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ААннааллиизз  ззаа  ооппррееддеелляяннее  ннаа  ииннддииккааттииввннаа  ннааееммннаа  ссттооййнноосстт  ззаа  ммеессееччеенн  ннааеемм  ннаа  
ттъъррггооввссккаа  ппллоощщ  вв  ккооммппллееккссеенн  ттъъррггооввссккии  ццееннттъърр  ((ММООЛЛ))  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  

ггрр..  РРууссее  ппрреезз  ппееррииооддаа  ннаа  ппъъррввооттоо  ппооллууггооддииее  ннаа  22001100  гг..  
((ииннжж..  РРууммеенн  ММииххааййллоовв))  

  
ННаассттоояящщиияятт  ммааттееррииаалл  ииммаа  ааннааллииттииччеенн  ххааррааккттеерр  ии  ннее  ссллееддвваа  ддаа  ссее  ттъъллккуувваа  ббееззууссллооввнноо  ккааттоо  ббааззаа  ззаа  
ввззееммааннее  ннаа  рреешшеенниияя,,  ккааккттоо  ии  ззаа  ппррииллааггааннее  ннаа  ссъъддъърржжаащщииттее  ссее  вв  ннееггоо  ддааннннии  ии  ррееззууллттааттии  вв  ддррууггии  
ааннааллииззии  ии  ооццееннккии..  

ООббщщии  ххааррааккттееррииссттииккии  ннаа  ппааззааррннааттаа  ссррееддаа  ззаа  ттъъррггооввссккии  ппллоощщии,,  ррааззппооллоожжееннии  вв  ккооммппллееккссннии  
ттъъррггооввссккии  ццееннттррооввее  ((ММООЛЛ))  ппрреезз  ппъъррввааттаа  ппооллооввииннаа  ннаа  22001100  гг..::  

През първата половина на 2010 г. в България са открити 244 000 кв.м нови модерни търговски площи 
в търговски центрове, което представлява двойно увеличение спрямо предишната година. В резултат 
на този процес отношението на модерна търговска площ към население, при 480 000 кв.м отдаваема 
търговска площ през първото полугодие на годината, е в размер 62 кв.м на 1 000 жители. Последният 
показател към края на 2011 г. се очаква да бъде в размер на 105 кв.м, при изградени над 810 000 кв.м 
обща отдаваема търговска площ. 

Към момента на извършвания оценъчен анализ градовете София и Варна предлагат две трети от 
наличната модерна търговска площ в България, но към края на 2011 г. това съотношение се очаква да 
бъде около 48%, което индикира задълбочаване процеса на децентрализация при изграждането и въ-
веждането в експлоатация на търговски площи в комплексни търговски центрове. 

Повсеместно за търговските площи се отчита плавен спад в нивата, като тенденцията за намаляване 
на средните годишни наемни нива при търговските центрове и търговските улици е най-силно изразе-
на в по-малките областни градове. През първата половина на 2010 г. средният годишен наем в изгра-
дените и работещи търговски центрове в София е около 260 €/кв.м, а за другите пет големи града в 
страната - средно 185 €/кв.м. При тези наемни стойности средната доходност (инвестиционна възвръ-
щаемост) за капиталовложения в търговски обекти (търговски площи) в комплексни търговски цент-
рове е 9.50% - 9.75% и съответно 9.00% - 9.50% за търговски обекти (търговски площи), разположени 
по главни търговски улици. 

Съществуващия пазар за недвижими имоти, в частност на търговски обекти, се характеризира с деба-
лансирано съотношение между пазарно предлагане и търсене на недвижими имоти със засилващ се 
превес на предлагането при слабо търсене и обща тенденция за задържане развитието на инвести-
ционните интереси към този сегмент от пазара, ориентирани предимно към закупуване или наемане 
на съществуващи обекти и по-ограничено към изграждане на подобни обекти в ново строителство. В 
този аспект все по-изразително се очертават и следните тенденции: 

• Визирания по-горе дисбаланс между търсене и предлагане ще се запази като резултат от високата 
инвестиционна активност в сегмента, развила се през последните пет години. 

• Усвояването на новопостроените свободни площи и на тези в процес на строеж ще отнеме на биз-
неса около 30 месеца, при условие че темповете на усвояване на новите площи през 2011 - 2013 г. 
достигнат до тези от периода 2007 - 2008 г. 

• Ще продължи повишаването на незаетостта в търговски и бизнес сгради, разположени в райони с 
недобре обезпечена транспортна осигуреност.  

• В бъдещите си планове инвеститорите ще се съобразят с плановете за инфраструктурно развитие 
на района на инвестицията, с цел предоставяне на по-атрактивен продукт на крайния клиент. 

• Ще продължи тенденцията на релокация на наемателите с цел оптимизация на разходите за наем. 

ССппееццииффииччннии  ххааррааккттееррииссттииккии  ннаа  ппааззааррннааттаа  ссррееддаа  ззаа  ттъъррггооввссккии  ппллоощщии  вв  ккооммппллееккссннии  ттъъррггооввссккии  
ццееннттррооввее  ии  ппоо  ггллааввннии  ттъъррггооввссккии  ууллиицции  вв  ггрр..  РРууссее  ппрреезз  ппъъррввааттаа  ппооллооввииннаа  ннаа  22001100  гг..::  

През периода на първото полугодие на 2010 г. в гр. Русе няма въведени в експлоатация и опериращи 
комплексни търговски центрове.  

През същия период в процес на изграждане, в т.ч. в етап на предстоящо приключване на строежите и 
въвеждане в експлоатация са пет реализиращи се инвестиционни разработки (проекти) със следните 
параметри: 
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терен РЗП Търговска
1 Danube Mall 9 100 31 000 16 660 15 000 000 завършен строеж
2 Mega Mall Russe 48 000 18 000 30 000 000 въведен в експлоатация
3 Galleria Russe 34 400 119 410 38 270 спрян строеж
4 Grand Plaza 36 000 140 000 37 500 70 000 000 предстоящо завършване
5 Mall Russe 60 000 55 000 35 800 85 000 000 въведен в експлоатация

274 000 107 960 200 000 000

729.93 €/кв.м (РЗП)
1 852.54 €/кв.м (търг. площ)

Инвестиция 
(€)

Технико - икономически параметри на търговските центрове в гр. Русе

№ Mall

Комплексни търговските центрове (Mall) в гр. Русе

площ (кв.м)
статус

Статистически данни за търговски площи в МОЛ

средна единична стойност на инвестицията

ОБЩО

 
Конкурентната среда при реализацията на тези проекти в съчетание с условията на развиващата се в 
страната икономическа криза поставя инвеститорите в условия на агресивно търсене на потенциални 
наематели и прилагане на специфични офертни условия за тяхното привличане, които поради конфи-
денциалната им същност нямат широка публична представителност и не намират място в обичайната 
брокерска дейност и свързаната с нея информация на регионалния пазар за недвижими имоти. 

В алтернативен план на слабо развития, но очертаващо се силно конкурентен пазар за наеми на тър-
говски площи в комплексни търговски центрове (МОЛ) в гр. Русе, предлагането на търговски площи 
позиционирани по главни търговски улици значително превишава търсенето, което от своя страна ре-
зултира и във вторично задържане на редица обекти като офертни позиции без да се реализират сдел-
ки с тях поради нежелание на собственици и агенти да ревизират обявените цени и поради изчакване 
на по-добри1 оферти от страна на потенциалните наематели. Индикация за ценовите нива на месечни 
наемни стойности в този сегмент от пазара за недвижими имоти може да се получи от предствения 
по-долу сравнителен анализ: 

площ
(кв.м) общо (€) един. (€/кв.м)

1  магазин до Халите на 2 нива (370+250) кв.м 570 3 000 5.27
2  магазин на ул. Александровска на 3 нива (170+160+130) кв.м 330 2 500 7.58
3  магазин до хотел Космополитен 89 2 050 23.04
4  магазин на ул. Александровска 97 (детски магазин Kenvelo) 120 2 000 16.67
5  магазин (ъглов) на две търговски улици 180 1 800 10.00
6  магазин (нов) на 2 нива 204 1 500 7.36
7  магазин на площад 100 1 500 15.00
8  магазин (Арт галерия - луксозно изпълнение) 250 1 500 6.00
9  магазин на ул. Александровска (след оснoвен ремонт) 85 2 000 23.53
10  магазин на главна търговска улица с лице и два входа 147 2 000 13.61

 средно 12.81
ОБЩО 2 075 19 850 9.57

5.57
5

10
0.418

78.53%
1.44

14.25 €/кв.м

 www.olimpiaeood.bazar.bg
 www.olimpiaeood.bazar.bg

 www.olimpiaeood.bazar.bg
 www.ini.bazar.bg
 www.diamond.bazar.bg
 www.imotisiana.com

 www.elativ.bazar.bg
 www.elativ.bazar.bg
 www.ilaneimoti.bazar.bg

месечен наем

средна стойност на абсолютните отклонения от средната стойност на резултатите
брой резултати над средната стойност
брой на анализираните случаи (позиции)
надеждност на средния резултат 
вероятност за точност на средния резултат

търговски обекти на главни търговски улици в централната 
част на гр. Русе№

Сравнителни стойности за месечен наем на търговски площи в централната част на гр. Русе (Q4 2009 - Q2 2010)

източник на информация 
(агенция за недв. имоти)

 www.imoti7000.com

корекция за нормализиране на средния резултат
нормализирана стойност на средния резултат / приложима сравнителна стойност  
                                                 
1  по отношение на качество и цена при отчитане на близката перспектива за промяна в регионалния пазар вследтсвие на 

въвеждането в експлоатация на значими по количество свободни и качествени търговски площи в комплексни търговски 
центрове (МОЛ); 
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А 

Тпр Тб 

Т = Тпр + Тб 

Тпр 
Т А (забавено) = х 100 % 

t (време) 

Нормално физическо 
овехтяване 

Тпр 
Т 

1 
2 ( + х Тпр 

Т ) 

забавено ускорено 

ППррииллоожжииммаа  ооццееннъъччннаа  ммееттооддииккаа  ззаа  ооппррееддеелляяннее  ннаа  ииннддииккааттииввннаа  ппааззааррннаа  ссттооййнноосстт  ((ссппррааввееддллиивваа  
ппааззааррннаа  ссттооййнноосстт))  ннаа  ммеессееччнниияя  ннааеемм  ззаа  ттъъррггооввссккаа  ппллоощщ::  

Приложимата оценъчна методика се основава върху пазарни2 принципи, ориентирани към съчетано 
използване на сравнителен и разходно - инвестиционен подход за анализ на пазарна ценност на наем-
ни права върху търговска площ, което в конкретиката на разглеждания случай се базира върху из-
ползването на представените по-долу специфични работни приемания и хипотези: 

• сравнителна пазарна стойност на наема за отдаваната площ се формира от средното ценово равни-
ще на наемните стойности за обекти с идентично или подобно функционално предназначение чрез 
набор от корективни мултипликатори (коефициенти), отчитащи разликите между типичността на 
масовия съпоставителен модел и специфичните особености на оценявания обект; 

• очакваният срок за успешна реализация на наемна сделка с отдаваната площ в нормално ликвид-
ните пазарни условия на нейната вакантност и при отчитане на формирания, по логиката на пред-
ходното приемане, ценови индикатор за потенциална офертна позиция на наемната стойност, се 
приема в съответствие със средните срокове за реализация на наемни сделки в района, т.е. период 
с продължителност от 6 месеца; 

• номиналната лихвена ставка за определяне на пропуснати ползи от алтернативни инвестиционни 
интереси за визирания по-горе срок на отложена транзакция се приема в размера на законната 
мораторна лихва при забава и отлагане на парични вземания (лихвена ставка, формирана на база 
основен лихвен процент на БНБ и нормативно разрешен допуск за рискова надбавка от 10% върху 
приетия лихвен базис); 

• възможни разходи, които може да се приспаднат при формиране на сравнителната индикативна 
месечна наемна цена за отдаваната площ, изразяваща се като нормално - ликвидна пазарна наемна 
стойност, се приемат в размер на 1.50% от стойността на ценовия базис и се свързват с мероприя-
тия, имащи отношение към оптимизиране на условията по осъществяване на наемната сделка; 

• приложимата инвестиционно изискуема пазарна стойност за наема на отдаваната площ се форми-
ра като стойност на дохода, обезпечаващ нормалната инвестиционна възвръщаемост по текущата 
пазарна стойност на капитала, съответстващ на нейното създаване; 

• пазарната стойност на сградното застрояване се определя на база сравнение с предварително ана-
лизирани пазарни еталони за строителство на подобни по предназначение обекти, ориентирани 
като единична стойност за 1 кв.м разгъната застроена площ3, като в конкретния случай, сравни-
телните данни за пазарната стойност на сградното застрояване, съдържащо отдаваната под наем 
площ, са приети в съответствие с представения по-горе анализ за определяне на сравнителна па-
зарна стойност на разходите за изграждане на комплексни търговски центрове (МОЛ) в гр. Русе; 

• сравнително кратките срокове за реализация на строителната разработка по сградното застрояване 
позволяват отчитането на разходите по финансиране на инвестиционния процес да се извърши по 
линейна схема с регулярни и равни по стойност месечни плащания при еквивалентна възвръ-
щаемост на мораторната лихва с оглед отчитане инвестиционната алтернативност на извършва-
ното капиталовложение спрямо равностойно такова във финансовия сектор на икономиката; 

• брутната стойност на разходите за създаване на застроява-
не се редуцира с отчисления за нормално физическо овех-
тяване по представената схема за амортизация на сложни 
технически системи от затворен тип, която определя общо-
то техническо състояние на носещата конструкция и винку-
лираните с нея архитектурно - строителни системи и еле-
менти, отчитайки характера и сроковете на тяхната проект-
но предвидена и очаквана бъдеща експлоатация, до изчерп-
ване на нормалните им работни функции и достигане на 
състояние, налагащо реновация чрез ремонт и саниране; 

• брутната стойност на разходите за създаване се редуцира с допълнителни отчисления за морално 
овехтяване, което отчита функционалността на сградното застрояване по отношение на неговото 
експлоатационно предназначение и годност за съчетаване на алтернативни дейности, както и за 

                                                 
2  които не са обвързани и респективно - не съобразяват регулации, произтичащи от нормативни изисквания, свързани с вида 

на вещните права, техния собственик и правните възможности за тяхното упражняване; 
3 определена в съответствие с регулациите на БДС 163-86 и дефинициите на § 5 от ДР на ЗУТ; 
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различия между текущо действащата нормативна база в проектирането и строителното изпълне-
ние и тази, която е била актуална за времето на неговото реално изграждане; 

• пазарната стойност на правото на строеж се приема в размера на максимално допустимия ценови 
ограничител, формиран върху логическата предпоставка за невъзможност стойността на правото 
на строеж да надвишава стойността на прилежащия поземлен имот; 

• нормалната инвестиционна възвръщаемост на капитала, вложен в сградното застрояване съдържа-
що отдаваната под наем полезна площ, се приема еквивалентна на пазарната норма за възвръ-
щаемост при всички рискове на имотна инвестиция в идентично по функционално предназначение 
и режим на ползване сградно застрояване, съгласно предствените по-долу статистически данни:  

Норма на инвестиционна възвръщаемост  

 
• крайният резултат за търсената справедлива пазарна стойност на месечния наем за отдаваната под 

наем площ, се формира като претеглено заключение, по степен на пазарна позиция за приложи-
мост на използваните оценъчни методи и при налагане на разумен баланс в очакванията за разпре-
делена тежест на резултатите, ориентирана към максимално удовлетворяване регулациите на 
приетия стандарт за справедлива пазарна стойност4. 

ООццееннъъччеенн  ааннааллиизз  ззаа  ооппррееддеелляяннее  ннаа  ииннддииккааттииввннаа  ееддииннииччннаа  ппааззааррннаа  ссттооййнноосстт  ((ссппррааввееддллиивваа  
ппааззааррннаа  ссттооййнноосстт))  ннаа  ммеессееччеенн  ннааеемм  ззаа  ттъъррггооввссккии  ппллоощщии  оотт  ккооммппллееккссннии  ттъъррггооввссккии  ццееннттррооввее,,  
ннааххооддяящщии  ссее  вв  ггрр..  РРууссее  ппрреезз  ппъъррввааттаа  ппооллооввииннаа  ннаа  22001100  гг..::    

Конкретните анализи, свързани с определянето на индикативна единична пазарна стойност (спра-
ведлива пазарна стойност) на месечен наем за търговска площ в комплексен търговски център (МОЛ) 
в гр. Русе, са съобразени с изложената по-горе оценъчна методика и заедно с изведените в тях резул-
тати, са представени в приложените по-долу таблици: 

стойност мярка
14.25            €/кв.м

6.00 мес.
10.20% %
0.9505 -

0.25              €/кв.м
( R 1 ) 13.30            €/кв.м

Оценъчни анализи за определяне на справедлива пазарна стойност за месечен наем на търговски площи от 
комплексни търговски центрове в гр. Русе (приложима като средна величина за периода Q4 2009 - Q2 2010)

Пазарно - сравнителна стойност за наем на 1 кв.м търговска площ
Елементи и параметри на оценъчния анализ

месечна наемна стойност за сравнима полезна площ  
очакван срок за нормална реализация на наемна сделка
мораторна лихва за пропуснати ползи от отлагане на сделката спрямо момента на оценка
дисконтов фактор за мораторната лихва и предвидения срок за реализация на сделка
разходи по подготовка и осъществяване на наемна сделка (1.50% от приетия ценови базис)
индикативна месечна наемнастойност за 1 кв.м оценявана търговска площ

 
 

  
 

                                                 
4 най-вероятната цена, на която разумно може да се очаква възмездно прехвърляне на същите права чрез частен договор 

към текущия момент на оценка в условията на развит и конкурентен пазар допускайки наличието на:   
• типично мотивирани и разумно аргументирани страни по сделката, които при отсъствие на взаимна обвързаност и 

непреодолим конфликт на интереси, действат благоразумно и информирано по начин, който считат за тяхна най-добра 
полза;  

• достатъчен срок от време за офериране на очакваната сделката с пренебрегване на проявените интереси от 
специфични участници в пазара, ръководени от крайни цели и/или скрити стимули, различни от тези, които биха се 
породили от разбирането за най-добро и ефективно ползване на правата - предмет на сделка;  

• ефективна парична възмездност по сделката, обединяваща нормалните съображения на страните за пазарна ценност 
на оценяваните права, незасегната от каквито и да е отстъпки за която и да е от тях. 
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Оценъчни анализи за определяне на справедлива пазарна стойност за месечен наем на търговски площи от 
комплексни търговски центрове в гр. Русе (приложима като средна величина за периода Q4 2009 - Q2 2010) 

 
 

стойност мярка
729.93              €/кв.м

36.00 мес.
119.81              €/кв.м
88.35                €/кв.м

818.28              €/кв.м
75.00 год.
75.00 год.
0.00% %

-                   €/кв.м
4.09                  €/кв.м

814.19              €/кв.м
91.67                €/кв.м

905.86              €/кв.м
90.59                €/кв.м

996.45              €/кв.м
9.75% %
10.2564 -
15.00% %
45.00% %

183.51              €/кв.м
229.39              €/кв.м

100.00% %
( R 2 ) 16.25                €/кв.м

стойност (€/кв.м) тежест (%)
( R 1 ) 13.30 40.00%
( R 2 ) 16.25                60.00%

( FRV ) 15.10                100.00%

пазарно - сравнителна стойност за наем на оценявана търговска площ
пазарно  - инвестиционна стойност за наем на оценявана търговска площ
единична справедлива пазарна стойност за наем на оценяваната площ

очаквана годишна натовареност на оценяваната площ при отдаване под наем
индикативна месечна наемна стойност за 1 кв.м оценявана търговска площ

Справедлива пазарна стойност за наем на 1 кв.м оценявана търговска площ
Основание за приложената ценова индикация на очаквания пазарен наем

годишна стойност на очаквания брутен доход от наеми за оценяваната площ

нормално изискуема инвестиционна печалба
индикативна пазарна стойност на сградното застрояване
норма на възвръщаемост при всички рискове на инвестицията в имотно застрояване 
доходен мултипликатор за вечна рента на паричния поток от очаквани наеми
рисков фактор за оценка на вероятността от непостигане на пълна наемна ефективност
относителен дял на основна полезна площ в сградното застрояване

ед. пазарна стойност на амортизирани разходи за създаване или подмяна на сградното застрояване
единична пазарна стойност на права върху терен (при средна цена на вакантни терени 275 €/кв.м)
вещева пазарна стойност на сградното застрояване

годишна стойност на очаквания нетен доход от наеми за оценяваната площ

очакван срок за бъдеща експлоатация на сградното застрояване
норма на достигнато нормално физическо овехтяване
отчисление за нормално физическо овехтяване
отчисление за морално овехтяване

бъдеща стойност на разходите по финансиране на строителния процес
сегашна стойност на разходите по финансиране на строителния процес
брутна текуща стойност на разходите за създаване или подмяна
обичаен срок за нормална експлоатация на сградното застрояване

Пазарно - инвестиционна стойност за наем на 1 кв.м търговска площ
Елементи и параметри на оценъчния анализ

общи разходи за строително изпълнение по текущи цени
нормален срок за реализация на строителното изпълнение (комплексно)

  
През първото полугодие на 2010 г. средната единична наемна стойност за търговска площ в комплек-
сен търговски център (МОЛ) в гр. Русе, при отчитане  условията на съществуващата пазарна среда, 
би могла да бъде 15.10 €/кв.м, а средната единична наемна стойност за обслужваща полезна площ (в 
т.ч. площ за паркиране на превозни средства, без комуникационна площ за хоризонтално и верти-
кално придвижване на хора, превозни средства и товари), при отчитане на съотношението между 
средните стойности на инвестицията отнесени към разгъната застроена площ и съответно към търгов-
ска площ, би могла да бъде 5.95 €/кв.м. 

Изведените по-горе единични стойности за пазарен месечен наем имат характера на чиста наемна 
стойност и не включват косвени данъци, наем на мебелировка и оборудване, както и текущи консу-
мативни разходи по ползването и разходи за поддръжка на общи части. 

Изменението на нормално очакваната пазарна наемна стойност за търговска площ в комплексен тър-
говски център (МОЛ) в гр. Русе през периода Q4 2009 - Q2 2010 се определя в по аналогия с данните 
за среден годишен наем в опериращи търговски центрове (източник: Райфайзен Имоти), както следва:       

изменение на наемни стойноти за търговски площи в МОЛ в периода Q4 2009 - Q2 2010 -17.78%

Приложими сравнителни пазарни данни за наемни стойности в МОЛ и тяхното изменение

 
 


