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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..  ППллооввддиивв  ккъъмм  ккррааяя  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..  

През 2007 г. прогнозите на бранша за перспективно развитие на търговските площи в комплексни 
търговско - развлекателни центрове (МОЛ) са силно оптимистични. Основната причина за този опти-
мизъм в очакванията е очерталия се икономически растеж на страната през периода 2005 - 2008 г., 
който има силно изразен ефект върху строителния сектор и в частност върху изграждането на ком-
плексни търговско - развлекателни центрове в столицата и областните градове на страната. Характер-
ните показатели, илюстриращи причинността за очакваното развитие в този сегмен на бранша се из-
разяват в следното: 

 България е страна с негативна текуща сметка, т.е. в най-общи линии страната внася повече откол-
кото изнася и това, което балансира потреблението, са външните заеми и чуждестранните 
инвестиции. В този аспект икономиката на страната е силно зависима от притока на външно фи-
нансиране, което през периода 2006 и 2007 г., достига до 23.50% и до 28.26% относителен дял на 
чужди инвестиции в БВП, формиращи основата на икономическия растеж и вливащи се в каналите 
пряко свързани с реалната икономика, каквито са износът на стоки, туризма, инвестициите, 
банковото кредитиране, строителството и пазара на недвижими имоти; 

 Моловете като място за търговия на дребно са изцяло нова търговска концепция за българския па-
зар. Те представляват архитектурно - строителни комплекси, които впечатляват с авангардност и 
нов стил, с хармонично съчетание на атрактивен дизайн и функционалност; 

 България е между страните с най-неразвита търговска индустрия в Европа, както и държава с най-
нисък коефициент за модерна търговска площ в МОЛ на човек от населението (прибл. 12.00 кв.м 
на 1000 жители, към края на 2007 г.) и най-нисък размер на отдаваема търговска площ в МОЛ 
(прибл. 20 270 кв.м); 

 Потреблението на населението, ориентирано към покупки на дребно, също бележи ръст като за 
периода от 2006 до 2008 г. се увеличава последователно с 8.73% и 13.11%, достигайки годишен 
обем от 13.80 млн. € при база от 11.22 млн. € за 2006 г.   

Към края на 2007 г. изградените и въведени в експлоатация комплексни търговско - развлекателни 
центрове в страната са: 

локация МОЛ дата на 
откриване инвеститор инвестиция 

(~ млн.€) РЗП (кв.м) магазини/ 
паркоместа 

 София City Center Sofia 12.05.2006  Equest Balkan Properties 94 млн. € 44 000 100 / 500 
 София Mall of Sofia 09.06.2006  General Electric/Quinlan Private 60 млн. € 73 000 130 / 700 
 София SkyCity Center 19.09.2006  Ван Холдинг 20 млн. € 26 000 106 / 320 
 В. Търново Central Mall 15.09.2006  European Convergence Property Company 29 млн. € 33 000 60 / 315 
 Варна Pfohe Mall 01.12.2007  Люк АДСИЦ 15 млн. € 27 379 62 / 240 

Средните стойности на месечния наем за търговски площи в МОЛ през 2007 г. бележат възходящо 
развитие спрямо данните от предходната година (увеличение с 15.75%) и очертават средносрочен 
тренд на очаван стабилитет със задържане на месечните наеми около ценовите нива на 2007 г. (в т.ч. 
средно 28.75 €/кв.м за гр. София и средно 22.70 €/кв.м за областните градове в страната).  
През периода на 2007 г. перспективите по отношение на пазарната структура са насочени към пови-
шаване броя на моловете, като се очаква да се отворят търговски обекти и в градовете с население 
около 100 хил. жители. Инвеститорите в този сегмент от пазара на недвижими имоти считат, че из-
граждането и управлението на комплексни търговско - развлекателни центрове е добра инвестиция, 
заради голямото търсене на площи под наем от престижни марки за облекла и обувки, заведения, 
вериги за техника и други. В този аспект, моловете предлагат оригинална концепция за пазаруване, 
развлечение и мултифункционалност, в т.ч. създават много работни места и развиват пазара като 
променят начина на живот чрез нова култура на пазаруване, характерна за западноевропейските стан-
дарти. 
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Към края на 2010 г. в България са открити 346 300 кв.м нови модерни търговски площи в търговски 
центрове, спрямо 72 800 кв.м за същия период на предходната година. В резултат на този процес 
отношението на модерна търговска площ към население, при 557 500 кв.м отдаваема търговска площ 
общо за страната, е в размер 73.36 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 около 798 000 кв.м обща отдаваема търговска 
площ. На фона на тази статистика следва да се отбележи, че градовете София и Варна предлагат две 
трети от наличната модерна търговска площ в България, като към края на текущата година това 
съотношение се очаква да бъде около 48%.  

Изведените по-горе данни индикират задълбочаване процеса на децентрализация при изграждането и 
въвеждането в експлоатация на търговски площи в комплексни търговско - развлекателни центрове, 
като паралелно с този ефект повсеместно за търговските площи се отчита и плавен спад в наемите, 
като тенденцията за намаляване на средните годишни наемни нива при търговските центрове и 
търговските улици е най-силно изразена в по-малките областни градове. Към края на 2010 г. средният 
годишен наем в изградените и работещи търговски центрове в София е около 250 €/кв.м (или 20.80 
€/кв.м за месец), а за другите пет големи града в страната - средно 186 €/кв.м (или 15.50 €/кв.м за 
месец). При тези наемни стойности средната доходност (инвестиционна възвръщаемост) за 
капиталовложения в търговски обекти (тър-говски площи) в комплексни търговско - развлекателни 
центрове е 9.50% - 9.75% и съответно 9.00% - 9.50% за търговски обекти (търговски площи), 
разположени по главни търговски улици на големите градове в страната. 

Визираните тенденции за спад в месечните наемни стойности на търговски площи в комплексни 
търговско - развлекателни центрове (аналогични на процесния търговски обект) през периода от 2007 
до 2010 г. могат да се илюстритат чрез представените по-долу сравнителни данни: 

средна месечна стойност на наем (€/кв.м) 
локация на търговските полощи 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
изменение (намаление) 
R(min) спрямо R(max) 

 гр. Пловдив - търговски центрове 24.30 25.00 22.05 18.95 -24.20% 
 гр. Пловдив - главни търговски улици 56.25 54.75 40.65 29.05 -48.36% 
 гр. Варна - търговски центрове 23.95 23.45 20.70 17.80 -25.68% 
 гр. Варна - главни търговски улици 69.20 68.80 45.15 28.40 -58.96% 
 гр. Бургас - търговски центрове 23.40 24.05 21.25 18.25 -24.12% 
 гр. Бургас - главни търговски улици 64.85 61.35 38.35 27.30 -57.90% 
 гр. София - търговски центрове 28.45 28.55 25.20 20.80 -27.15% 
 гр. София - главни търговски улици 86.50 78.85 58.65 44.70 48.32% 

Увеличението на отдаваните под наем търговски площи в комплексни търговско - развлекателни 
центрове, както и динамиката в развитието на този процес през периода 2007 - 2010 г. могат да се 
илюстрират чрез данните за показателя - Насищане на пазара по отношение на отдаванa под наем 
търговскa площ в търговско - развлекателни центрове (GLA), ориентиран към 1000 жители, които за 
нуждите на конкретния анализ са отразени в приложената по-долу таблица: 

GLA  (кв.м/1000 жители) 
локация на търговските полощи 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
изменение (увеличение)  

GLA(max) спрямо GLA(min) 

 гр. Пловдив 1- търговски центрове -  -  59.10 193.30 227.07% 
 гр. София - търговски центрове 47.50 47.50 72.50 132.81 179.60% 
 общо за страната - търговски центрове 12.00 24.83 57.31 73.36 511.33% 

Увеличението на отдаваните под наем търговски площи в комплексни търговско - развлекателни цен-
трове е тъждествено с увеличението на пазарното предлагане в този сегмен на пазара на недвижими 
имоти и до определена степен на насищане балансира пазарното търсене на такива площи, след което 
този процес води до увеличаване на незаетите площи, концентриране на интересите на наемателите 
върху по-значимите и пазарно развили се (установили се) търговско - развлекателни ценрове за смет-
ка на по-малите и новостартиращите проекти за молове, както и до намаление на наемните цени, 
поради намалена ценност на отдаваните под наем търговски площи. 

                                                
1  в периода 2007 - 2010 г., в гр. Пловдив функционират следните комплексни търговско - развлекателни центрове: 

МОЛ официално 
откриване  инвеститор инвестиция 

(~ млн.€) РЗП (кв.м) Търговска 
площ (кв.м) 

МОЛ Пловдив 19.03.2009 RESB / Quinlan Private, GE Real Estate  50 млн. € 51 000 22 000 
Галерия Пловдив 15.04.2010 European Convergence Property Company 60 млн. € 127 000 50 000 
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За нуждите на конкретния анализ, справедливата пазарна наемна стойност за 1 кв.м търговска площ 
от комплексен търговско - развлекателен център на територията на гр. Пловдив се определя на база 
оценъчна методика, ориентирана към съчетано използване на сравнителен и разходно - инвестицио-
нен подход за анализ на пазарна ценност за наемни права, която е подробно описана в публикувания 
вече материал с наименование „Анализ за определяне на индикативна наемна стойност за 
месечен наем на търговска площ в комплексен търговско - развлекателен център (МОЛ) на 
територията на гр. Русе към края на 2010 г.”. Извършените изчисления и изведените резултати са 
представени в приложените по-долу таблици: 

стойност мярка
18.95               €/кв.м

6.00 мес.
10.25% %
0.9502 -

0.30                 €/кв.м
( R 1 ) 17.71               €/кв.м

стойност мярка
730.00                 €/кв.м

36.00 мес.
120.47                 €/кв.м

88.70                   €/кв.м
818.70                 €/кв.м

75.00 год.
75.00 год.
0.00% %

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

818.70                 €/кв.м
125.00                 €/кв.м
943.70                 €/кв.м

94.37                   €/кв.м
1 038.07              €/кв.м

9.75% %
10.2564 -
10.00% %
45.00% %

202.42                 €/кв.м
253.03                 €/кв.м

100.00% %
( R 2 ) 18.98                   €/кв.м

стойност (€/кв.м) тежест (%)
( R 1 ) 17.71 40.00%
( R 2 ) 18.98                   60.00%

( FRV ) 18.50                   100.00%

индикативна месечна наемнастойност за 1 кв.м оценявана търговска площ

вещева пазарна стойност на сградното застрояване

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)

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)

Оценъчни анализи за определяне на справедлива пазарна стойност за месечен наем на търговски площи от    
комплексни търговскo - развлекателни центрове в гр. Пловдив 

(приложима като средна величина към текуща дата на оценката 31.12.2010 г.)

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

месечна наемна стойност за сравнима полезна площ  

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
очакван срок за бъдеща експлоатация на сградното застрояване
норма на достигнато нормално физическо овехтяване
отчисление за нормално физическо овехтяване
отчисление за морално овехтяване
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 375 €/кв.м)

годишна стойност на очаквания нетен доход от наеми за оценяваната площ
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

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

 

 

 

  
Изведената единични стойност за пазарен месечен наем има характера на чиста наемна стойност и не 
включва косвени данъци, наем на мебелировка и оборудване, както и текущи консумативни разходи 
по ползването и разходи за поддръжка на общи части. 
В обичайната практика наемните цени в комплексните търговско - развлекателни центрове са дифе-
ренцирани по местоположение2, мащабност на площите върху които се прилагат, функционално 
предназначение3, вътрешна наситеност с търговски обекти, представляващи нормално приемлива 
конкурентна среда за отдаваните под наем търговски площи и дългосрочност на договорите за 
тяхното отдаване под наем. Съчетаването и отчитането на гореизброените фактори е индивидуално за 

                                                
2  съобразно зониране в обемно-планировъчното разпределение на сградата, сързано с атрактивност на локацията от гледна 

точка на видимост и достъпност от клиентопотока на търговския център; 
3  съобразно предвиденото по проект отреждане за ползването на обособените площи в търговския център; 
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всеки един търговско - развлекателен център и зависи от политиките и тактическите действия по 
осъществяване стретегията за неговото управление от страна на специализираната мениджърска 
организация, която я осъществява. В този смисъл варирането на наемните цени за различните търгов-
ски обекти в един търговско - развлекателен център спрямо средната наемна цена за този център е 
различно и слабо приложимо за други търговски центрове. 
Като общо правило се установява практиката, че наемите за търговските площи в комплексните 
търговско - развлекателни центрове са най-високи за така наречените „топ - локации” (партерно ниво 
и/или специфични зони с висока концентрация на клиентопотока) и съответно най-ниски за така 
наречените „котва - локации”, които представляват обособени зони с мащабни търговски площи (над 
1 500 кв.м) за разполагане на хипермаркети, кина, зали за спорт и др. атракциони.  
Извършените проучвания, свързани с варирането на отделни наеми за търговски площи в някои фун-
кциониращи комплексни търговско - развлекателни центрове в страната спрямо техните средни наем-
ни стойности, в зависимост от местоположението им в рамките на съдържащия ги търговски център, 
резултират в предствените по-долу индикативни данни: 
1) за търговски площи в комплексни търговско - развлекателни центрове  + 22.70% 

на територията на гр. София                - 15.25% 
2) за търговски площи в комплексни търговско - развлекателни центрове  + 21.05% 

на територията на градове с население от 200 000 до 400 000 жители   - 27.35% 
3) за търговски площи в комплексни търговско - развлекателни центрове  + 25.05% 

на територията на градове с население до 200 000 жители      - 31.85% 
 


