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И през 2020 г. 
ще се строи

И през тази година в България ще се 
строи. Както сградното, така и граж-
данското строителство дават своя по-

ложителен принос към развитието на сек-
тора в страната. Жилищното строителство 
се намира в своята възходяща линия, като 
е подкрепено от увеличаващите се реални 
доходи и ниските лихви по кредитите, съз-
давайки условия придобиването на нов дом 
да бъде все по-достъпно.

Постоянното търсене на нови и модер-
ни офис пространства, както и продължава-
щите инвестиции в индустриални и складо-
ви проекти ще бъдат двигателите в ръста на 
нежилищното строителство в периода 2019 
– 2021 г. Гражданското строителство също 
ще продължи своя възходящ тренд заедно 
с увеличаващото се усвояване на европей-
ски средства за инфраструктурни проекти.

Водещи в сектора в следващите годи-

ни ще бъдат проектите в сферата на транс-
порта и комуналните услуги. Общата строи-
телна продукция се очаква да се увеличава, 
като през 2020 г. и 2021 г. най-вероятно ще 
запази постоянен темп на прираст от 6,5%.

Тези положителни очаквания за разви-
тието на строителния сектор в България са 
в унисон с прогнозите за останалите стра-
ни, които са част от докладите на Източно-
европейската асоциация за прогнозиране 
в строителството. Асоциацията обединя-
ва изследователски организации от общо 
осем държави (България, Румъния, Русия, 
Сърбия, Словения, Турция, Украйна и Хър-
ватия), които два пъти в годината на базата 
на стандартизирана методология подготвят 
доклади с актуалните тенденции и детайлни 
прогнози за строителния сектор в спомена-
тите страни.   
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