
 
ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРЕН НАЕМ 
 
 
Обект/и на оценката: 
 

Права върху недвижимо имущество, съставляващо: 
 

1. Помещение в югозападна част на сграда 
73626.504.638.17 с площ 11 619 кв.м. 

2. Помещение в югоизточната част на сграда 
73626.504.637.48 с площ 3 260 кв.м. 

3. Помещение в северозападната част на сграда 
73626.504.638.24 с площ 2 800 кв.м. 

4. Помещение в източната част на сграда 
73626.504.637.40 с площ 856 кв.м. 

5. Помещение в северозападната част на сграда 
73626.504.637.40 с площ 60 кв.м. 
 

Местонахождение: гр. Търговище, бул. „Александър Стамболийски“ №31 
 
 
 

 
 
 
   

 
Дата на възлагане на 

оценката: 
Дата на огледи на място / 
Ефективна дата на оценка 

Дата на доклада  
 

Пазарна адекватност  
до дата 

 
06.01.2023 06.01.2023 06.01.2023 06.01.2024 

 
 



Обект на оценка:  
Помещения в сгради, с обща ЗП от 18 595 кв.м., находящи се в Търговище, бул.„Александър Стамболийски“ №31 
          към дата: 06/01/2023 г.  

Стр. 2 от 10  
Независим оценител: инж. Николай Николаев 

 
РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОЦЕНКА 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРЕН НАЕМ 
 

Предназначение на доклада: Определяне на пазарна наемна стойност, която да послужи при 
отдаване на обектите под наем чрез търг или при преговори с потенциални наематели.  
Дата на огледа на оценяваните активи: 06/01/2023 
Възложител: „ТЕРЕМ-ХАН КРУМ“ ЕООД, ЕИК 125549851 
Оценявано имущество:  
1.Помещение в югозападна част на сграда 73626.504.638.17 с площ 11 619 кв.м. 
2.Помещение в югоизточната част на сграда 73626.504.637.48 с площ 3 260 кв.м. 
3.Помещение в северозападната част на сграда 73626.504.638.24 с площ 2 800 кв.м. 
4.Помещение в източната част на сграда 73626.504.637.40 с площ 856 кв.м. 
5. Помещение в северозападната част на сграда 73626.504.637.40 с площ 60 кв.м. 
Адрес: гр. Търговище, бул. „Александър Стамболийски“ №31 
Собственик: „ТЕРЕМ-ХАН КРУМ“ ЕООД, ЕИК 125549851 
  

Резултати от оценката: 
курс лв./евро 1.95583

ПАЗАРНА НАЕМНА СТОЙНОСТ  за 1 кв.м. складова площ дата 6.1.2023

Методи /подходи на оценяване Стойност Отн.тегло 

Сравнителна стойност 2.50 лв. 100% 2.50 лв.

ПАЗАРНА НАЕМНА СТОЙНОСТ  за 1 кв.м. складова площ 2.50 лв.                  паз.наем. /лв./
в това число: кв.м.

Помещение в югозападна част на сграда 73626.504.638.17 11619 29 047.50 лв.         
Помещение в югоизточната част на сграда 73626.504.637.48 3260 8 150.00 лв.           

Помещение в северозападната част на сграда 73626.504.638.24 2800 7 000.00 лв.           
Помещение в източната част на сграда 73626.504.637.40 856 2 140.00 лв.           

60 150.00 лв.              
Отдаваема площ - Сгради /кв.м./: 18595.00

Общ пазарен наем /лв./ 46 488 лв.              
Срок на пазарна адекватност: до 06/01/2024 

 
Всички стойности в настоящия оценителски доклад са без ДДС! 

 
Независим оценител 

публичен регистър www.ciab-bg.com  на Камара на независимите оценители /КНОБ/ 
„ИМОТИ КСЕН” ООД Рег. №900500219, с оценител: 

инж.Николай Стефанов Николаев, Рег. № 300100816/2014 за машини и съоръжения, Рег. № 100100740  за недвижими имоти, 
Рег. № 810100425 за земеделски земи и трайни насаждения, Рег. № 500100757 за търговски предприятия и вземания, Рег. № 

400100130 – за оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения 
 
 
 
 
Оценител: 
инж. Николай Ст. Николаев,  
Рег. № 100100740/2009  
за недвижими имоти 



Обект на оценка:  
Помещения в сгради, с обща ЗП от 18 595 кв.м., находящи се в Търговище, бул.„Александър Стамболийски“ №31 
          към дата: 06/01/2023 г.  

Стр. 3 от 10  
Независим оценител: инж. Николай Николаев 

 
I. ДЕФИНИРАНЕ НА ЗАДАНИЕТО ЗА ОЦЕНКА 

 
Определяне пазарен наем на следното оценявано имущество: 
1.Помещение в югозападна част на сграда 73626.504.638.17 с площ 11 619 кв.м. 
2.Помещение в югоизточната част на сграда 73626.504.637.48 с площ 3 260 кв.м. 
3.Помещение в северозападната част на сграда 73626.504.638.24 с площ 2 800 кв.м. 
4.Помещение в източната част на сграда 73626.504.637.40 с площ 856 кв.м. 
5. Помещение в северозападната част на сграда 73626.504.637.40 с площ 60 кв.м. 
Собственик: „ТЕРЕМ-ХАН КРУМ“ ЕООД, ЕИК 125549851 
Административен адрес: гр. Търговище, бул. „Александър Стамболийски“ №31 
Технически параметри

сгради
Сгради етажи констр. ЗП /кв.м./ РЗП
Помещение в югозападна част на 
сграда 73626.504.638.17

1 М 11619.00 кв.м. 11 619.00 кв.м

Помещение в югоизточната част 
на сграда 73626.504.637.48

1 М 3260.00 кв.м. 3 260.00 кв.м

Помещение в северозападната 
част на сграда 73626.504.638.24

1 М 2800.00 кв.м. 2 800.00 кв.м

Помещение в източната част на 
сграда 73626.504.637.40

1 М 856.00 кв.м. 856.00 кв.м

Помещение в северозападната 
част на сграда 73626.504.637.40

1 М 60.00 кв.м. 60.00 кв.м

общо 18 595.00 кв.м 18 595.00 кв.м  
Коментар: Предмет на настоящата оценка е определянето на пазарен наем на части от 
сгради изградени в ПИ с идентификатор 73626.504.637 и ПИ с идентификатор 73626.504.638. 
Документи, използвани при оценката: 

1. Кадастрални справки – 3 броя. 
Предназначение и приложение на оценката: Определяне на пазарна наемна стойност, която 
да послужи при отдаване на обекта под наем чрез търг или при преговори с потенциални 
наематели.  
Дата на оценката /ефективна дата/: Датата, към която се отнася и е валидно становището на 
оценителите за стойността e датата на оглед: 06.01.2023. 
Приложими стандарти за оценяване: Български стандарти за оценяване (БСО), утвърдени от 
Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ на основание 
правомощията си по чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за независимите оценители /ЗНО/, на 
проведеното извънредно делегатско Общо Събрание /ИДОС/ на КНОБ в гр. Шумен на 17-18 
март 2018 г., в сила от 01.06.2018г. 
ЧАСТ ВТОРА, Раздел Първи: Специфики при оценка на недвижими имоти /НИ/ 
База / норма на стойността  на недвижимите имоти (БСО) по т.5.1, стр.25:  
Пазарна стойност - оценената сума, срещу която към датата на оценката обекта/актива би 
трябвало да бъде разменен между желаещ продавач и желаещ купувач в сделка при пазарни 
условия, след подходящ маркетинг, при което всяка от страните е действала информирано, 
благоразумно и без принуда. 



Обект на оценка:  
Помещения в сгради, с обща ЗП от 18 595 кв.м., находящи се в Търговище, бул.„Александър Стамболийски“ №31 
          към дата: 06/01/2023 г.  
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Пазарен наем - оцененият размер на наема, срещу който към датата на оценката 
обекта/актива би трябвало да бъде отдаден под наем между желаещ наемодател и желаещ 
наемател при условията на действителния или предполагаемия договор за наем, в сделка при 
пазарни условия след подходящ маркетинг, при което всяка от страните е действала 
информирано, благоразумно и без принуда. 
Подходи и методи, приложени в процеса на оценяване: 
Оценки на недвижими имоти се извършват в съответствие с БСО чрез прилагането на трите 
основни оценителски подходи и методи на оценка, дефинирани в Част втора, раздел І на БСО 
т.6,  стр.26 : 

 Сравнителен подход 
 Приходен подход 
 Разходен подход 

 
Приложими методи в настоящата оценка 

 Метод на „сравнителната стойност”, който в случая съответства на МЕТОД НА 
СРАВНИМИТЕ НЕКОНТРОЛИРАНИ ЦЕНИ (МСНЦ), съгласно НАРЪЧНИК ПО ТРАНСФЕРНО 
ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, 2008 

Ограничение на отговорността: 
 Оценителите в тази оценка са се позовали изцяло на данни, факти и информация 

осигурена от възложителя и/или собственика на оценяваните активи и от лицата 
присъствали при огледа, като те се считат за достоверни и не са проверявани 
допълнително.  

 Ангажиментът по изготвяне на оценката не включва правен анализ на активите. 
 Настоящата оценка представлява становище на независимите оценители относно 

стойността на обекта за конкретна цел, в определен момент от време и в условията на 
конкретен пазар, изготвена под формата на доклад в писмена форма, подписан и 
подпечатан.  

 Становището на независимите оценители не е задължително за възложителя. 
 Изводите и резултатите в настоящата оценка не следва да се използват извън нейното 

предназначение за целите, на които е възложена. 
 
 

II.ОПИСАНИЕ НА ОЦЕНЯВАНИТЕ АКТИВИ  
 

1. ОПИСАНИЕ НА РАЙОНА 
Недвижимият имот се намира в Западната промишлена зона на гр.Търговище,  

непосредствено след кръстовище на бул. „Александър Стамболийски“ с главен път Е-72 
„София – Варна“, който в този си участък представлява околовръстен път на града. Районът е 
застроен с промишлени сгради. Достъпът до имота се осъщесвява от южната страна на имота, 
от към бул. „Александър Стамболийски“. Имотът е ограден почти от всички страни с масивна 
ограда, а голяма част от незастроения терен е с армирана бетонова настилка. 

Транспортната достъпност е много добра. Екологичната обстановка е с нормални 
показатели. 

 
Развитие на района: напълно развит. 
Транспортна достъпност: добра 
Поддържане: сравнително добро 
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Помещения в сгради, с обща ЗП от 18 595 кв.м., находящи се в Търговище, бул.„Александър Стамболийски“ №31 
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Привлекателност: средно ниво на привлекателност 
Пазарно предлагане за наемане на собственост от оценявания вид:  средно 
Пазарно търсене за наемане на собственост от оценявания вид: средно   

   
GPS Координати: 43°15'11.4"N 26°33'01.6"E 43.253154, 26.550437 

 
 Инженерна инфраструктура на района: 

 Водопровод и канализация    Да 
 Електрификация      Да 
 Газификация       Да 
 Улична мрежа с трайни пътни настилки    Да  

 
 

2. ОПИСАНИЕ НА ОЦЕНЯВАНИТЕ АКТИВИ  
 

СГРАДИ:  
"ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД е правоприемник на Управление “Военно-ремонтни бази и заводи“ 
на Министерство на отбраната, създадено през 1965 г. с решение на Министерски съвет. 
Изградено е като стопанска структура, обединяваща военно-ремонтните заводи на 
Министерство на отбраната и осигуряваща потребностите от ремонт на въоръжение и техника 
на Българската армия. 
 Оценяваните обекти представляват части от производствени и складови сгради, 
строени през 70-те години на ХХ-ти век. Сградите са с масивна стоманобетонова конструкция, 
с подкранови пътища, с естествено осветление от стени и покриви, и големи светли височини. 
До всички сгради са изградени добри транспортни подходи, като настилката е подсилена – 
армирана стоманобетонова, има удобен достъп до бул.“Ал.Стамболийски“, който е участък от 
РП II-74 „Велики Преслав – Търговище – Дралфа“. Обектите са в непосредствена близост и до 
ГП I-4 „София – Варна“. 
  
 
 
 
 
 



Обект на оценка:  
Помещения в сгради, с обща ЗП от 18 595 кв.м., находящи се в Търговище, бул.„Александър Стамболийски“ №31 
          към дата: 06/01/2023 г.  

Стр. 6 от 10  
Независим оценител: инж. Николай Николаев 

 
1. Помещение в югозападна част на сграда 73626.504.638.17 с площ 11 619 кв.м. 

Характеристика на сградата:     

  
Довършителни работи: 

Предназначение и етажност:  
Помещението заема югозападната част на сграда 
73626.504.638.17, цялата с площ от 23 766 кв.м. Сградата е 
със сглобяема стоманобетонова конструкция. Външните 
стени на сградата са стенни панели и тухлени, измазани с 
фасадна мазилка. Светлата височина на помещенията е над 
8м.  
Година на построяване: ок. 1975 г.;  
Конструкция масивна;  
Покрив: плосък, на две нива, с горно осветление 
под – армирана бетонова настилка, стени – стоманобетови 
панели на външни стени, преградни метални плоскости и 
остъкления на битови помещения, таван – виранделови 
греди и стоманобетонови покривни панели с хидро-
изолация.  
Дограма –  метална 

Състояние към 06.01.2023 Сградата е в добро техническо състояние и е оборудвана с 
подемна техника. 

 
 

2. Помещение в югоизточната част на сграда 73626.504.637.48 с площ 3 260 кв.м. 
Характеристика на сградата:     

  
Довършителни работи: 

Предназначение и етажност:  
Помещението е разположено в югоизточната част на сграда 
№73626.504.637.48, цялата с площ от 10 481 кв.м. Сградата е 
със сглобяема стоманобетонова конструкция. Външните 
стени на сградата са стенни панели и тухлени, измазани с фа-
садна мазилка. Светлата височина на помещението е над 8м.  
Година на построяване: ок. 1975 г.;  
Конструкция масивна;  
Покрив: плосък, на две нива, с горно осветление 
 
под – армирана бетонова настилка, стени – стоманобетови 
панели на външни стени, таван – виранделови греди и 
стоманобетонови покривни панели с хидроизолация.  
Дограма –  метална 

Състояние към 06.01.2023 Сградата е в добро техническо състояние и е оборудвана с 
подемна техника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обект на оценка:  
Помещения в сгради, с обща ЗП от 18 595 кв.м., находящи се в Търговище, бул.„Александър Стамболийски“ №31 
          към дата: 06/01/2023 г.  

Стр. 7 от 10  
Независим оценител: инж. Николай Николаев 

 
3. Помещение в северозападната част на сграда 73626.504.638.24 с площ 2 800 кв.м. 

Характеристика на сградата:     
 
 

Довършителни работи: 

Предназначение и етажност:  
Помещението е разположено в северозападната част на 
сграда №73626.504.638.24, цялата с площ от 22 590 кв.м. 
Сградата е със сглобяема стоманобетонова конструкция. 
Външните стени на сградата са стенни панели и тухлени, 
измазани с фасадна мазилка. Светлата височина на 
помещението е над 6 м.  
Година на построяване: ок. 1975 г.;  
Конструкция масивна;  
Покрив: плосък, на две нива, с горно осветление 
под – армирана бетонова настилка, стени – стоманобетови 
панели на външни стени, таван – виранделови греди и 
стоманобетонови покривни панели с хидроизолация.  
Дограма –  метална 

Състояние към 06.01.2023 Сградата е в добро техническо състояние и е оборудвана с 
нова подемна техника. 

 
 

 
4. Помещение в източната част на сграда 73626.504.637.40 с площ 856 кв.м. 

Характеристика на сградата:     

  
Довършителни работи: 

Предназначение и етажност:  
Помещението е разположено в източната част на сграда 
№73626.504.637.40, цялата с площ от 5 241 кв.м. 
Сградата е със сглобяема стоманобетонова конструкция. 
Външните стени на сградата са стенни панели и тухлени, 
измазани с фасадна мазилка. Светлата височина на 
помещението е над 6 м.  
Година на построяване: ок. 1975 г.;  
Конструкция масивна;  
Покрив: плосък, на две нива, с горно осветление 
под – армирана бетонова настилка, стени – стоманобетови 
панели на външни стени, таван – виранделови греди и 
стоманобетонови покривни панели с хидроизолация.  
Дограма –  метална 

Състояние към 06.01.2023 Сградата е в добро техническо състояние и е оборудвана с 
подемна техника. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Обект на оценка:  
Помещения в сгради, с обща ЗП от 18 595 кв.м., находящи се в Търговище, бул.„Александър Стамболийски“ №31 
          към дата: 06/01/2023 г.  

Стр. 8 от 10  
Независим оценител: инж. Николай Николаев 

5. Помещение в северозападната част на сграда 73626.504.637.40 с площ 60 кв.м. 
Характеристика на сградата:     

 
Довършителни работи: 

Предназначение и етажност:  
Помещението е разположено в северозападната част на 
сграда №73626.504.637.40, цялата с площ от 5 241 кв.м. 
Сградата е със сглобяема стоманобетонова конструкция. 
Външните стени на сградата са стенни панели и тухлени, 
измазани с фасадна мазилка. Светлата височина на 
помещението е над 6 м.  
Година на построяване: ок. 1975 г.;  
Конструкция масивна;  
Покрив: плосък, на две нива, с горно осветление 
под – армирана бетонова настилка, стени – стоманобетови 
панели на външни стени, таван – виранделови греди и 
стоманобетонови покривни панели с хидроизолация.  
Дограма –  метална 

Състояние към 06.01.2023 Сградата е в добро техническо състояние. 
 
 

III.ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ 
 

Метод на “сравнителната стойност“ 
Сравнимите имоти са избрани от актуални оферти от Агенции за недвижими имоти. 
Избраните имоти са с най-близки пазарни характеристики до оценявания имот.   
Метод  на “Сравнителната  стойност”

Предлаг.
цена:

РЗП
Цена на 

кв.м.
Коеф.

1 900.00 €    1370 кв.м 1.39 € -0.03
0.05

0.00

0.10

0.12

1.12 1.55 €                  
https://w w w .imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=2q1669
97029589849&slink=8szru8&f1=1

* оферти  НАЕМ  Коригирана пазарна цена
 на 1 кв.м.:

Дава  под наем ПРОМ. ПОМЕЩЕНИЕ 1900 EUR (2.77 EUR/кв.м) Местоположение: 
гра д Търговище Район: Промишлена зона Данни: Квадратура: 685 кв.м 
Допълнителна  информация: Агенция за недвижими имоти Globa lEs ta te дава  под 
наем промишлена  сгра да от 685 кв.м. на 2 етажа с административна  ча ст. 
Обектът е подходящ за търговска дейност, скла д и др. Има ТИР достъп, ток и 
вода . ЦЕНАТА Е БЕЗ ДДС! Продава ч: 0885363263 публикувана  в 16:48 часа на 16 
декември, 2022 год.

За Местоположение
Технически условия
Инфраструктура / ВиК,Ел, ТЕЦ, Газ, 
достъп
Индивид х-ки /лице, етаж, физ. съст., 
площ, подобрения/
ОБЩ Корек к-т

 
204.52 €       100 кв.м 2.05 € -0.03

-0.05

0.00

-0.03

-0.11
0.89 1.82 €                  

https://w w w .imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=2o1673
34963493133&slink=8szru8&f1=1#

Дава под наем СКЛАД 400 лв. (4 лв./кв.м) Местоположение: град Търговище 
Район: Промишлена зона Данни: Квадратура: 100 кв.м Допълнителна 
информация: Агенция за недвижими имоти GlobalEstate дава под наем СКЛАД 
с площ 100 кв.м. Има ТИР достъп, рампа, ток, вода и СОТ. Подходящ за 
всякакъв вид търговски или складови дейности. Продавач: 0885363263 
публикувана в 13:20 часа на 10 януари, 2023 год.

За Местоположение
Технически условия
Инфраструктура / ВиК,Ел, ТЕЦ, Газ, 
достъп
Индивид х-ки /лице, етаж, физ. съст., 
площ, подобрения/
ОБЩ Корек к-т

 
409.03 €       300 кв.м 1.36 € -0.02

0.10

0.00

0.05

0.13
1.13 1.54 €                  

https://w w w .imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=2o1512
46172996050&slink=8szru8&f1=1

Дава под наем СКЛАД 800 лв. (2.66 лв./кв.м) Местоположение: град 
Търговище Район: Промишлена зона Данни: Квадратура: 300 кв.м 
Допълнителна информация: Агенция за недвижими имоти GlobalEstate дава 
под наем сграда - столова 300 кв.м. в промишлената част на града. ТОК, 
ВОДА, ГАЗ, ТИР достъп. Продавач: 0885363263 публикувана в 16:52 часа на 4 
януари, 2023 год.

За Местоположение
Технически условия
Инфраструктура / ВиК,Ел, ТЕЦ, Газ, 
достъп
Индивид х-ки /лице, етаж, физ. съст., 
площ, подобрения/
ОБЩ Корек к-т

 
450.00 €       365 кв.м 1.23 € -0.02

0.05

0.00

0.05

0.08
1.08 1.33 €                  

https://w w w .imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=2q1512
46269221269&slink=8szru8&f1=1

Инфраструктура / ВиК,Ел, ТЕЦ, Газ, 
достъп
Индивид х-ки /лице, етаж, физ. съст., 
площ, подобрения/

За Местоположение
Технически условия

ОБЩ Корек к-т

Дава под наем ПРОМ. ПОМЕЩЕНИЕ 450 EUR (1.23 EUR/кв.м) Местоположение: 
град Търговище Район: Промишлена зона Данни: Квадратура: 365 кв.м 
Допълнителна информация: Агенция за недвижими имоти GlobalEstate отдава 
под наем Производствен цех - 365 кв.м. ТОК, ВИК, ГАЗ, ТИР достъп. Цената е 
без ДДС. Продавач: 0885363263 публикувана в 15:46 часа на 21 декември, 
2022 год.

 



Обект на оценка:  
Помещения в сгради, с обща ЗП от 18 595 кв.м., находящи се в Търговище, бул.„Александър Стамболийски“ №31 
          към дата: 06/01/2023 г.  
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680.02 €       700 кв.м 0.97 € 0.05
0.10

0.00

0.10

0.25

1.25 1.21 €                  
https://w w w .imot.bg/pcgi/printdet.cgi?id=2q15494561
0262955

средно 567 кв.м 1.40 €         на кв.м.

1.07 1.49 €

Срок за реализиране на сделка в месеци 6 отбив за оферти 0.900

Дисконтов процент/годишен- ОЛП+10% 1.42% 10.00% отбив за сделка 0.9514

Приет наем за оценката на кв.м. 1.28 € 2.50 лв

Коригирана средна офертна стойност

Дава  под наем ПРОМ. ПОМЕЩЕНИЕ 1330 лв. (1.9 лв./кв.м) Местоположение: гра д 
Търговище Район: Промишлена  зона Данни: Ква дратура: 700 кв.м Ета ж: 1-ви от 1 
Допълнителна  информация: Част от промишлено помещение, цялото от около 
1000 кв.м. Частта, която се отдава  е с площ 700 кв.м. Има санитарен възел, ток и 
вода . Продавач: 0601/617-87 публикувана в 15:58 часа на 10 януари, 2023 год.

За Местоположение
Технически условия
Инфраструктура / ВиК,Ел, ТЕЦ, Газ, 
достъп
Индивид х-ки /лице, етаж, физ. съст., 
площ, подобрения/

ОБЩ Корек к-т

 
При отдаване под наем за складове ЗП /кв.м./ РЗП/кв.м./

Пазарен 
наем:

Помещение в югозападна част на сграда 73626.504.638.17 1.00 11619 11619 14 852 € 29 048 лв.
Помещение в югоизточната част на сграда 73626.504.637.48 1.00 3260 3260 4 167 € 8 150 лв.
Помещение в северозападната част на сграда 73626.504.638.24 1.00 2800 2800 3 579 € 7 000 лв.
Помещение в източната част на сграда 73626.504.637.40 1.00 856 856 1 094 € 2 140 лв.
Помещение в северозападната част на сграда 73626.504.637.40 1.00 60 60 77 € 150 лв.

Общо наем 23 769 € 46 488 лв.

Коеф.на паз. 
съответствие

 
Коментар: 

 Възможност за отдаване под наем: слаба до средна настояща активност на пазара за 
наемане на подобни имоти; 
 Атрактивност, ликвидност, пазарна адекватност: средно ниво на привлекателност; 
 Алтернативно използване: за друг вид складова или производствена дейност. 

 
 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА СТОЙНОСТТА 
курс лв./евро 1.95583

ПАЗАРНА НАЕМНА СТОЙНОСТ  за 1 кв.м. складова площ дата 6.1.2023

Методи /подходи на оценяване Стойност Отн.тегло 

Сравнителна стойност 2.50 лв. 100% 2.50 лв.

ПАЗАРНА НАЕМНА СТОЙНОСТ  за 1 кв.м. складова площ 2.50 лв.                  паз.наем. /лв./
в това число: кв.м.

Помещение в югозападна част на сграда 73626.504.638.17 11619 29 047.50 лв.         
Помещение в югоизточната част на сграда 73626.504.637.48 3260 8 150.00 лв.           

Помещение в северозападната част на сграда 73626.504.638.24 2800 7 000.00 лв.           
Помещение в източната част на сграда 73626.504.637.40 856 2 140.00 лв.           

60 150.00 лв.              
Отдаваема площ - Сгради /кв.м./: 18595.00

Общ пазарен наем /лв./ 46 488 лв.              
 

Всички стойности в настоящия оценителски доклад са без ДДС! 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОЦЕНИТЕЛ 
по чл. 21 от Закон за независимите оценители /ДВ бр. 98/2008 

Декларирам, че: 
1. Не съм свързано лице с Възложителя по смисъла на § 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс; 
2. Не съм свързано лице със собственика или ползвателя на обекта на оценката по смисъла на § 1, т. 3 
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; 



Обект на оценка:  
Помещения в сгради, с обща ЗП от 18 595 кв.м., находящи се в Търговище, бул.„Александър Стамболийски“ №31 
          към дата: 06/01/2023 г.  

Стр. 10 от 10  
Независим оценител: инж. Николай Николаев 

3. Аз или свързано с мене лице по смисъла на § 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
нямам/нямаме имуществен или друг интерес, свързан с обекта на оценката; 
4. Към момента на извършване на оценката нямам, задължения към собственика или ползвателя на 
обекта на оценката или към възложителя на оценката; 

 
  
 
 
 
 
 

ОБЩИ ДОПУСКАНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ОЦЕНКА 
 Настоящата оценка е валидна само към датата на оглед 06.01.2023 и към пазарната конюнктура и 

законовата структура към същата дата, по-късното използване на този доклад може да изисква изготвяне 
на нова оценка;  

 Препоръчва се пазарната адекватност на сегашното оценяване да се счита до 06.01.2024, след която дата 
установените препоръчителни стойности следва да се актуализират/препотвърдят или да е необходимо 
изготвяне на нова оценка;  

 Изчислените стойности не поставят ограничение в ползването на други техники на оценка, различни от 
приложените;  

 Оценката е изготвена от името и за сметка на Изпълнителя /Оценителите и същата е предмет на търговска 
тайна и конфиденциалност;  

 Предназначена е само за служебно ползване от Възложителя/Собственика и/или други ползватели на 
оценката. Докладът и/или части от него не може да бъдат копирани и/или ползвани за каквито и да е 
цели от трети лица без писменото разрешение дадено едновременно и единствено от страна на 
Собственик/Възложител и Оценител/Изпълнител, едновременно; 

 Заключенията на оценителите за крайна пазарна или друга стойност на оценяваните обекти нямат 
задължителен характер за Възложителя/Собственика и/или други ползватели на оценката.  

ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ: изходна, пазарна, нормативна, методологична и др. 
 Документи идентифициращи собствеността, състоянието, физическите, техническите и др. параметри и 

характеристики на оценяваните обекти и друга писмена, графична и устно или чрез ел. поща получена 
информация имаща отношение към тази оценка;  

 Интервю на Изпълнител/Оценител с Възложител/Собственик и негови отговорни служители и 
представители, вкл. и при огледа на обекта, при който са потвърдени и/или доуточнени съществени 
факти, характеристики и др. обстоятелства засягащи оценяваните обекти; 

 Списание „Строителен Обзор”, специализирани интернет сайтове, информация на агенции/брокери за 
недвижими имоти, www.imot.bg, www.imoti.net, www.imoti-viktoria.com, www.homes.bg и др.; 

Декларация на Оценител/ите: 
 Оценителят гарантира с подписа си коректността, обективността и независимостта при изготвяне на 

оценката; 
 Декларира, че няма търговски интерес към резултатите от същата, няма свързаност с лицата 

Възложител/Собственик на оценяваните обекти и негови отговорни служители и представители; 
 Декларира, ще опазва търговската тайна и престиж на Възложител/Собственик на оценяваните обекти и 

ще спазва конфиденциалност относно фактите станали му известни в процеса на работа; 
 Нито възлагането за изготвяне на настоящата оценка, нито възнаграждението за извършването й е 

зависимо от изчислените крайни резултати или друг посочен в оценката материален интерес; 
 При извършване на оценката сме приложили най-доброто от професионалните си знания и опит, и не сме 

укрили умишлено съществени факти и/или обстоятелства;  
 Документите, сведенията, мненията, графичните материали и изчисленията предоставени на 

оценителя/ите и намерили място в този доклад са предоставени от източници, за които се смята, че 
заслужават доверие и/или от Възложител/Собственик на оценяваните обекти и негови отговорни 
служители и представители, поради което Изпълнителят/Оценител на поема отговорност за точността на 
предоставената информация; 

 Огледът на оценяваните обекти е извършен лично, както и на други сравними такива продавани/наемани 
през последните дванадесет месеца, част от които са били обект на оценяване от Оценител/ите. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: СНИМКОВ МАТЕРИАЛ от огледа 


