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II.  ВЪВЕДЕНИЕ 
 

1. ПРЕДМЕТ НА ЗАДАНИЕТО 

Определяне пазарна оценка на недвижими имоти – Поземлени имоти , находящи се на 

територията на к.к."Златни пясъци". 

 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

              " Златни пясъци ” АД 

 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛ 

Колектив от “Консултантска къща Амрита” ООД, Булстат 130565483, дан. № 2220127411 

инж. Станислава Чолакова- сертификат №   100100983 за оценка на недвижими имоти  

инж. М.Карастоянова - сертификат № 100100986 за оценка на недвижими имоти 

 
4. ЦЕЛ НА ОЦЕНКАТА 

Определяне  пазарната стойност на недвижимия имот. 

 

5. СТАНДАРТ НА СТОЙНОСТТА 

В оценителския доклад се съблюдават изискванията на възприетите международни 

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

при извършване на оценката, са подчинени на изискването тя да отговаря на стандарта за 

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

оценяване – оценената сума, срещу която даден актив или пасив може да смени собственика 

си към датата на оценката чрез сделка при пазарни условия между желаещ купувач и желаещ 

продавач, след подходящ маркетинг, при което всяка от страните е действала информирано, 

благоразумно и без принуда. 

 

6. ИЗПОЛЗВАНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА 

 Метод на Сравнимите неконтролирани цени 

 

7. ДАТА НА ОЦЕНКАТА   -   30.03.2018 г. 

 
 

III. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА 
 

1. ПРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА НА ОЦЕНКАТА 

Оценяваните обекти представляват  самостоятелни, надодящи в гр.Варна , к.к. Златни Пясъци.  

Представени са следните документ: Скици , Дружествен договор от 24.09.2002г., Съдебно 

решение №7/15.01.2000г., НА №81, т.XIII/27.02.2008г., Договор за доброволна делба от 

30.01.2004г., НА №137, т.LIII/30.07.2004г., Договор за доброволна делба от 08.03.2005г. , Договор 

за доброволна делба от 01.04.2004г., имотите се идентифицират като:  

 

  

наименование  Площ 

  

1 
ПИ с идентификатор 10135.513.97 397,00 кв.м 

2 
ПИ с идентификатор 10135.513.631 998,00 кв.м 

3 
ПИ с идентификатор 10135.513.479 318,00 кв.м 
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4 
ПИ с идентификатор 10135.513.136 283,00 кв.м 

5 
ПИ с идентификатор 10135.513.349 225,00 кв.м 

6 ПИ с идентификатор 10135.513.339 90,00 кв.м 

7 
ПИ с идентификатор 10135.513.504 5 682,00 кв.м 

8 
ПИ с идентификатор 10135.513.503 3 524,00 кв.м 

9 
ПИ с идентификатор 10135.513.512 2 651,00 кв.м 

10 
ПИ с идентификатор 10135.513.632 411,00 кв.м 

11 

1/2 от ПИ с идентификатор 

10135.513.172 
3 346,00 кв.м 

 

 

 

Имотът е с адрес :  гр.Варна , к.к. Златни Пясъци 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Имотите, представляващи Поземлени имоти, идентифициращи се както са описани по-

горе са собственост на " Златни ” АД.  
 

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

приети за достатъчно достоверни. Настоящето тълкувание на правното състояние не е предмет 

на този доклад и не представлява изчерпателен анализ на правното състояние на обекта – 

валидно е единствено за нуждите на тази оценка. 

 

2.  ВЪНШНИ ФАКТОРИ ОПРЕДЕЛЯЩИ ЗА СТОЙНОСТТА  

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
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    Оценяваният имот се намира  в гр.Варна , к.к. Златни Пясъци. 

Екология 

В района на имота няма непосрествени и трайни източници на вредни емисии във въздуха, 

водата и почвата както и значителни  източници на шум и вибрации. Районът е изцяло жилищно-

вилен и в бъдеще не се предвижда изграждане на промишлени или други стопански обекти, 

които биха влошили добрите му екологични показатели.  

Инфраструктура  

Всички основни елементи на локалната инженерна инфраструктура /ел. захранване, 

водопровод, канализация и телефонизация, КТВ/ в района на оценявания имот са изградени. 

Условията за паркиране в близост до сградите са добри. 

Всички елементи на комплексното обществено обслужване  са изградени и задоволяват 

нуждите на обитателите на оценявания имот.  

Транспорт 

Района  на имота е с добра транспортна достъпност за леки автомобили и за пешеходци.  

Сграден фонд 

Сградният фонд на к.к. Златни пясъци се характеризира с голямо разнообразие от жилищни 

сгради / хотели, къщи за гости/ – построени през последните 10 години. Той представлява 

смесица от малки семейни хотели, апартаментни сгради от хотелски тип, както и големи 

хотели. Сградата, в която е разположен оценяваният имот е от хотелски тип. Районът около нея 

е застроен на около 70 % предимно със сгради, изпълнени по монолитен способ – 

апартаментни комплекси от хотелски тип, средно големи и големи хотелски комплекси. 

 

3. ОПРЕДЕЛЯЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КАЧЕСТВА НА ИМОТА 

 

1. ПИ с идентификатор 10135.513.97 с площ от 397.00 

кв.м 

Начин на трайно ползване: Обществен парк. 

Съседи: 10135.513.404, 10135.513.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ПИ с идентификатор 10135.513.631 с площ от 

998.00 кв.м 

Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, 

комплекс. 

Съседи: 10135.513.102, 10135.513.500, 10135.513.402, 

10135.513.549, 10135.513.98 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПИ с идентификатор 10135.513.479 с площ от 318.00 

кв.м 

Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, 

комплекс. 

Съседи: 10135.513.484, 10135.513.390 

 

 

 

 

 

 



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

                          
7 

4. ПИ с идентификатор 10135.513.136 с площ от 283.00 

кв.м 

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

ресурс за превантивна защита 

Съседи: 10135.513.440, 10135.513.135, 10135.513.409 

 

 

 

 

 

5. ПИ с идентификатор 10135.513.349 с площ от 225.00 

кв.м 

Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, 

комплекс. 

Съседи: 10135.513.412, 10135.513.545, 10135.513.450 

 

 

 

 

 

6. ПИ с идентификатор 10135.513.339 с площ от 90.00 

кв.м 

Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, 

комплекс. 

Съседи: 10135.513.340, 10135.513.411 

 

 

 

 

7. ПИ с идентификатор 10135.513.504 с площ от 5682 

кв.м 

Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване 

Съседи: 10135.513.400, 10135.513.503, 10135.513.398 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ПИ с идентификатор 10135.513.503 с площ от 3524 

кв.м 

Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване 

Съседи: 10135.513.504, 10135.513.400, 10135.513.190, 

10135.513.192, 10135.513.398 
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9. ПИ с идентификатор 10135.513.512 с площ от 

2651кв.м 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване 

Съседи: 10135.513.574, 10135.513.482, 10135.513.211, 

10135.513.513, 10135.513.453, 10135.513.583 

 

 

 

 

 

 

10. ПИ с идентификатор 10135.513.632 с площ от 

411кв.м 

Начин на трайно ползване: За друг обществен 

обект, комплекс. 

Съседи: 10135.513.692, 10135.513.392 

 

 

 

 

 

 

 

11. ПИ с идентификатор 10135.513.172 с площ от 

6692 кв.м 

Начин на трайно ползване: Комплексно 

застрояване 

Съседи: 10135.513.173, 10135.513.392, 10135.513.402, 

10135.513.171, 10135.513.441 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТАЛАЦИИ 

Всички външни мрежи и проводи към сградата (ВиК, ел. Захранване) са изпълнени и 

функционират добре. Същото се предполага и за всички вътрешни /в апартаментите и в 

сградата/ инсталации и сградно оборудване.  

 

4. ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Оценяваните имоти – Поземлени имоти, намиращи се в гр.Варна , к.к. Златни Пясъци. 

Имотите имат висока пазарна атрактивност, тъйкато на пазара на недв.имоти има ограничено 

предлагане на подобни имоти. 

 

 

IV.  ОГРАНИЧАВАЩИ И ДОПУСКАЩИ УСЛОВИЯ 
 Доколкото настоящата оценка е валидна към датата на съставянето й – 30.03.2018г. и 

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

изисква актуализиране.  

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

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

ползват същите комплекти от изходни данни и мотивирани приемания, не следва да има 

съмнение в получаването на същите оценъчни резултати. 

 Заключенията на експертите за крайната пазарна или други стойности на имота 

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

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

окончателни стойности, както е в случая. 
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Оценителите, заедно и поотделно, декларираме и заверяваме с подписите си, че: 

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

осигурителния процесуален кодекс 

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

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

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

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

 Нямам задължения към собственика или възложителя на оценката. 

 

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

 Документи идентифициращи собствеността, правното състояние, физическите 

параметри и характеристики на оценявания обект и друга писмена и графична 

информация имаща отношение към тази експертиза и нейния предмет: 

 Скици 

 Международни стандарти за оценяване 
 

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

  

1.МЕТОД НА СРАВНИМИТЕ НЕКОНТРОЛИРАНИ ЦЕНИ 

Методът на сравнимите неконтролирани цени съпоставя цената на имота по контролирана 

сделка с цената за имота по съпоставима неконтролирана сделка, осъществена при 

съпоставими условия.  

   

Методът на сравнимите неконтролирани цени се прилага, когато са налице:  

1. съпоставими сделки с имоти, осъществявани между свързаното лице и независими лица; 

или  

2. съпоставими сделки с ИМОТИ, осъществявани между независими лица.  

   

 

 



наименование Площ
коефициент за 

статут
стойност евро/м2

Пазарна Стойност на 

имота 

1
ПИ с идентификатор 10135.513.97 397,00 кв.м 0,90 140 €/кв.м 55 452 € незастроен

2
ПИ с идентификатор 10135.513.631 998,00 кв.м 0,90 140 €/кв.м 139 398 € застроен - х-л Дионисос 2

3
ПИ с идентификатор 10135.513.479 318,00 кв.м 0,90 140 €/кв.м 44 418 €

частично застроен

4
ПИ с идентификатор 10135.513.136 283,00 кв.м 0,90 140 €/кв.м 39 529 €

незастроен

5
ПИ с идентификатор 10135.513.349 225,00 кв.м 0,90 140 €/кв.м 31 428 €

застроен 

6 ПИ с идентификатор 10135.513.339 90,00 кв.м 0,90 140 €/кв.м 12 571 € незастроен

7
ПИ с идентификатор 10135.513.504 5 682,00 кв.м 0,90 140 €/кв.м 793 649 €

застроен 

8
ПИ с идентификатор 10135.513.503 3 524,00 кв.м 0,90 140 €/кв.м 492 225 €

незастроен

9
ПИ с идентификатор 10135.513.512 2 651,00 кв.м 0,90 140 €/кв.м 370 286 €

незастроен

10
ПИ с идентификатор 10135.513.632 411,00 кв.м 0,90 140 €/кв.м 57 408 €

незастроен

11
1/2 от ПИ с идентификатор 10135.513.172 3 346,00 кв.м 0,90 140 €/кв.м 467 362 €

незастроен

17 925,00 кв.м прието 140 e/кв.м 2 509 500 €

Опис на оценяваните имоти



Оценяван имот

УПИ

Източник на 

информация

Виж Раздел V. от 

оценката

Продажна цена ?

Прод. цена ЕUR/м2 ?

Изравнение Описание

Начин на оферта -50 оферта -11 оферта -88 оферта -24 оферта -25

продажба -15% -15% -15% -15% -15%

Площ 17 925,00 кв.м 1 650,00 кв.м -33 3 330,00 кв.м -8 1 370,00 кв.м -58 9 511,00 кв.м -16 900,00 кв.м -8

поземл. имот -10% -10% -10% -10% -5%

Местоположение мн.добро по-добро -50 по-неблагоприятно 19 по-благоприятно -117 по-добро 0 подобно 0

 -15%  25%  -20%  0% 0%

Регулац. статут УПИ УПИ 0 УПИ УПИ УПИ УПИ 0

0% 0% 0% 0% 0%

Локална добра подобно 0 в близост 8 подобно 0 подобно 0 подобно 0

инфраструктура Т/В/К 0% 10% 0% 0% 0%

Технически жил. жил. 0 за 0 за 0 подобно 0 подобно 0

параметри застрояване застрояване 0% жил.стр-во 0% жил.стр-во 0% 0% 0%

необременен необременен 0 има стари сгради 4 необременен 0 необременен 0 необременен 0

0% за разрушаване 5%  0%  0% 0%

не не 0 не 0 не 0 не 0 не 0

0% 0%  0%  0%  0%

Търговска мн.добра по-добро -33 добра 11 по-добро -58 мн.добра 0 мн.добро 0

привлекателност -10%  15%  -10% 0% 0%

Общо   -167 23 -321 -39 -33

изравнeние   -50%  30%  -55%  -25% -20%

Приравнена цена 155,20 €/кв.м 166,67 €/кв.м  97,60 €/кв.м 262,77 €/кв.м 118,28 €/кв.м 130,67 €/кв.м

МЕТОД НА Сравнимите неконтролирани цени  ЗА ЗЕМЯТА

Обект:  СГРАДИ В ПРИЛЕЖАЩ УПИ 

гр.Варна, к.к. Златни пясъци, ПИ 10135.513.97, ПИ 10135.513.631, ПИ 10135.513.479, ПИ 10135.513.136, ПИ 10135.513.349, ПИ 10135.513.339, 

ПИ 0135.513.504, ПИ 10135.513.503, ПИ 10135.513.512, ПИ 10135.513.632, ПИ 10135.513.172

Сравнявани 

показатели 

Сравнителен имот  Nо1 Сравнителен имот Nо2 Сравнителен имот Nо3 Сравнителен имот Nо 4 Сравнителен имот Nо 5

УПИ- к.к."Златни 

пясъци"

УПИ- к.к."Златни 

пясъци"

УПИ- к.к."Златни 

пясъци"

УПИ- к.к."Златни 

пясъци"

УПИ- к.к."Златни 

пясъци"

Обремененост и 

отр.сервитути

Налични 

подобрения

550 000 € 250 000 € 800 000 € 1 499 990 € 147 000 €

Агенция за недвижими 

имоти
Агенция за недвижими имоти

Агенция за недвижими 

имоти

Агенция за недвижими 

имоти
Агенция за недвижими имоти

http://www.imoti.info/p

cgi/info.cgi

https://www.imot.bg/1r1

40171354221652

http://www.imoti.com/p

cgi/details.cgi?ida=1r14

3643501177178

https://www.imot.bg/

1r120222546335688

http://www.imoti.com/p

cgi/details.cgi?ida=1r14

4206752203666

333,3 €/кв.м 75,1 €/кв.м 583,9 €/кв.м 157,7 €/кв.м 163,3 €/кв.м

 Стойност на Имота по "Сравнимите неконтролирани цени" 2 781 920 €

http://www.imoti.info/pcgi/info.cgi
http://www.imoti.info/pcgi/info.cgi
https://www.imot.bg/1r140171354221652
https://www.imot.bg/1r140171354221652
http://www.imoti.com/pcgi/details.cgi?ida=1r143643501177178
http://www.imoti.com/pcgi/details.cgi?ida=1r143643501177178
http://www.imoti.com/pcgi/details.cgi?ida=1r143643501177178
https://www.imot.bg/1r120222546335688
https://www.imot.bg/1r120222546335688
http://www.imoti.com/pcgi/details.cgi?ida=1r144206752203666
http://www.imoti.com/pcgi/details.cgi?ida=1r144206752203666
http://www.imoti.com/pcgi/details.cgi?ida=1r144206752203666




№

Възложител на оценката: "Златни пясъци” AД

Банка / клон:

Обект на оценката:
Поземлени имоти, находящи се на 

територията на к.к."Златни пясъци"

Адрес на имота:

Ефективна дата на оценката: 30.03.2018 г.

Вид на оценката първоначален доклад

Изпълнител: "Консултантска къща АМРИТА" ООД

Оценител: /инж.Станислава Чолакова/

Днес ...........................  201...  г. 

   Долуподписаният ...............................................................................................…, получих

......... / ............... / екземпляра от Доклада за извършена пазарна оценка на описания 

по-горе обект, изготвен в съответствие с Международните стандарти за оценяване

Забележка: □   ДА

□    НЕ

Приел:   .................................................

частна

гр.Варна, к.к. Златни пясъци, ПИ 10135.513.97, ПИ 10135.513.631, 

ПИ 10135.513.479, ПИ 10135.513.136, ПИ 10135.513.349, ПИ 

10135.513.339, ПИ 0135.513.504, ПИ 10135.513.503, ПИ 

IND-2018-

0000000328

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Към датата на предаване на настоящия доклад, 

оценителят е уредил финасовите си 

взаимоотношения с Възложителя на оценката:

Предал:   .................................................

/М. Дойчева/

/................................................................................./

Моля след получаване на оценителския доклад, подписаният от Ваша страна протокол да 

бъде изпратен на мейл:  m.doicheva@amrita.bg, или на адрес: 

„Консултантска къща Амрита“ ООД 

София 1407, ул. "Хенрик Ибсен" № 15, Офис сграда "Сребърна", ет.3
 тел.: 02/8650909, 02/8650990

Благодаря Ви!



ВАЖИ ЗА ОЦЕНКА НА Поземлени имоти 
, находящи се на територията на 

к.к."Златни пясъци"


























