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за определяне пазарна стойност 

Номер на оценка 
UCB18XXXXX 

Обект 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 

Адрес 
с.Казичене, ул.Индустриална, имот пл.№213, ПИ 
35239.6109.213 

Възложител 
ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР 
АД 

Изпълнител 
„Консултантска къща АМРИТА" ООД 

Ползвател 
ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР 
АД 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 



F;ъr&W)ill Резюме на доклада 
консулmанn1ска къща 

Общи данни 
Оценка № - UCB 18ХХХХХ 

Вид на оценка - първоначален доклад 

ТЪРГОВСКА ЛИГА- НАЦИОНАЛЕН АnТЕЧЕН 
Възложител -

ЦЕНТЪР 
АД 

Ползвател 
ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АnтЕЧЕН 

ЦЕНТЪР 
АД 

Изпълнител „консултантска къща АМРИТА" ООД 
дата на оценката - 04.09.2019 r. 

Документ за собственост -

Скица 
Обект на оценка 

Адрес 

Кадастрален идентификатор 
Устройствена зона 

Плътност но застрояване 
Коефициент но интензивност (Кинт) 

Нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижими имот №80, том 1. рег.№1221. дело 
№90 от 1998г„ Нотариален акт за покупко
продажба на недвижими имот №81.  том 1. 
рег.№ 1222. дело №91 от 1998г„ Нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижими имот 
№51, том 111. рег.№ 14592 от 2004г .• 

Удостоверение №114 от 30.05.2005г. за 
въвеждане в експлоатация на строеж: "Склад 
за лекарствени средства на едро на 1 етаж" 
находящ се в УПИ 1-213. 1375. кв.З . по плана на 
гр.София, местност НПЗ "Казичене - Запад", 
район Панчарево с възложител "Търговско 
лига - Национален Аптечен Център" Ад. 

; ''-'.--;_ ,. ,П
ОЗЕМЛЕН ИМОТ 

с.Казичене. ул.Индустриолно . имот пл.№213, 
пи 35239.6109.213 

35239.6109.213 
Пмс 
50% 
1.5 

Минимално озеленено площ 35% 
nлощ на поземлен имот - 51 495,00 кв.м 

Ограничения - няма 
РЗР реализирано застрояване 722,70 кв.м 

портал 9,90 кв.м 
мостов кран 86.00 кв.м 

стая за тракториста с навес 55,90 кв.м 
склад за лекарствени продукти 570,90 кв.м 

Възможен инвестиционен проект 
Проектно застроено площ -

Разгънато застроено площ (РЗП) 
Незастроена площ -

Инвестиционен 
проект 

25 748 кв.м 
77 243 кв.м 
25 748 кв.м 

50 978,00 кв.м 

Параметри на 
зоната 

25 748кв.м 
77 243 кв.м 
25 748 кв.м 

Застрояване _ ��:�я
з�

и
������

л
с:г;дни производство и 

Вид на конструкцията - стоманобетон 
Период за развитие но проекта - 36 месеца 

Стойност но изграждане - 266 €/кв.м 

Резултати от оценката 
Метод но сравнителните продажби -

Остатъчното стойност - продажби -
Остатъчната стойност - наеми -

Стойност 
7 132 977 € 
8 051 115€ 
6 664 416 € 

еталон 13/2019г. 

Тежест 
50% 
50% 

- -
Пазарна стойност (Евро) - 7 592 000 € 147 €/кв.м 

�з-СiРНОС:То йност ле.) - ·. ··_:#14 849 ооо Лв.-�"1· ... �i.-: 2аs Лв./кв.м .. . д 
Стойност но необходимата инвестиция 

Стойrrост но завършен проект -
Сто'йност на ПИ върху РЗП -

1 ! 1 

25 276 043 € 
34 630 925 € 

327 €/кв.м 
448 €/кв.м 

ifiy1;e":::.��:i}irff/'};·_:� �-:.�:·Т· :,z ;� /-��v17 ro�. 

Проверил: 
н 11„ .„„ 1'\' , ,, .!1' "''i' v �=�: „ ·-,"; 

.. „ •..............• „„„_„„ ...• „_„„.„„„.„ ... „.,_,„,„ ... ,_,,_„,,,,_, 
... ... „. „ . „ „ „ . �-.��""'" ........ ......_..;....;�""".:.-.-"":...,'--'-""-·'"1._"'"' . „.„„ . . „„„„. 



Въведение 

1. Предмет на заданието 
Извършване пазарна оценка на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 
35239.6109.213 

2. Възложител 
ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР Ад 

З. Ползвател 
ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР Ад 

4. Изпълнител 
Колектив от „Консултантска къща Амрита" ООД, Булстат 130565483, данъчен адрес и 
адрес на управление - София 1407, ул. „Хенрик Ибсен" № 15. 

инж.Маг долина Карастоянова 
Сертификат № l 00 l 00986 - за оценка на недвижими имоти; 

инж. Веселина Генева 
Сертификат № l 00 l 00980 - за оценка на недвижими имоти; 

5. Цел на оценката 
Определяне на пазарната на стойност на имот във връзка с финансова отчетност 

6. Стандарт и база на стойността 
Изпълнителят изготвя оценката в съответствие с изискванията на Българските стандарти за 
оценяване /БСО/ в сила от 01.06.2018 г. и без да влиза в противоречие с Международните 
стандарти за оценяване /МСО/ и Европейските стандарти за оценяване /ЕСО/, чрез 
използването на съответните подходи и методи, като отделно от използваните при 
оценката методи извежда ликвидационна стойност при ускорена продажба на 
оценявания актив. 
Всички анализи, хипотези, подходи и методи, които се използват при извършване на 
оценката, са подчинени на база пазарна стойност- 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. 

7. Използвани подходи и методи на оценка 
Пазарен подход - метод на сравнителните продажби 
Комбиниран подход - Метод на остатъчната стойност 

8. Дата на оценка 
04 .09.2019 г. 

9. Ограничаващи условия и допускания 
Оценката на обекта представлява становище на оценителя във формата на доклад в 
писмена форма, подписан и подпечатан, относно стойността на обекта за конкретна 
цел, упомената по-горе, към датата на оценка и в условията на конкретен пазар. 
Становището на оценителя не е задължително за възложителя. 

Използваните данни са предоставени от Възложителя на оценката и са приети за 
достатъчно достоверни. Тълкуването на правното състояние не е предмет на този доклад 
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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. Оценителят не носи отговорност, в 
случай, че по имота са настъпили обстоятелства, които не са му известни. 

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 § l, 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 

Ползвани документи и друга информация 
Нотариален акт: Нотариален акт за покупка-продажба на недвижими 

имот №80, том 1, рег.№1221, дело №90 от 1998г„ 
Нотариален акт за покупка-продажба на недвижими 

имот №81, том 1, рег.№1222, дело №91 от 1998г„ 
Нотариален акт за покупка-продажба на недвижими 

имот №51, том 111, рег.№ 14592 от 2004г„ Удостоверение 
№ 114 от 30.05.2005г. за въвеждане в експлоатация на 

строеж: "Склад за лекарствени средства на едро на 1 
етаж'' находящ се в УПИ 1-213, 1375. кв.З, по плана на 
гр.София, местност НПЗ "Казичене - Запад", район 

Панчарево с възложител "Търговска Лига - Национален 
Аптечен Център" Ад. 

Български, Международни и Европейски стандарти за оценяване 
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Информационна карта 
1. Правно състояние на обекта на оценката 
Съгласно предоставен документ за собственост, обектът представлява: 

Дворно място с площ от 51 495 кв.м, представляващо парцел 1, отреден за имот 

пл.№213 и имот пл.№1373 от кв.3 по плана на гр. София , м-ст НПЗ "Казичене-Запад", 

гр. София , при съседи на имота: улица, от две страни за възстановяване по ЗСПЗЗ, 

парцел 11 и улица. 

Съгласно данни от кадастралната карта, обектът представлява: 

Поземлен имот 35239.6109.213, област София (столица), община Столична, с. 

Казичене, район Панчарево, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За 

друг вид производствен. складов обект, площ 50978 кв.м., стар номер 213, 1373, 

квартал 3, парцел 1, Заповед за одобрение на КККР № Р Д-18-77/21.12.201 О г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

Не е установена разлика между действителното състояние на обекта и параметрите 

в предоставените документи. 

2. Външни фактори, определящи стойността 

Местоположение 

Оценяваният имот е разположен в гр. София, м-ст НПЗ "Казичене- Запад", имот 

пл.№213 и имот пл.№1373, кв.3. Той се намира на изхода на Казичене, посока 

Бусманци, в западната промишлената зона. Към момента на оценката 

застрояването в имота е както следва: Портал с площ от 9,9 кв.м, с бариера; 

Сградата е масивна конструкция. Мостов кантар с площ от 86 кв.м, масивна 

конструкция. Стая за тракториста с навес и площ общо 55,9 кв.м, масивна 

конструкция; Склад за лекарствени средства на едро на 1 етаж, метална консрукция. 
В склада са обособени складови площи с различно предназначение - включително и 

хладилни камери за съхранение на лекарствени средства. Помещенията са 

вентилирани и климатизирани, инсталирано е необходимото технологично 

оборудване. Разгънатата застроена площ на склада за лекарствени средства е: 

570,9кв.м 

Максимално и най-добро използване 
Поради малките параметри на съществуващото застрояване следва имотът да се 

разглежда като незастроен и свободен за развитие. Параметрите на зоната 

позволяват за се изгради сграда с РЗП 77 243 кв.м при определения съгласно ОГП 

5 



Кинт = 1 ,5. Тъй като наличните постройки могат да останат и по време на 

строителството да се използват като временни, то в остатъчния метод не са 

предвидени разходи за разрушаване и разчистване. 

Инфраструктура и елементи на комплексно обществено обслужване 
Елементи на локалната инженерна инфраструктура: 

0 електричество О соларни панели 
0 водопровод 0 
0 
о 

улици 

ТЕЦ 

о 
о 

канализация 

сондажен кладенец 

газ 

Състояние на уличната мрежа и вертикална планировка 

улична мрежа - мн.добро вертикална планировка -

Коментар върху наличната инфраструктура и възможното развитие 

задоволително 

За имота има прокарани основните елементи на инженерната инфраструктура -

ток и вода. 

Застъпени елементи на комплексно обществено обслужване: 
0 училища 0 обществено хранене 
0 детски градини 0 търговски обекти и молове 
0 
0 

здравни заведения 

държавни и общински сгради 

Транспорт 

0 
0 

ателиета за услуги 

парк/спортни съоръжения 

Транспортната достъпност до имота е много добра за МПС и за пешеходци. 

МПС - мн.добра Пешеходци мн.добра 

До имота има следните видове обществен транспорт: 
0 метро 0 автобуси 
0 тролейбуси 0 трамвайни линии 

0 маршрутни таксита 

3. Определящи физически и технически параметри на имота 

Площ, граници и достъп 
дворно място с площ от 51 495 кв.м. представляващо парцел 1. отреден за имот 

пл.№213 и имот пл.№1373 от кв.3 по плана на rp. София , м-ст НПЗ "Казичене- Запад". 

гр. София. Достъпът от Околовръстен път и ул. "Генерал Гурко", като лицето на 

"Генерал Гурко" е над 200 метра. 

. 
,_, 

е· ,, 

' „ 
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Инвестициони възможности и намерения 
Параметри на устройствена зона 
Устройствена зона Пмс 

Плътност на застрояване 
Коефициент на интензивност (Кинт) 

Минимално озеленена площ 
Кота корниз 
Площ на поземлен имот 

Ограничения 

възможно застрояване 
Проектна застроена площ 

Разгъната застроена площ (РЗП) 
Незастроена площ 

50% 
1,50 

35% 

0% 
51 495 кв.м 

няма 

25 747,50 кв.м 

77 242,50 кв.м 
25 747,50 кв.м 

На оценителя е предоставен проект за развитие със следните параметри: 

Проектна застроена площ 25 747,50 кв.м 

Разгъната застроена площ (РЗП) 77 242,50 кв.м 
Незастроена площ 25 7 47,50 кв.м 

Застрояване зона за малки и средни 

Вид на конструкцията 

Период за развитие на проекта 

Техническа обремененост 

производства и занаятчийски услуги 

стоманобетон 
36месеца 

Възложителят не представя информация имотът да е обременен сервитутно или 
директно от други съществуващи или проектно предвидени елементи на подземния 
кадастър (подземни технически мрежи и проводи). 

4. Заключение 
Районът е развиващ се и интересът към покупка и наемане на големи складови и 
производствени площи надхвърля значително предлагането на подобни обекти. 

Поради малките параметри на съществуващото застрояване следва имотът да се 

разглежда като незастроен и свободен за развитие. Параметрите на зоната 
позволяват за се изгради сграда с РЗП 77 243 кв.м при определения съгласно ОГП 

Кинт = 1 ,5. Тъй като наличните постройки могат да останат и по време на 
строителството да се използват като временни, то в остатъчния метод не са 
предвидени разходи за разрушаване и разчистване. 
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Определяне пазарната стойност на имота 

1. Пазарен подход 
Пазарният подход дава индикация за стойност, като оценяваният актив се сравнява с 
идентични или аналогични (сходни) активи, за които е налична ценова информация. 
Когато сравняваната пазарна информация не се отнася до еднакви или по същество 
еднакви активи, оценителят извършва сравнителен анализ на качествените и 
количествените прилики и разлики между сравняваните активи и оценявания актив. 
Често е необходимо да се направят корекции на базата на този сравнителен анализ. 
Оценителят документира причините за тези корекции и как са били определени 
количествено. 

Метод на сравнителните сделки (продажби) 
Методът на сравнителните сделки използва информация за сделки с активи, които са 
идентични или аналогични на оценявания актив, за да се стигне до индикация за 
стойност. Ако сключените наскоро сделки са малък брой, оценителят може да 
разгледа цените на идентични или аналогични активи, които са котирани или 
оферирани за продажба. 
Основните стъпки при метода на сравнимите сделки са: 

а. определяне на единиците за сравнение, които се използват от участниците на 
съответния пазар 

б. идентифициране на подходящи сравними сделки и изчисляване на ключовите 
оценъчни показатели за тези сделки. В случай, че липсва информация за сходни 
сделки, оценителят може да използва оферти продава, достъпни от агенции за 
недвижими имоти и приложени към доклада. 

в. извършване на последователен сравнителен анализ на качествените и 
количествените прилики и разлики между сравнимите активи и оценявания актив 

г. извършване на необходимите корекции, според случая, на оценъчните 
показатели, за да се отчетат разликите между сравняваните активи и оценявания актив, 

д. прилагане на коригираните оценъчни показатели към оценявания актив, и 
е. ако са били използвани множество оценъчни показатели - съчетаване на 

индикациите за стойност. 

2. Метод на остатъчната стойност 
Този метод се ползва, когато за даден имот съществува планова възможност за 
застрояване по влезли в сила ПУП и ЧиПУП, ПЗ, а също и когато е налице елемент на 
непроявена стойност, която може да се прояви при определени капиталовложения 
/инвестиции/ за разработване на имота като строителен терен или друг доходоносен 
проект. Остатъчната стойност на имота представлява разликата между стойността 
след разработването му и стойността на пълните разходи за разработването му
инвестиционна стойност по текущи пазарни цени. С помощта на експертни разчети се 
прогнозира размера на най-вероятните инвестиции, които трябва да се предвидят за 
развиването на недвижимия имот. На практика методът представлява комбинация от 
разходния и приходния или пазарния подход за определяне на пазарната стойност на 
недвижими имоти. 
След изчисляване на възможната (градоустройствено и технически) разгъната 
застроена площ (или друг физически измерител) на възможния строеж, на база 
актуални окрупнени показатели, се определена инвестиционна стойност (ИС), 
включваща предпроектните и проектни работи, строителни и архитектурни работи и 
допълнителни разходи (строителен надзор, застраховки, данъци, такси, управление и 
пр.) - т.е. пазарната стойност на хипотетичното или планово (по одобрен работен или 
идеен проект) застрояване на поземления имот с начислена печалба за 
предприемача. След прогнозиране на всички бъдещи парични потоци се избира 
подходяща норма на възвръщаемост, с която се определя нетната им настояща 
стойност (ННС). 
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Разликата между ННС и крайната ИС на разработването на имота се явява най
вероятната остатъчна (непроявена) стойност на имота към датата на оценяването. С 
цел да се отчетат и намалят рисковете за инвеститора получената брутна пазарна 
стойност на поземления имот, се коригира ("намалява") с мултиплициран 
корекционен коефициент, отразяващ влиянието на: Допълнителните разходи при 
покупко-продажбата на имота - реклама, възнаграждения за посредници, адвокатски 
услуги, местни данъци, такси и др.; липсата на постъпления за периода на развитие на 
инвестиционния проект - времето на строителство и реализиране строителния продукт 
чрез пълната му продажба или отдаване под наем на пазарни цени или - при 
стопански обекти - до пускането им в редовна експлоатация. Загубите от лихви при 
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Метод на сравнителните продажби за ПИ 

Обект: Поземлен имот 
· ·----- -···-- · ·-· ·-· · ··· ·· ·- - · - - ·- ·· ·-·· · · · ··-· · ·· ·· --- ·- · · · · · ----· ·-·-· ·-·-

Сравнявани 1 Оценяван имот 
показатели 1 Поземлен имот 
Източник на 

информацията 
продажна цена 

цена 1€/м21 

начин на продажба 

площ на ПИ 51 495,00 кв.м 

с.Казичене, 
ул.Индустриална, 

местоположение 
имот пл.№213, ПИ 

35239.6109.213 

възможно 
77 243 кв.м 

застрояване 

Устройствена зона, 
Пмс 

Кинт 
Локална 

инфраструктура 
изградена 

Обремененост 
не сервитути 

особеност не 

общо 
изnавнение 

11 Приравнена цена 11 139 €/кв.м 

1 
1 

11 

Соавн. имот №1 
Поземлен имот 

htt12�·иWVNJ 1шQt Qgl1 [1,241" 
QBZ871,2QЗQ 

850 000 € 
77 €/кв.м 
оферта 

-5% 
11 059 кв.м 

0% 

Поземлен имот 
35239 .6109. 1967 

10% 

по-малко възможно 
РЗП 

10% 
съпоставима 

0% 
изградена 

0% 
не 

0% 
не 

0% 

15% 

1 
1 

88€/кв.м 11 
Сравнителна стойност на поземлен имот 

СQавн. имот №2 11 
Поземлен имот 11 

btlQ�·llwwwimQI Qgl1 rl,2 197 
.',144;);1771,21 

1 760 000 € 
176 €/кв.м 

оферта 
-5% 

10 000 кв.м 
0% 

Поземлен имот 
35239 .6109. 1969 

10% 

по-малко възможно 
РЗП 

10% 
съпоставима 

0% 
изградена 

0% 
не 

0% 
не 

0% 

15% 

202€/кв.м 11 

С12авн. имот №3 11 С12авн. имот №4 11 с12авн. имот №5 1 
Поземлен имот 11 Поземлен имот 11 Поземлен имот 1 

bttQ�·awww imQt QglJrJ.2.'.132 Ь{tg�·UwwwimQ! Qgll rl ,2,247 bll1:2�·llwww imQt Qgll rl 4Q47 
.207ЗJ2Q9З:З 222ЗQQЗ78,2 7QB2999Q7Q 

1 361 500€ 1 649 625 € 1 740 000 € 
70 €/кв.м 125 €/кв.м 200 €/кв.м 
оферта оферта оферта 

-5% -5% -5% 
19 450 кв.м 13 192 кв.м 8 700 кв.м 

0% 0% 0% 

Поземлен имот Поземлен имот 
Поземлени имоти 35239.1440.171, 80 м 35239 .6110.2728 и 
39791.6016.300-303 лице на 2729, Околовр.път и 

Околовръстен път ул.Серафим Стоев 

10% -10% 0% 

по-малко възможно по-малко възможно по-малко възможно 
РЗП РЗП РЗП 

10% 10% 10% 
съпоставима съпоставима Смф2 

0% 0% -5% 
изградена изградена изградена 

0% 0% 0% 
не не не 

0% 0% 0% 
не статут земед.земя виза за търг.сграда 

0% 10% -5% 

15% 5% -5% 

81 €/кв.м 11 131 €/кв.м 11 190 €/кв.м 1 
7 132 977 € 
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Метод на остатъчната стойност 

Обект на оценка: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
Адрес: с.Казичене, ул. Индустриална, имот пл.№213, ПИ 35239.6109.213 

А. Възможна аазходна стойност на стаоежа без поземления имот 

1 Хаеактееистики / показатели 11 Стойности 1 
Вид на конструкцията стоманобетон 
Прието РЗП застрояване 77 242,50 КВ.М 
Стойност за изграждане 266 €/кв.м 
Изграждане на външни мрежи и проводи 3 ,00% 
Стойност външни мрежи и проводи 616 395€ 
Площ за вертикална планировка 25 7 4 7,50 кв.м 
Стойност за вертикална планировка 10 €/КВ.М 
Стойност на обекта като нов • без печалба 21 420 375 € 
Печалба за предприемача {%) 15% 
Стойност на печалбата за предприемача 3 213 056 € 
Проект, узаконяване, надзор {%) 3% 
Калкулация 642 611 € 
!всичко еазходи за ееализиеане на пеоекта /без земя или ПС/ 11 25 276 043 € 1 

Б, Възможна пазаана стойност на застаоения поземлен имот 
Р ЗП ·застрояване 67 973,40 кв.м 
Пазарна стойност за подобни обекти 538, 11 €/кв.м 
lnазаена стойност на застеоения имот 11 36 577 443 € 1 
llнекоеигиеана Остатъчна стойност на поземелния имот 11 11 301 401 € 11 

В. Коаекционен кое.+.ициент за "поземлен дял" 
Разходи за придобиване на имота % 2% 
Корекционен коефициент 1.02 
Период за развитие на проекта 3 6 месеца 
Лихвен процент 6% 
Коефициент за загуба от пропуснати ползи l ,20 
Целева норма на печалба /за инвеститора/ 15% 
Коеmициент за целева норма на печалба 1, 15 
IКоеекционен коефициент 11 1,40 1 
Остатъчна стойност на поземления имот 8 051 115 € 



� 

Метод на сравнителните продажби 

Обект на оценка: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
Адоес: с.Казичене. vл.И . ·� -· . ·-··· ·-· ... ··- . . .... №213. пи 35239.6109.213 
Сравнявани 1 Оценяван имот С[2аВН. ИМОТ №1 11 С[2авн. имот №2 11 С[2аВН. имот №3 11 С[2аВН. имот №4 11 С[2аВН. имот №5 1 
показатели 1 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 11 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 11 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 11 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 11 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ j 
Източник на 

1 
httg�:ll-мvw.imot .bgll Q 1,2579 httgs:ll'NINW imot.bg[l Q 15420 htlgs:Uwww.imot .bgll n 13548 htt12s:[lwww.imot.bg[l n J 5543 бг СКЛQА 

информацията 19{!8963794 9906684498 2229984703 7770835783 

продажна цена 1 267 513 € 1 500 000 € 2 000 000 € 1 600 000 € 3 000 000 € 
цена f €/м2) 400 €/кв.м 691 €/кв.м 299 €/кв.м 229 €/кв.м 577 €/кв.м 

начин на продажба продажба синдик оферта оферта оферта оферта 
-5% -5% -5% -5% -5% 

77 243 кв.м 3 165 кв.м 2 170 кв.м 6 700 кв.м 7 000 кв.м 5 200 кв.м 
площ на имота 

-5% -5% -5% -5% -5% 

местоположение 
с.Казичене, с. Лозен с. Кътина с.Подгумер с.Локорско Обеля 

vл.Индустоиална, 0% 10% 10% 10% 10% 

общо състояние отлично задоволително подобно част груб строеж за ремонт подобно 
10% 0% 20% 20% 0% 

функционалност 
задоволителна съпостави ма съпоставим а съпоставим а съпоставим а отлична 

10% 0% 0% 0% 0% 

етажност 2 етажа подобно подобно подобно подобно подобно 
0% 0% 0% 0% 0% 

вид на 
стоманобетон стоманобетон стоманобетон стоманобетон стоманобетон стоманобетон 

конструкцията 0% 0% 0% 0% 0% 
ниво на 

51 495 кв.м 4 231 кв.м 17 000 кв.м 25 000 кв.м 30 000 кв.м 7 780 кв.м 
завършеност 20% 15% 15% 15% 1 5'!1 

особеност 
не не не не не не 

0% 0% 0% 0% 0% 
общо 

изоавнение 30% 15% 35% 35% 15% 

11 Приравнена цена 11 538 €/кв.м 11 521 €/кв.м 11 795 €/кв.м 11 403 €/кв.м 11 309 €/кв.м 11 663 €/кв.м 1 
Сравнителна стойност на обекта 41 565 277 € 
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Метод на остатъчната стойност 

Обект на оценка: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
Адрес: с.Казичене, ул.Индустриална, имот пл.№213, ПИ 35239.6109.213 

А . Възможна разходна стоиност на строежа б ез поземления имот 

1 ХаЕ!актеЕ!истики / показатели 11 Стойности 1 
Вид на конструкцията стоманобетон 
Прието РЗП застрояване 77 242,50 кв.м 
Стойност за изграждане 266 €/кв.м 
Изграждане на външни мрежи и проводи 3,00% 
Стойност външни мрежи и проводи 616 395€ 
Площ за вертикална планировка 25 7 47,50 кв.м 
Стойност за вертикална планировка 10 €/кв.м 
Стойност на обекта като нов - без печалба 21 420 375 € 
Печалба за предприемача (%) 15% 
Стойност на печалбата за предприемача 3 213 056 € 
Проект, узаконяване, надзор (%) 3% 
Калкулация 642 611 € 
/Всичко Е!азходи за Е!еализиЕ!ане на П!;!оекта /без земя или ПС/ 11 25 276 043 € 1 

Б. Възможна Поиходна стойност на застооения поземлен имот 
Приходна площ застрояване 67 973,40 кв.м 
Стойност на месечния наем на кв.м. 3,98 €/кв.м 
Брутен месечен наем от застроения имот 270 221 € 
Брутен годишен наем от застроения имот 3 242 647 € 
Разходи за стопанисване /процент/ 10% 
Разходи за стопанисване /калкулация/ 314 537 € 
Риск от отпадане на наема /процент/ 3% 
Риск от отпадане на наема /калкулация/ 97 279 € 
Предполагаем чист годишен наем 2 830 831 € 
Нормативна експлоатациоинна годност 50 ГОД. 
Норма на капитализация 8,0% 
Множител /анюитетен фактор за ННС/ 12,2335 

!Възможна ПРИХОДНА стойност на имота от застЕ!оен УПИ 11 34 630 925 € 1 
llнеко!!ИГИЕ!ана Остатъчна стойност на поземелния имот 11 9 354 882 € 11 

В. Кооекционен коеmициент за "поземлен дял" 
Разходи за придобиване на имота % 2% 
Корекционен коефициент 1,02 
Период за развитие на проекта 36 месеца 
Лихвен процент 6% 
Коефициент за загуба от пропуснати ползи 1,20 
Целева норма на печалба /за инвеститора/ 15% 
Коефициент за целева норма на печалба 1, 15 
/Ко!!екционен коефициент 11 1,40 1 
Остатъчна стойност на поземления имот 6 664416 € 



.� 

Метод на сравнителните наеми 

Обект на оценка: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
. ....... --· -···-- . ·-· ·-· ............. -· · · -····-· · · ···-· .„ ••. ·--·-· . .. .  ----· · - · - ·  · - · -

Сравнявани 1 Оценяван имот 11 С12авн. имот №1 11 С12авн. имот №2 11 С12авн. имот №3 11 С12авн. имот №4 11 С12авн. имот №5 / 
показатели 1 Пеом.помещение 11 Пеом.помеЦJ,ение 11 Пеом.помещение 11 Пеом.помещение 11 Пеом.помещение 11 Пеом.помещение / 
Източник на 

информацията 
бг склад бгсклал бг склад бгсклад бгсклад 

продажна цена 5 809 € 3 800 € 4 500 € 10 500 € 23 450 € 
цена 1 €/м21 3,70 €/кв.м 6,13 €/кв.м 2,05 €/кв.м 3,50 €/кв.м 3,50 €/кв.м 

начин на продажба 
оферта оферта оферта оферта оферта 

-10% -10% -10% -10% -10% 

77 243 кв.м 
1 570 кв.м 620 кв.м 2 200 кв.м 3 000 кв.м 6 700 кв.м площ на имота 

-5% -5% -5% -5% -5% 

Казичане 
Казичане Малашевци Чепинци Военна рампа Военна рампа местоположение 

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

общо състояние много добро 
подобно подобно подобно подобно подобно 

0% 0% 0% 0% 0% 

функционалност мн.добра 
съпоставима съпоставим а съпоставим а съпоставим а съпоставима 

0% 0% 0% 0% 0% 

прилежащ терен 51 495 кв.м право на строеж право на строеж право на строеж право на строеж право на строеж 
20% 20% 20% 20% 20% 

вид на 
стоманобетон 

подобна подобна подобна подобна подобна 
конструкцията 0% 0% 0% 0% 0% 

ниво на подобно подобно подобно подобно подобно 
завършеност 0% 0% 0% 0% 0% 

особеност 
не не не не не не 

0% 0% 0% 0% 0% 
общо 

изравнение 5% 10% 10% 0% 0% 

11 Приравнена цена 11 3,98 €/кв.м 11 3,89 €/кв.м 11 6,74 €/кв.м 11 2,25 €/кв.м 11 3,50 €/КВ.М 11 3,50 €/кв.м 1 
Сравнителна стойност на наема 307 069€ 
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Обобщение на резултатите 

Обект на оценка: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
Адрес: с.Казичене, ул.Индустриална, имот пл.№ 213, ПИ 35 239.610 9.213 

р езултатите от оценката са следните: 

Метод 1 Стойности 1 
Метод на сравнителните продажби 7 132 977 € 

Остатъчната стойност - продажби 8 05 1 115 € 

Остатъчната стойност - наеми 6 664 416 € 

Изчислена пазарна стойност 11 7 592 000 € 

Пазарна стойност (евро) 7 592 000 € 

Тежест 1 
40 % 

40 % 

20 % 

1 

- -- -- �- - -· - - . - - - - -
_ . - . пазар�а стойност .<лв:» ·: - · _ 

. 14 849_9
-
оо Лв.· . _ · ,j 

.� •. _ _ : . �- - - ·_ -· : ... �1„� „_ .� ..... „ ..... '_ -·�„ - '1 '  j. 1, , .._ . • • • -�. -· ' • •  \ � �. '.... •• �1 
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ОФЕРТИ ПРОДАЖБА ПАРЦЕЛИ 
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, "•ж-v· ••• ,. ""'•" ••• „,„ 

О'f•н•1 t r::...-t•I "' ...... „ 

i:ti:m . ! .!!Ы!!Щ !lf!Щ ·1 

lol'"«PI <:t 1„.z„„ ....... „11:•е °''*'"•l•t :• Г"fl•l"t •1 Се�"" 11.1: fl•H•„t:•1•„ .... Tt а.11.1:1./1 
yn.1 с r:)tt.._, •• <:''"'· "":.i:1:.c•w 1t сс.'11.:.:11 "' ..,,r„:•„„., :.1f,„e.,.....,, „.„� 11 "''"'" „ (r•.)••' 
„r<е„1•:.с�н··� "�ill"J'"""""· Y•:f•• �ц-,.r: .„„ ·�„„�„ „.r„cтr•·•'"· n: ... 1.:;1 • 1:-• n'-IC · 
1н•;:•tt·•'Q'• „„„, 1.:.c-1t.i 1a1�1.011t:111:3,i1„„:..,c1 

_.,.·-�-.У' / . / 
- ..... . / 

... · .... � · \ ... - - ,.. . 

·�· . ·.�--r--

ПАРЦЕЛ 
Uo"o (�t): 1 361 500 EUR 0 

обn"ст Софи.я, с. Кl'Jичене 

�ti..:.:1-,:1 

„,...„,��! 

J ... '° ...... "' "' 
-., 

-� '· 
k.:1 "' mi:s...±,�z:i: 

1 tit""NU' '«w•-• h1••••" IN!9J• 

Q'!tllTltl"Xt"t•llt . .,..,..._ 
� .  •1 . '„ . ' 

ni;o&111ч rtt\o.•·" с 1'1.'1�..: �t. ·� .:.1.,;1р1 „. 0-..t .... : 1:\.t'"'t• '"'"" "ill•M с._,; .:;,„,„„ •. •1„;n.' • • 
nc•.:C"l'IO с „,.,„ •. р•.:•• ("1\а.; „ м: -• J<t:„, .:•С• JP:Ot•" с «о< „ IC'.Ct • • 1„ •• „.„,.„.� „ 
··�ytly•••tfO „ „. nct..:1„ t'l(.11, с tl�llol :1 С·•·'" •• ' .i:tc.1:1. !• � •• „. „-�="•ЧМ• с• 
ci1..:1-r• •• 11:,,„,„„. т•�•!:О•t„ „,„,„, 

ПАРЦЕЛ 
цена [�t]: 1740000 EUR 

:'1t)f1JI..'.',,„· 

област София, с. каэичене 
(Ja,::itТy„I 
Pt"'Yf't�tl 

Т:<; 
�.:.tt 

1700 lt8.М 
А1' 
А1' 

ПАРЦЕЛ 
uема (.J1') : J 760 ооо EUR 

обл�ст СофиА1 с. К11:1ичеме 

':!-'· .... „ .:r.;:/a•.�.i •J:i: 
._ С1„1• jt'"i'"IJ'f ,)Д•ltц,о 1 ljsЧ:::t"f 

"'""*''' ltw••• k1s?!'!!f „ r"'2J• 
0oct1•n• ••••0 ou� 

nco.:••• с• 1ООСО „ •. "· „�='""'-"''"" „„o-r. с -•�o.:i•t.:.1•'"' с•• -••о „,, i>:• „,,,.,„„ cor111.:c•• • 
сSш.:: 1•00 к1. ••· 11„:1r.f •с "�''",,„, l'":OJIC.'\,.,.,.,„, ::>ес"•· 'i'o "''· ч. :1 сб.-аrа ,.,.„1и„1 "'·"С'"" 
с1 :30 cm Etr('„C-11 '' „OC"I·,•• •�••1„011 „,,,..,,"(,, .Qc „„cr• „„. tC�•.,•011 у.,и1..1 
""' t\Jчo...:„;.::„ tl yltllo·„at•„• •• l\.."IOi.wta .&О 1:5СОО ._,, lt 
��'Ш·��� 

Onмc..1ttм� ма ммоtа: 

„„ ПАРЦЕЛ 
Цена (��) : 1 649 625 EUR <:J 

обл�.ст СОфия, с. Ка3ичене 
!(•�·,..,=·= 
:Ot"t.ft..._. 

t.:.a 

1)197«8#1 

1 H1rrws11 81w14 ftt11p• "•t!O!J 

1 „ : 
0!•1.:1 tr-:c•·•,.. J7�r"" 

t-tt>• �11„,..„ .• ..,..ct.tor�,: '�" 1а,зи371' 

С�t1'.><:>!•11•1: П 

napoit"' с "11-.:i'"'I от 121'7 „,. "· C'l>C cт•tvt "' ''"'.:11н:.:1 1•н•. 10 t.ttt>• .,„1,1• „, OotO-"CtC'l>CT•• 
n'\T. > ) > �t„on.1 • n:..:.-:�•ш •• c,,•.i:o1t '"'· n�rc-1:.:0 .tPY1't•c.11:, C)'tltP„•>ctт. с. 
К••„„.„,. �•&.1:н 1tco/'\>, „.:„„се, nr;f.) 11(.l(ЪР. ••• rc11•„o ,..„i.i• ••• ro11•" ••:о•• ••• Е11 

··· ·•,ot••• OE1.:tt се Cttt " 1'01fн;1.t T(llo! itei,:4...,.)St 

30·8Ш 

l_ HfCMWJ!! BtW!JI 6.пt )!(!(I 1f tl@!J 
Оост•п• Вfwart ощаоr1 11 мно11 

: � )• � „ . : _j „ :. .;- ;;; �� . .. 
C-S•tata t l"'..X•r•„• IJ mт�. 

с = - J =-� � • 
h�·�1://\n1.1.1mot.t-;/1r14�7,0!2!i,'3570 

Описоние не ""ото: 

УП�t с OTl'lltЧ�A ПЕРСПiКТ\1аА ЗА ОЕ..:ОJШ�.:.uня • .:10 M!X.::.Yott:JC.C.fl„ �'i'8„ o(Oi:)l•�O�. с ."lllt.lt 120 
м. „. И1тс."'"'•"" oiec:н�l:JllC'Тt„ n"'' "'' Со�.1111 "у1н•:.�1 'Се;11dан• C1'ot1'. Поn1.:11 1 СМф2, С 81118 11 

nрое„т11;11„е „. �;:iro1c„a crpa.:1a. сф1н:" cien1..:01e 11 cpo11:JIOAct10, 11ro""'"a" ... a•t.::11, с 
nс.нен•'4 r110• ре2•р101р. е-.11-10;..:"'ост 11 1•1с11• от.:.� ..:ка с nща :!00 ., . „, Оо;с1101р"tт*"' ""'' · 
Д111 с• 11 r.o.=. „ •• и • .:. .... ,recpo ... „c. Эа .:е„т•.::"1' 0!9,ОЭО,�S. 



ОФЕРТИ ПРОДАЖБА ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ 

lft 

Цена [�tl : 2 479 040 ло. 

0611аст София, с. Лозен 

КОКО • Дмnмnр Па<+е,t,МСJ1е:8 

�··.,. 
:t�:rcl_�tz-zj 

„�F'!Nr „.о611tт• ·J .С::'ё6•;„ 1 kcs·„-• 
)( С')фt.&м N HCЩt!QS'! с Щ• ПI 

"'С"!Ч"• •1w10 §.tм•r• lf MMP'i' 
_. Ooq1t1y1 l1w1п oм•ttк t 1• rмm4 

https://WWN .imot.ЬQ/1р1 S S 791915896 )794 

6af.f.c'f)'-lf Л�ОI Гl'Opl"otl'e, ��..С 1'11 ЕТ KaкoДlo'�„ ... mtl) Пlцe.uct:tll („. ), EltK: 1212429)), no 
1'. �. 2)6/2011 Г. no on)"O H<I Бr..IГOНtp�OC:otll Оlф\IЖfН � �Jl.JllJn nr..l'.V.olHI П�оt „, 
H�IVJ("-" Ю(01, �.tмкт „. ет l<OKO (м. ). 

д.„О(И )1 дт.хА„�: 
ет Ксм.:о Ди�кn,р n.a„tдl<Иtl (н. ) 8 O�DfH • НfСЪС!'О-"Т�.'1...ОСТ с �„ .... „ ка 6r.OC, l(OfТO е 
at1n.10 8 CWll npei 2019 r.Дti?:� н.1 дР'('Жf(Пото „ &.11:1 nрою1�аю "' коr:61с.-. 
Се.аа."101щеrо н• по�ЮОО1о по pet'V'1PIЦlllЯ 8 ТР е: БЪJIГАРНЯ; О'Sгкт Б.nt1roe11rpa.c;, o5ш.rtHil 
Петр..1-1; гр, П8f1)И1.1, n. к. 2850; у11. Uap Борус 1 JA. �- 2. an. 12. 
Ot 2017 r . .f.P'f)ll(f'et1oro "'"'' дейн0С1. 
0:1VQНИе H.J ИIJУЩКТЮТО; 
1. ЛИ с: М. 2267, а� С noctpOtнAJrТ е �t:·o ЦЕХ ЗJ. ПРЕР.\БО'll(А НА МЕСО 1t ПРОЮВОДСТВО 
НА КОЛБА.СИ с РАЭW11РЕН�1Е. 'llXQ:.11.&: с•. ro. coctiю.. 01,°"4 Пl•NIOWO. с. ЛОJ.,.., .... VA. ""°" 
npoA&80 Ct</IAд, o6naa Coфtu1, с. ПOAf"V"ep Q Arl„цwo • lrN!:.Ьo •t �о' t. 

СКЛАД 
Цена r��J : 2 ооо ооо EUR 

.,..ио_.,.&»t(,__,• 

област Софмя, с. Подrунер 

т...,,:t-, 
""' 

�„,.. ,otS 

l."8�..ТL•cn.1 .,._Jll 

.,."':, Ps:-11 „, фrю• \.) Q?бtи • krs•„„„, 
)( C)o§.;»t t1 HtQtdtIOQ 'oбo•ttt 

lolf o.q.,..„.„. „ ............. ,. 

.• -.„1 • •· 
Oб.oun•l'IOC..,....eJ.Jtm."". 

https:flwнw.lmot.Ьo/lnlЭS...92.2299�70) 

х.n1дм1+1. �0816131, рюnоложеN •�РЖV Yflll от 2S�a. ap..e.m.p; yr.. Cnpil r.J\ilНМHil YJ 
0"<o.'\081J1oC'!""•H m.t. •tноn.т �· с6.цо 10 noapoi.J011: :i; �- (no 720 ка. ") м 5 н1 
rpy6 CТl)OU: {no 620 (1. н). llи OJ �"'°'И�НМ"ТI nocrpof'icм и �.r.м c:ar.AaJ:.OМ. '°1f'НУСОIИ 
IQкери r.o еж ·22 rрмус1. Во.(11{1'1f'Pil е DilJClfltнa �отделни n0ttfl.L,�к111 - ne>eAX/IЦMl-'O 
noн�tt11-.1 40 Q. "· � nortt-.i;l'4„, no 210 ц. "· ez;..o noнщtt1/o!1 or во ки."· 06щn11'\1'1ОЩ 
HI дее ХЛIДМНИ IC.ilнtl)lt е ок 1000 Q. tl Н/IИ 3440 l()'би\olHOll Не11)1. К-.н IQllЦ ар�· ИHil oQ/o!(Hil 
\/IСТ и №1-111 )1 TtJiCICOJOlll)ftl1 IВТOНo6и/lн. �W'�e ltitttpИ и о6оруда;�нм с Ж>1111rреr1тм. 
В nаоциа ин1 НО8, со6сtаен траСоnоа, �оюrрц;tна 8\ttptt.&:нa m."ТШI н� и 
ноео.-з�tмil •�трtwна В..К CfPY<fYPil. Utмата е бе:1 ДQС1 Лиuе 31 1Сонr1а: 3.1nu Г�а 
0878 206132 

ПpoдalNI ПРОМ. ПОМЕЩЕНИЕ, обnDСТ СОфнА, с. 

оnмсанме на мнота: 

БГ СК11Ад ПРЕдЛАГА 
НОМЕР НА ОФН1ТА: 8GSOF0264 

ПРОМ. ПОМЕЩЕНИЕ 
Цена [��]: 1 soo ооо EUR 

обл;аст София, с. Кътнна 
1.1000„ •• „ 

-� --� .... ::::=-а:.±:-ь..-�.:. 

"'"r..,•• ••••и h""M't '' • ...,. 
•• Rк""ТS "•••• ... „ .. •• nt"'!' 

htlps://н.w1.imot.Ьo/JptS420990668«98 

СТАТУС НА ОБЯВАТА: A<f)'lt:-41 ооерта l("Ьtl MOHtwfil. 
Бr"o<r� nРО.й.181 0</11.AOll �il3j 1 С. K�ntHil, Соеи;.ОQ обnаст. r\41)1.tt/l"._t е: с МОЩ 17 .t<il, Иi 
l(O„O ит IOJ'PJ.QtH"l'I �Шtlltтl)jТVl,Чi', �. o5opyl.N"4 сераю 2)0 КI. "· бt"3ИНОСТIНЦJ.UI � 
C.o(l'Q,A ГСИ. �� �03t. ПОIФIПМ и on:ciмnt мощ.ц�си. "tти:нм 011ет1, r1рахи" 
(itНИ"rilP"o-6ИТoth n0tte.цt� ЗI нУААНТt HI ntQoCOМ�a. Бil)ITil. Or'IЩ:NI н �eIOnilct„J. 

Ро„"\Оr..1г1 � собстtеи ТОi�о:юст. U.totn).IМ't eo.toi1oosoa • .�:.ц ir.naDfk.UI. �1вн :я аое"еrоно 
Продеае СКЛАд, област еофмJt, с_ ЛОКороФ • ...,..„_ • ir.ot..ЬQ �' ::?�.J r. 1 

оnмс1нме на MlotOТo: 

СКЛАД 
Ценг [И]: 1 бОО 000 EUR 

обnаст Софмя1 с. локорсно 

т ..... „„1 
nц. 

)0000-.„ 

.... �,„�, �"JOIOr. 

w0t:11„"'rhtta \.)Orf••.s•бctc-c="rt 
)( ""*"" н HfШ!!Oh't' р§!нтt 

1 tt•n"'"' ••меп h„,,,, •• •мqп 
... Ooct•••n ····п "'""' )' MN:UI 

• 1• • • •• • : • 
о&.....11 • -=·--· :: """-.. 

https;l/www.lmot.Ьg/ln15S4Э77708)S78) 

c_„.„.s ..... ,, 13 

Q llЯ, 

ПOCUJlilH npom!.ш.":tfol"l'I riotttЦtк.tl /схла:.оu 6ua/ HIX0.111u_il. се. сио /10otOQCКO nc. ЦСТРОft-1 
R;�ОЩ DТ 7000 U. Н. • И№Tll rHil ИJ�ь.1 --�:tpy'"YPI, УТШ • NP'tUI )0 000 Q. �ittOTll 
опvе1Р11 на IQNl(М �*-'• 1ммпмrt1111'\;1.to н1б.11Q;.ещ.�е, сот CЖ'ftНil :u no добра 
смrурност, клrvконтро11tм �т� nуЮ(Т/, noн�eмl'lt )il OXp.tНI, �ннмстроilw.ан1 \/llCТ, 
CJUЧAot.11 цкт. OCt!twll "'ст· npoИJ8�M 1taмfi1, rilPaJ!OiK кn:етхм, up8IOHll ЧIСТ м т. н. 
ltмofil rIOAt � бv;е l)iJAt.r.tr4 ка rрм ЧIСТИ всми tА1':Н от тм с спедни""rt 1t.NдPIТ)'Ptl ш 
n1рцм1: 8000 1(8 •• 1S 000 1(8, ' 7000 u. н . •  к.IJСТО. ИНОТil "°*' Дil се АО ucтpo11ta. �IНOТil 
p1Jn0flilr1 с а6стаен ц�аФоnост nl)и необхо..:иttос:т от доm..1\Нитеr.на ноu:ност но:.с• � ct 
yaLIUN„. ИНI 8СМ.см ICorq'NН>CilЦИИ: ТОК. IC», l(il'C&,n. 0888770727 

Осо6еностм: 

Продава, производствено-складова Ьаза, кв. ОЬеля, 52оокв.м., 3 000 ооо евро 

,,„._. . ..._„,,_,r,·rr••1• 

М..'"ftu'l.UllJOНllJa/WfNlln�.,etpntAJ.1-
�·i•t...,..•-•i.:i-111 

Liid&dldd& 

МНФ0�1АОИЮА 

в,,..„.,,„,111 y„....,,„llt М«l'М. WМlll /\PfA" а1 nyowrr иr ... 1„„t •l'ltl 111 ttl! r..cn.pt•lr no ltlltфo"&. .iw tt 
y&tpll"Тt.oor otri:il•f.11 сАХJ'УАПНА� HONfj;fa 
o+rJ!ra:8�SOf01.U 
Н.:t:MltO М1<1О: (04>i!I J 06t1111 
f•n 1Ц1 .... n::fl9ow•LL,,._no„cщ"'•t 

(•.."'.Ц 
......,..r,,«SlOOOO „.,. 
�JOOOOOOOO( 

осоы.носrм 

..,..., 
Qoc:n.n1COll1>)1Y 
Пo-..po.-JN11•1tllbl (lll(ff"Nt 
IIOJu.Pf'O-t'l(1111f/'IU"10(11Г� 
8fotir11UU1&,• 
Мto1"t<;:l'CI 
1r.nt0otoм11t.'-"li'" 
()011!( •(.1(/11.11 
o011c.r;o tl\/\aд� 
R.ipu11r 
cor 
ГlоА-шм;�6r101о 
Ctno, � ltPNl)tllJ'tt/\М 
a.......,6r...c:r-r 
r\ap.(-•CfO 
Or1opr�n;t0e·�цo 
( ОС)8оС Cl6HMIO..,t1Ht 
КA;.iщniuw.J 
Кс..tрол "' Aotn.n• 
OQ•11• 

Uм.t•мottOt1tt,.,•t1�• 

f19o11�c'1t"o-<„,.:cN .,„ tW )-Нf�· МОЩ !II00„„04, p.l)r�l'IO�t„. "' nJ'IOl&I TTIOO(.IN ut�� с 



ОФЕРТИ НАЕМИ ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ 
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ft11.1)"П'1md 111.н lf)4.1'H uф11tн ll<'.1 11.ич 6щ •ш" н 011и..1r11 .111ор 1 Ьt)f) 11:11 м r Ч.-11н1щн. о6щ 
соqш1 

_ _  „ ____ _ -·-·--
,„ _ _ _ ,.._„„ __ . 
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illJ 1 \ 1 1 \ ' 1 1 1 111.1 1 1 )'•'-�/11 ''1111• 1111<• lll·М''1 t•/1Jt-a. \\ • Н  \10 1111• 1 1111 IJJ 'lotJ·il>I 

... „� .., • 

�· -�·\· \. i·_. :!L, 

-
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�-= · ··· ·  
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·
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<"l\1N1 , llo,111•"'-t • ка lk\t1111o11 11.1,11w " O,ltVlt 1 .11'1rLptt'I""1<111v1rn р 11,11я1щ.11 

-

.., __ ..,1,„. „ ... „ _ ,  
, ______ „„_„_ ··
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скллд , r1од 11ik·м е ка.1рта1 Вм1111.1 pa.-..n.1 061111ЮМ" до Т'Ц)ГОIКtiИ цr11-тър н111R1щ11 
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,..,..,„_ ·�t.� :t. t. „ . ... . „ . .-, .� ... 
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