТО МОВ / Фотография  ТОДОР РУСИНОВ 

ИМА ГЛАД  ЗА 
КАЧЕСТВЕНИ  ИМОТИ 

ПОД НАЕМ

Г-жо Митева, статистиката отчита умерен ръст 
в имотния сектор за последната година, но статис -
тиката невинаги отразява напълно процесите. Как 
изглежда пазарът от ваша гледна точка?
Със сигурност мога да кажа, че в последната година 
има оживление в сектора,  като най-осезаемо е на со -
фийския пазар. Показателно е завръщането на голяма 
част от инвеститорите, които в последните години 
бяха преустановили дейността си, както и навлиза -
нето на инвеститори  от други градове на столичния 
пазар. Което от една страна е стимулиращо за всички 
участници в строителния процес, но и леко притес -
нително, тъй като всеки град има своя специфична 
аудитория и ако не я познаваш добре, рискуваш да се 
подведеш.

Бумът в началото на миналото десетилетие сти -
мулира много чужди на този сектор хора да се на -
сочат към бизнеса с имоти - с чисто спекулативни 
цели. После кризата сякаш ги отся. Продължават 
ли тези процеси и до днес? Има ли изгледи към по-
нататъшна консолидация на пазара?
Мисля, че отново започват да се срещат подобни хора. 
Самият факт, че в София се появяват външни инвести -
тори, които слабо познават и тукашния пазар, и ман -
талитета на потребителя, го доказва. Затова ми се 
струва, че нещата отново ще се изкривят, и то не в 
благоприятна посока. Но не мога да прогнозирам колко 
време ще мине, преди това да се случи. 

Не говорите за нов балон?
Не. По-скоро за изкривяване в предлагането, което ще 
рефлектира неизбежно и върху търсенето. За много от 

тези нови за столичния пазар инвеститори сблъсъкът 
с държавната администрация крие изненади - той про -
тича по един начин в провинцията, и по съвсем друг в 
София. Там нещата се случват по-лесно във времето. 
Тук системата е по-тромава поради големия мащаб. 

Когато говорим за ръст на пазара, става дума и за 
брой на сделките, но и за цени, нали така?
Да, има ръст в цените. Не мога да го фиксирам в точни 
числа, но ми се струва, че поне двайсетина процента 
поскъпване вече са факт. 

Историята на вашата компания е като от киното: 
започва от двата семейни апартамента, продадени, 
за да се финансира първият строеж. Как изглежда 
"Идея Билдингс" днес, 11 години по-късно?
В момента имаме 10 активни обекта, като се стараем 
винаги да имаме диференциация в районите, в които 
строим и продаваме. Кризисните години ни показаха, 
че това помага много. Всеки клиент си принадлежи към 
района и за всеки район си има определени клиенти. Ня-
кои райони се развиват по-добре като продажби, други 
- по-бавно, защото не са разработени. Това помага за 
по-балансирано присъствие. 

Кои са най-лесните за работа райони в София, най-
добре разработените?
Зависи в какъв аспект ги разглеждаме. От чисто стро -
ителна гледна точка най-лесни за работа са районите 
с по-малко застрояване. Като развитие на пазара... за 
всеки район си има потенциални клиенти. Студентски 
град например е много добре развиващ се район в мо-
мента. Около Националната спортна академия имаше  
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 много празни места, които сега доста 
ентусиазирано се застрояват. И се рад -
ват на голямо търсене. Овча купел също 
се разви много - говоря за старата й част, 
не за комплекса. 

Доста наблюдатели смятат, че криза -
та сви най-вече долния и средния сег -
мент на пазара, без да засегне толкова 
луксозните имоти. 
Аз съм на обратното мнение. Нашият 
таргет винаги е бил средното и малко над 
средното ниво. Това са най-многобройни-
те клиенти. Докато луксозните имоти 
се продават на хора, обвързани със се -
риозен бизнес. Във време на криза всеки 
се втурва да спасява бизнеса си, а не да 
купува луксозни имоти. Докато покупка-
та на един по-нормален имот за живеене 
е по-вероятна, защото е необходимост, 
независима от икономическите обстоя -
телства. 

Незапомнено ниските лихви карат мно -
го спестители да търсят алтернативи 
на банковите депозити, и много често 
това са недвижимите имоти. Забеляз -
вате ли вече подобна тенденция?
Имаше може би година-година и половина 
след случая с КТБ, в които хората тегле -
ха парите си от банките и се увеличиха 
покупките на жилища в брой, без кредити -
ране. Напоследък - говоря за последните 
два-три месеца - се наблюдава отново 
тласък при банковите кредити. Което 
може би говори за връщане на доверието 
към банките. 

Затегнатото кредитиране след криза -
та бе една от главните пречки пред 
развитието на сектора. Има ли подо -
брение в последните години?
Да, мисля, че онзи период отмина. Сега 
банките имат сериозна нужда от клиенти 
и това си личи в лихвените проценти. 

Каква би могла да е доходността от 
една инвестиция в недвижим имот в 
София?
Много зависи от това на какъв етап се 
купува. Ако е на зелено, доходността в 
рамките на две години би могла да бъде 
между 10 и 30 процента. Което, мисля, е 
изключително добър показател, с каквито 
и алтернативи да го сравняваме. Другото 
предимство при покупката на недвижим 
имот е, че каквото и да се случи, какъвто 
и балон да се спука, вие си запазвате един 
материален актив, който до няколко годи -
ни отново си възвръща стойността. 
В много западноевропейски държави стро-
ителните предприемачи са и най-голе -
мите наемодатели - не само строят, но 
и стопанисват имотите. Има ли изгледи 

това да се развие и в България? Българи -
те традиционно предпочитат да живеят 
в собствени жилища, а не под наем, но за -
белязвате ли промяна в тази нагласа?
По-скоро не. За себе си лично мога да 
кажа, че един ден умората от този много 
динамичен бизнес би могла да ме накара да 
се насоча към нещо подобно - по-пасивно и 
неизискващо толкова усилия. Като цяло ми 
се струва, че българите купуват имоти 
като своеобразен начин да си подсигурят 
старините. 

Компаниите за недвижими имоти по 
принуда следят много внимателно де -
мографските процеси. Има ли призна -
ци засилената урбанизация, най-вече 
в посока София, да забавя ход? Каква 
е прогнозата ви за жилищния пазар в 
столицата в следващото десетилетие?
Нямам достатъчно наблюдения, за да го -
воря със сигурност, но продължавам да си 
мисля, че нещата в София са в подем. 

Имате ли интерес и към други пазари 
освен софийския?
Категорично не. Първо, защото не ги по -
знавам - а това е много важен фактор. И 
второ, защото много трудно се осъщест -
вява контрол, когато нещата се случват 
извън полезрението ти. Тогава трябва да 
разчиташ на квалифицирани хора, а чо-
вешките ресурси са много сложна задача 
в България. 
В последните години доста качествени 
хора излязоха извън пределите на страна-
та. Другото, което трябва да се отчете, 
е, че в момента работим с може би по -
следните хора от старата школа - хора с 
натрупан реален опит. Защото в периода 
между 2008 и 2015 нямаше особена дина-
мика в нашия сектор, много хора стояха 
без работа. Това е цяло поколение от спе -
циалисти, които всъщност нямат практи -
чески опит. 

Открай време се шегуваме, че онова, 
което е актуална тенденция на Запад, 
идва при нас петнайсет години по-къс -
но.  Доколко това е валидно във ваша -
та област?  
Няма защо да правим изключение. Наши-
ят потребител не е готов за най-новите 

тенденции, това личи още при проекти -
рането. По света например има тенден -
ция да не се строи масивно - но ние сме 
привикнали към това и си го отстояваме 
с всички сили. 

Това е много интересно - държави като 
Великобритания или Швеция, с доста по-
суров климат от нашия, залагат на дърво -
то и леките материали. Ние си държим на 
тухлите и бетона. 
Обяснявам си го в чисто исторически план 
с това, че никога не сме имали трайна си -
гурност - винаги сме били в ситуация на 
някакви промени. Може би това ни кара в 
домовете си да търсим преди всичко си -
гурността и надеждността - " Моят дом е 
моята крепост", както се казва. 

Енергийна ефективност, понижаване 
на парниковите емисии, интелигентни 
градове: как тези тенденции ще се от -
разят на начина, по който се строят 
жилищните сгради в България в близко 
бъдеще?
За момента - много ограничено. Има та -
кава публика, но тя е по-скоро малобройна, 
а ние се целим в масовия клиент и съот -
ветно сме длъжни да се съобразяваме с 
неговите вкусове и готовност да възпри -
еме каквото и да било. Хората са малко 
скептични, когато не познават нещо, и не 
мисля, че е наша задача да ги обучаваме. 

Какъв е най-търсеният тип жилища в 
момента?
Има разнородни търсения. Ако говорим за 
имот, който се купува за собствени нуж -
ди, най-търсени са тристайните жилища 
с относително компактна квадратура, 
така че да се вместват в семейния бю -
джет. Що се отнася до имотите, купувани 
с инвестиционна цел, там по-популярни 
са двустайните апартаменти, ателие -
тата... Наемателите най-често са сами 
хора или двойки без деца. Рядко семейства 
с деца търсят жилище под наем. 

Как цените на наемите влияят на им -
отния пазар? В повечето европейски 
страни наемите са по-високи спрямо 
цената на имота, отколкото в Бълга -
рия - макар у нас имотите да си оста -
ват относително евтини...
Така е. Мисля, че в момента въпреки ця-
лото ново строителство има сериозен 
дефицит на качествени имоти под наем. 
Правила съм си експерименти и съм ходи-
ла на случайни огледи, за да опозная този 
пазар, и мога да кажа, че това, което се 
предлага, е потресаващо. Така че има глад 
за имоти на средно ниво. Това може да е 
допълнителен стимул за нашия сектор в 
близките години. 

"Напоследък 
се наблюдава 
отново тласък 
при банковите 
кредити"


