
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
& БИЗНЕС 

REAL ESTATE PROPERTY 
& BUSINESS 

 

 

 

 
 

 

 
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И 
СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ 

 
Катедра „Недвижима собственост” 

 
Том IІ (1) 2018 

UNIVERSITY OF NATIONAL AND 
WORLD ECONOMY – SOFIA 

 
“Real Estate Property” Department 

 
Volume ІI (1) 2018 



РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ 
 
проф. д-р Йорданка Йовкова (УНСС – София) – 
Председател 
проф. д.ик.н. Стати Статев (УНСС – София) 
проф. д.э.н. Сергей Максимов (СПГЭУ– Русия) 
проф. д.ик.н. Крум Александров (УНСС – София) 
проф. д.э.н. Галина Литвинцева (НГТУ – Русия) 
проф. д.ик.н. Желю Владимиров (СУ „Св. Кл. 
Охридски“) 
проф. д-р Пламен Илиев (ИУ – Варна) 
проф. д-р Албена Вуцова (СУ „Св. Кл. Охридски“) 
проф. д-р Димитър Велев (УНСС – София) 
проф. д-р Марияна Божинова (СА „Д. А. Ценов” 
– Свищов) 
проф. д-р Николай Стоенчев (ЛТУ – София) 
проф. д-р инж. Огнян Андреев (ТУ – София) 
доц. д-р Георги Забунов (УНСС – София) 
доц. д-р Василка Стаменова (УНСС – София) 
доц. д-р Драгомир Бояджиев (УНСС – София) 
доц. д-р Тихомир Пелов (УНСС – София) 
доц. д-р Марин Гълъбов (УНСС – София) 
доц. д-р Цветана Стоянова (УНСС – София) 
доц. д-р Силвия Трифонова (УНСС – София) 
Shi Yizhe, PhD (Китай) 
 
 
РЕДАКТОР 
Гл. ас. д-р Драгомир Стефанов (УНСС) 
 
 
 
 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС 
ISSN (print) 2603-2759 

ISSN (online) 2603-2767 
София, 2018 

 
 

Катедра „Недвижима собственост” 
Университет за национално и световно стопанство 

Бул. „8-ми декември”, УНСС, каб. 1089 
София 1700, България 

 

EDITORIAL BOARD 
 
Prof. Dr. Jordanka Jovkova (UNWE – Sofia) – 
Chairman 
Prof. D.Sc. (Econ.) Statty Stattev (UNWE – Sofia) 
Prof. D.Sc. (Econ.) Sergei Maksimov (Russia) 
Prof. D.Sc. (Econ.) Krum Aleksandrov (UNWE – Sofia) 
Prof. D.Sc. (Econ.) Galina Litvintseva (Russia) 
Prof. D.Sc.(Econ.) Zhelyu Vladimirov (SU „St. 
Kliment Ohridski“) 
Prof. Dr. Plamen Iliev (UE – Varna) 
Prof. Dr. Albena Vutsova (SU „St. Kliment Ohridski“) 
Prof. Dr. Dimitar Velev (UNWE – Sofia) 
Prof. Dr. Mariyana Bozhinova (AE "D. A. Tsenov" 
– Svishtov) 
Prof. Dr. Nikolai Stoenchev (UF – Sofia) 
Prof. Dr. Eng. Ognyan Andreev (TU – Sofia) 
Assoc. Prof. Dr. Georgy Zabunov (UNWE – Sofia) 
Assoc. Prof. Dr. V. Stamenova (UNWE – Sofia) 
Assoc. Prof. Dr. Dr. Boiadzhiev (UNWE – Sofia) 
Assoc. Prof. Dr. Tihomir Pelov (UNWE – Sofia) 
Assoc. Prof. Dr. Marin Galabov (UNWE – Sofia) 
Assoc. Prof. Dr. Cv. Stoianova (UNWE – Sofia) 
Assoc. Prof. Dr. Silviya Trifonova (UNWE – Sofia) 
Shi Yizhe, PhD (China) 
 
 
EDITOR-IN-CHIEF 
Chief Assist. Dr Dragomir Stefanov (UNWE) 
 
 
 
 

REAL ESTATE PROPERTY & BUSINESS 
ISSN (print) 2603-2759 

ISSN (online) 2603-2767 
Sofia, 2018 

 
 

“Real Estate Property” Department 
University of National and World Economy 

bul. „8-mi dekemvri”, UNWE, cab. 1089 
Sofia 1700, Bulgaria 

 



 

 3

CONTENTS 

ANALYTIC APPROACH BASED ON LANKASTER’S CHARACTERISTIC THEORY  
EXPLAINS THE WAY REAL ESTATE TAXATION... ESTIMATES TAX BASIS ...............................6 

Peter Mitev 

MORTGAGE CREDIT TRENDS IN THE EUROPEAN UNION............................................................14 
Aglika Kaneva 

SOCIAL MEDIA – THE NEW TOOL IN THE PERSONELL RECRUITMENT  
AND SELECTION PROCESS......................................................................................................................18 

Mariya Dimitrova 

RESEARCH OF THE STATE OF THE INDUSTRY "REAL PROPERTIES  
OPERATIONS" USING INPUT-OUTPUT MODEL ................................................................................28 

Sabrina Kalinkova 

SMART CITIES – THE INFLUENCE OF „INTERNET OF THINGS“  
ON THE FUTURE OF URBAN PLANNING .............................................................................................38 

Simeon Kolyandov 

THE ROLE OF PROCESS APPROACH IN HOSPITALITY..................................................................49 
Jacklin Cohen 

DEVELOPMENT GUIDELINES FOR IMMOVABLE CULTURAL HERITAGE  
ON THE SOFIA MUNICIPAL TERITORY...............................................................................................58 

Miroslav Krastev 

COST ANALYSE IN WASTE PRICING....................................................................................................70 
Daniela Urucheva 
 
 



 

 4 

СЪДЪРЖАНИЕ 

АНАЛИТИЧЕН ПОДХОД В ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДАНЪЧНАТА ОЦЕНКА НА  
СГРАДИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ХАРАКТЕРИС-ТИЧНАТА ТЕОРИЯ НА ЛАНКАСТЪР ...........6 
Петър Митев 

ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ИПОТЕЧНОТО КРЕДИТИРАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ......................14 
Аглика Кънева14 

СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ – НОВИЯТ ИНСТРУМЕНТ ПРИ НАБИРАНЕТО  
И ПОДБОРА НА ПЕРСОНАЛ ...................................................................................................................18 
Мария Димитрова 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТРАСЪЛ "ОПЕРАЦИИ  
С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" ЧРЕЗ INPUT-OUTPUT МОДЕЛА .........................................................28 
Сабрина Калинкова 

УМНИТЕ ГРАДОВЕ – ВЛИЯНИЕТО НА „ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА“  
ВЪРХУ БЪДЕЩЕТО НА ГРАДСКОТО ПЛАНИРАНЕ.......................................................................38 
Симеон Коляндов 

РОЛЯ НА ПРОЦЕСНИЯ ПОДХОД ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА УСПЕШЕН  
ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО .....................................................................49 
Жаклин Коен 

НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА........................................................................................58 
Мирослав Кръстев 

ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНАТА НА ОТПАДЪЦИ .........................70 
Даниела Уручева 
 
 



 

 6 

АНАЛИТИЧЕН ПОДХОД В ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДАНЪЧНАТА ОЦЕНКА 
НА СГРАДИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ХАРАКТЕРИС-ТИЧНАТА ТЕОРИЯ 

НА ЛАНКАСТЪР 

Петър Митев 

ANALYTIC APPROACH BASED ON LANKASTER’S CHARACTERISTIC THEORY 
EXPLAINS THE WAY REAL ESTATE TAXATION... ESTIMATES TAX BASIS 

Peter Mitev 

Abstract: Lankaster’s characteristic theory can be regarded as a model in the field of general system theory.  Thus 
it can be successfully applied for the estimation of the tax basis in the real estate taxation. The main idea is that 
different objects of real estate can be ranged on the basis of a multi-criteria valuation. In this sense each criterion 
should be viewed as an item of value. Thus each criterion possesses different weight in the final estimate. The paper 
raises the question whether the structure of criteria for the estimation of the tax basis is built up adequately to the 
economic realities. That is, whether the numbers of coefficients also represent actually the expectations of tax-payers. 

Key words: real estate taxation, tax basis 

Увод 
Пословична максима на пазарите е „Купувай 

евтино и продавай скъпо”. При това често се каз-
ва, че „Един имот струва толкова, колкото дават 
за него”. Наистина невидимата ръка на пазара 
дава една крайна, обобщаваща оценка на недви-
жимите имоти през призмата на пазарната цена. 
Но аналитичен поглед би следвало да открие 
причините, които са фактороопределящи цената. 
Дори за лаици в областта на пазара на недвижи-
ми имоти е ясно, че разликата в конструкциите, 
овехтяването и местоположението на обектите на 
недвижима собственост са едни от най-важните 
показатели в това отношение. Но докато тези 
оценки са на интуитивно равнище, характерис-
тичната теория на благата, чиито основи са пос-
тавени от Келвин Ланкастър, може да даде по-
задълбочено обяснение на този въпрос. Оказва 
се, че тя има аспекти на имплицитно приложение 
не само в пазарните оценки, но и в заложените в 
ЗМДТ критерии за изготвяне на данъчна оценка 
на недвижими имоти и по-конкретно на сгради. 

Обект на изследване е именно определянето 
на данъчната оценка на сгради по смисъла на 
Приложение №2 от ЗМДТ. 

Предмет на изследване е изясняването на ана-
литичния подход, залегнал в определянето на 
многокритериална данъчна оценка там. 

Основна цел на изследването ще бъде да 
обясним механизма на определяне на данъчна 
оценка на сгради в България, през призмата кон-
цепциите на характеристичната теория. 

Тезата, която защитава авторът е, че ЗМДТ ус-
пешно ранжира за целите на данъчно облагане 
сградите, като обекти на недвижима собственост, 
като така се гарантира справедливостта в данъч-
ното облагане. Основните критерии за това ран-
жиране представляват именно ключовите полезни 
характеристики, оценявани от потребителите на 
пазара на недвижими имоти, по които можем да 
разграничим сградите (и съответни части от тях). 

1. Основни концепции на 
характеристичната теория на благата, 
развита от Ланкастър 
Да отправим поглед към основните идеи на 

характеристичната теория на благата, създадена 
от Келвин Ланкастър през 1966 г. По произход 
той е австралиец, но първо преподава във Лон-
дон, а след това в университета „Джон Хопкинс”, 
а по-късно и в Колумбийския университет в 
САЩ. Както изтъква, (Lankaster, 1966) „Основ-
ната техническа новост се състои в изоставянето 
на традиционния подход, при който благата са 
преки обекти на полезност и вместо това се 
предполага, че директни обекти на полезност са 
свойствата или характеристиките на благата, от 
които полезността се извлича”. Няма никакво 
основание да считаме, че съществува ограниче-
ние да прилагаме тази концепция и относно 
обектите на недвижима собственост. Според ав-
тора (Митев, 2007, с. 100) концепцията е прило-
жима и при разглеждането на всяко благо в ши-
рок смисъл. По този начин идеите на характерис-
тичната теория са приложими и за всяка система. 
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Със своите разсъждения Ланкастър прави стъпка 
напред в аналитичното възприемане на продук-
тите и услугите. Можем да отправим поглед и 
към анализите на Ханс Хьоршген и модела, кой-
то той разглежда в светлината на характеристич-
ната теория. Хьоршген разглежда т.нар. много-
мерни методи. Ето какво посочва (Хьоршген, 
2000, с. 57) в смисъла на твърдението, че всяко 
благо може да се опише с помощта на определен 
брой характеристики: „Всяка характеристика 
може да бъде представена като ос, преминаваща 
през психическото пространство на възприятие-
то. Тези оси образуват пространство, параметри-
те на което са равни на броя на характеристики-
те”. Тук идеята е, че всяка от полезните характе-
ристики е качествено разграничима и същевре-
менно количествено измеряема величина. Ще из-
следваме механизма на определяне на данъчна 
оценка на сгради в България, като използваме те-
зи концепции. 

2. Характеристичната теория в оценката на 
недвижимите имоти 
От гледна точка на характеристичната теория 

на благата, аналитичното тълкуване на ценността 
на жилищните имоти може да се пречупи през 
призмата на четирите страни на архитектурата. 
Те се дефинират в смисъла на: 
Носеща функция на конструкцията. Тя се 

свежда до способността на конструкцията на 
сградата да отнася товарите в нейната основа, 
без риск за хората. За малко хора е известно, че в 
едномилионния древен Рим е имало 8-етажни 
жилищни сгради от тухла, включително с тоа-
летни към всеки етаж, макар и без водоснабдява-
не, но които често са се срутвали, затрупвайки 
обитателите си. 
Утилитарна функция. Тя се крие преди всич-

ко в интелекта на архитектурното разпределение, 
което предварително е заложило функциите, ко-
ито сградата (или съответна част от нея) ще из-
пълняват. Без да ограничаваме тази логика до 
апартамент, в който е ясно, че кухнята и банята 
обслужват различни потребности в ежедневието 
на домакинствата, може да се посочи например, 
че в един ресторант трафикът на сервираните 
блюда и трафикът на отсервираната посуда ни-
кога не трябва да се пресичат. Архитектите про-
ектират всъщност процеси и така организират 
функционирането на сградите и точно това е 
смисъла на утилитарната функция на даден обект 
на недвижима собственост. За да разбираме кол-

ко сложна може да бъде утилитарната функция 
ще подчертаем, че в един голям хотел има над 
900 типа стаи (с различно функционално пред-
назначение, а не като общ брой.) Но същевре-
менно и отговорността на утилитарната функция 
е огромна, когато анализираме например органи-
зацията на потоците от дейности в една болница. 
Всички те са заложени от проектанта предвари-
телно. Затова утилитарната функция на един 
обект на недвижима собственост е имплицитен, 
но много силен фактор в неговата оценка. Тя ка-
сае всички аспекти на удобство и е пряко свър-
зана също така с изолационните функции на 
сградата. Това е особено важна задача на сгра-
дите – да осигурят защита от неблагоприятното 
въздействие на външната среда, както и непри-
косновеност на личното пространство. Топлои-
золационната функция защитава от температур-
ните изменения във възходящо и низходящо 
направление. За голяма част от годината темпе-
ратурната амплитуда е 15-20 градуса дори само в 
рамките на денонощния цикъл. Същевременно 
сградите осигуряват и хидроизолационна защита, 
както и защита срещу вятър. В принципен план 
съвместяването на хидроизолационни и топлои-
золационни функции усложнява и оскъпява т. 
нар. архитектурна конструкция, защото даден 
строителен материал, например газобетонни 
блокчета, може да гарантира обикновено само 
една от функциите. Причината е, че топлоизола-
ционните функции се основават на характерис-
тиката порьозност на строителния материал, до-
като хидроизолационните свойства изискват не-
говата плътна повърхност. 
Икономическа страна на архитектурата. 

Утилитарната функция не касае само жилищни и 
обществени сгради, но има и огромно значение и 
в организацията на производството респ. вът-
решната логистика, когато се анализира една 
производствена сграда, защото може да генерира 
както икономии, така и допълнително оскъпява-
не на процесите в нея. Така се засягат аспекти на 
третата страна на архитектурата – именно нейна-
та икономическа страна. В този смисъл специа-
листи по инвестиционен анализ са наясно, че 
преобладаващата част от инвестиционните раз-
ходи на всеки инвестиционен проект в една ико-
номика са за производствен фактор земя, през 
призмата на изграждането на необходимия сгра-
ден фонд. Изборът на конструкция и съответни 
строителни материали от страна на проектанта е 
от съществено значение за т. нар. стойностна 
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сметка, а впоследствие и за пазарната цена. 
Художествена стойност. Докато в социалис-

тическия период художествената стойност се 
свеждаше главно до ритъма в различния цвят на 
балконите на панелните блокове, нейните истин-
ски аспекти всъщност са свързани с понятието 
тектоника. То изразява майсторството на проек-
танта да генерира художествена стойност чрез 
езика на конструкцията – именно как чрез нейна-
та специфична структура, товарите се отвеждат в 
основата на сградата. 

Изборът на носеща конструкция е пряко свър-
зан с вариантите на архитектурни конструкции, 
които генерират изолационните свойства на 
сградата. Те, заедно с други аспекти на утили-
тарната функция имат решаващо значение в за-
ложената процедура в ЗМДТ за изготвянето на 
съответна данъчна оценка. Художествената фун-
кция на архитектурата също заема скромно мяс-
то като критерий в нея, но то е по-слабо изразе-
но. Причината е, до известна степен в това, че 
художествената стойност е в по-висока степен 
свързана със субективност при оценяването й. 

От своя страна овехтяването е много силен 
фактор в оценяването на сградите, защото пряко 
касае както тяхната носещата функция, така и 
изолационните им характеристики. В този сми-
съл овехтяването действително е тясно свързано 
с разгледаните по-горе четири страни на архи-
тектурата. Същевременно както пазарната, така и 
данъчната оценка на даден обект на недвижима 
собственост включват и друг обективно измерим 
критерий, който не присъства сред дефинирането 
на четирите страни на архитектурата. Това е 
именно местонахождението на обекта на недви-
жима собственост.  

3. Многокритериалност на данъчната 
оценка по ЗМДТ 
В чл. 4 на ЗМДТ се определя данъчната оцен-

ка на сгради или на части от сгради по следната 
формула: 

 (1) 
където: 
ДО е данъчната оценка в левове; 
БС – базисната данъчна стойност на 1 кв.м. в 

левове; 
Км – коефициент за местоположение; 
Ки – коефициент за инфраструктура; 
Кх – коефициент за индивидуални характерис-

тики; 

Кв – коефициент за височина; 
Ко – коефициент за овехтяване; 
ПЛ – площта на сградата или част от нея в кв.м. 

В горната формула могат да бъдат разграни-
чени три основни типа величини. Базисната да-
нъчна стойност, която се определя в лева за 
квадратен метър, площта в кв.м. и корекционни-
те коефициенти, които коригират базисната да-
нъчна стойност (БС) на основата на степен на 
наличие на определени полезни характеристики 
в смисъла на характеристичната теория на блага-
та. Тоест, данъчната оценка е действително 
многокритериална (Черноруцкий, 2005). Отдел-
ните критерии се измерват в редкия случай по 
дихотомен признак (да/не, респ. има/няма), а по-
често на основата на изградена дискретна скала, 
т.е. с няколко отделни значения (например 1-ви 
етаж, от 2-ри до 5-ти, 6-ти и нагоре). Може да се 
приеме, че тези скали успешно ранжират обекти-
те на недвижима собственост в едно сложно 
многообразие от критерии. Това ранжиране е ос-
нова за справедливост в данъчното облагане. 
Причината е, че в един принципен план справед-
ливостта при изготвянето на данъчна оценка има 
пряко отношение към справедливостта в данъч-
ното облагане. Два обекта на недвижима собст-
веност, които са с равни други условия, но нап-
ример с различно местоположение, което пряко 
засяга благосъстоянието на обитателите, не би 
следвало да се облагат еднакво. Тук справедли-
востта в данъчното облагане може да се тълкува 
през призмата на принципа на ползата. Същев-
ременно място има и принципа на възможността 
за плащане с хипотезата, че пазарните сили 
обуславят ситуация, в която по-благоприятните 
имоти имат по-висока пазарна цена, която могат 
да си позволят по-богатите. 

3.1. Значение на строителната конструкция 
като фактор за оценката. 
Базисната данъчна стойност също се опре-

деля в зависимост от съответни характеристи-
ки на недвижимата собственост, като е пряко 
свързана с четирите страни на архитектурата и 
преди всичко с ключовата носеща функция. На 
нейна основа решаващи фактори в данъчната 
оценка са вида на строителната конструкция и 
предназначението и характера на обекта на 
недвижима собственост т.е. дали е жилищна 
или нежилищна сграда, респ. дали е апарта-
мент или къща. От конструктивна гледна точка 
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съществен момент е дали строителството е 
сглобяемо или масивно, а това има пряко от-
ношение към якостните характеристики на 
сградата. Масивното строителство е предпочи-
тано пред т. нар. паянтова конструкция или 
пред панелното сглобяемо строителство. Проб-
лемите при панелното строителство произти-
чат главно от рисковете за корозия на връзките 
между носещите панели. Друг важен момент е 
нарушението на хидроизолационните и топло-
изолационните свойства. В принципен план са 
известни двуслойни и трислойни панели. Най-
вътрешният слой и в двата случая има носещи 
функции. Външният слой при трислойните па-
нели има хидроизолационни характеристики, 
като обикновено е покрит с фасаден латекс, а 
средният представлява обикновено пенополис-
тирол, който на по-ранен етап в социализма 
беше с дебелина 6 см., а впоследствие изчис-
ленията в строителната физика показаха необ-
ходимост от дебелина 8 см. Този проблем се 
усложнява от остаряването на топлоизолаци-
онния материал и неговото „схумване” в хода 
на времето, при което намаляват полезните му 
характеристики – именно, да работи като топ-
лоизолатор. При двуслойните панели хидрои-
золационните и топлоизолационните функции 
се обединяват от външния слой, който обикно-
вено е изпълнен от т. нар. леки бетони (аглопо-
ритобетон, перлитобетон, шистопоритобетон и 
др.), които са с ниска плътност (800-900 кг./м3) 
поради порьозността на едрия добавъчен мате-
риал. При бетони с носещи функции плътност-
та е около 2300 кг./ м3. 

От своя страна масивните тухлени конст-
рукции също не са равно съпоставими с изпъл-
ненията от пълзящ кофраж, ЕПК и други фор-
ми на масивни конструкции. Тухлените конст-
рукции са предпочитани от древността заради 
своите топлоизолационни и здравословни ха-
рактеристики. Докато при керемидите основно 
значение имат хидроизолационните характе-
ристики, глината за тухли традиционно се 
омесва с въглищен прах, който изгаря в пещта, 
като така се формира порьозност на материала, 
характеристика, която генерира топлоизолаци-
онните му свойства. 

Т. нар. пълзящ кофраж е техника, при която 
бетоновите работи се изпълняват в условия на 
непрекъснат процес от самото фундиране до 
последния етаж. Това е от особена значимост за 
здравината и якостните характеристики на сто-

манобетонната конструкция. Причината е, че 
прекъснатият процес на бетонови работи (етаж 
по етаж) води до наличие на по-слаби звена в бе-
тона, навсякъде където нов бетон се налива вър-
ху вече втвърден бетон. В принципен план в 
България има много малко сгради, които са из-
пълнени в условия на техниката „пълзящ коф-
раж”, главно поради сложността на организация-
та на строителството. 

От конструктивна гледна точка в ЗМДТ са 
разграничени 5 групи строителни конструкции, 
имащи пряко отношение към стойността и респ. 
данъчната оценка на обекта на недвижима собст-
веност. Конструкциите на сградите и съответни-
те им използвани кодове са посочени в таблица 
№ 1 на Приложение № 2 в ЗМДТ. 

Таблица № 1.  
Използвани кодове  

в ЗМДТ за видовете конструкции 

Код Вид на конструкцията 

ПН Паянтова 

ПМ Полумасивна 

М1 масивна без стоманобетонни елементи или от 
сглобяеми етернитови и други плоскости 
(бунгала), масивна с частични стоманобетон-
ни елементи 

М2 масивна – едропанелна 

М3 масивна с носещи тухлени стени и изцяло 
монолитни или сглобяеми стоманобетонни 
подови конструкции, масивна - сглобяеми 
скелетни и рамови стоманобетонни конст-
рукции, пакетно-повдигани плочи, едропло-
щен и пълзящ кофраж, скелетно-безгредови 
конструкции, специална конструкция (сто-
манени и др.) 

Източник на данните:  
Таблица № 1 от Приложение № 2 на ЗМДТ. 

Базисната данъчна стойност в лева на квадра-
тен метър се определя съгласно таблица № 2. В 
зависимост от характера на обекта (респ. негово-
то предназначение) и това в какъв тип сграда се 
намира, базисната данъчна стойност може до-
пълнително да бъде намалена с коригиращ кое-
фициент. (Например за гаражи в жилищни бло-
кове базисната данъчна стойност се определя в 
процент (80%) от базисната данъчна стойност на 
апартаменти.) 
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Таблица № 2.  
Определяне на базисната данъчна стойност на 
основата на вида на конструкцията и пред-

назначението на сградата. 

Жилищни сгради Вид  
на кон- 

струкцията апартаменти къщи 
Нежилищни

сгради 

1 2 3 4 
ПН 4,40 3,70 4,80 
ПМ 7,50 6,40 8,20 
М1 11 9,40 12,10 
М2 14 12 15,40 
М3 17 14,50 18,70 

Източник на данните:  
Таблица № 2 от Приложение №2 на ЗМДТ. 

Значение на овехтяването като фактор за 
оценката 
По аналогичен начин овехтяването се оценява 

посредством коефициент на овехтяване, който е 
по-малък от единица и от формална математи-
ческа гледна точка има за задача да понижава 
данъчната оценка. Концепцията за овехтяване не 
се базира на конкретен анализ на състоянието на 
физическото изхабяване на всяка отделна сграда 
(което значително би оскъпило нейната оценка), 
а е сведено до нейното остаряване на календарна 
основа. Същевременно овехтяването е предста-
вено като функция на носещата конструкция, 
въпреки че изолационните свойства също се 
оказват повлияни от него. Очевидно колкото по-
голям процент на овехтяване се принажда на съ-
ответна носеща конструкция, толкова по-бързо 
овехтява тя, но така и данъчната оценка ще на-
малява пропорционално в определени граници. 
До петата година от завършване на сградата кое-
фициентът за овехтяване (Ко) има значение еди-
ница. Коефициентът за овехтяване не може да 
бъде по-малък от 0,65 за сгради или части от тях 
с паянтови или полумасивни конструкции, по-
малък от 0,75 за М1 и М2 и по-малък от 0,85 за 
М3. В останалите случаи коефициентът за овех-
тяване (Ко) се определя по следната формула: 

 (2) 
където: 
БГ е броят години от завършването на сграда-

та до момента на оценката (цяло число); 
ПР – годишен процент на овехтяване на сгра-

дите по вид конструкция в процент: 

Таблица № 3.  
Определяне на процента на овехтяване като 

функция на носещата конструкция 

Код на  
конструкция 

ПР – годишен %  
на овехтяване 

ПН 1,0 
ПМ 0,8 
М1 0,7 
М2 0,6 
М3 0,5 

Източник на данните:  
Таблица № 9 от Приложение №2 на ЗМДТ. 

3.2. Значение на местонахождението като 
фактор за оценката. 
Концепцията „местонахождение” е тълкувана 

през призмата на различни аспекти в ЗМДТ, като 
в частност се разграничават хоризонтално мес-
тонахождение и височинност на обекта на нед-
вижима собственост. Хоризонталното местона-
хождение се оценява посредством коефициента 
за местоположение Км, а височинното – посредс-
твом коефициента за височина Кв, който обаче се 
определя само за търговски, производствени и 
селскостопански обекти. В случаите за жилищни 
сгради се използва коефициентът индивидуални 
характеристики (Кх), който представлява комп-
лексна оценка на основата на утилитарната фун-
кция на архитектурата. Коефициентът за височи-
на (Кв) се прилага когато височината на етажа е 
по-голяма от четири метра и се изчислява по 
следната формула: 

 (3) 

където В е фактическата височина на етажа в 
метри, с точност до половин метър. 

Аспектите на благоприятно (респ. неблагоп-
риятно) местонахождение са експлицитно при-
състващи в ЗМДТ, когато се облагат търговски 
обекти на недвижима собственост. Законът из-
рично дефинира концепцията „благоприятно 
местонахождение”, като има предвид близост до 
транспортни артерии, жп. гари и пристанища, 
обособени производствени (промишлени, тър-
говски или селскостопански) зони, както и това 
дали сградата се намира в границите на населе-
ното място. Коефициентът за местоположение 
(Км) на жилищни и обществени сгради се опре-
деля на основата на таблица № 3 в Приложение 
№2 на ЗМДТ. Налице са 11 категории и 5 зони, 
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като допълнително има корекции в отделни ко-
лони на таблицата в зависимост от това дали 
сградата е във вилна зона, в строителни или из-
вън строителни граници. Съвсем аналогична 
таблица в ЗМДТ (Таблица № 4) касае производс-
твени и селскостопански сгради. 

От графиката се наблюдава как за всяка от 
петте зони е налице ясна тенденция на намалява-
не на коефициента с понижаване на категорията. 

При четвърта и пета зона (най-ниските две гра-
фики) наблюдаваме нарушаване на оформената 
закономерност в първите три зони. Това може да 
се обясни с по-малка взискателност на данъчния 
кредитор в лицето на държавата спрямо данъчни 
обекти намиращи се в селски райони и с по-
ниска категория. На практика коефициентът ста-
ва нула в пета зона за половината от категориите. 

 

 
Фиг. 1. Коефициент за местоположение на жилищни сгради  

по зони и в зависимост от категорията. 

Източник на данните: Таблица № 3 от Приложение №2 на ЗМДТ. 

 

3.3. Наличие на инфраструктура като 
фактор за оценката. 
Наличието на инфраструктура силно зависи 

от местонахождението на данъчния обект. Неза-
висимо от това данъчното законодателство из-
рично разделя тези показатели, за да се постигне 
по-висока степен на прецизност. 

      (4) 

Коефициентът за инфраструктура (Ки) се оп-
ределя, като към единица се прибави значението 
на елементите по таблица № 4. (Вж. формула 
(4)). От своя страна то се базира на дихотомен 
признак (има/няма) относно 6 отделни показате-
ли за инфраструктура. 

Таблица № 4.  
Определяне на коефициента  
за инфраструктура (Ки) 

Значение на елементите

Елементи има няма 

няма в  
сградата, 
но има  

в квартала
А. Водопровод 0,0 -0,05 -0,03 
Б. Канализация 0,0 -0,05 -0,03 
В. Електрификация 0,0 -0,07 -0,05 
Г. Телефонизация 0,0 -0,02 -0,02 
Д. Топлофикация +0,06 0,00 0,00 
Е. Улична мрежа 0,0 -0,08 -0,08 
Източник на данните:  
Таблица № 5 от Приложение №2 на ЗМДТ. 
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Може да се приеме, че преобладаващо, отсъс-
твието на инфраструктура понижава данъчната 
оценка, а наличието на инфраструктура не я уве-
личава, като се изключи случаят с параметъра на 
топлофикацията. Коефициентът за инфраструк-
тура Ки също е свързан с четирите страни на ар-
хитектурата и по-конкретно с утилитарната и 
изолационните функции на сградите. 

3.4. Значение на т. нар. индивидуални 
характеристики като фактор за оценката 
Коефициентът за индивидуални характерис-

тики (Кх) също е свързан с четирите страни на 
архитектурата и по-конкретно с утилитарната и 
изолационните функции. Той се определя по 
сложен начин, защото изразява една комплексна 
оценка на редица параметри, характеризиращи 
инфраструктурата. Сред тях най-важни са висо-
чината на жилищния обект, неговото физическо 

състояние и наличието на подобрения на изола-
ционните и художествените му характеристики. 
Коефициентът за индивидуални характеристики 
се определя, като към единица се прибавят след-
ните корекции: 

 (5) 

Абревиатурата „кк” означава корекционен ко-
ефициент. Тук кк1 е корекция за разположение 
във височината на обекти, но само в жилищни 
сгради. Това има пряко значение към удобството 
на обитаване на жилището и е свързано с утили-
тарната функция на архитектурата. Имоти, които 
са разположени на най-висок етаж са свързани с 
по-висок риск от понасяне на щети при повреди 
в хидроизолацията на покривната конструкция. 
Таблицата обаче е конструирана с оглед наличи-
ето (респ. отсъствието) на асансьор. 

Таблица № 5.  
Оценка на фактор височинност за жилищни сгради (корекционен коефициент кк1). 

Корекционен коефициент (кк1) 

в сгради с 6 и повече  
етажи без асансьор в останалите сгради Обектът се намира на: 

нежилищни апартаменти нежилищни апартаменти 
1. Първи етаж + 0,10 - 0,05 + 0,10 - 0,05 
2. Втори до пети етаж - 0,03 + 0,03 0,00 + 0,03 
3. Шести и следващи етажи -0,10 -0,03 -0,08 0,00 
Източник на данните: Таблица № 6 от Приложение №2 на ЗМДТ. 

От своя страна параметърът кк2 представля-
ва корекция за физическо състояние на обекта 
в зависимост от това дали е извършван основен 
ремонт или не е извършван повече от 20 г. Под 
лошо физическо състояние по смисъла на 
ЗМДТ се разбира наличие на щети, причинени 
от бедствия, аварии и др., вследствие на които 
физическото състояние на обекта се е влошило 
значително. 

Параметърът кк3 представлява комплексна 
корекция за подобрения към обектите, която 
изисква внимателно разяснение: 

      (6) 

От таблица 6 се вижда, че различните компо-
ненти, касаещи преди всичко изолационната 
функция на архитектурата, имат различно тегло 
(респ. принос) в комплексния параметър кк3.  

Таблица № 6.  
Оценка по дихотомен признак (няма/има)  

на параметър кк3 

Значение на 
параметър кк3Вид на подобрението 
няма има 

А. Отоплителна инсталация 0,00 0,04 
Б. Климатична инсталация 0,00 0,06 
В. Луксозна или алуминиева 
дограма 0,00 0,04 

Г. Шумо- или топлоизолации 0,00 0,03 
Д. Покривни покрития 0,00 0,03 
Е. Декоративни елементи и 
облицовки 0,00 0,02 

Източник на данните:  
Таблица № 8 от Приложение №2 на ЗМДТ. 
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По смисъла на ЗМДТ под отоплителна инста-
лация се разбира локално парно отопление, по-
дово или стенно отопление. Респективно под 
климатична инсталация се разбира инсталация, 
която е трайно прикрепена към сградата. Под 
покривни покрития се разбира луксозни подоб-
рения – специална покривна конструкция, пок-
рития и изолации. Също така под декоративни 
елементи и облицовки се разбира луксозни вът-
решни и фасадни декоративни елементи, мозай-
ки, облицовки, пана и други. Те имат пряко зна-
чение към художествената стойност на архитек-
турата. 

4. Изводи, препоръки и заключение 
Моделът на определяне на данъчната оценка в 

Приложение №2 на ЗМДТ представлява сложна 
процедура, която успешно ранжира за целите на 
данъчно облагане сградите, като обекти на нед-
вижима собственост. Основните критерии за то-
ва ранжиране представляват ключовите полезни 
характеристики, оценявани от потребителите на 
пазара на недвижими имоти, по които можем да 
разграничим сградите. Изводите, които в този 
смисъл могат да се направят са, че справедли-
востта в данъчното облагане вече разполага с по-
ложена добра основа в законодателството. По 
нататъшно оптимизиране може да се осъществи 
на базата на задълбочено статистическо проуч-
ване на пазара на недвижими имоти именно в то-
зи смисъл, с оглед да се установи дали така оп-
ределената структура от коефициенти (и съот-
ветните им значения) в Приложение №2 на 
ЗМДТ могат да бъдат прецизирани в търсенето 
на още по-висока степен на справедливост в да-
нъчното облагане. 
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