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Ако никога не сте си купували апартамент, 
приемете, че ако настоящият текст си имаше 
корица, то на нея с големи, успокояващи букви 
щеше да пише 

“НE СЕ ПАНИКЬОСВАЙ”.
Следващите редове представляват едно кратко 
обобщение на необятната тема “За какво да 
гледаме, докато оглеждаме апартамент” и имат 
за цел да ви предпазят от груби грешки, да 
повдигнат булото пред неизвестностите и да 
ви помогнат да сте ориентирани при избора на 
жилище.
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Ч АСТ ПЪРВА
какво да проучим преди огледа.
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ОЩЕ ПРЕДИ 
НАСРОЧЕНИЯ 
ОГЛЕД

Още преди насрочения оглед 
може да проучите някои от 
нещата, които се намират извън 
апартамента. Докато много от 
елементите вътре в новото ви 
жилище търпят промяна или 
подмяна, следващите няколко са 
неизменни във времето. Преди 
да закупите жилище - даже преди 
огледа е добре да направите 
подробно предварително 
проучване. Следващите страници 
ще разкрият за какво трябва да 
внимавате.

Наздраве!
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1
Първото нещо, в което трябва да се уверите, 
обмисляйки покупката на апартамент, са 
изрядните документи на собственика. В 
случай, че работите с лицензирана агенция 
за недвижими имоти, тази проверка е тяхно 
задължение.

Уверете се, че по документи купувате именно 
апартамент, а не “ателие” или “две тавански 
стаи с общо ползване на тоалетна”. Такива 
имоти могат да имат ниска продажна  цена, но 
покупката им носи негативни последствия.
   

Често незаконни ремонти и преустройства 
карат нещо да прилича на апартамент, 

докато по документи всъщност не е такова. 

Ако имотът е със статут на ателие  или таван, 
знайте, че не можете да го регистрирате като 
свое постоянно жилище, и съответно той не се 
ползва със защитите от закона, които засягат 
основното ви жилище - данъчни облекчения 
и защита от конфискуване при неплатени 
вземания. Към ателиетата по закон не се 
изискват прилежащи паркоместа. Също така 
те могат да бъдат с изцяло неблагоприятно 
(северно) изложение - нещо, което не е 
желателно за дългогодишно обитаване. 
СПРАВКИ:
В случай, че сте се свързали директно с 
продавача, може да проверите дали са 

ИЗРЯДНИ ДОКУМЕНТИ единствен собственик. Уверете се, че няма 
задължения и имотът не е ипотекиран.

В Имотен Регистър при Агенция по 
вписванията по местонахождение на 
имота можете да проверите за наличието и 
законността на ипотеки, нотариални актове, 
права на трети лица, съдебни претенции и 
т.н.
В НАП и в служба „Местни данъци и такси” 
към съответната община се прави проверка 
за внесени  дължими данъци, задължителни 
осигурителни вноски и т.н.  От  там ще Ви 
издадат Удостоверение за липса на данъчни 
задължения.

https://www.icadastre.bg/index.aspx?ReturnUrl=%2f
http://www.nap.bg/
https://sonet09.sofia.bg/OnlineReportWSClient/obligations
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2ЛОКАЦИЯ И ПАРКИРАНЕ
Това ще е мястото, от което с години  ще тръгвате на работа, а децата ви - на 
училище. Има ли наблизо добри детски градини и училища? Уверете се, че 
мястото е обслужено с редовен градски транспорт, а ако имате автомобил - че 
наблизо има възможност за законното му паркиране. Ако паркоместата и гаражите 
в нов блок са вече разпродадени, е възможно кварталът да има проблем с 
паркирането. 

Помислете за това къде ще стоят автомобилите ви. Купете или наемете 
паркомясто или гараж, вместо да паркирате по тротоари или градинки - 
бъдете промяната, която искате да виждате в света.



   

СЕВЕР: 
Подходящо за кухня, 
комуникации, 
санитарни и мокри 
помещения. 

ЗАПАД: 
Ниско слънце 
привечер. 
Подходящо за 
спални помещения и 
дневна.

ИЗТОК: 
Ниско сутрешно 
слънцегреене. 
Подходящо за 
спални помещения и 
дневна

ЮГ: 
Високо и директно 
слънце. Греене през 
целия ден.
Подходящо за 
дневна.
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3ИЗЛОЖЕНИЕ
Гледката и изложението също са от първостепенно значение за 
качеството на едно жилище. 

По закон всеки апартамент трябва да има поне един прозорец 
или балконска врата с изложение, различно от северното.

Апартаментите с лошо изложение са чувствително по-евтини, 
но в дългосрочен план са по-нехигиенични за живеене. 
Преди да закупите апартамент, уверете се в изложението му от 
архитектурните чертежи, или сравнете с Google maps.

Нещо, което задължително трябва да имате предвид при 
купуване на апартамент са съседните терени, подходящи 
за застрояване. За да не се окаже, че скоро след като сте 
закупили апартамент с чудесна гледка към Витоша, на шест 
метра от терасата ви изниква друг блок - огледайте дали в 
съседство няма двор със стара, неподдържана еднофамилна 
къща, или празен терен. 

Дори да изглежда като зелена площ, такъв имот може да е УПИ 
(имот, в който се разрешава строителство). Направете справка 
в ГИС и ОУП - безплатно и онлайн можете да видите дали нещо 
е паркова площ или частен имот. Като ориентир за размера на 
нежелания Ви бъдещ комшия в повечето случаи в съседния 
имот, огледално на оградата, може да изникне същият блок 
като вашия.

http://dizainera.weebly.com/105010721082-10761072-10891077-108910761086107310801103-1089-105910551048.html
http://www.gis-sofia.bg/
http://maps.sofproect.com/oup_sofia_cache/


Понякога е много по-лесно да смениш апартамента си, отколкото 
да се разбереш с някои съседи. В България много често сме в 
ситуация ”десет души - единадесет мнения”.  Обърнете внимание 
на състоянието на стълбище, асансьор, мазета, тавани, покрив - те 
са лакмус за атмосферата в блока. 

Огледайте се за признаци на съседско 
разбирателство: 

Прясно боядисан вход със сменена входна врата говори, че в тази 
кооперация има добри междусъседски отношения. Говорете с някого 
от потенциалните си съседи и ги разпитайте за обстановката - или 
най-малкото попитайте кой е домоуправителят. Ако няма избран 
такъв, то всякакви общи инициативи ще са много по-трудни.
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4 СЪСЕДИ И ОБЩИ ЧАСТИ
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КОНСТРУКЦИЯ
В обявата за продажба  
обикновено фигурира и 
конструктивната система на 
сградата. Този въпрос сам по 
себе си заслужава отделна 
книга - но тук накратко ще 
разкажем за предимствата и 
недостатъците на различните 
видове конструктивни системи. 
Каквато и да е конструкцията 
на блока, едно е сигурно - лоша 
идея е да се правят промени 
по нея, различни от нейното 
подсилване. 

5
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО

Повечето нови сгради са с монолитен 
стоманобетонен скелет и неносещи 
тухлени стени. Ако плочите са 
безгредови, можете да правите промени в 
разпределението (разбира се, в законовите 
норми), без на местата на съборените стени 
да се видят трегери на тавана. Основни 
рискове тук са течове от покривни тераси, 
нискокачествено строителство (лошо 
изпълнени строителни работи или употреба 
на евтини материали).

ПАНЕЛНИ БЛОКОВЕ

Панелните блокове са с ограничен 
експлоатационен живот. След 30 години 
от построяването им се налага саниране 
- но не само топлоизолация отвън, но 
и профилактика на снадките между 
панелите и подмяна на инсталациите - 
водопровод, канал, електричество, парно. 
Не могат да се пробиват отвори в стените, 
но разпределенията са функционални и 
премислени. Плюс - разумни, по-евтини. 
Минуси - шум от съседите, малък оставащ 
експлоатационен живот.

ПАКЕТНО-ПОВДИГАНИ 
ПЛОЧИ
Пакето-повдигани плочи е технология, 
популярна през 1970-те и 1980-те години, 
но не толкова масова. По същество 
това е монолитно строителство с носещ 
стоманобетонов скелет и безгредови плочи. 
Казано на достъпен език - тези сгради 
имат неносещи тухлени стени и носещи 
бетонови колони и шайби. Предимството на 
безгредовите плочи е това, че е относително 
лесно е да се променя разпределението, 
защото стените не са носещи и над тях 
няма греди, които да останат видими в 
интериора.  
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ЕПК, или едроплощен кофраж - Ако видите 
блок, строен по време на социализма, 
който е на повече от осем етажа, почти 
винаги става въпрос за тази строителна 
технология. След земетресението във 
Вранча от 1977 година нормативите 
се променят - в периода след това са 
построени и много осеметажни блокове с 
тази технология. Техните подове и стени 
са изливани на място от бетон - това 
означава много здрава конструкция - по-
здрава и с по-дълъг експлоатационен живот 
от панелните блокове, но още по-трудни 
промени в разпределението. Тук рискът са 
амортизирани инсталации и ударен шум от 
съседи (предаване на тропане през пода и 
стените).

Най-старите сгради - ориентировъчно 
преди 1960-та година, се отличават с тънки 
стоманобетонови плочи (в тези преди 1930-та 
и тухлени подове тип “пруски свод”) и сгурия 
под настилката. Изнасянето и заменянето на 
сгурията с олекотена замазка представлява 
сериозен разход. 

По-дебелите стени в старите жилища могат 
да бъдат носещи, затова всякакви промени 
в разпределението са допустими след 
обследване от инженер и, ако е необходимо, 
проект за укрепване на конструкцията.
В практиката ни в IRchitect използваме 
простото правило, че в стара сграда стена със 
зид по-дебел от 12см. не се пипа.

СТАРИ СГРАДИЕПК

http://irchitect.com/


Ч АСТ ВТОРА
за какво да внимаваме, докато оглеждаме
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6РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Преди ремонтa Проект - IRchitect

Масова ситуация за купувачи с ограничен бюджет е да се 
спрат на жилище с по-малка квадратура или брой стаи от 
необходимото им, след което да започнат да усвояват тераси и 
събарят стени, реализирайки архитектурния филм на ужасите, 
наречен “гарсониера, преустроена в тристаен (две от стаите 
нямат прозорци)”. Наясно сме, че архитектурната конфекция 
на пазара не винаги пасва на нуждите на конкретно 
домакинство и се налагат някои промени. Имайте предвид 
следните няколко неща: 

Не остъклявайте балкон, освен 
ако не е жизнено необходимо. 
Архитектурната самодейност 
на този фронт е основна 
причина за грозотата, с която 
сме свикнали. Ако се сетите 
как се чувствате от гледката 
на панелките в “Дружба”, 
минавайки по бул. “Брюксел” на 
връщане от летището и някоя 
по-уредена държава, запомнете, 
че да не остъклите балкона 
си е първата крачка “тук” да 
стане повече като “там”. Много 
често проблемът с мястото 
може да бъде решен по хитър 
начин вътре в апартамента - с 
многофункционални мебели 
например - а балконът да си 
остане балкон, позволявайки 
ни да сушим прането или да 
прекарваме хубавото време 
навън.

Ако все пак се решите на 
тази стъпка - добре е да 
знаете, че за остъкляването 
на балкон не се изисква 
разрешение за строеж - но 
за събарянето на фасадната 
стена и приобщаването му 
към помещение е необходимо 
такова.

Събарянето на стени в 
апартамента също е възможно 
- необходимо е да се докаже 
със становище от инженер, че 
стената няма носещи функции 
и премахването й не вреди 
на носещата конструкция и 
не променя инсталациите в 
сградата..

Ако планирате нови стени 
в съществуваща сграда, е 
добре да бъдат изпълнени от 
леки материали - най-често 
гипсокартон и профили, между 
които за звукоизолация има 
тежка каменна вата.    



В стари сгради стените са 
от плътни тухли, които са 
по-добър изолатор от шум.

Ако междуапартаментните 
стени са от газобетонни 
блокчета, ще имате 
проблеми с шума от съседи 
- този материал не е добър 
звукоизолатор. 

Масово в новото 
строителство се зида 
с керамични блокове 
с кухини. Има по-
плътностенни и по-
тънкостенни, но като 
цяло са добър и надежден 
материал. 
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7СТЕНИ
За бъдещия собственик на жилище от 
значение са както материалът, от който са 
изпълнени стените, така и видими следи 
от проблеми, оставени върху тях.

Най-лесния начин да видите 
материала на стените в апартамента, 
ако те са измазани, е да надникнете 
в ревизионния отвор за водомера. 
Вижте материала на стената на банята. 
Масово в новото строителство се зида 
с керамични блокове с кухини. Има по-
плътностенни и по-тънкостенни, но като 
цяло са добър и надежден материал. 
В стари сгради стените са от плътни 
тухли, които са по-добър изолатор от 
шум. Ако междуапартаментните стени 
са от газобетонни блокчета, ще имате 

проблеми с шума от съседи - този 
материал не е добър звукоизолатор. 

Огледайте и за следи от течове покрай 
баните, покрай дограмите, и покрай 
таваните (ако сте на последен етаж), както 
и по фасадата. Ако има такива и ви кажат, 
че течът е оправен - поискайте да видите 
ремонта, по възможност със специалист, 
който да ви даде мнение за качеството 
му. Ние от IRchitect можем да помогнем 
с оглед на място от архитект и от наш 
партньор - строител.

Добра идея - при възможност - е да 
направите такъв оглед след проливен 
дъжд.

http://irchitect.com/


Ако се усеща въздушно 
течениe покрай крилата, 
то се оправя с реглаж на 
дограмата.

Ако се усеща въздушно 
течение между 
дограмата и стената, 
това  е признак за лош 
монтаж и е по-трудно за 
отстраняване. 

ВЪЗДУШНО ТЕЧЕНИЕ 
ПОКРАЙ КРИЛАТА

ВЪЗДУШНО ТЕЧЕНИЕ 
МЕЖДУ ДОГРАМАТА И 
СТЕНАТА
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8ДОГРАМА
Качеството на дограмата е от 
решаващо значение дали в 
жилището ще бъде топло и тихо.

Новата дограма не винаги е 
предимство - не можете да 
изберете нейния вид и клас и 
нямате наблюдение за  това 
дали монтажът й е извършен 
качествено. И най-хубавата и 
плътна дограма губи смисъла 
си ако въздухът минава през 
стената до нея. За да се уверите 
в качествата на дограмата и 
монтажа, проверете за следните 
неща:

Ако се чува шум от улицата, то 
дограмата ви има нужда от реглаж 
на механизми и уплътнения. Ако 
се усеща въздушно течение, 
проверете дали е покрай крилата 
или между дограмата и стената 
- първото се оправя с реглаж, а 
второто е признак за лош монтаж и 
е по-трудно за отстраняване. 

Ако има следи от течове по 
боята покрай долните ъгли на 
дограмата - вижте дали отвън 
первазът е водоплътен - често 
в новосанирани сгради там 
има само мазилка, което не е 
достатъчно. Може да се наложи 
слагане на нови первази от 
плочки или ламарина, или 
уплътняването им със силикон. На 
високи етажи и при неотваряеми 
прозорци ремонтът може да е 
труден и скъп.

В практиката ни с IRchitect сме 
имали случай на апартамент, 
в който некачествен монтаж 
на подпрозоречния перваз, 
съчетан със зидария от “тухли 
четворки” резултираше във 
въздушно течение и “нежен бриз” 
от контактите, монтирани на 
външните стени. Уплътняване на 
перваза реши този проблем.

http://irchitect.com/
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9НАСТИЛКА
Трайните настилки - паркет, плочки, мозайка 
- може и да не се сменят, ако ви допада вида 
и състоянието им. В стари сгради (преди 1960 
година) много често под паркета или дюшемето 
има поне 10 сантиметра сгурия. В миналото 
този евтин инертен материал се е използвал 
за топло- и шумоизолация. Съвременната 
строителна технология го е отрекла - събира 
се прах, и потенциално може да пречи на хора 
с алергия и дихателни проблеми, затова е 
добре да се демонтира и замени с нов, чист и 
безвреден материал. 

Само изнасянето й и замяната на сгурията 
с нова, олекотена замазка за средно голям 
апартамент може да струва 4-5 хиляди лева 
- имайте предвид този възможен разход, ако 
сте харесали по-старо жилище. Опитайте да 
коментирате цената на жилището, ако подобни 
скъпи ремонти не са направени от продавача.
виждат се повреди от влага по паркета, както 
по скарата и инертния материал под тях. 

паркет с разкрити скара и сгурия
Преди ремонтa Проект - IRchitect

същия паркет след пренареждане
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В по-старите апартаменти има комбинация от дървена входна 
врата от страната на апартамента и допълнителна метална 
врата или решетка откъм стълбището. Това е така, защото 
старите метални врати не предлагат достатъчно добра защита от 
студ и от шум. 

Съвременните решения за блиндирани врати са много 
по-добри и позволяват поставянето на само една врата - 
блиндирана, но с добре изглеждащи каса и крило и достатъчна 
защита срещу взлом, студ и шум. Ако бюджетът ви го позволява 
- смяната на входната врата с нова си струва сигурността и 
доброто първо впечатление.

За повишаване на сигурността ключарите препоръчват да 
смените касовата брава с такава със секретен патрон - касовите 
брави могат да се разбият бързо и безшумно, докато секретните 
са с много по-висока степен на защита. Допълнителна сигурност 
ще ви донесат монтирането на втора, допълнителна ключалка, 
както и многоточково заключване на вратата.

Друга екстра на съвременните врати е т.нар. “Падащ праг” - при 
затваряне на вратата се освобождава падащо уплътнение от 
долната й страна, което спира въздушното течение под вратата 
и премахва необходимостта от допълнителен праг от камък или 
плочки от външната страна.

ВХОДНА ВРАТА10

Преди ремонтa Проект - IRchitect
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В стари сгради, огледайте ел таблата в 
апартамента и във входа. Ако видите старо 
табло с два предпазителя с тел - вероятно 
инсталацията на жилището не е проектирана за 
съвременните натоварвания (малка мощност, 
липса на заземяване и дефектнотокови защити) 
и ще се наложи цялостната й преработка - което, 
в комплект с измазването и боядисването след 
това може да ви струва няколко хиляди лева.

Кабелите от вашето ел табло до главното ел 
табло във входа също подлежат на подмяна, ако 
не са оразмерени за съвременното натоварване.

ЕЛЕКТРО-
ИНСТАЛАЦИЯ12

ел. табло в стара сграда ел. табло в нова сграда



20

В строителството (почти) всичко е възможно - въпросът е дали 
можем да си го позволим като бюджет. Следващите три точки 
обаче освен пари изискват и добро желание на поне две страни - 
така че обърнете особено внимание на състоянието им.

РЕМОНТИ, ЗАСЯГАЩИ СЪСЕДИТЕ
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Ако оглеждате жилище в стара сграда, проверете дали вертикалните 
водопроводни и канализационни тръби (щрангове) са сменени. 
Препоръчително е това да се направи за всички жилища на възраст 
над 30 години - по камениновите тръби се появяват пукнатини, а 
поцинкованите ВиК тръби корозират. Ако не е направен, имайте 
предвид, че за осъществяването на този ремонт са необходими 
съгласие и финанси от съседите по тази вертикала - нещо, което ще 
ви коства време, нерви и пари. 

ВиК ЩРАНГОВЕ11

стар щранг от каменинови 
тръби, които се разпознават по 
уширението при снадката

същата баня след смяна на 
щранга
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Ако в кооперацията има централно отопление, може да 
се наложи смяна не само на радиаторите, но и на тръбите 
на инсталацията. В сгради над 50-годишна възраст често 
тръбите са корозирали в плочите и могат внезапно да 
протекат. Препоръчително е да се сменят при възможност - 
ще ви трябва и съдействието на съседите от долния и горния 
етаж. 

Вижте дали на радиаторите има топлинни разпределители 
(или в колекторните кутии са монтирани топломери). Ако 
сте попаднали в една от малкото останали кооперации 
без такива уреди - вероятно липсва междусъседското 
разбирателство от т.1 и отчитането е на база кубатура на 
апартамента, което може да доведе до сериозни сметки за 
топлоенергия.

РАДИАТОРИ, ТРЪБИ, 
ТОПЛОМЕРИ13

тръбата след 
разрушителните 
работи - наблюдава се 
протичане в плочата 
поради корозия

радиатор с топлинен 
разпределител

корозирала тръба в 
баня

радиатор без топлинен 
разпределител

тръбата излезе от 
плочата на две части - 
въпрос на време беше 
да се случи сериозно 
наводнение
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Обърнете внимание на състоянието на покрива - особено ако 
купувате апартамент директно под него. Ремонтът му, тъй като 
той е обща част, е задължение на етажната собственост - а ако 
там липсват инициативност, желание и финанси, може да се 
окаже невъзможна мисия. 

Ако оглеждате апартамент на последен етаж, съветът ни е да 
организирате оглед на покрива със специалист. Помолете го 
да ви каже какво в покрива има нужда от ремонт, и да даде 
оферта за труда и материалите - така ще имате по-пълен 
поглед над разходите за новия ви дом, както и основание да 
преговаряте за цената с продавача.

Средната цена за ремонт на керемиден покрив - за подмяна 
на дъсчената обшивка, скара, пароизолация и керемиди - е 
около 50 лв за кв.м., а ако се налага подмяна и на дървената 
носеща конструкция, сумата става двойна.

ПОКРИВ14
Плоските покриви с битумна хидроизолация 
също могат да са проблемни - подмяна 
само на хидроизолацията ще струва 
между 20 и 30 лв. на кв.м., а ще има и 
много допълнителни детайли - ламаринки, 
водосборни воронки и т.н., които ще оскъпят 
ремонта. При някои блокове с плосък покрив 
има т.нар. “Въздушна възглавница” - две 
плочи на разстояние около метър една над 
друга с проветрив въздушен слой между 
тях. Част от профилактиката при подобни 
покриви е свързана с почистване на това 
пространство от гълъби и други животни, 
обеззаразяване и затваряне на отворите, 
през които влизат те. Имайте предвид, че за 
подобен разход отново е добре да търсите 
финансиране от етажната собственост.
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Според Закона за Етажната собственост, ремонтът на 
общи части от сградата - в това число и на покрива 
- е отговорност на всички живущи. Ако ремонтът 
е неотложен - например ако има теч - е възможно 
домоуправителят да инициира извършването му, а 
впоследствие от съседите, които отказват да платят, да 
бъде потърсена отговорност по съдебен път. 

Ако установите, че в сградата е необходимо да се 
направи ремонт на покрива, е добре да проучите сред 
съседите какви са нагласите и защо ремонтът не е 
направен досега. В апартамент на последен етаж, чиито 
интериорен дизайн и ремонт завършихме наскоро с 
IRchitect, предишният собственик изрично беше пожелал 

ПОКРИВ
покривът над него да не се ремонтира, за да не влиза в 
харчове преди продажбата. Ако идентифицирате нещо 
подобно, може да преговаряте за намаляване на цената 
на продавача.

Ако оглеждате апартамент в нова сграда, където има 
покривни тераси, бъдете внимателни за течове от тях. 
В този случай, въпреки че терасата на съседа отгоре се 
явява покрив на вашия апартамент, тя не е обща част, а 
е частна собственост. В този случай, при необходимост от 
ремонт, трябва да постигнете съгласие със съседа отгоре 
за осигуряване на  достъп, както и да се споразумеете как 
ще поделите разходите за него.

http://irchitect.com/
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Въпросът “Как законно да остъкля терасата 
си?” също е достоен за отделна книга. Често 
творчески настроени продавачи и брокери 
изтъкват големите тераси на апартамента като 
предимство и твърдят, че чрез усвояването 
им апартаментът може да се разшири с една 
стая. Това обаче не винаги е възможно - или 
даже вярно - усвояването на балкон, лоджия 
или тераса може да ни донесе неприятности с 
недоволни съседи или с Общината. 

ОСТЪКЛЕНИ ТЕРАСИ15

Според чл. 151 на ЗУТ, за остъкляване на лоджия или балкон не 
се изисква Разрешение за строеж от Общината, а само съгласие 
на съседите, взето по описания в Закона за Етажната собственост 
начин. Това обаче се отнася единствено за вертикално 
остъкляване с дограма. Иззиждането на стени, включително от 
леки газобетонови блокчета, както и изграждането на покриви, 
навеси, козирки и т.н. е с разрешителен режим, което обаче 
не изключва съгласието на съседите - напротив, протоколът от 
Общото събрание трябва да бъде приложен към документите, 
подадени за целта в Общината.

Нужно е особено внимание, когато става въпрос за големите тераси, 
разположени на последните етажи на блоковете. В някои случаи 
тяхното усвояване е законово невъзможно, защото би променило 
височината и площта на блока, заложени в устройствения план на 
града. 

Ако реализираме “усвояване на балкон” без необходимите 
строителни книжа, подлежим на санкциите, описани в ЗУТ за 
незаконни строежи - глоба и събаряне на построеното за наша 
сметка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Преди ремонтa Проект - IRchitect

НО НАКРАЯ НАЙ-
ВАЖНОТО Е

че дори и най - пробитият 
покрив може да се закърпи и 
да приюти топъл дом,

Кривите стени се изправят, 
за да закачите най-милите си 
спомени,

канали и тръби се прокарват, 
а старите мухлясали бани - 
реновират, 

ел. инсталацията се подменя 
и помага да изпълните 
жилището със светлина и уют,
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Преди ремонтa Проект - IRchitect

Ярко лакираният скърцащ 
паркет ще се пренареди
и по него ще играят децата Ви,

Кухнята ще се подмени
и в нея ще готвите 
с любимите си хора,

Дневната ще светне с 
нови мебели и ще Ви събира
с приятели и роднини

Трапезарията ще е мястото, 
където семейството Ви
ще се събира сутрин и вечер

Подовете ще Ви посрещат
Таваните ще Ви пазят
А у дома дори стените помагат,

така че не се колебайте,
Вашият дом е някъде там 
и чака точно Вас

И ДОРИ ДА НЕ Е ПЕРФЕКТЕН, ВИЕ 
МОЖЕТЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ ТАКЪВ
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Време за действие
Темата за оглед на жилище е дълга и ние вероятно не сме 
изчерпали всичко с този текст. Надяваме се прочитането 
му да ви е направило малко по-спокойни. Ако все още 
не се чувствате уверени, може да потърсите архитект 
за консултация и оглед на апартамент - ние от IRchitect 
предлагаме такава услуга с убеждението, че добър съвет 
навреме може да ви спести много нерви и разходи в 
бъдеще. Първият и най-важен съвет обаче остава в сила:

  “НE СЕ ПАНИКЬОСВАЙТЕ”.
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IRchitect
Студио IRchitect е основано от екип млади архитекти,

Ние сме експерти по архитектура, но хората, с които работим са 
експерти по себе си. Вярваме, че заедно можем да създадем точния 
дом за всеки - за неговите нужди, по неговите мечти и за неговия 
джоб.

Вярваме, че качественият дизайн, освен че изглежда добре, решава 
и функционални проблеми. В добре проектираното жилище не 
прескачаме един и същи разклонител по няколко пъти на ден. Вярваме, 
че дизайнът не е самоцел, а средство да живеем по-добре.

Наслушахме се на “не може” и “то всички така правят”. Нагледахме се 
на вдигнати рамене. Вярваме, че средата възпитава и че всеки човек 
има право да живее и работи във вдъхновяващи и добре направени 
пространства.

Основната цел на работата ни е да създадем емоция. Да създадем 
радост.

арх. Марта Радева арх. Бранимир Брозиг арх. Кристина Калъпова

к. арх. Йоана Колева к. арх. Виктория Димитрова  к. арх. Мария Радева
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