
„ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ“ АД 
гр. София, 

 
Представяме на Вашето внимание следния собствен недвижим имот: 
 
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, в кв. Захарна Фабрика, с площ от 1160 кв.м., 

представляващ Поземлен имот с идентификатор № 68134.1200.326, съгласно Кадастралната 
карта и кадастралните регистри, ведно с ОФИС СГРАДА - запазена четириетажна сграда с 
монолитна конструкция, изпълнена от стоманобетон, със ЗП 720 м2 и РЗП 2 880 м2, на адрес: 
гр. София, ул. Кукуш №1. 

 
Имотът е с изключително добра локация и достъп до комуникации. Сградата е в много 

добро състояние, покрив и стени в добро състояние, запазена дограма и остъкление. 
Налични са ВиК и електричество. 

 
Върху имота няма тежести. 
 
Линк към имота от Google Maps – http://goo.gl/maps/yVNvI.  
 

 
 

http://goo.gl/maps/yVNvI


 
 
Характеристики: 
Местоположение:  
Районът е обособен като бизнес и индустриална зона за високотехнологични 

производства, бизнес центрове и търговия, в района се намират централите на Мобилтел, 
Сименс, Телеком, Кауфланд, Лидл, бизнес център - Антим тауър, отлична транспортна 
достъпност от бул. „Сливница“, бул. „Габрово“, бул. „Скопие“, Центъра на София, ЖП гара 
Захарна фабрика и Централна гара. 

Имотът се намира на 20 минути с автомобил от центъра на София и на 30 минути 
пеша от метростанция Вардар, в кв. „Захарна Фабрика“, с административен адрес ул. 
„Кукуш“ №1. В близост са разположени спирки на градския транспорт.  

Имотът се намира на ключова позиция в рамките на гр. София град. Разположен е в 
частта на града, където са съсредоточени голяма част от населението и редица 
производствени, търговски и обществени структури. 

Комуникативното място позволява бързо пътуване до други части на града, което 
прави имота подходящ за използване като офис сграда, фирмена централа или 
изграждане на производствен обект или отдаването му под наем като отделни помещения с 
различно предназначение. 

Прилежащ терен: поземлен имот с площ в размер на общо 1160кв.м. 
 
На приложената извадка от кадастралната карта е видно разположението на терена 

и сградата. 
 



 
Сграден фонд: в имота е построена една сграда, на четири етажа, с площ 720 м2 и с 

обща РЗП 2 880 м2.  
Сградата е в добро състояние, с разпределение по етажи както следва: 
Етаж първи - две производствени помещения с големина по 250кв.м., две офис 

помещения по 15кв.м. стая за почивка 20кв.м., съблекални, санитарни възлли и бани. Тъй като 
етаж едно се намира на кота +1,00, той е снабден с товарни рампи при двата си 
входа/изхода. 

Етаж втори се състои от 12 помещения с квадратура от 10 до 35кв.м., санитарни възли. 
Етаж трети се състои от 4 помещения с квадратура от 40 до 260кв.м., санитарни възли. 
Етаж четири разполага с 9 помещения с големина от 30 до 70кв.м., санитарни възли.  
На всички етажи помещенията са преградени с гипсови стени, което позволява бързо 

и лесно преустройство. Полезна височина от 3м. до 4м.  
Сградата е снабдена с товарен асансьор с товароподемност два тона, големина 8 

кв.м.  
Снимки на предлагания имот: 

 
 



 
 

 
 
Достъп до имота: се осъществява по отличен асфалтов път водещ до сградата. На 

разположение има паркинг за 10-12 автомобила. 
 
Електроснабдяване: Имотът разполага с електрозахранване, осигурявано от 

трафопоста в съседният имот. Има възможност за откриване на индивидуална партида. 
 
ВиК и канализация: Водоснабдяването с питейна вода в обекта се осъществява от 

съществуващ уличен водопровод, с възможност за откриване на самостоятелна партида. 
 
Предназначение: Имотът има широки перспективи за развитие предвид 

местоположение, съществуващия сграден фонд и наличните комуникации. Начинът на 
трайно ползване на имота позволява средно застрояване до 15м. 

Подходящ проект позволява имотът да се трансформира в: 



Търговски обект – може да бъде изграден Търговски център за реализиране на 
търговия на едро и дребно със стоки с различно приложение – строителни, промишлени, 
земеделски, мебелни, рекреационни и др.  

Складова база – може да се развие като дистрибуторски и складов център на 
производители с готовност за покоряване на нови пазари. Близостта до основните входни 
пътни артерии на обекта както много доброто му местоположение и възможности за 
обслужване го правят атрактивен за този вид дейности. 

Производствена база – може да се развие за този вид дейност. 
 
Цени: Продажна цена: 850 000 лв., наемна цена: 2 000 лв. 
Посочените цени са без ДДС. 
 
За контакти:  
Кристина Томова; телефон: 0889 810 506; е-mail: ktomova.enigma@melinvest.bg;  
Таня Сомова; телефон: 0885 690 110; е-mail: tsomova.enigma@ melinvest.bg ; 
 

mailto:ktomova.enigma@melinvest.bg
mailto:tsomova.enigma@gmail.com

