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СТРАХОВЕТЕ ОТ
ЕВРОТО ТЛАСКАТ
ИМОТИТЕ НАГОРЕ
Силвия Веселинова, собственик и управител на "Идея
Билдингс", пред Bulgaria ON AIR

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография ИВАЙЛО ПЕТРОВ

Г

-жо Веселинова, по начало имотите се смя
тат за силно цикличен пазар. Има ли из
ключения от правилото? На какъв етап от
цикъла е в момента пазарът в България?
Според мен до момента изключения не са наблюдавани никъде. Но мисля, че у нас пазарът все още върви нагоре, даже с нарастваща скорост. Вероятно
обяснението е в някои опасения у хората: какво би
се случило при евентуално приемане на България в
еврозоната, а също и как може да се измени поли тическата ситуация. Това предизвиква напрежение
и води до доста голямо търсене в момента.
Обикновено несигурността води до отлагане на
решенията за големи покупки. Казвате, че в този
случай всъщност ги ускорява?
Така смятам. Сравнително масово мнение е, че при
влизане в еврозоната цените на жилищата доста
ще се повишат.
Дори и в най-благоприятния сценарий България ще
приеме еврото след минимум три години. Смята
те ли, че действително това ще има ефект върху
пазара?
Убедена съм, че ще има повишаване на цените в чис то производствен план. Дори и в момента наблю даваме много висока цена на труда в строителния
сектор поради голямата конкуренция. Значително
се увеличи и цената на материалите. Да не говорим
за много високите цени на свободните парцели за

строителство. Всички тези фактори се отразяват
на себестойността на жилищата.
Не са ли и в момента голяма част от сделките
за жилища в евро? Какви са вашите наблюдения?
Така е, в евро са. Но разплащанията за труд, мате
риали и така нататък са в лева.

-

Този проблем, с недостига на квалифицирана ра ботна ръка, сякаш назряваше с години, преди сега
изведнъж всички да го забележат. Колко сериозен
е той в строителството?
Страшно сериозен, защото броят на способните ка дри е доста малък - не само в строителството, но и
като цяло. Качеството започва да става занижено,
защото сме склонни да правим компромиси и просто

"Ще има повишаване
на цените в чисто
производствен план.
Дори и в момента
наблюдаваме много
висока цена на
труда"
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да наемаме някакви хора да свършат работата. И не можем да ползваме стандарт ните лостове, за да ги караме да я вършат
качествено.
Доколко причината е в отлива на добре
подготвените работници към Западна
Европа в последните години, след като
отпаднаха трудовите ограничения?
За мен обяснението не е толкова в отлива
на Запад, защото там има други фактори,
които пречат на българските работници
да реализират личните си цели. По-скоро
проблемът е тук, на местно ниво.
Повечето финансисти прогнозират, че
епохата на небивало ниски лихви върви
към своя край - всъщност повишаване то им вече започна отвъд океана. Как се
отразиха тези ниски лихви на българския
пазар и съответно какъв ефект би дало
приключването им?
Това всъщност е още един фактор, който
предизвиква стрес на пазара и кара купувачите да бързат. Наистина има очакване
ерата на ниските лихви да приключи. Мо -

жилище ще си остане драстично голяма.
Вярно, че пазарът на жилища е рисков и има
своите върхове и спадове. Депозитите са
по-сигурни. Но в българската народопсихология е заложен стремеж към по-високата
печалба, а не към сигурността.
На сайта ви ни посреща обява, че тър
сите свободни парцели за строеж. Други
компании от този сектор също се оплак
ват, че атрактивните парцели в София
са на изчерпване...
Напълно вярно.

-

Защо тогава според вас София продъл жава да се развива в съществуващите си
граници, с всички ефекти на презастро
яването, вместо да се разширява?
Защото има доста неуредени проблеми
в чисто градоустройствено отношение,
които пречат на такова разширение.
Впрочем и повечето от останалите в гра ниците на града свободни парцели също са
казусни. Никой не е в състояние да придобие такъв имот днес и след половин година
да започне строителство. Подготовката

"На пазара почти не се намират имоти
с готова виза. А и да се намерят, това
означава, че с тях има някакъв друг
проблем"
ите наблюдения са основно върху нашите
клиенти, които ползват банково кредити ране, но не в изключителна степен. Все
пак прави впечатление, че банките не са
толкова рестриктивни в отпускането на
кредити, колкото бяха в минали години. Но
със сигурност внимателно преценяват рис ковете и не става дума за кредитен бум от
вида, който имахме през 2007-2008 година.
Имате ли наблюдения какъв е делът на
банковите кредити при вашите сделки?
В интерес на истината ние самите се оп итваме да ги регулираме. Не прекъснахме
работа по време на последната криза, но
тя ни научи, че трябва да внимаваме какъв
процент кредитиране да допускаме в една
сграда. Така че сега се стремим да го огра ничаваме. Нямам наблюдения върху пазара
като цяло.
Друг ефект от ниските лихви по депози
тите е, че насочиха много спестители
към имотите като към алтернативна
инвестиция. Възможен ли е отлив на
този тип клиенти, ако лихвите се въз
становят до предишни нива?
Колкото и да се възстановят, разликата
с доходността от покупко-продажбата на
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и работата по такъв имот продължава с
години. Много трудно е да прогнозираш и
да планираш приходи и разходи за нещо с
такъв времеви хоризонт. В повечето слу чаи дори нямаш гаранции, че нещо ще се
случи.
Като казвате "казуси", имате предвид
съдебни спорове, обществено недовол ство?
Да. Има много процедури, през които един
имот трябва да мине, за да се стигне до
виза за проучване и проектиране. На пазара
почти не се намират имоти с готова виза.
А и да се намерят, това означава, че има
друг проблем - бил той по собствеността
или нещо друго.
Виждате ли начин да се решат тези про
блеми с инфраструктурата така, че Со
фия да започне да се разширява към нови
райони? Може ли браншът да повлияе по
някакъв начин?
Има няколко организации, създадени да
обединяват този бранш, но не мисля, че те
функционират така, както е предвиждала
първоначалната идея. Някак си всеки се
спасява поединично. Както сме свикнали
открай време.

Променя ли се профилът на търсене на
пазара? Имаше период, в който например
най-много се търсеха едностайни жили ща, като най-достъпни и най-лесни за
отдаване под наем?
Мисля, че в момента най-търсените апар таменти са двустайните. Това си остава
константа без значение в коя фаза на пазара
се намираме - в спад или в растеж. Обясне нието е просто: двустайното жилище е мул тифункционално, от една страна, и се вмес тва в бюджета на повечето хора, от друга.
Наблюдавам промяна в търсенето обаче
по отношение на качеството. Клиентите
придобиха познания, което е хубаво, и ста наха по-взискателни. По-внимателно проверяват и юридическия статут на имотите.
Кои са атрактивните райони на София
в момента, и кои са с потенциал да се
развият тепърва?
Винаги са били атрактивни южните райони,
и не виждам това да се променя. Напоследък
забелязвам активност в Манастирски лива ди - изток, където се разгръщат много нови
проекти. Като цяло вкусовете на клиенти те не са се променили.
В последните години София отчита мно
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го сериозен ръст на туристите. Отра
зява ли се това на пазара, примерно чрез
инвестиции във форми като airbnb? Как
стоят нещата с наемите?
Поне върху нашия бизнес това няма пряко
отражение. Колкото до наемите, техните
цени нарастват паралелно с цените на жи лищата. Има доста интерес и към наеми,
но за съжаление нямам преки наблюдения.
Дълги години се говореше, че София си
остава подценен пазар спрямо останали те големи градове в нашия регион. Про дължава ли да е така?
Не мисля. Има райони в София, където сега
цената за квадратен метър се доближава
до цените в западноевропейски столици.
Вие сте в този сектор над 15 години.
Промени ли се строителството през
това време? Какво е влиянието на нови
те технологии?
Няма кой знае колко съществени различия.
Материалите, които използваме, са все помодерни и ефективни. Но основната промяна
е, че, както ви казах, клиентите са тези,
които диктуват правилата. Те са вече дос татъчно запознати и търсят конкретни
неща - по отношение на дограми, на типо -

ве тухли, на качество на завършителните
работи...
Търсени ли са технологии от типа на
Smart home? Остават ли те запазени само
за високите пазарни сегменти, или вече
се появяват и при масовите жилища?
Според мен все още се срещат основно във
високия сегмент. При масовия клиент неща та се определят от това с каква цел търси
жилище: дали за собствени жилищни нужди,
или като инвестиция. Като цяло българи нът си остава традиционалист и търси

"Има промяна в
търсенето по
отношение на
качеството.
Клиентите
придобиха познания,
което е хубаво,
и станаха повзискателни"

това, което е търсил винаги - качество и
цена, без чак толкова да набляга върху найновите технологии.
Много от водещите строители критику
ват сериозно брокерския бизнес в Бълга рия - твърдят, че това е недостатъчно
регулиран сектор, с твърде много слу
чайно попаднали и твърде дребни играчи.
Запзва ли се тази ситуация, и виждате
ли изход от нея?
Моите впечатления са, че те търсят ва рианти да се развиват. Истината е, че
при един пазар в най-ниската си точка те
служат като гарант по сделките - тоест
са един допълнителен буфер, който обира
част от риска. Това е чисто психологиче ски ефект, разбира се, защото брокерът
не носи никаква отговорност по сделка та. Говорим за случаите, когато пазарът
е зле. Когато пазарът е добре, брокерите
разработват всевъзможни практики, за да
се развиват. Има агенции, които постигат
доста добри резултати. Но в нашия случай
"Идея Билдингс" почти не ползва услугите
на брокери, така че наблюденията ни са
странични. Но мисля, че като цяло и при
тях качеството на услугата се повиши в
последните години.
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