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Добре дошли в МСИИ: Офис сгради

От името на членовете на Коалицията за МСИИ, към настоящия
момент 56, бихме искали да Ви представим „МСИИ: Офис
сгради“. Проектът е първият по рода си. Многобройни
организации от цял свят се събраха за първи път да създадат
единен международен стандарт за измерване на имоти. Ние
осъзнахме, че досегашната практика на противоречиви
стандарти за измерване е неприемлива. Нашата професия и
пазарна позиция заслужават повече.
Поради тази причина се събрахме, за да подкрепим този
процес и изготвяне на единен стандарт. Започвайки със среща
в Световната банка през май 2013 г., всички от нас подписаха
декларация, потвърждаваща, че се "ангажираме да
популяризираме прилагането на тези стандарти, за да насърчим
световните пазари да приемат и усвоят МСИИ като основен
метод за измерване на недвижимата собственост".
След срещите през май 2013 г. формирахме независим
Комитет за създаване на стандартите(КСС). Той включва
технически експерти от 11 страни и експертни познания,
обхващащи 47 различни пазара. Комитетът работи виртуално,
като освен това се проведоха и три срещи в Брюксел, Дубай и
Орландо.
Щедрото дарение от Comité de Liaison des
Géomètres Européens (CLGE) на euREAL standard беше
основа на тяхната подробна, всеобхватна и ефективна
работа. Изпълнението на задача от такъв мащаб би трябвало да
отнеме години. Комисията изготви консултационната чернова на
МСИИ за офиси за по-малко от една година през януари 2014 г.
След приключване на периода за публично обсъждане на
черновата през септември 2014 г., окончателният вариант на
„МСИИ: Офис сгради” беше въведен през ноември 2014 г.
Коалицията приема, че определянето на стандарт е
непрекъснат и динамичен процес, и ще се вслуша

Kenneth M. Creighton, Представител
на RICS, председател на борда
на Коалицията за МСИИ

внимателно в изискванията на пазара, за да е сигурно,
че са уловени необходимите актуализации за поддържане
на постоянно развитие и подобряване. Освен
подготвянето на допълнителни МСИИ стандарти за други
видове сгради (като жилищни, промишлени и търговски),
КСС също така ще контролира всички ръководства за
прилагане на МСИИ, за да се гарантира, че те са в
съответствие с принципите и намеренията на МСИИ.
Всички местни, регионални или световни методи ще
бъдат добре документирани, за да се даде възможност за
координация, разширяване и последователност на
ръководствата по МСИИ, когато е необходимо.
При подготовката, както на предварителните документи за
съгласуване, така и на окончателния стандарт, Коалицията
изразява благодарност за работата по обяснителните схеми,
поета от професор Marc Grief и Johannes Helm от Mainz University
of Applied Sciences, Robert Ash и Tom Pugh от Plowman Craven
Limited.
Като коалиция ние също така започваме важната работа по
въвеждане в действие. Ангажираме се с това правителствата
да приемат МСИИ и поздравяваме Дубай като първото
правителство, което е направило това. Също така заедно,
като коалиция, ангажираме много други ключови
заинтересовани страни на пазара. На уебсайта
www.ipmsc.org сме публикували списък на IPMS Партньорите
- фирми, ангажирани с МСИИ.
От името на коалицията, КСС и многобройните участниците в
консултирането, сме горди да представим МСИИ за Офис
сгради.
За повече информация за МСИИ моля, посетете уебсайта
www.ipmsc.org

Lisa M. Prats, Представител на
Jean-Yves Pirlot, Представител на
BOMA, заместник председател на CLGE, генерален секретар на
борда на Коалицията за МСИИ
борда на Коалицията за МСИИ
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Въведение

Коалицията за международни стандарти за измерване на имоти
(КМСИИ
КМСИИ)
КМСИИ е създадена на 30 май 2013 г. след среща в
Световната банка във Вашингтон. Коалицията,
Коалицията включваща
към датата на публикуване 56 организации, изброени по-долу,
има за цел да допринесе за уеднаквяването на националните
стандарти за измерване на имоти чрез създаването и
приемането на съгласувани международни стандарти за
измерване на сгради.
сгради
Този документ за измерване на офис сгради е първоначално
изготвен от Комитета за създаване на стандартите (КСС
КСС)
КСС на
Коалицията.
Коалицията Членовете на Коалицията към датата на публикуване
включват:

Federation of Associations of Building Contractors Cyprus (OSEOK)
Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. (GIF) Ghana
Institution of Surveyors (GhIS)
Hungarian Real Estate Developers Association (IFK)
HypZert GmbH
INREV
Institute of Real Estate Management (IREM) International
Association of Assessing Officers (IAAO)

American Society of Farm Managers and Rural Appraisers (ASFMRA)

International Consortium of Real Estate Associations (ICREA)

Appraisal Institute (AI)

International Facility Management Association (IFMA) International

Asia Pacific Real Estate Association (APREA)

Federation of Surveyors (FIG)

Asian Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles
(ANREV)

International Monetary Fund (IMF) International
Real Estate Federation (FIABCI) International Union

Asociación de Promotores Constructores de España (APCE)

of Property Owners (UIPI) International Union of

Asociación Española de Análisis de Valor (AEV)

Tenants (IUT)

Asociación Española Geómetras Expertos (AEGEX) Asociación

Italian Real Estate Industry Association (ASSOIMMOBILIARE) Japan

Professional de Sociedades de Valoración (ATASA) ASTM

Association of Real Estate Appraisers (JAREA)

International

Japan Association of Real Estate Counselors (JAREC)

Australian Property Institute (API) British

Japan Building Owners and Managers Association
(BOMA Japan)

Property Federation (BPF)
Building Owners and Managers Association of Canada
(BOMA Canada)

National Society of Professional Surveyors (NSPS) NP

Building Owners and Managers Association of China (BOMA China)

Open Standards Consortium for Real Estate (OSCRE)

Building Owners and Managers Association International
(BOMA International)

Property Council of Australia (PCA)

“Cadastral Engineers”

China Institute of Real Estate Appraisers and Agents (CIREA)
Commonwealth Association of Surveying and Land Economy (CASLE)
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) CoreNet
Global
Council of European Geodetic Surveyors (CLGE) Counselors of
Real Estate (CRE)

Property Council New Zealand (PCNZ) Real
Estate Syndicate of Lebanon (REAL)
Real Property Association of Canada (REALpac)
Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
Secovi-SP (Secovi)
Society of Chartered Surveyors Ireland (SCSI)
South African Property Owners Association (SAPOA)

Cyprus Architects Association (CAA)

Technical Chamber of Cyprus (ETEK)

Cyprus Association of Civil Engineers (CYACE) European

The Appraisal Foundation (TAF)

Council of Real Estate Professions (CEPI)

Union Nationale des Economistes de la Construction (UNTEC)
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Ръстът на международните инвестиции в имоти и
нарастването на световните корпоративни ползватели е в
основата на необходимостта от прозрачност на фона на
многобройните различни национални и местни установени
практики за измерване на сградите.
сградите Целта на Коалицията
Коалицията е
да се предостави прозрачност в измерването на сградите и
изчисляването на техните площи. МСИИ ще допринесе за
пазарна ефективност чрез по-голямо доверие между
инвеститорите и ползвателите, като предоставя
унифицирани методи за измерване на недвижимата
собственост за сделки и оценки.

МСИИ е стандарт с високо качество. Пазарите, които не
разполагат със съществуващи установени стандарти за
измерване, се насърчават да приемат МСИИ.
МСИИ КСС не установи
нито един съществуващ стандарт за измерване, който е
подходящ за приемане на международно ниво. Ето защо, във
всички развити пазари, където са установени съществуващи
принципи за измерване, ще се наложи да се направят значителни
корекции. Очакваме МСИИ първоначално да работи успоредно с
местните стандарти и да бъде приет, където е уместно, за
отчитане по двата стандарта. С течение на времето очакваме
МСИИ да стане основен за измерване във всички пазари.

Проучване на КСС установи, че практиките за сделки и оценки
варират значително в различните пазари и този стандарт не е
предназначен за отстраняване на тези различия. КСС се
фокусира само върху въпроси, пряко свързани с измерването
на сгради и изчисляването на площи в рамките на една сграда.
сграда
Установено е, че различните страни включват различни
елементи от сградата в застроената площ,
площ използвана в
практиките при сделки и оценки. МСИИ ще даде възможност за
сравняване на различните практики чрез взаимодействие с
общ стандарт за измерване.

КСС смята за нереалистично да се създаде единен стандарт,
който да бъде незабавно приложим за всички видове сгради,
сгради
тъй като всеки вид има свои отличителни характеристики, които
изискват индивидуален анализ. Въпреки това КСС определя, че
принципите, методологията и практиките за измерване,
разработени за МСИИ,
МСИИ ще бъдат подобни и в стандартите за
жилищни, производствени и търговски сгради.
сгради Те ще трябва да
бъдат съвместими и с друг вид сгради,
сгради тези със смесена
функция, които обединяват няколко вида в едно.

КСС поставя на първо място установяването на стандарт за
измерване на офис сгради,
сгради поради интереса, изразен от тези,
които работят в големия като стойност световен пазар, който не
разполага със свой единен стандарт. CLGE Measurement Code for
the Floor Area of Buildings,
Buildings the European Real Estate Area Label
(euREAL) предостави отправната точка. Настоящата
терминология, използвана за описание на площта на офис
сградите (като наемна, използваема, нетна вътрешна, нетна
наемна), означава различни неща на различните пазари, което
води до объркване за собствениците и ползвателите, които
работят в световен мащаб. Например организация, заемаща
10 000 м² в една страна, може да намери идентично
пространство, описано като 12 000 м² в друга, или фирма, която
иска да придобие 50 000 ft² в една държава, може да трябва да
определи своето необходимо пространство като 60 000 ft²
другаде.
МСИИ,
МСИИ като международен стандарт за измерване на имоти, е
създаден чрез прозрачен, подробен и приобщаващ процес за
изработване на стандарт от КСС.
КСС Той поддържа свързаните с
него финансови отчети и стандарти за оценяване, като например
International Financial Reporting Standards (IFRS) и Uniform
Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP) в САЩ.
International Valuation Standards Council (IVSC) подкрепя МСИИ,
МСИИ
който трябва да се чете в единство с International Valuation
Standards (IVS).

За да се предотврати объркване с термини, които са с установени
определения, сме избегнали употребата на съществуващите
понятия като Застроена площ, Разгъната застроена площ,
Брутна вътрешна площ и Нетна вътрешна/наемна площ.
Тези термини са общоприети, но несъвместими за употреба
в пазарите по цял свят.
КСС проведе задълбочени консултации, за да разбере
установените принципи за измерване, използвани в различните
международни пазари. Нашето проучване стигна до
заключението, че площта на сградата е необходимо да се
измерва по външните очертания за целите на проектирането или
за обобщена стойност на предложения за застрояване. КСС
реши да определи това като МСИИ 1 и да го прилага за всички
видове сгради.
сгради Имаше и изискване за идентифициране и
категоризиране на вътрешните пространства. Това се определи
като МСИИ 2 - Офис и ще подпомага сферата на недвижимите
имоти за ефективно използване на пространствата и
сравнителен анализ. Важно е също да се измерят площите,
използвани от определен ползвател като основание за сключване
на сделка, и за тази цел КСС създаде МСИИ 3 – Офис.
Офис

КСС е отделил значително време в проучване на установените
стандарти, за да се гарантира, че съществуващото познание няма
да се изгуби. МСИИ не е смесица от тези стандарти, а всъщност
представя някои идеи, които могат да бъдат нови за някои
пазари. Тези схващания са приети от КСС като доказан опит на
съответния пазар, въпреки че са били доразработени за целите
на МСИИ.
МСИИ
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Комитет за създаване на МСИИ

През юли 2013 г. КМСИИ избра експерти в сферата на недвижимите
имоти от цял свят, за да сформират Комитет за създаване на
стандартите (КСС
КСС)
КСС и да разработят единни световни стандарти за
измерване на имоти.
КСС обединява експерти, сред които научни работници, мениджъри
на фондове за недвижими имоти и активи, оценители, както и
специалисти в областта на строителството и предприемачеството.
КСС работи независимо от Коалицията и нейните членове.

Членовете на КСС и съавторите на този стандарт за офис
сгради са:
Max Crofts FRICS (UK)

Chairman

Allen Crawford FRICS, FAPI (Australia)

Vice Chairman

Alexander Aronsohn FRICS (UK)

Executive Secretary
to the Committee

Will Chen MRICS (China)
Anthony Gebhardt MRICS, RQS (South Africa)
Prof. Dipl. Ing. Marc Grief, Architect AKH (Germany)
Kent Gibson BOMA Fellow, CPM (USA)
Prof. Liu Hongyu (China)
Luke Mackintosh MRICS, AAPI, F Fin (Australia)
Howard Morley ANZIV, SNZPI, FREINZ, AAMINZ
(New Zealand)
Frederic Mortier MSc (Belgium)
Sara Stephens MAI, CRE (USA)
Peter L. Stevenson CEO (USA)
Nicholas Stolatis CPM, RPA, LEED AP (USA)
V. Suresh FRICS (India)
Koji Tanaka FRICS, ACIArb, RIBA, JIA (Japan)
Prof. Sr Dr. Ting Kien Hwa FRICS, FRISM, MPEPS, MMIPPM
(Malaysia)
Dr. Piyush Tiwari MRICS (India)

Преводът на български език е извършен от Петър Андонов MRICS.
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Част 1
1.1

Цел и обхват на стандартите

Определения

Сграда
Самостоятелна структура, представляваща част от имот.
имот
Коалиция
Управителният съвет на МСИИ,
МСИИ включващ организации, всяка от които е с
нестопанска цел, с мандат от обществен интерес.
Компонент
Един от основните елементи, на които площта на една сграда може да се
раздели.
Компонентна площ
Общата площ на един от компонентите.
компонентите
Площ на етаж
Площта на постоянна носеща структура, обикновено хоризонтална, за
всяко ниво на сградата.
сградата
Вътрешна преобладаваща повърхнина
Вътрешната завършена повърхност, съдържаща 50% или повече от
площта на повърхнината за всеки вертикален сегмент,
сегмент образуващ
вътрешния периметър.
МСИИ
Международни стандарти за измерване на имоти.
КМСИИ
Коалиция за международни стандарти за измерване на имоти.
МСИИ 1
Сборът от площите на всички етажи на сградата,
сградата измерени до външния
периметър на конструктивните елементи, отчетен на базата на етаж по
етаж.
МСИИ 2 – Офис
Сборът от площите на всички етажи на офис сграда,
сграда измерени до
вътрешната преобладаваща повърхнина , отчетен на базата на отделните
компоненти за всеки етаж на сградата.
сградата
МСИИ 3 – Офис
Площта на етажа с изключително право на ползване от конкретен
ползвател, с изключение на стандартните съоръжения и помещения,
помещения която
се изчислява за всеки конкретен ползвател или етаж по етаж за всяка
сграда.
сграда
Имот
Всеки недвижим имот в застроена среда.
Сектор недвижими имоти
Състои се от ползватели,
ползватели доставчици на услуги и трети лица.
лица
Доставчик на услуги
Всяка организация, която предоставя консултации за имоти на ползвател,
ползвател
включително, но не само оценители,
оценители фасилити мениджъри, мениджъри на
недвижими имоти, асет мениджъри, агенти и брокери, специалисти по
измерване на имоти,
имоти консултанти, интериорни дизайнери и архитекти.
Специалист по измерване на имоти
Доставчик на услуги,
услуги квалифициран чрез опит или обучение за измерване на
сгради в съответствие с МСИИ.
МСИИ
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Стандартни съоръжения и помещения
Тези части на сградата,
сградата предоставящи поделени или общи удобства,
които обикновено не се променят с течение на времето, включително
например стълби, ескалатори, асансьори, машинни помещения,
тоалетни, помещения за почистване, инсталационни помещения,
противопожарни зони и стаи за поддръжка.
Трето лице
Всяко лице, което не е ползвател или доставчик на услуги с интерес към
измерването на имоти, включително, но не само правителства, банки,
други финансиращи организации, анализатори на данни и изследователи.
Ползвател
Собственик-ползвател, предприемач, инвеститор, купувач, продавач,
наемодател или наемател.
Оценител
Доставчик на услуги с подходяща професионална квалификация в
оценяването.
Вертикален сегмент
Всяка част от прозорец, стена или външен конструктивен елемент на
офис сграда,
сграда където вътрешната завършена повърхнина се променя в
зависимост от вътрешната завършена повърхност на прилежащия
прозорец, стена или външен конструктивен елемент, без да се взема под
внимание съществуването на колони.

1.2

Цел на стандартите

Целта на МСИИ е да осигури унифицирано измерване на имотите.
имотите МСИИ
ще отговори на изискванията на ползвателите на имоти за
унифицираност в измерването и отчитането. Досега обявената площ на
етаж в идентични сгради се различава значително в отделните страни, а
понякога и в рамките на една и съща страна, поради различни практики
за измерване. Измерванията могат да се използват за оценяване, сделки
и сравнителен анализ.
Това е също толкова важно за доставчиците на услуги и трети лица,
лица така
че данните да могат да бъдат използвани с доверие за финансиране на
имоти и сгради, за управление на сгради, изследвания и за други цели.

1.3

Употреба на стандартите

МСИИ могат да бъдат използвани за всяка цел, договорена между
ползватели,
ползватели доставчици на услуги и трети лица.
лица
При определени обстоятелства МСИИ може да взаимодейства със
съществуващите стандарти за измерване, осигурявайки
унифициран начин за измерване.
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Част 2
2.1

Принципи за измерване

Общи принципи за измерване и
изчисление

КСС е приел следните основни принципи за измерване и
изчисление, които се прилагат за всички сгради:
сгради
1.

Елементът трябва да може да бъде измерен.

2.

Измерването трябва да бъде обективно проверимо.

3.

Измерванията и изчисленията трябва да бъдат ясно документирани
и уточнено следното:

4.

•

Използваният МСИИ стандарт, например, МСИИ 1, МСИИ
2 - Офис,
Офис МСИИ 3 - Офис

•

Методът на измерване

•

Единицата за измерване

•

Допустимото отклонение за измерване

• Датата на измерване.
Когато се прави препратка към различен стандарт,
съгласуването между МСИИ и посочения стандарт трябва
да бъде подробно уточнено.

5.

Неизбежно ще възникнат ситуации, които не са обхванати пряко
от МСИИ. При тези обстоятелства принципите на МСИИ следва да
бъдат екстраполирани с помощта на рационален подход.

2.2

Най-добра практика за измерване

2.2.1

Общо

КСС препоръчва при всички измервания по МСИИ да се използват CAD
(компютърно базирани проектни) чертежи или BIM (сградни
информационни модели) на данни, но когато се използват други чертежи
като основа за измерване, анотираните размери върху чертежите трябва
да се използват с предимство пред определяните мащабно.
Доставчикът на услуги трябва
да обяви как е била установена площта,
т
площта
например CAD чертежи, други чертежи или чрез лазерна или лентова
ролетка.
Площите за МСИИ 1 трябва да бъдат измерени от чертежи или на място.
Измерванията за МСИИ 2 - Офис и МСИИ 3 - Офис трябва да бъдат
направени до вътрешната преобладаваща повърхнина за външни стени
или друга хоризонтална връзка на стена и под, игнорирайки первази,
кабелни канали, отоплителни и охлаждащи съоръжения и тръбопроводи.
Сградите трябва да бъдат измервани поотделно и отчетени на базата етаж
по етаж.

2.2.2

Единица за измерване

Измерванията и изчисленията трябва да са в единица за измерване,
общоприета в съответната страна.
Ползвателите и третите лица могат да изискват измерванията да бъдат
конвертирани в други единици, като в този случай коефициентът на
преобразуване трябва да бъде посочен.
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2.2.3

Допустимо отклонение

Допустимото отклонение за измерване трябва да бъде уточнено в обхвата
на работата и доклада. Доставчикът на услуги следва да осигури
подходяща степен на допустимо отклонение като има предвид характера
на инструкцията, наличното оборудване и условията по време на
измерването.

2.2.4

Представяне на измерването

Всички МСИИ площи представени на ползвателя,
ползвателя когато е възможно,
трябва да бъдат придружени с подходящо оцветени чертежи и ако се
изисква в табличен вид по компонентни площи,
площи когато се докладват по
МСИИ 2 - Офис.
Офис

2.3

Площи с ограничено ползване

Доставчиците на услуги трябва да са запознати, че в някои страни може
да има площи в сгради,
сгради които не могат да бъдат използвани в
зависимост от държавното регулиране или трудовото законодателство.
Такива площи и техните ограничения трябва да бъдат идентифицирани,
измерени и посочени отделно в рамките на площите по МСИИ .
Например при наличие на площи с намалена височина, тя трябва да
бъде посочена в доклада и в таблицата.
Ползвателите и третите лица трябва да са запознати, че включването на
измерените площи по МСИИ не означава непременно, че площите са
достъпни за законно обитаване или ползване.
Следващите примери не са изчерпателни:

Пример 1 – Площ различна от вътрешната преобладаваща повърхнина
Може да е необходимо да се покаже разликата, ако има такава, в площта
между измерванията до вътрешната преобладаваща повърхнина и
измерванията до връзката между стена и под.

Пример 2 – Площи с намалена височина
В различните пазари, площите с намалена височина се идентифицират отделно и
тази височина може да варира в зависимост от законодателството.

Пример 3 – Площи с ограничена естествена светлина
Може да е необходимо площите с ограничена естествена светлина в сградата
да бъдат идентифицирани отделно в зависимост от законодателството.

Пример 4 – Надземни и подземни етажи
Сградата обикновено се състои от надземни и подземни етажи. За целите
на измерването, това разграничение може да бъде важно за определяне
на условията, при които помещенията могат да бъдат използвани в
съответствие с трудовото законодателство, правилата за годност за
обитаване или данъчното облагане.
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2.4

Корекции на площите

КСС е запознат, че има много различни практики за измерване в
употреба. В някои пазари площите на етажите се измерват до връзката
на стена и под, в други се измерват до средата на стените или външната
страна. Други пазари са приели различни тълкувания на
преобладаващата повърхнина на вътрешната завършена повърхност. В
този контекст на различни практики за измерване, КСС е приел
измерването да бъде до вътрешната преобладаваща повърхнина за
МСИИ 2 - Офис и МСИИ 3 - Офис.
Ползвателите и доставчиците на услуги,
услуги които искат да направят връзка с
други практики за измерване, трябва да идентифицират и посочат
отклонението на площите от МСИИ.
МСИИ
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Част 3

МСИИ Стандарти

МСИИ Стандартите са:
•

МСИИ 1

•

МСИИ 2 – Офис

•

МСИИ 3 – Офис.
Офис

3.1

МСИИ 1

3.1.1

Употреба

МСИИ 1 се използва за измерване на площта на сградата с включени
външни стени. В някои страни може да се използва за целите на
проектирането или за обобщена стойност на предложения за
застрояване.

3.1.2

Определение

МСИИ 1: Сборът от площите на всички етажи на сградата,
сградата измерени до
външния периметър на конструктивните елементи, отчетен на базата
на етаж по етаж.
Определението на МСИИ 1 е едно и също за всички видове сгради.
сгради
В много пазари, но не навсякъде, това е известно като брутна застроена
площ.
Включва:
Площта на сутеренните нива се изчислява чрез екстраполиране на
външната плоскост на стените на периметъра на ниво приземен
етаж надолу или чрез изчисление на дебелината на стената, ако
размерите на сутерена се различават от размерите на сградата на
ниво приземен етаж.
В измерванията се включват, но се посочват отделно:
Тераси, покрити галерии и използваеми тераси на покрива. Те се
измерват до външната им страна и техните площи трябва да бъдат
посочени отделно.
Не включва:
Измерването по МСИИ 1 не включва площта на:
•

Отворените осветителни шахти или горните отворени нива на атриумите

•

Откритите външни стълбища, които не са неразделна част от
конструкцията, например открита противопожарна стълба

•

Вътрешни дворове и тераси на нивото на терена, външен паркинг,
оборудване на дворове, охлаждащи съоръжения и зони за отпадъци,
и други елементи на нивото на терена, които не са напълно оградени,
не трябва да бъдат включвани в рамките на МСИИ 1,
1 но могат да
бъдат измерени и посочени отделно.

Част 1

Част 2

Част 3

Цел и обхват на стандартите

Принципи за измерване

МСИИ Стандарти

10

МСИИ: Офис сгради
ildings

Диаграма 1: МСИИ 1 – над първи етаж
a)

Покрита галерия

c)

Отворени осветителни шахти/горни отворени нива на атриуми

b)

Тераса

d)

Открити външни стълбища, които не са неразделна част от
конструкцията

Защрихованите зони се посочват отделно.
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Диаграма 2: МСИИ 1 – план и разрез
a)

Покрита галерия

e)

Атриум на нивото на терена

b)

Тераса

f)

Покривна тераса

c)

Отворени осветителни шахти/горни отворени нива
на атриуми

g)

Машинно помещение

d)

Открити външни стълбища, които не са
неразделна част от конструкцията

Защрихованите зони се посочват отделно.
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3.2

МСИИ 2 – Офис

3.2.1

Употреба

МСИИ 2 - Офис е за измерване на вътрешната площ и категоризиране
на използването на пространството в офис сграда.
сграда Той може да се
използва от асет мениджъри, брокери, консултанти, фасилити
мениджъри, ползватели, собственици, мениджъри на недвижими
имоти, изследователи и оценители да предоставят данни за ефективно
използване на пространството и сравнителен анализ.
Компонентните площи по МСИИ 2 - Офис дават възможност на
ползвателите и доставчиците на услуги да се възползват от директни
сравнения на площите между данните от различни пазарни практики.

3.2.2

Определение

МСИИ 2 - Офис:
Офис Сборът от площите на всеки етаж на офис сграда,
измерени до вътрешната преобладаваща повърхнина (виж 3.2.3),
отчетен на базата на отделните компоненти за всеки етаж на сградата.
сградата
В много страни, но не навсякъде, това е известно като брутна вътрешна
площ.
Включва:
МСИИ 2 – Офис включва всички площи, включително вътрешни стени,
колони и оградени пътеки или проходи за преминаване между отделните
сгради,
сгради достъпни за пряко или непряко ползване. Покритите отворени
зони като атриуми се включват само на най-ниското си ниво.
Измерванията включват, но се посочват отделно:
Тераси, покрити галерии и използваеми тераси на покрива се включват.
Те трябва да се измерват до вътрешната си страна и техните площи се
посочват отделно (виж стр. 19: Компонентна площ H).
Не включва:
Измерването по МСИИ 2 - Офис не включва площта на:
•

Отворените осветителни шахти или горните отворени нива на атриумите

•

Вътрешни дворове и тераси на нивото на терена, външен паркинг,
оборудване на дворове, охлаждащи съоръжения, зони за отпадъци и
други елементи на нивото на терена, които не са напълно оградени,
не трябва да бъдат включвани в рамките на МСИИ 2 - Офис,
Офис но могат
да бъдат измерени и посочени отделно.

3.2.3

Вътрешна преобладаваща повърхнина

Вътрешната преобладаваща повърхнина е вътрешната завършена
повърхност, съдържаща 50% или повече от площта за всеки вертикален
сегмент,
сегмент образуващ вътрешния периметър.
Вертикалният сегмент се отнася до всяка част от прозорец, стена или
външен конструктивен елемент на офис сграда,
сграда където вътрешната
завършена повърхнина се променя в зависимост от вътрешната
завършена повърхност на прилежащия прозорец, стена или външен
конструктивен елемент, без да се взема под внимание съществуването на
колони.
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Ако няма вътрешна преобладаваща повърхнина,
повърхнина защото няма
повърхност, която надхвърля 50% в един вертикален сегмент,
сегмент, или ако
вътрешната преобладаваща повърхнина не е вертикална,
вертикална измерването
трябва да бъде до връзката стена и под, игнорирайки первази, кабелни
канали, отоплителни и охлаждащи съоръжения и тръбопроводи.
При определяне на вътрешната преобладаваща повърхнина на един
вертикален сегмент трябва да се използват следните насоки:
•

первази и декоративни елементи не се класифицират като част
от стената

•

наличието на колони се пренебрегва

•

прозоречни рамки и вертикални профили се считат за част от
прозореца

•

климатици, въздуховодни прегради и корнизи не се вземат
под внимание.
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Диаграма 3: Вътрешна преобладаваща повърхнина
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МСИИ 2 - Офис се състои от сумата на следните осем компонентни площи.
Компонентна
площ А

Вертикални шахти
Примери за вертикални шахти са стълбища, асансьорни
шахти и въздуховоди, като всеки отвор с площ по-малка от
0.25 м² се пренебрегва.

Компонентна
площ B

Конструктивни елементи
Включва всички конструктивни стени и колони, които са от
вътрешната страна на вътрешната преобладаваща повърхнина.
повърхнина

Компонентна
площ C

Технически помещения
Примери за технически помещения са инсталационни
помещения, машинни помещения и стаи за поддръжка.

Компонентна
площ D

Санитарни помещения
Примери за санитарни помещения са тоалетни,
помещения за почистване, бани, съблекални

Компонентна
площ Е

Комуникационни зони
Включва всички хоризонтални комуникационни зони.

Компонентна
площ F

Зони за отдих
Примери за зони за отдих са кафета, детски кътове, фитнес
зали, стаи за молитва.

Компонентна
площ G

Работно пространство
Площта за ползване от персонала, мебели и оборудване
за офис цели.

Компонентна
площ H

Други зони
Примери за други зони са тераси, покрити галерии,
вътрешен паркинг и складови помещения.

Ако компонентната площ има многофункционална употреба, тя трябва да
бъде уточнена според основното ѝ използване. Части от компонентната
компонентната
площ могат да се класифицират за лично ползване, запазени
изключително за един ползвател, или за общо ползване, предоставени за
ползване на няколко ползватели.
Етажните нива трябва да се отчитат в съответствие с практиката на
местния пазар, като се отбележи главният вход и съответно се опишат
другите етажни нива.
Части от компонентна
компонентна площ H,
H които не се използват директно като офиси,
могат да бъдат описани като спомагателни. Те трябва да бъдат измерени,
но може също така да се посочат по алтернативен начин. Например
паркинг в сутерена може да се посочи с броя на паркоместата.
Площи с ограничено ползване
Площи с ограничено ползване, както са дефинирани в раздел 2.3, се
включват в цялостната МСИИ 2 – Офис обща площ, но също така трябва
да бъдат идентифицирани, измерени и представени отделно в рамките на
докладваните площи по МСИИ.
МСИИ
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Диаграма 4: МСИИ 2 – Офис – Компонентни площи

Част 1

Част 2

Част 3

Цел и обхват на стандартите

Принципи за измерване

МСИИ Стандарти

17

МСИИ: Офис сгради
ildings

Примерна таблица за МСИИ 2 - Офис
Етаж

-2

-1

0

1

2

3

4

Общо

Компонентна площ А - Вертикални шахти
Пример - стълбища, асансьорни шахти и
въздуховоди

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*Площи с ограничено ползване

0

0

0

0

0

0

0

0

МСИИ Общо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*Площи с ограничено ползване

0

0

0

0

0

0

0

0

МСИИ Общо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*Площи с ограничено ползване

0

0

0

0

0

0

0

0

МСИИ Общо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*Площи с ограничено ползване

0

0

0

0

0

0

0

0

МСИИ Общо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*Площи с ограничено ползване

0

0

0

0

0

0

0

0

МСИИ Общо

0

0

0

0

0

0

0

0

Компонентна площ B - Конструктивни елементи
Пример - конструктивни стени, колони

Компонентна площ С - Технически помещения
Пример - инсталационни помещения,
машинни помещения, стаи за поддръжка

Компонентна площ D - Санитарни помещения
Пример - тоалетни, помещения за почистване,
бани, съблекални

Компонентна площ Е - Комуникационни зони
Пример – всички хоризонтални комуникационни
зони

Компонентна площ F - Зони за отдих
Пример – кафета, детски кътове, фитнес зали,
стаи за молитва
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Примерна таблица за МСИИ 2 – Офис продължение
Етаж

-2

-1

0

1

2

3

4

Общо

Компонентна площ Е - Работно пространство

0

0

0

0

0

0

0

0

*Площи с ограничено ползване

0

0

0

0

0

0

0

0

МСИИ Общо

0

0

0

0

0

0

0

0

Работно пространство

Компонентна площ Н - Други зони
Пример – тераси, покрити галерии, вътрешен
паркинг, складови помещения**

0

0

0

0

0

0

0

0

*Площи с ограничено ползване

0

0

0

0

0

0

0

0

МСИИ Общо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Общо МСИИ 2 - Офис
Общо компонентни площи без ограничения в
ползването
* Площи с ограничено ползване
Общо МСИИ 2 - Офис

Допълнителни площи извън МСИИ 2 - Офис
Външен паркинг

0

Тераси, вътрешни дворове, които не са част от конструкцията на сградата

0

Всякакви други зони (Пример – дворно оборудване, охлаждащи съоръжения, зони за отпадъци)

0

* Всяко ограничение, ако има такива, се посочва отделно
** Обхватът на всяко ползване в рамките на Компонентна площ H се посочва отделно
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3.3

МСИИ 3 – Офис

3.3.1

Употреба

МСИИ 3 - Офис е за измерване на площите,
площите които се използват специално
за офиси. Той може да се използва от лица като агенти и ползватели, асет
мениджъри, фасилити мениджъри, мениджъри на недвижими имоти,
изследователи и оценители.
оценители
МСИИ 3 - Офис не е пряко свързан с МСИИ 1,
1 МСИИ 2 - Офис,
Офис нито е
Компонетна площ в рамките МСИИ 2 - Офис.
Офис В една офис сграда може да
има една единствена МСИИ 3 - Офис площ за цялата сграда или може да
има множество отделни МСИИ 3 – Офис площи.

3.3.2

Определение

МСИИ 3 - Офис:
Офис Площта на етажа с изключително право на ползване от
конкретен ползвател, с изключение на стандартните съоръжения и
помещения,
помещения която се изчислява за всеки конкретен ползвател или етаж по
етаж за всяка сграда.
сграда
Стандартни съоръжения и помещения са тези части на сграда,
сграда
осигуряващи поделени или общи удобства, които обикновено не се
променят с течение на времето, включително например стълбища,
ескалатори, асансьори и машинни помещения, тоалетни, помещения за
почистване, инсталационни помещения, противопожарни зони и стаи за
поддръжка.
Включва:
Всички вътрешни стени и колони в зоната на ползвателя се включват в
МСИИ 3 Офис.
Офис Площта се измерва до вътрешната преобладаваща
повърхнина и до централната линия на общата стена, когато има обща
стена със съседен ползвател.
Измерванията включват, но се посочват отделно:
Тераси, покрити галерии и използваеми тераси на покрива с
изключителни права за ползване се измерват до вътрешната си страна и
техните площи се посочват отделно.
Не включва:
Стандартните съоръжения и помещения,
помещения както са определени по-горе.
Стандартните съоръжения и помещения може да са различни за
отделните етажи и да се променят в зависимост от ползването на
сградата. В случай на сграда,
сграда ползвана самостоятелно, трябва
хипотетично да се допусне ползване от различни ползватели за всеки
етаж, за да се определят стандартните съоръжения и помещения.
помещения Ако на
един етаж има двама или повече ползватели, всяка площ се измерва
отделно и всички общи комуникационни зони се изключват.
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Диаграма 5: МСИИ 3 – Офис – над първи етаж, ползван самостоятелно
Защрихованите зони се посочват отделно.
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Диаграма 6: МСИИ 3 – Офис – над първи етаж, ползван от няколко ползватели
Защрихованите зони се посочват отделно.
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