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Оценка № - UCB-2017-0000004692

Вид на оценка - първоначален доклад

Възложител - "ЦБА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ"АД

Банка -
УНИКРЕДИТБУЛБАНК АД-СОФИЯ, Ева 

Киркова

Изпълнител - "Консултантска къща АМРИТА" ООД 

Ефективна дата на оценката - 3.11.2017

Собственик - "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ"АД

Документ за собственост -

Договор за покупко-продажба на 

предприятие /21.03.2014 г.; Скица 

№04325/04.10.2015 г.

Обект - "ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЦБА"

Адрес - гр. Дебелец, ПИ №036026, м. "Устито"

Дата на въвеждане в експлоатация - 2011 год.

Вид на конструкцията - монолитна

Довършителни работи, състояние - Завършено, отлично

Застроена площ - 5 256,00 кв.м

РЗП сграда - 6 046,00 кв.м

Площ на ПИ - 11 864,00 кв.м

Метод на приходите - 4 304 627 €

Метод на вещната стойност - 2 278 307 €

Тежест на приходната стойност - 100%

Тежест на вещната стойност -

Изчислена пазарна стойност - 4 304 627 €

  Пазарна стойност (Евро)* - 4 304 600 €

  Пазарна стойност (лв.)* - 8 419 100 лв.

в това число УПИ: 96 383 €

цена на кв.м. 8,12 €/кв.м

сграда 4 208 217 €

  Стойност в €/кв.м. - 696 €/кв.м

Ликвидационна стойност (Евро)* - 3 658 900 €

Ликвидационна стойност (лв.)* - 7 156 200 лв.

  Стойност в €/кв.м. - 605 €/кв.м

*Стойностите са закръглени и без ДДС

Изготвил оценката:

......................................................................................

/инж.Веселина Василева/

Проверил:
......................................................................................

/ инж. Деляна Иванова/

I. РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА

ОБЩИ ДАННИ

Резултати от оценката

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА СТОЙНОСТТА

Доклад на оценка, изготвен от „Консултантска къща Амрита“ ООД 2.



ОБЩИ ДАННИ

Възложител 

Дружество-оценител

Оценител - физическо лице, име и 

фамилия

Дата на оценката 3.11.2017

Дата на огледа на място (дата на 

фотоснимките) 24.10.2017

Първоначален доклад или 

актуализация

първоначален 

доклад

Собственик

Структурна единица на УниКредит 

Булбанк, служител

Година на изграждане / 

реконструкция 2011

Обект (предназначение на имота) "ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЦБА"

Вид на конструкцията 

(преобладаваща) монолитна

Довършителни работи
Адрес, местоположение УПИ, 

местност и т.н.

Устройствена категория на парцела
Разгъната застроена площ (РЗП)-

сутерени 5256

Разгърната застроена площ (РЗП)

Брутна РЗП 6046

Документ за собственост, № и дата

Скица, № и дата

Скица 

№04325/04.10.

Застоена площ - допълнителни имоти 

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД ЗА ПАЗАРНА ОЦЕНКА 

Ново Приложение № 4 

към Рамкови договори, сключени 

през 2017 г. между УниКредит Булбанк АД 

 и Оценителските компании - партньори

УНИКРЕДИТБУЛБАНК АД-СОФИЯ, Ева Киркова

гр. Дебелец, ПИ №036026, м. "Устито"

Договор за покупко-продажба на предприятие /21.03.2014 

г.; Скица №04325/04.10.2015 г.

НА ОЦЕНИТЕЛСКА КОМПАНИЯ (ВЪНШНО ДРУЖЕСТВО - ОЦЕНИТЕЛ)

"Консултантска къща АМРИТА" ООД 

"ЦБА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ"АД

/инж.Веселина Василева/

"ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ"АД

Завършено, отлично



Разгърната застроена площ - 

допълнителни имоти 

Идеални части от от общите части 

Друга съществена информация за 

имота:

Земя 11864

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА

Стойност Теглови коефициент 

 Разходен Подход 2 278 307 € 0%

 Приходен Подход 4 304 627 € 100%

Сравнителен Подход 0 € 0%

Изчислена Пазарна Стойност 4 304 600 €

Стойност при принудителна 

продажба (Ликвидационна 

стойност) * (EUR) 3 658 900 €

Стойност при принудителна 

продажба (Ликвидационна 

стойност) * (BGN) 7 156 200 лв.

 Пазарна стойност (EUR)* 4 304 600 €

 Пазарна стойност (BGN)* 8 419 100 лв.

В това число:  

 - земя  (BGN) 188 509 лв.

 - сгради  (BGN) 8 230 591 лв.

- други ДМА …………… (BGN)

 Пазарна стойност (EUR) / м2 696,03 €/кв.м

 Пазарна стойност (BGN) / м2 1 361  лв./кв.м
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II. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

1. ПРЕДМЕТ НА ЗАДАНИЕТО ЗА ОЦЕНКА 

Извършване пазарна оценка на недвижим имот, представляващ – ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР 

ЦБА, находящ се в гр. Дебелец, обл. Велико Търново.  

 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 „ЦБА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ”АД , “УНИКРЕДИТБУЛБАНК” АД, СОФИЯ,  ЕВА КИРКОВА, 

 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛ 

Колектив от „Консултантска къща АМРИТА“ ООД, ЕИК 130565483, данъчен адрес и адрес 

на управление - София 1407, ул. „Хенрик Ибсен“ № 15.  

инж. Веселина Василева 

- Сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 100100719 от 14.12.2009 г. – 

за оценка на недвижими имоти 

инж. Деляна Иванова 

- Сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 100100332 от 14.12.2009 г. – 

за оценка на недвижими имоти 

 

4. ЦЕЛ НА ОЦЕНКАТА 

Определяне на пазарната на стойност на имота. 

 

5. СТАНДАРТИ НА СТОЙНОСТТА 

В оценителския доклад се съблюдават изискванията на възприетите международни 

стандарти за оценяване (МСО). Всички анализи, хипотези, подходи и методи, които се 

използват при извършване на оценката, са подчинени на изискването тя да отговаря на 

стандарта за пазарна стойност в съответствие със споменатите по-горе международни 

стандарти за оценяване – оценената сума, срещу която даден актив или пасив може да 

смени собственика си към датата на оценката чрез сделка при пазарни условия между 

желаещ купувач и желаещ продавач, след подходящ маркетинг, при което всяка от страните 

е действала информирано, благоразумно и без принуда. 

 

6. ИЗПОЛЗВАНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА 

 Метод на вещната стойност 

 Приходен метод 

 

7. ДАТА НА ОЦЕНКАТА – 03.11.2017 г. 

 
 

III. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА 
1. ПРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА НА ОЦЕНКАТА 

Оценяваният обект представлява обособен имот –  ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЦБА/ въведен в 

експлоатация през 2011 г./ построена върху ПИ №035026, м. „Устито“, гр. Дебелец. Съгласно 

представени документи за  собственост – Договор за покупко-продажба на предприятие от 

21.03.2014 година, имотът се идентифицира като: 

 

СКЛАДОВ ТЕРЕН , с площ от 11864,00 м2,  трета категория, в местността „Под баира“ и 

„Устито“, като имотът е образуван от обединяване на имоти  №035002, №037484, №036011, 

№036010 и №036009 , съгласно Заповед №РД 22-1128/31.07.2009 година от Кмета на Община 

Верлико Търново и Проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ в Землището на гр. Дебелец с цел обединяването 

на новообразуван №035026, заедно с построената в имота СГРАДА – ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР – 

СКЛАД ЗА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ. Сградата  е със ЗП 5256, 00 м2 и РЗП 6046, 00 

м2. 

Имотът е с адрес: гр. Дебелец, ПИ №035026, м. „Устито“. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Имотът, представляващ ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР,  построен в собствено дворно място, иден-

тифициращ се както е описано по-горе,  е собственост на “ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“АД . 

Забележка: Изложените по-горе данни са предоставени от Възложителя на оценката и са 

приети за достатъчно достоверни. Настоящето тълкувание на правното състояние не е 
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предмет на този доклад и не представлява изчерпателен анализ на правното състояние на 

обекта - валидно е единствено за нуждите на тази оценка. Всички факти и обстоятелства, 

намерили място в доклада, са валидни само към датата на оценка.  

 
2. ВЪНШНИ ФАКТОРИ ОПРЕДЕЛЯЩИ ЗА СТОЙТНОСТТА 

 

Местоположение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценяваният имот е ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР – СКЛАД ЗА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ 

СТОКИ, изграден в Землището на гр. Дебелец,  северно от местен път на Община Велико 

Търново, западно от Главен  път Е 85.  

Екология  
В района на имота няма непосредствени и трайни източници на вредни емисии във 

въздуха, водата и почвата. Основен източник на шум, вибрации и замърсяване на въздуха с 

отработени газове се явява интензивния трафик на МПС по прилежащите главни улици.  

Инфраструктура и елементи на КОО  

Районът на оценявания имот е с изградени основни елементи на Локалната инженерна 

инфраструктура /Ел, ВиК, кабелизация, улици/. Уличната мрежа и прилежащата вертикална 

планировка около сградите е изградена и е в много добро състояние.  

Всички елементи за Комплексно обществено обслужване /КОО - училища, детски 

градини, здравни заведения, заведения за обществено хранене, търговски обекти, ателиета 

за услуги и пр./ са добре застъпени в гр. Дебелец и Областиня център – гр. Велико Търново. 

Транспорт 

Транспортната достъпност до имота е много добра за МПС. Изграден е асфалтобетонов 

път за връзка с централната улична мрежа. Улицата свързваща Главния път към гр. Дебелец 

и до имота и покрай него от източната страна е с дължина 200 м и ширина 6 м. Настилката е 

изградена с необходимите пластове и отговаряща за натоварване от тежкотоварни превозни 

средства. От  източната страна покрай сградата е направен паркинг с ширина от 3 м. 

 

3.  ОПРЕДЕЛЯЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КАЧЕСТВА НА ИМОТА 

Строителна конструкция на сградата 

 Сградата е  въведена в редовна експлоатация през 2011 година. 

Представлява двукорабно хале със светла височина 10,50 м. Основната конструкция е 

стоманени колони, ферми и противоветрови връзки. Ограждащите стени са от термопанели 

с дебелина 100 мм, които са монтирани над бетонов цокъл на височина 1,50 м. Покривът на 

сградата е от термопанели, с PVC покритие, стъпващи върху столици. Направени са два слоя 

хидроизолация, пароизолационна мембрана и топлоизолация от 15 см. Междуетажните 

конструкции – в източната част, между първи и втори и втори и трети етаж са стоманени от 

профилирана ламарина, замонолитена с 8 см стоманобетон. 

Архитектурна характеристика 

Сградата е със съвременна външна архитектура и е ситуирана в собствен имот, 

разположена в североизточния край на двора като са спазени изискуемите сервитути към 

границите на парцела, към съседните подобни сгради и градоустройствените показатели във 

височина/силует/.   

Представлява едноетажен склад за хранителни продукти, в източната част на който са 

изградени две междинни нива с офиси и помещения за персонала. 

На първото ниво /кота 0,00/ са разположени склад, хладилна камера с минусова 



 

Доклад на оценка, изготвен от „Консултантска къща Амрита“ ООД 5. 

температура и хладилна камера с положителна температура, помещение за електрокари, 

помещение за агрегатите на камерите, офис, помещение за ел. табла, съблекални и 

тоалетни за персонала, тоалетна за посетители и портиер. 

На второ ниво / кота +4,50/ се намират предверие, офис, помещение за амбалаж, 

разливна, столова, санитарни възли и помещение за персонал. 

На трето ниво / кота +7,70/ са разположени предверие, офис, сървърно помещение, 

архив, помещение за почивка на персонала, санитарни възли и помещение за хигиенист. 

Достъпът до горните нива е изграден и представлява външна метална стълба, покрита с 

метална конструкция и ламарина. 

Зареждането на склада се осъществява посредством автоматични докове, с подвижни 

рампи, позволяващи обслужването на камиони с различна височина – 18 / осемнадесет / 

броя. Автоматичните докове са разположени на всяка ос по дължина на сградата, от южната 

страна.  

Вътрешно складовите помещения са с настилка шлайфбетон. В административната част 

и битовите помещения са направени настилки от теракотни плочи. Вътрешните преградни 

стени са от гипсокартон с изолации, боядисани с латекс, тавани – окачени, с вградено 

осветление. Всички сервизни помещения по етажите са с фаянсова облицовка и са 

монтирани необходимите санитарни прибори и обзавеждане. 

В цялата сграда са монтирани PVC  прозорци, остъклени със стъклопакет и вътрешнии 

външни алуминиеви врати, както и противопожарни двойни врати в складовото помещение. 

Всички входни врати на автоматичните докове са вертикално повдигащи се автоматично 

управление. В складовото помещение, което заема целия обем на сградата на височина 

10,5 м са монтирани стелажи, изработени по поръчка и трайно прикрепени в помещението, 

с възможност за съответното натоварване със стоки. Складът, предназначен за съхранение 

на пакетирани хранителни стоки е климатизиран. Към него има достъп за зареждане и от 

западната страна  от покрита бетонова рампа с ширина 2,00 м. Рампата е покпита с 

метален навес и ламарина. Към нея има два входа на сградата, с автоматично вертикално 

повдигащи се врати. 

Около сградата от източната страна е направена тротоарна настилка. Изградено и 

външно водопроводно захранване, външна канализация, канализация за дъждовна вода, 

захранване с трафопост и до сградата и районно осветление на цялата площадка. 

 

 Имот №035026 е с площ  11 864, 00 м2, 

ограден от всички страни с масивна 

ограда от бетонова основа и сглобяеми 

бетонови елементи над терена от север, 

а от западната и южната страна – 

подпорна бетонова стена със средна 

височина 2,50 м, под нивото на терена 

на обекта, нагоре – метални стълбчета и 

мрежа. В имота са изградени всички 

пътища и площадки, които са насипани 

с каменни фракции и са положени два 

пласта асфалтобетон и шлайфбетон, 

предвидени за тежкотоварни машини. 

Изградени са  дъждоприемни канали, 

площадкова канализация и водопровод. 

От южната страна е изградена голяма 

асфалтобетонова площадка, с възможност за маневриране на товарни превозни средства 

към товарните рампи на сградата. От източната страна са изградени два входа към имота, 

за товаро-разтоварни дейности, с портал и автоматично повдигащи се рампи и вход за 

служебен достъп към северната част на имота от метална двойна ажурна врата. В 

югоизточния край , до границата на имота , на бетонова площадка е монтиран 

ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР. Граници на имота са7 от север и от запад – ниви на частни лица, на изток 

– път, на юг – нива и УПИ с къща по плана на гр. Дебелец. 

Инсталации  

Всички външни мрежи и проводи към сградата (ВиК, ел. захранване, телефонизация, 

интернет) са изпълнени и функционират нормално. Изгладена е вентилационна система и 

климатизация.  
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4. ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценяваният имот представлява ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР, изпълнена с много добро качество 

на СМР, разположен в населено място,  с много добри комуникации. 

Оценяваният имот се използва от собственика. Търсенето на имоти с аналогични 

характеристики в района на оценявания имот е завишено, което определя добрата 

ликвидност на имота. 

 

IV. ОГРАНИЧАВАЩИ И ДОПУСКАЩИ УСЛОВИЯ 
 Доколкото настоящата оценка е валидна към датата на съставянето й – 03.11.2017 

г. и към законовата структура към същата дата, по-късното ползване на този доклад може да 

изисква актуализиране.  

 Изчислените по-горе стойности не поставят ограничение в ползването на други 

техники на оценка, различни от приложените тук. Ако се прилагат световните оценъчни 

стандарти и се ползват същите комплекти от изходни данни и мотивирани приемания, не 

следва да има съмнение в получаването на същите оценъчни резултати. 

 Заключенията на експертите за крайната пазарна или други стойности на имота 

нямат императивен характер за Възложителя и/или Ползвателя на експертизата, освен в 

случаите предвидени от закона или при изключителна договореност те да бъдат приемани 

като окончателни стойности, както е в случая. 

 

Оценителите, заедно и поотделно, декларираме и заверяваме с подписите си, че: 

 Не съм свързано лице с възложителя на оценката по смисъла на §1, т. 3 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс 

 Не съм свързано лице със собственика или ползвателя на обекта на оценка по 

смисъла на §1, т.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

 Нито аз нито свързано с мен лице  по смисъла на §1, т. 3 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс имаме имуществен или друг интерес, свързан с обекта на оценката. 

 Нямам задължения към собственика или възложителя на оценката. 

 

V. ПОЛЗВАНА ИНФОРМАЦИЯ 
при изготвяне на оценката /изходна, нормативна, методична и друга/  

 Документи, идентифициращи собствеността, правното състояние, физическите 

параметри и характеристики на оценявания обект и друга писмена и графична 

информация имаща отношение към тази експертиза и нейния предмет: 

 Договор за покупко-продажба на предприятие от 21.03.12014  година, 

 Скица №04325/04.10.2015  година, 

 снимки на имота. 

 Международни стандарти за оценяване. 

 

 

VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА 
                             /методология и калкулации/ 

 

1. МЕТОД НА ВЕЩНАТА СТОЙНОСТ 

При извършване на оценката на сградата е използван метода на вещната стойност. 

Технологично вещната стойност на всеки обект е изграждана по следните показатели: 

 Натура /физически показатели/ - разгъната застроена площ и застроен обем 

 Нормативна и експлоатационна годност - НГ 

 Остатъчна експлоатационна годност – ОЕГ = НГ – А. 

 Много често при по-стари сгради се налага да се определя експертна остатъчната 

годност /ОЕГе/, зависеща  от фактическото физическо състояние на имота - най-вече 

дълговечността  на носещата му конструкция, при което  

 НГе  = ОЕГе + А  

 Действителна възраст на сградата /съоръжението/ - А  = До – Дв.е.  

        /където До е – датата на оценката а Дв.е. е датата на въвеждане на сградата или 

строителното съоръжение в експлоатация/ 

 Окрупнени текущи и актуализирани / минали / цени на м2 /кв. м/ и м3 /куб. м/ 
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 Инвестиционна стойност /производствена - в случая възстановителна на нов аналог/  

Техническо /физическо/ обезценяване - Wм.а. Стойността на обезценяването определяме с 

ползване на квадратичен процент на овехтяване /амортизация/, отчитащ по-точно 

специфичния начин, по който се износват сградите и строителните съоръжение в сравнение 

с други дълготрайни активи. Процентът на амортизация се определя с емпирична зависимост 

𝑊𝑚. 𝑎.= 0,5 ∗ (
𝐴2

НГ2
+

𝐴

НГ
) ∗ 100% 

Разходи за отстраняване на повреди и недостатъци /експертно определян процент от 

стойността на новия аналог/. Тези повреди и недостатъци възникват вследствие: неправилна 

експлоатация на обекта – безстопанственост; естествена неравномерност в износването на 

различни части и елементи на строежа; в зависимост от вида и дълготрайността на вложените 

материали и от качеството на СМР. Друга причина ускоряваща процеса на физическо 

стареене са конструктивни и функционални недостатъци заложени още в процеса на 

проектиране и строителство. 

Определянето на производствените разходи се базира на калкулации /по осреднени 

пазарни - текущи цени/ на стойността на строително-монтажните работи. Данните намерили 

място в доклада са почерпани от изданията на „Стройексперт СЕК“, които при  нужда, 

актуализираме експертно към датата на оценката.  Отчита се /приспада се/ и стойността 

на евентуално необходимите разходи за отстраними повреди и недостатъци и 

неотстраними дефекти /ако има такива/.  

 

2. ПРИХОДЕН МЕТОД 

 

Пазарната стойност, определена по метода на очакваните приходи /чисти    

парични потоци/ включва: 

 определяне на потенциалния брутен годишен приход, който е най-вероятно да се 

получава от имот при отдаването му под наем или аренда на пазарни цени, на един 

благоразумен и добре информиран наемател, който действа на добре развит и 

конкурентен пазар /свободен, открит/; 

 определяне на приспадания от брутния паричен поток, които включват: 

 риск от отпадане на наем поради незаетост или несъбрани наемни вноски; 

 фиксирани разходи /данък сгради, такса смет, застраховки и др./ ; 

 оперативни разходи / управление и поддръжка на имота /; 

 определяне на чистия паричен приход /поток/; 

 определяне периода, през който имотът ще носи приходи; 

 определяне нормата на капитализация от очаквания доход /среднооптимистична 

прогноза/ и анюитетния фактор за нетна настояща стойност на бъдещите приходи; 

 превръщане на очакваните бъдещи чисти приходи от имот в нетна настояща 

стойност, явяваща се най-вероятна приходна пазарна стойност на имота. 

 



Характеристики / показатели Стойности Забележки

Дата на въвеждане в експлоатация- от аптека в 

Интернет клуб

Вид на конструкцията

Амортизационен срок 45 год.

Остатъчна експлоатационна годност 39 год. възраст на сгр.  6  г.

Застроена площ 6 046,00 кв.м

Стойност за изграждане 338 €/кв.м
СЕК - март 2017 г., ет.8 -

лукс

Разгъната застроена площ етажи

Стойност за изграждане 

Стойност на нов аналог /сграда без УПИ/

Разлики "в плюс" от аналога:

Стойност на елементи подлежащи на 

допълълнителна калкулация  / % /
5%

Калкулация 102 177 €

Допълнителни разходи / %/ 7%

Калкулация 143 048 €

Разлики в "минус"от аналога:

Недостатъци - неизпълнени, недовършени или с лошо 

качество СМР и довършителни работи  /%/

Калкулация 

Възстановена инвест. стойност на сградата

Обезценявания /завишения/ сграда /постройки:

Физическо обезценяване /овехтяване-амортиз./ 7,6%

Стойност на физическото обезценяване 172 930 €

Функционално обезценяване - разходи за отстрани-

ми недостатъци -  ремонт /% /

Калкулация 

Икономическо обезценяване/ от външни фактори

Калкулация 

Вещна стойност на строителната част / сграда

11 864,00 кв.м

Стойност евро/кв.м 8,12 €/кв.м

96 383 €
10,00 €/кв.м

Стойност на облагородяването 66 080 €

2 278 307 €

външни мрежи и 

проводи

проектиране, надзор, 

узаконяване

2 288 774 €

квадратичен % на 

амортизация 

Стойност на облагородяване на терена

Вещна стойност на имота

Площ на ПИ

Стойност на поземления имот

2 115 844 €

Пазарна стойност на поземления дял

2011 год.

монолитна

2 043 548 €

МЕТОД НА ВЕЩНАТА СТОЙНОСТ 

Обект: "ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЦБА"

Адрес: гр. Дебелец, ПИ №036026, м. "Устито"

Доклад на оценка, изготвен от „Консултантска къща Амрита“ ООД



"ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЦБА"

гр. Дебелец, ПИ №036026, м. "Устито"

Оценяван имот

гр. Дебелец, ПИ 

№036026, м. 

"Устито"

Източник на 

информацията

Продажна цена

цена (€/м2)

Изравнение Описание Описание ± Описание ± Описание ± Описание ± Описание ±

начин на 0 -1 -1 -1 -1

продажба -5% -5% -5% -5% -5%

Площ УПИ 0 -1 -1 -1 -1

0% -5% -5% -5% -5%

отлично 0 1 1 1 1

гр. Дебелец 5% 5% 5% 5% 5%

налична изградена  не 0  не 0  не 0  не 0  не 0

инфраструктура 2% 2% 2% улици 0% улица 0%

0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0%

търговска мн.добра мн.добра 0 мн.добра 0 мн.добра 0 мн.добра 0 мн.добра 0

привлекателност 0% 0% 0% 0% 0%

други -3 -5 -4 -4 -3

-30% -30% -30% -30% -30%

Общо

 изравнение
 -3 -28% -5 -33% -4 -33% -4 -35% -4 -35%

Приравнена цена 8 €/кв.м 6 €/кв.м  10 €/кв.м 8 €/кв.м 8 €/кв.м 7 €/кв.м

 Стойност на имота по "Сравнителния метод" 96 383 €

застроен незастроен незастроен застроен незастроен незастроен

Предназначение

2 616,00 кв.м

местоположение по-неблагопр. по-неблагопр., по-неблагопр., по- неблагопр.,  по-неблагопр., 

11 864,00 кв.м 11 398,00 кв.м 6 700,00 кв.м 6 700,00 кв.м 2 000,00 кв.м

оферта оферта оферта оферта оферта

102 582 € 103 500 € 84 000 € 25 565 € 28 500 €

9,00 €/кв.м 15,45 €/кв.м 12,54 €/кв.м 12,78 €/кв.м 10,89 €/кв.м

https://www.imot.bg/

pcgi/imot.cgi?act=5

&adv=1r13210104627

9361&slink=37fvf0&f1=

1

https://www.imot.bg/

pcgi/imot.cgi?act=5

&adv=1r14968376008

1502&slink=37fvf0&f1=

1

https://www.imot.bg/

pcgi/imot.cgi?act=5

&adv=1r14999518801

6541&slink=37fvf0&f1=

1

https://www.imot.bg/

pcgi/imot.cgi?act=5

&adv=1r12481578425

7763&slink=37fvf0&f1=

1

https://www.imot.bg/

pcgi/imot.cgi?act=5

&adv=1r13572212431

7919&slink=37fvf0&f1=

1

МЕТОД НА СРАВНИТЕЛНИТЕ ПРОДАЖБИ

Сравнявани 

показатели 

Сравнителен имот № 1 Сравнителен имот № 2 Сравнителен имот № 3 Сравнителен имот № 4 Сравнителен имот № 5

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ - гр. Дебелец

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ - гр. Дебелец

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ - гр. Дебелец

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ - гр. Дебелец

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ - гр. Дебелец

https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r132101046279361&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r132101046279361&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r132101046279361&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r132101046279361&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r132101046279361&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r149683760081502&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r149683760081502&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r149683760081502&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r149683760081502&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r149683760081502&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r149995188016541&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r149995188016541&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r149995188016541&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r149995188016541&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r149995188016541&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r124815784257763&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r124815784257763&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r124815784257763&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r124815784257763&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r124815784257763&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r135722124317919&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r135722124317919&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r135722124317919&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r135722124317919&slink=37fvf0&f1=1
https://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=1r135722124317919&slink=37fvf0&f1=1


МЕТОД НА ПРИХОДНАТА СТОЙНОСТ

 

Обект: "ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЦБА"

Адрес: гр. Дебелец, ПИ №036026, м. "Устито"

 Характеристики и показатели Стойности

Приходна площ 6 046,00 кв.м

Стойност на наема на кв.м. /отчетено разлика за ПРП / 6,83 €/кв.м

Месечен наем / бруто 41 264 €/мес

Годишен наем от целия имот 495 167 €

Разходи по стопанисване /процент - годишно/ 10%

Разходи по стопанисване /калкулация/ 49 517 €

Риск от отпадане на наема 5%

Риск от отпадане на наема - калкулация 24 758 €

Предполагаем трaйно реализиран чист наем 420 892 €

Стойност на земята / или право на строеж / 96 383 €

Норма на възвръщаемост за рентираща се част от УПИ 9,5%

Олихвена стойност на дела земята в годишния наем 9 156 €

Чист приход от сградата / годишно / 411 736 €

Година на въвеждане в експлоатация на обекта 2011 год.

Експлоатационен срок 45 год.

Остатъчна експлоатационна годност на обекта 39 год.

Норма на капитализация 9,5%

Множител /анюитетен фактор за ННС/ 10,2207

Приходна стойност на сградата 4 208 244 €

Необходими разходи за ремонт

Приходна стойност на имота 4 304 627 €

Доклад на оценка, изготвен от „Консултантска къща Амрита“ ООД



Определяне наемна стойност на кв. м
Европалети

1 Височина на оценяваната сграда 5-6 м 7-8 м 9-10 м 11+ м

2 Наемна стойност на кв.м на ден 0,50 €/кв.м 0,60 €/кв.м 0,70 €/кв.м 0,75 €/кв.м

3 Дни 30 30 30 30

4 Използваема площ 50% 50% 50% 50%

5 Потенциален макс. месечен наем 7,50 €/кв.м 9,00 €/кв.м 10,50 €/кв.м 11,25 €/кв.м

6 Разходи за стопанисване 10% 10% 0% 0%

7 Стойност на разходите за стопанисване 0,75 €/кв.м 0,90 €/кв.м 0,00 €/кв.м 0,00 €/кв.м

8 Очаквана заетост 50% 50% 65% 50%

9 Наемна стойност на кв.м 3,38 €/кв.м 4,05 €/кв.м 6,83 €/кв.м 5,63 €/кв.м



VII. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Резултатите от оценката са следните:

Метод Стойности Тежест

Метод на сравнителните продажби

Метод на приходите 4 304 627 € 100%

Метод на вещната стойност 2 278 307 €

Изчислена пазарна стойност

Пазарна стойност - кръгло :

Изготвил оценката:

/инж.Веселина Василева/

Обект: "ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЦБА"

Адрес: гр. Дебелец, ПИ №036026, м. "Устито"

4 304 627 €

4 304 600 €

.......................................................................

Забележка: Разликата между двата метода се дължи на факта, че вещният метод 

не отразява състоянието на пазара на недвижими имоти, а дава амортизирана 

стойност за изграждане към датата на оценката, докато сравнителният метод 

отразява действителното състояние на пазара на недвижими имоти.

Доклад на оценка, изготвен от „Консултантска къща Амрита“ ООД



 



 

 



 

 



 



 

 



Гр.Дебелец, Област Велико Търново 

Дата на огледа : 24.10.2017 год. 
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