
Приложение 1 
 

О П И С А Н И Е 

НА ИМОТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА НЕПАРИЧНАТА ВНОСКА 

ОТ «ПАРАХОДСТВО БРП» АД, гр.Русе 

 
 

1. Поземлен имот с идентификатор 04426.102.149 /четири хиляди четиристотин 

двадесет и шест, точка, стои две, точка, сто четиридесет и девет/, последно изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г., с адрес на 

поземления имот с. Близнаци, к.к. Камчия, с площ от 3580 кв.м. /три хиляди петстотин и 

осемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на 

трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 5 

/пета/, номер по предходен план: квартал 22 /двадесет и две/, парцел IV-1,3,4, при гранци и 

съседи: 04426.102.295, 04426.102.379, 04426.102.148   

С описание по Скица № 15-366263 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Варна. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 125 от 30.12.2019г., том 5, рег. № 10098, дело 

№ 578/2019г. на нотариус Светлана Димова – нотариус № 363 на НК, район на действие 

района на Районен съд – Варна, вписан в Службата по вписванията - Варна с вх.рег. № 

35923 от 30.12.2019г., дв.вх.рег.№ 35663, акт №137, том С, дело №22085/2019г.  

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО000282/07.02.2022г. на Община Аврен, 

отдел „Местни данъци и такси“. 

 

2. Сграда с идентификатор 04426.102.149.1 / четири хиляди четиристотин двадесет и 

шест, точка, стои две, точка, сто четиридесет и девет, точка едно/, последно изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г., с адрес на 

сградата: село Близнаци, к.к. Камчия, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 04426.102.149 /четири хиляди четиристотин двадесет и шест, точка, стои две, 

точка, сто четиридесет и девет/, застроена площ 1081 кв.м. /хиляда осемдесет и един 

квадратни метра/, брой етажи: 3 /три/, предназначение: курортна, туристическа сграда, номер 

по предходен план няма. 

С описание по Скица на сграда № 15-366271 от 05.05.2020г., издадена от СГКК - Варна. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 125 от 30.12.2019г., том 5, рег. № 10098, дело 

№ 578/2019г. на нотариус Светлана Димова – нотариус № 363 на НК, район на действие 

района на Районен съд – Варна, вписан в Службата по вписванията - Варна с вх.рег. № 

35923 от 30.12.2019г., дв.вх.рег.№ 35663, акт №137, том С, дело №22085/2019г.  

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО000282/07.02.2022г. на Община Аврен, 

отдел „Местни данъци и такси“. 

 

3. Сграда с идентификатор 63427.2.5184.1 /шест три четири две седем точка две точка 

пет едно осем четири точка едно/, последно изменение на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, засягащо обекта е от 04.05.2020г., с адрес на сградата град Русе, ул. 

Болград №2 /две/, разположена в поземлен имот 63427.2.5184, със застроена площ от 111 

кв.м./сто и единадесет квадратни метра/, на два етажа, с предназначение - жилищна сграда – 

многофамилна. 

С описание по Скица на сграда № 15-363009 от 04.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотриален акт № 30, том 3, рег. № 6276, дело № 354 от 04.10.2019г. 

на нотриус Албена Алксандрова – нотриус с рег. № 304 на НК, с район на действие Рйонен 

съд Русе, вписан в Службата по вписванията – Русе с вх.рг. № 13051 от 04.10.2019, акт 

№ 159, том 33, дело № 6867.  

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000823/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

4. Сграда с идентификатор 63427.2.726.2 / шест три четири две седем точка две точка 

седем две шест точка две/, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо обекта е от 04.05.2020г., с адрес град Русе, ул. Цариброд № 8 /осем/, с 



площ от 48 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра/, на два етажа, с предназначение - 

друг вид сграда за обитаване, попадаща в поземлен имот 63427.2.726. 

С описание по Скица № 15-363033 от 04.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотриален акт № 30, том 3, рег. № 6276, дело № 354 от 04.10.2019г. 

на нотриус Албена Алксандрова – нотриус с рег. № 304 на НК, с район на действие Рйонен 

съд Русе, вписан в Службата по вписванията – Русе с вх.рг. № 13051 от 04.10.2019, акт 

№ 159, том 33, дело № 6867. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000822/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

5. Сграда с идентификатор 63427.2.726.3 / шест три четири две седем точка две точка 

седем  две шест точка три/, с площ от 15 кв.м. /петнадесет/, едноетажна, последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 04.05.2020г., с адрес 

град Русе, ул. Цариброд № 8 /осем/, попадаща в поземлен имот 63427.2.726, с 

предназначение: промишлена сграда, едноетажна. 

С описание по Скица № 15-363083 от 04.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотриален акт № 30, том 3, рег. № 6276, дело № 354 от 04.10.2019г. 

на нотриус Албена Алксандрова – нотриус с рег. № 304 на НК, с район на действие Рйонен 

съд Русе, вписан в Службата по вписванията – Русе с вх.рг. № 13051 от 04.10.2019, акт 

№ 159, том 33, дело № 6867.  

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000822/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

6. Сграда с идентификатор 63427.2.725.3 /шест три четири две седем точка две точка 

седем две пет точка три/, с площ от 13 кв.м. /тринадесет квадратни метра/, с предназначение-

промишлена сграда, едноетажна, последно изменение на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, засягащо обекта е от 04.05.2020г., с адрес град Русе, ул. Пирот №13 

/тринадесет/, попадаща в поземлен имот 63427.2.725. 

С описание по Схема № 15-363067 от 04.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотриален акт № 30, том 3, рег. № 6276, дело № 354 от 04.10.2019г. 

на нотриус Албена Алксандрова – нотриус с рег. № 304 на НК, с район на действие Рйонен 

съд Русе, вписан в Службата по вписванията – Русе с вх.рг. № 13051 от 04.10.2019, акт 

№ 159, том 33, дело № 6867.  
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000824/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

7. Сграда с идентификатор 63427.2.725.4 / шест три четири две седем точка две точка 

седем две пет точка четири/, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо обекта е от 04.05.2020г., с адрес град Русе, ул. Пирот № 13 /тринадесет/, 

с площ от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/, с предназначение - промишлена сграда, 

едноетажна, попадаща в поземлен имот 63427.2.725. 

С описание по Скица № 15-363095 от 04.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотриален акт № 30, том 3, рег. № 6276, дело № 354 от 04.10.2019г. 

на нотриус Албена Алксандрова – нотриус с рег. № 304 на НК, с район на действие Рйонен 

съд Русе, вписан в Службата по вписванията – Русе с вх.рг. № 13051 от 04.10.2019, акт 

№ 159, том 33, дело № 6867.  
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000824/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

8. Сграда с идентификатор 63427.2.725.5 /шест три четири две седем точка две точка 

седем две пет точка пет/, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо обекта е от 04.05.2020г., с адрес град Русе, ул. Пирот № 13 /тринадесет/, 

с площ от 11 кв.м. /единадесет квадратни метра/, с предназначение-промишлена сграда, 

едноетажна, попадаща в поземлен имот 63427.2.725. 

С описание по Скица № 15-363121 от 04.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 



Права на вносителя: Нотриален акт № 30, том 3, рег. № 6276, дело № 354 от 04.10.2019г. 

на нотриус Албена Алксандрова – нотриус с рег. № 304 на НК, с район на действие Рйонен 

съд Русе, вписан в Службата по вписванията – Русе с вх.рг. № 13051 от 04.10.2019, акт 

№ 159, том 33, дело № 6867.  

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000824/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

9. Поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди 

четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, одобрени със 

заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно изменение със заповед КД-14-18-

174/27.12.2012г. на началника на СГКК-Русе, с адрес: гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), 

с площ от 1397 кв.м. (хиляда триста деветдесет и седем  квадратни метра), с трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване : Високо 

застрояване /над 15м./, номер по предходен план: 724 /седемствотин двадесет и четири/, 

квартал 71 /седемдесет и едно/, парцел I-724 /едно римско, тире, седемстотин двадесет и 

четири арабско/ при съседи 63427.2.519, 63427.2.727, 63427.2.725, 63427.2.36, 63427.2.37. 

С описание по Скица на ПИ № 15-563842 от 09.08.2018 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт №179 от 21.03.2013г., том I, рег. № 3647 , дело № 

151 от 21.03.2013 на Нотариус Георги Георгиев, нотариус с район на действие - Районен съд 

– град Русе, вписан в Службата по вписванията – Русе с вх.рег. № 4116, атк № 195, том 

9, дело № 1797/21.03.2013 г.  

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

10. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.1.10 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири 

точка едно точка десет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 

общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо обекта е от 

05.05.2020г., с адрес: гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.10 (десет), намиращ се в 

сграда с идентификатор 63427.2.724.1, предназначение: административна, делова сграда, 

сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с 

предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност, брой нива: 

1, с площ от 203,00кв.м. (двеста и три квадратни метра), прилежащи части: съответните ид.ч 

от общите части на сградата, ниво: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти: на същия 

етаж: няма, под обекта: 63427.2.724.1.9, над обекта: 63427.2.724.1.11. 

С описание по Схема № 15-367615 от 05.05.2020г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019 

г. 

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

11. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.1.11 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири 

точка едно точка единадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 

общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 

05.05.2020г., с адрес: гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.11 (единадесет), намиращ се 

в сграда с идентификатор 63427.2.724.1, предназначение: административна, делова срада, 

сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три 



хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с 

предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива: 

1, с площ от 60,00кв.м. (шестдесет квадратни метра), прилежащи части: съответните  ид.ч от 

общите части на сградата, ниво: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 

няма, под обекта: 63427.2.724.1.10, над обекта: 63427.2.724.1.12. 

С описание по Схема № 15-367617 от 05.05.2020г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019 

г. 

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

12. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.1.12 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири 

точка едно точка дванадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 

общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 

05.05.2020г., с адрес: гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.12 (дванадесет), намиращ се 

в сграда с идентификатор 63427.2.724.1, предназначение: административна, делова сграда, 

сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с 

предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност, брой нива: 

1, с площ от 67,00кв.м. (шестдесет и седем квадратни метра), прилежащи части: съответните  

ид.ч от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, при съседни 

самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.2.724.1.11, над обекта: няма 

С описание по Схема № 15-367620 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

13. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.1.13 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири 

точка едно точка тринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 

общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 

05.05.2020г., с адрес: гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.1 (едно), намиращ се в сграда 

с идентификатор 63427.2.724.1, предназначение: административна, делова сграда, сградата е 

разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди 

четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с 

предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност, брой нива: 

1, с площ от 6,00кв.м. (шест квадратни метра), прилежащи части: съответните  ид.ч от 

общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под 

обекта: 63427.2.724.1.19, над обекта: 63427.2.724.1.2. 

С описание по Схема № 15-367626 oт 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 



 

14. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.1.14 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири 

точка едно точка четиринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 

05.05.2020г., с адрес: гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.1 (едно), намиращ се в сграда 

с идентификатор 63427.2.724.1, предназначение: административна, делова сграда, сградата е 

разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди 

четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с 

предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива: 1, с площ от 13,00кв.м. 

(тринадесет квадратни метра), прилежащи части: съответните  ид.ч от общите части на 

сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 

63427.2.724.1.19, над обекта: 63427.2.724.1.2. 

С описание по Схема № 15-367629 от 05.05.2020г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

15. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.1.15 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири 

точка едно точка петнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 

общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 

05.05.2020г., с адрес: гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.1 (едно), намиращ се в сграда 

с идентификатор 63427.2.724.1, предназначение: административна, делова сграда, сградата е 

разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди 

четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с 

предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива: 

1, с площ от 131,00кв.м. (сто тридесет и един квадратни метра), прилежащи части: 

съответните  ид.ч от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия 

етаж: няма, под обекта: 63427.2.724.1.17, 63427.2.724.1.19, над обекта: 63427.2.724.1.1, 

63427.2.724.1.2. 

С описание по Схема № 15-367633 от 05.05.2020г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

16. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.1.16 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири 

точка едно точка шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 

общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 

05.05.2020г., с адрес: гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.1 (едно), намиращ се в сграда 

с идентификатор 63427.2.724.1, предназначение: административна, делова сграда, сградата е 

разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди 

четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с 

предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност, брой нива: 

1, с площ от 15,00кв.м. (петнадесет квадратни метра), прилежащи части: съответните  ид.ч 



от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под 

обекта: 63427.2.724.1.18, над обекта: 63427.2.724.1.1. 

С описание по Схема № 15-367634 от 05.05.2020г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

17. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.1.17 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири 

точка едно точка седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 

общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 

05.05.2020г., с адрес: гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.-1 (минус едно), намиращ се 

в сграда с идентификатор 63427.2.724.1, предназначение: административна, делова сграда, 

сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с 

предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива: 

1, с площ от 25,00 кв.м. (двадесет и пет квадратни метра), прилежащи части: съответните  

ид.ч от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, 

под обекта: няма, над обекта: 63427.2.724.1.15. 

С описание по Схема № 15-367636 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

18. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.1.18 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири 

точка едно точка осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 

общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 

05.05.2020г., с адрес: гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.-1 (минус едно), намиращ се 

в сграда с идентификатор 63427.2.724.1, предназначение: административна, делова сграда, 

сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с 

предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива: 

1 /едно/, с площ от 9,00кв.м. (девет квадратни метра), прилежащи части: съответните ид.ч от 

общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под 

обекта: няма, над обекта: 63427.2.724.1.16. 

С описание по Схема № 15-367641 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

19. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.1.19 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири 

точка едно точка деветнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 



общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 

05.05.2020г., с адрес: гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.-1 (минус едно), намиращ се 

в сграда с идентификатор 63427.2.724.1, предназначение: административна, делова сграда, 

сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с 

предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива: 

1, с площ от 185,00кв.м. (сто осемдесет и пет квадратни метра), прилежащи части: 

съответните  ид.ч от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия 

етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 63427.2.724.1.15, 63427.2.724.1.14, 

63427.2.724.1.13. 

С описание по Схема № 15-367644 от 05.05.2020г., издадена от СГКК – Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

20. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.1.2 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири точка 

едно точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г., с адрес: 

гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.2 (две), намиращ се в сграда с идентификатор 

63427.2.724.1, предназначение: административна, делова сграда, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с предназначение на самостоятелния 

обект: За делова и административна дейност, брой нива: 1, с площ от 100,00кв.м. (сто 

квадратни метра), прилежащи части: съответните  ид.ч от общите части на сградата, при 

съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.2.724.1.1, под обекта: 63427.2.724.1.15, 

63427.2.724.1.14, 63427.2.724.1.13, над обекта: 63427.2.724.1.3. 

С описание по Схема № 15-367648 от 05.05.2020г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

21. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.1.3 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири точка 

едно точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г.с адрес: 

гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.3 (три), намиращ се в сграда с идентификатор 

63427.2.724.1, предназначение: административна, делова сграда, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с предназначение на самостоятелния 

обект: За делова и административна дейност, брой нива: 1, с площ от 195,00кв.м. (сто 

деветдесет и пет квадратни метра), прилежащи части: съответните  ид.ч от общите части на 

сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 

63427.2.724.1.1, 63427.2.724.1.2, над обекта: 63427.2.724.1.4. 

С описание по Схема № 15-367650 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 



Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

22. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.1.4 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири точка 

едно точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г., с адрес: 

гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.4 (четири), намиращ се в сграда с идентификатор 

63427.2.724.1, предназначение: административна, делова сграда, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с предназначение на самостоятелния 

обект: За делова и административна дейност, брой нива: 1, с площ от 195,00кв.м. (сто 

деветдесет и пет квадратни метра), прилежащи части: съответните ид.ч. от общите части на 

сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 

63427.2.724.1.3, над обекта: 63427.2.724.1.5 

С описание по Схема № 15-367653 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

23. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.1.5 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири точка 

едно точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г., с адрес: 

гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.5 (пет), намиращ се в сграда с идентификатор 

63427.2.724.1, предназначение: административна, делова сграда, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с предназначение на самостоятелния 

обект: За делова и административна дейност, брой нива: 1, с площ от 195,00кв.м. (сто 

деветдесет и пет квадратни метра), прилежащи части: съответните  ид.ч от общите части на 

сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 

63427.2.724.1.4, над обекта: 63427.2.724.1.6. 

С описание по Схема № 15-367655 от 05.05.2020г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

24. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.1.6 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири точка 

едно точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г., с адрес: 

гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.6 (шест), намиращ се в сграда с идентификатор 



63427.2.724.1, предназначение: административна, делова сграда, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.2.724  (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с предназначение на самостоятелния 

обект: За делова и административна дейност, брой нива: 1, с площ от 195,00кв.м. (сто 

деветдесет и пет квадратни метра), прилежащи части: съответните  ид.ч от общите части на 

сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 

63427.2.724.1.5, над обекта: 63427.2.724.1.7. 

С описание по Схема № 15-367657 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

25. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.1.7 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири точка 

едно точка седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г., с адрес: 

гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.7 (седем), намиращ се в сграда с идентификатор 

63427.2.724.1, предназначение: административна, делова сграда, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с предназначение на самостоятелния 

обект: За делова и административна дейност, брой нива: 1, с площ от 195,00кв.м. (сто 

деветдесет и пет квадратни метра), прилежащи части: съответните  ид.ч от общите части на 

сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 

63427.2.724.1.6, над обекта: 63427.2.724.1.8. 

С описание по Схема № 15-367659 от 05.05.2020г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

26. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.1.8 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири точка 

едно точка осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г., с адрес: 

гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.8 (осми), намиращ се в сграда с идентификатор 

63427.2.724.1, предназначение: административна, делова сграда, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с предназначение на самостоятелния 

обект: За делова и административна дейност, брой нива: 1, с площ от 195,00кв.м. (сто 

деветдесет и пет квадратни метра), прилежащи части: съответните  ид.ч от общите части на 

сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 

63427.2.724.1.7, над обекта: 63427.2.724.1.9 

С описание по Схема № 15-367662 от 05.05.2020г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 



Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

27. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.1.9 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири точка 

едно точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г., с адрес: 

гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.9 (девет), намиращ се в сграда с идентификатор 

63427.2.724.1, предназначение: административна, делова сграда, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с предназначение на самостоятелния 

обект: За делова и административна дейност, брой нива: 1, с площ от 195,00кв.м. (сто 

деветдесет и пет квадратни метра), прилежащи части: съответните  ид.ч от общите части на 

сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 

63427.2.724.1.8, над обекта: 63427.2.724.1.10. 

С описание по Схема № 15-367665 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

28. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.2.1 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири точка 

две точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г., с адрес: 

гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.1 (едно), намиращ се в сграда с идентификатор 

63427.2.724.2, предназначение: друг вид сграда за обитаване, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с предназначение на самостоятелния 

обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива: 1, с площ от 190,00кв.м. (сто и 

деветдесет квадратни метра), прилежащи части: съответните  ид.ч от общите части на 

сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.2.724.2.2, 63427.2.724.2.3, 

под обекта: 63427.2.724.2.5, 63427.2.724.2.4. 63427.2.724.2.7, 63427.2.724.2.8, 63427.2.724.2.6, 

над обекта: няма.  

С описание по Схема № 15-367673 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

29. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.2.2 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири точка 

две точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г., с адрес: 

гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.1 (едно), намиращ се в сграда с идентификатор 

63427.2.724.2, предназначение: друг вид сграда за обитаване, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с предназначение на самостоятелния 



обект: За офис, брой нива: 1, с площ от 102,00кв.м. (сто и два квадратни метра), прилежащи 

части: съответните  ид.ч от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на 

същия етаж: 63427.2.724.2.1, под обекта: 63427.2.724.2.5, 63427.2.724.2.4, над обекта: няма. 

С описание по Схема № 15-367679 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

30. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.2.3 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири точка 

две точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г., с адрес: 

гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.1 (едно), намиращ се в сграда с идентификатор 

63427.2.724.2, предназначение: друг вид сграда за обитаване, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с предназначение на самостоятелния 

обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива: 1, с площ от 146,00кв.м. (сто и 

четиридесет и шест квадратни метра), прилежащи части: съответните  ид.ч от общите части 

на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.2.724.2.1, под обекта: 

63427.2.724.2.7, 63427.2.724.2.8, 63427.2.724.2.9, над обекта: няма. 

С описание по Схема № 15-367683 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

31. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.2.4 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири точка 

две точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г., с адрес: 

гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.-1 (минус едно), намиращ се в сграда с 

идентификатор 63427.2.724.2, предназначение: друг вид сграда за обитаване, сградата е 

разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди 

четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с 

предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива: 

1, с площ от 139,00кв.м. (сто тридесет и девет квадратни метра), прилежащи части: 

съответните  ид.ч от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия 

етаж: 63427.2.724.2.7, 63427.2.724.2.5, под обекта: няма, над обекта: 63427.2.724.2.2, 

63427.2.724.2.1. 

С описание по Схема № 15-367686 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 



32. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.2.5 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири точка 

две точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г., с адрес: 

гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.-1 (минус едно), намиращ се в сграда с 

идентификатор 63427.2.724.2, предназначение: друг вид сграда за обитаване, сградата е 

разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди 

четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с 

предназначение на самостоятелния обект: За склад, брой нива: 1, с площ от 12,00кв.м. 

(дванадесет квадратни метра), прилежащи части: съответните  ид.ч от общите части на 

сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.2.724.2.4, 63427.2.724.2.7, 

63427.2.724.2.6, под обекта: няма, над обекта: 63427.2.724.2.2, 63427.2.724.2.1. 

С описание по Схема № 15-367688 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

33. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.2.6 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири точка 

две точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г., с адрес: 

гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.-1 (минус едно), намиращ се в сграда с 

идентификатор 63427.2.724.2, предназначение: друг вид сграда за обитаване, сградата е 

разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди 

четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с 

предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива: 

1, с площ от 25,00кв.м. (двадесет и пет квадратни метра), прилежащи части: съответните  

ид.ч от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 

63427.2.724.2.5, 63427.2.724.2.7, 63427.2.724.2.8, под обекта: няма, над обекта: 

63427.2.724.2.1.  

С описание по Схема № 15-367689 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

34. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.2.7 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири точка 

две точка седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г., с адрес: 

гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.-1 (минус едно), намиращ се в сграда с 

идентификатор 63427.2.724.2, предназначение: друг вид сграда за обитаване, сградата е 

разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди 

четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с 

предназначение на самостоятелния обект: За склад, брой нива: 1, с площ от 99,00кв.м. 

(деветдесет и девет квадратни метра), прилежащи части: съответните  ид.ч от общите части 

на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.2.724.2.6, 



63427.2.724.2.5, 63427.2.724.2.4, 63427.2.724.2.8, под обекта: няма, над обекта: 

63427.2.724.2.1, 63427.2.724.2.3. 

С описание по Схема № 15367691 от 05.05.2020г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

35. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.2.8 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири точка 

две точка осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г., с адрес: 

гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.-1 (минус едно), намиращ се в сграда с 

идентификатор 63427.2.724.2, предназначение: друг вид сграда за обитаване, сградата е 

разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди 

четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с 

предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива: 

1, с площ от 90,00кв.м. (деветдесет квадратни метра), прилежащи части: съответните  ид.ч 

от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 

63427.2.724.2.6, 63427.2.724.2.7, под обекта: няма, над обекта: 63427.2.724.2.1, 

63427.2.724.2.3.  

С описание по Схема № 15-367694 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

36. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.2.9 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири точка 

две точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г., с адрес: 

гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.-1 (минус едно), намиращ се в сграда с 

идентификатор 63427.2.724.2, предназначение: друг вид сграда за обитаване, сградата е 

разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди 

четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с 

предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива: 

1, с площ от 27,00кв.м. (двадесет и седем квадратни метра), прилежащи части: съответните  

ид.ч от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, 

под обекта: няма, над обекта: 63427.2.724.2.3.  

С описание по Схема № 15-367697 от 05.05.2020г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

37. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.3.1 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири точка 



три точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г., с адрес: 

гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.1 (едно), намиращ се в сграда с идентификатор 

63427.2.724.3, предназначение: друг вид сграда за обитаване, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с предназначение на самостоятелния 

обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива: 1, с площ от 144,90 кв.м. (сто 

четиридесет и четири квадратни метра и деветдесет квадратни дециметра), прилежащи части: 

съответните  ид.ч от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия 

етаж: няма, под обекта: 63427.2.724.3.2, над обекта: няма 

С описание по Схема № 15-367739 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

38. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.3.2 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири точка 

три точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г., с адрес: 

гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.-1 (минус едно), намиращ се в сграда с 

идентификатор 63427.2.724.3, предназначение: друг вид сграда за обитаване, сградата е 

разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди 

четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с 

предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива: 

1, с площ от 144,90кв.м. (сто четиридесет и четири квадратни метра и деветдесет квадратни 

дециметра), прилежащи части: съответните  ид.ч от общите части на сградата, при съседни 

самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 63427.2.724.3.1. 

С описание по Схема № 15-367753 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

39. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.4.1 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири точка 

четири точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г., с адрес: 

гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.1 (едно), намиращ се в сграда с идентификатор 

63427.2.724.4, предназначение: сграда за енергопроизводство, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с предназначение на самостоятелния 

обект: Инфраструктурен обект в сграда, брой нива: 1, с площ от 52,00кв.м. (петдесет и два 

квадратни метра), прилежащи части: съответните  ид.ч от общите части на сградата, при 

съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.2.724.4.2, над обекта: 

няма 

С описание по Схема № 15-367757 от 05.05.2020г., издадена от СГКК - Русе. 



Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

40. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.724.4.2 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири точка 

четири точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 05.05.2020г., с адрес: 

гр.Русе, пл.”Отец Паисий” №2 (две), ет.-1 (минус едно), намиращ се в сграда с 

идентификатор 63427.2.724.4, предназначение: сграда за енергопроизводство, сградата е 

разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.724 (шестдесет и три хиляди 

четиристотин двадесет и седем точка две точка седемстотин двадесет и четири), с 

предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива: 1, с площ от 52,00кв.м. 

(петдесет и два квадратни метра), прилежащи части: съответните  ид.ч от общите части на 

сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над 

обекта: 63427.2.724.4.1.  

С описание по Схема № 15-367760 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията 

– Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000830/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

41. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5734.3 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка пет хиляди седемстотин тридесет и 

четири точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № 300-3-18-1/21.10.2004г. на началник на СГКК-Русе, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 

05.05.2020г., с адрес съгласно данъчна оценка: гр.Русе, ул. ”Пристанищна”, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.2.5734 (шестдесет и три хиляди четиристотин 

двадесет и седем точка две точка пет хиляди седемстотин тридесет и четири), с 

предназначение: Складова база, склад, брой нива: 1, с площ от 283,00кв.м. (двеста осемдесет 

и три квадратни метра). 

С описание по Схема № 15-367555 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000820/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

42. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5734.4 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка пет хиляди седемстотин тридесет и 

четири точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № 300-3-18-1/21.10.2004г. на началник на СГКК-Русе, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 

05.05.2020г., с адрес на сградата: гр.Русе, ул.”Пристанищна”, разположена в поземлен имот 

с идентификатор 63427.2.5734 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка 

две точка пет хиляди седемстотин тридесет и четири), с предназначение: Складова база, 

склад, брой нива: 1, с площ от 419,00кв.м. (четиристотин и деветнадесет квадратни метра).  



С описание по Схема № 15-367559 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000820/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

43. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5734.5 (шестдесет и три 

хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка пет хиляди седемстотин тридесет и 

четири точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № 300-3-18-1/21.10.2004г. на началник на СГКК-Русе, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 

05.05.2020г., с адрес на сградата: гр.Русе, ул.”Пристанищна”, разположена в поземлен имот 

с идентификатор 63427.2.5734 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка 

две точка пет хиляди седемстотин тридесет и четири), с предназначение: Складова база, 

склад, брой нива: 1, с площ от 337,00кв.м. (триста тридесет и седем квадратни метра). 

С описание по Схема № 15-367563 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000820/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

44. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5688.6.1 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка пет хиляди шестстотин осемдесет 

и осем точка шест точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 

общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № 300-3-18-1/21.10.2004г. на началник на СГКК-

Русе, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта 

е от 05.05.2020г., с адрес: гр.Русе, ул.”Пристанищна”, ет.1 (едно), намиращ се в сграда с 

идентификатор 63427.2.5688.6, предназначение: складова база, склад, сградата е 

разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5688 (шестдесет и три хиляди 

четиристотин двадесет и седем точка две точка пет хиляди шестстотин осемдесет и осем), с 

предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива: 1, с площ от 631,00кв.м. 

(шестстотин тридесет и един квадратни метра), прилежащи части: 50% (петдесет процента)  

ид.ч от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, 

под обекта: няма, над обекта: 63427.2.5688.6.2, 63427.2.5688.6.3.  

С описание по Схема № 15-367604 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000819/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

45. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5688.6.3 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка пет хиляди шестстотин осемдесет 

и осем точка шест точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 

общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № 300-3-18-1/21.10.2004г. на началник на СГКК-

Русе, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта 

е от 05.05.2020г., с адрес: гр.Русе, ул.”Пристанищна”, ет.2 (две), намиращ се в сграда с 

идентификатор 63427.2.5688.6, предназначение: складова база, склад, сградата е 

разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5688 (шестдесет и три хиляди 

четиристотин двадесет и седем точка две точка пет хиляди шестстотин осемдесет и осем), с 



предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива: 1, с площ от 315,00кв.м. 

(триста и петнадесет квадратни метра), прилежащи части: съответните  ид.ч от общите части 

на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.2.5688.6.2, под обекта: 

63427.2.5688.6.1, над обекта: няма.  

С описание по Схема № 15-367606 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000819/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

46. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.515.21.1 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка петстотин и петнадесет точка 

двадесет и едно точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 

общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 

05.05.2020г., с адрес: гр.Русе, ул. „Цар Калоян” №1 (едно), ет.1 (едно), ап. 1 (едно), 

намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.515.21, предназначение: жилищна сграда – 

многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.515 

(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка петстотин и 

петнадесет), с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива: 

1 /едно/, с площ от 44,00кв.м. (четиридесет и четири квадратни метра), прилежащи части: 

съответните  ид.ч от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия 

етаж: 63427.2.515.21.2, под обекта: няма, над обекта: няма, стар идентификатор: няма. 

С описание по Схема № 15-367569 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000828/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

47. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.515.21.2 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка петстотин и петнадесет точка 

двадесет и едно точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 

общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 

05.05.2020г., с адрес: гр.Русе, ул.”Цар Калоян” №1 (едно), ет.1 (едно), ап. 2 (две), намиращ 

се в сграда с идентификатор 63427.2.515.21, предназначение: жилищна сграда – 

многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.515 

(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка петстотин и 

петнадесет), с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива: 1, 

с площ от 45,00кв.м. (четиридесет и пет квадратни метра), прилежащи части: съответните  

ид.ч от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 

63427.2.515.21.1, 63427.2.515.21.3, под обекта: няма, над обекта: няма, стар идентификатор: 

няма. 

С описание по Схема № 15-367576 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000828/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 



48. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.515.21.3 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка петстотин и петнадесет точка 

двадесет и едно точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 

общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 

05.05.2020г., с адрес: гр.Русе, ул.”Цар Калоян” №1 (едно), ет.1 (едно), ап. 3 (три), намиращ 

се в сграда с идентификатор 63427.2.515.21, предназначение: жилищна сграда – 

многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.515 

(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка петстотин и 

петнадесет), с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива: 1, 

с площ от 81,00кв.м. (осемдесет и един квадратни метра), прилежащи части: съответните  

ид.ч от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 

63427.2.515.21.2, 63427.2.515.21.4, под обекта: няма, над обекта: няма, стар идентификатор: 

няма. 

С описание по Схема № 15-367586 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000828/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

49. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.515.21.4 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка петстотин и петнадесет точка 

двадесет и едно точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 

общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 

05.05.2020г., с адрес: гр.Русе, ул.”Цар Калоян” №1 (едно), ет.1 (едно), ап. 4 (четири), 

намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.515.21, предназначение: жилищна сграда – 

многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.515 

(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка петстотин и 

петнадесет), с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива: 1, 

с площ от 16,00кв.м. (шестнадесет квадратни метра), прилежащи части: съответните  ид.ч от 

общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 

63427.2.515.21.3, под обекта: няма, над обекта: няма. 

С описание по Схема № 15-367594 от 05.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 69, том II, рег.№ 4134, дело № 216/2019 г. на 

Нотариус Албена Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 8242/27.06.2019г., Акт № 31, Том № 21, дело № 4253/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000828/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

50. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.515.8.12 (шестдесет и 

три хиляди, четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, петстотин и петнадесет, точка, 

осем, точка, дванадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 

общ.Русе, обл.Русе, одобрени със Заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на изп. директор на 

АГКК, адрес на имота: гр. Русе, ул. „Цар Калоян“ № 1-А, ет. 3, ап. 12, самостоятелният 

обект се намира в сграда № 8 /осем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 

63427.2.515, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на 

обекта: 1/едно/, посочена в документа площ: 74.79 кв.м. /седемдесет и четири квадратни 

метра и седемдесет и девет квадратни дециметра/, прилежащи части: Изба и съответните 

ид.ч. от общите части на сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: 

на същия етаж - 63427.2.515.8.10, 63427.2.515.8.11; под обекта – 63427.2.515.8.8; Над обекта 

– 63427.2.515.8.16, стар идентификатор няма. 



С описание по Схема № 15-560556-08.08.2018г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 39, том I, рег.№ 1278, дело № 23/2010г. на 

Нотариус Георги Георгиев, вписан под № 221 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 

679/28.01.2010г., Акт № 3, Том № 2, дело № 203/2009г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000816/01.02.2022 г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

51. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.140.2.128 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка едно точка сто и четиридесет точка две 

точка сто двадесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 

общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-91/15.12.2007г. на ИД на АГКК, с адрес: 

гр.Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Плиска“ № 55, вх. 1, ет. 0, намиращ се в сграда № 2 (две), 

разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.140 (шестдесет и три хиляди 

четиристотин двадесет и седем точка едно точка сто и четиридесет), с предназначение на 

самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива: 1, с площ от 103,19 кв.м. (сто и три 

квадратни метра и деветнадесет квадратни дециметра), прилежащи части: съответните  ид.ч 

от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 

63427.1.140.2.129, под обекта: няма, над обекта: 63427.1.140.2.4, 63427.1.140.2.24, 

63427.1.140.2.23, стар идентификатор: няма. 

С описание по Схема № 15-563897-09.08.2018 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 38, том VI, рег.№ 9717, дело № 885/2006 г. на 

Нотариус Георги Георгиев, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, вписан 

под № 221 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията – Русе 

с вх.рег.№ 9635/21.07.2006г., Акт № 111, Том № 27, дело № 6669/2006г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000826/01.02.2022г. на Община Русе, 

отдел „Местни данъци и такси“. 

 

52. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.140.2.130 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка едно точка сто и четиридесет точка две 

точка сто и тридесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, 

обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-91/15.12.2007г. на ИД на АГКК, с адрес: гр.Русе, 

кв. „Възраждане“, ул. „Плиска“ № 55, ет. 0, намиращ се в сграда № 2 (две), разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.1.140 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка едно точка сто и четиридесет), с предназначение на самостоятелния обект: за 

търговска дейност, брой нива: 1, с площ от 122,80 кв.м. (сто двадесет и два квадратни метра 

и осемдесет квадратни дециметра), прилежащи части: съответните  ид.ч от общите части на 

сградата и от правото на строеж върху терена, при съседни самостоятелни обекти: на същия 

етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 63427.1.140.2.25, 63427.1.140.2.24, 

63427.1.140.2.45, 63427.1.140.2.44, стар идентификатор: няма. 

С описание по Схема № 15-563900-09.08.2018 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 38, том VI, рег.№ 9717, дело № 885/2006 г. на 

Нотариус Георги Георгиев, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, вписан 

под № 221 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията – Русе 

с вх.рег.№ 9635/21.07.2006г., Акт № 111, Том № 27, дело № 6669/2006г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000826/01.02.2022г. на Община Русе, 

отдел „Местни данъци и такси“. 

 

53. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.140.2.136 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка едно точка сто и четиридесет точка две 

точка сто тридесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 

общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-91/15.12.2007г. на ИД на АГКК, с адрес: 

гр.Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Плиска“ № 55, ет. 0, намиращ се в сграда № 2 (две), 

разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.140 (шестдесет и три хиляди 

четиристотин двадесет и седем точка едно точка сто и четиридесет), с предназначение на 



самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива: 1, с площ от 122,80 кв.м. (сто 

двадесет и два квадратни метра и осемдесет квадратни дециметра), прилежащи части: 

съответните  ид.ч от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, при 

съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 

63427.1.140.2.67, 63427.1.140.2.87, 63427.1.140.2.86,  стар идентификатор: няма. 

С описание по Схема № 15-563902-09.08.2018 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 38, том VI, рег.№ 9717, дело № 885/2006 г. на 

Нотариус Георги Георгиев, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, вписан 

под № 221 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията – Русе 

с вх.рег.№ 9635/21.07.2006г., Акт № 111, Том № 27, дело № 6669/2006г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000826/01.02.2022г. на Община Русе, 

отдел „Местни данъци и такси“. 

 

54. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.140.2.132 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка едно точка сто и четиридесет точка две 

точка сто тридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 

общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-91/15.12.2007г. на ИД на АГКК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 

04.05.2020г., с адрес: гр.Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Плиска“ № 55, вх. 3/три/, ет. 0 /нула/, 

намиращ се в сграда с идентификатор 63427.1.140.2, предназначение: жилищна сграда – 

многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.140 

(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка едно точка сто и четиридесет), 

с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива: 1, с площ от 

37,00 кв.м. (тридесет и седем квадратни метра), прилежащи части: съответните  ид.ч от 

общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 

63427.1.140.2.131, 63427.1.140.2.133, под обекта: няма, над обекта: 63427.1.140.2.46, стар 

идентификатор: няма. 

С описание по Схема № 15-363150 от 04.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 133 от 02.12.2019г., том 3, рег.№ 7741, дело № 

443/2019 г. на Нотариус Албна Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – 

град Русе, вписан под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 16026/02.12.2019г., Акт № 23, Том № 42, дело № 

8600/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000814/01.02.2022г. на Община Русе, 

отдел „Местни данъци и такси“. 

 

55. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.140.2.133 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка едно точка сто и четиридесет точка две 

точка сто тридесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 

общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-91/15.12.2007г. на ИД на АГКК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 

04.05.2020г., с адрес: гр.Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Плиска“ № 55, вх. 4 /четири/, ет. 0 

/нула/, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.1.140.2, предназначение: жилищна 

сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

63427.1.140 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка едно точка сто и 

четиридесет), с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива: 

1, с площ от 35,00 кв.м. (тридесет и пет квадратни метра), прилежащи части: съответните  

ид.ч от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 

63427.1.140.2.132, 63427.1.140.2.135, 63427.1.140.2.134, под обекта: няма, над обекта: 

63427.1.140.2.65, стар идентификатор: няма. 

С описание по Схема № 15-363155 от 04.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 133 от 02.12.2019г., том 3, рег.№ 7741, дело № 

443/2019 г. на Нотариус Албна Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – 

град Русе, вписан под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 



вписванията – Русе с вх.рег.№ 16026/02.12.2019г., Акт № 23, Том № 42, дело № 

8600/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000813/01.02.2022г. на Община Русе, 

отдел „Местни данъци и такси“. 

 

56. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.140.2.146 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка едно точка сто и четиридесет точка две 

точка сто четиридесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 

общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-91/15.12.2007г. на ИД на АГКК, с адрес: 

гр.Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Плиска“ № 55, ет. 0 /нула/, намиращ се в сграда с 

идентификатор 63427.1.140.2, предназначение: жилищна сграда – многофамилна, сградата е 

разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.140 (шестдесет и три хиляди 

четиристотин двадесет и седем точка едно точка сто и четиридесет), с предназначение на 

самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива: 1, с площ от 114,00 кв.м. (сто и 

етиринадесет квадратни метра), прилежащи части: съответните ид.ч от общите части на 

сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.1.140.2.147, 

63427.1.140.2.148, под обекта: няма, над обекта: 63427.1.140.2.88, 63427.1.140.2.87, 

63427.1.140.2.108, 63427.1.140.2.107. 

С описание по Схема № 15-363167 от 04.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 133 от 02.12.2019г., том 3, рег.№ 7741, дело № 

443/2019 г. на Нотариус Албна Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – 

град Русе, вписан под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 16026/02.12.2019г., Акт № 23, Том № 42, дело № 

8600/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000812/01.02.2022г. на Община Русе, 

отдел „Местни данъци и такси“. 

 

57. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.515.4.59 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка петстотин и петнадесет точка 

четири точка петдесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 

общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 

04.05.2020г., с адрес: гр.Русе, бул. „Славянски” № 8 (осем), вх. 2 (две), ет.1 (едно), ап. 1 

(едно), намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.515.4, предназначение: жилищна 

сграда със смесено предназначение, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.2.515 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка 

две точка петстотин и петнадесет), с предназначение на самостоятелния обект: друг вид 

самостоятелен обект, брой нива: 1 /едно/, с площ от 62,70кв.м. (шестдесет и два квадратни 

метра и седемдесет квадратни дециметра), прилежащи части: съответните ид.ч от общите 

части на сградата при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.2.515.4.13, под 

обекта: няма, над обекта: 63427.2.515.4.17, 63427.2.515.4.16. 

С описание по Схема № 15-363160 от 04.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 133 от 02.12.2019г., том 3, рег.№ 7741, дело № 

443/2019 г. на Нотариус Албна Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – 

град Русе, вписан под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 16026/02.12.2019г., Акт № 23, Том № 42, дело № 

8600/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000815/01.02.2022г.г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

58. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.515.4.50 (шестдесет и 

три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка петстотин и петнадесет точка 

четири точка петдесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, 

общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на ИД на АК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 



04.05.2020г., с адрес: гр.Русе, бул. „Славянски” № 8 (осем), вх. 4 (четири), ет.3 (три), ап. 

5 (пет), намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.515.4, предназначение: Жилищна 

сграда със смесено предназначение, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.2.515 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка 

две точка петстотин и петнадесет), с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, 

апартамент, брой нива: 1 /едно/, с площ от 83.00кв.м. (осемдесет и три квадратни метра), 

прилежащи части: Съответните идеални части от общите части на сградата, при съседни 

самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.2.515.4.51, 63427.2.515.4.49 под обекта: 

63427.2.515.4.47, над обекта: 63427.2.515.4.53, стар идентификатор: няма. 

С описание по Схема № 15-363157 от 04.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 133 от 02.12.2019г., том 3, рег.№ 7741, дело № 

443/2019 г. на Нотариус Албна Александрова, нотариус с район на действие - Районен съд – 

град Русе, вписан под № 304 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 16026/02.12.2019г., Акт № 23, Том № 42, дело № 

8600/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с № 6806000821/01.02.2022г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

59. Сграда с идентификатор 63427.8.1363.16 (шестдесет и три хиляди четиристотин 

двадесет и седем точка осем точка хиляда триста шестдесет и три точка шестнадесет) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, одобрени със 

заповед № РД-18-91/15.12.2007г. на ИД на АК, със застроен площ: 108 кв.м /сто и осем 

квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с адрес: гр. Русе, „Източна промишлена зона“, бул. 

“Тутракан“ № 44, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1363 (шестдесет 

и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка хиляда триста шестдесет и 

три), с предназначение на сградата: административна делова сграда, стар идентификатор: 

63427.8.1253.56,  

С описание по Скица на сграда № 15-563883 - 09.08.2018 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 032, том III, рег.№ 5434, дело № 372/2009 г. на 

Нотариус Петя Трендафилова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 220 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 18863/29.12.2009г., Акт № 20, Том № 47, дело № 

10034/2009г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000825/01.02.2022г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

60. Сграда с идентификатор 63427.8.1363.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин 

двадесет и седем точка осем точка хиляда триста шестдесет и три точка две) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-

18-91/15.12.2007г. на ИД на АК, със застроен площ: 739 кв.м /седемстотин тридесет и девет 

квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с адрес: гр.Русе, Източна промишлена 

зона ,бул.“Тутракан“ №44, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1363 

(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка хиляда триста 

шестдесет и три), предназначение: промишлена сграда. Стар идентификатор  

63427.8.1253.55. 

С описание по Скица на сграда № 15-563891 – 09.08.2018 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 032, том III, рег.№ 5434, дело № 372/2009 г. на 

Нотариус Петя Трендафилова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 220 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 18863/29.12.2009г., Акт № 20, Том № 47, дело № 

10034/2009г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000825/01.02.2022г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 



61. Сграда с идентификатор 63427.8.1363.12 (шестдесет и три хиляди четиристотин 

двадесет и седем точка осем точка хиляда триста шестдесет и три точка дванадесет) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, одобрени със 

заповед № РД-18-91/15.12.2007г. на ИД на АК, със застроен площ: 43 кв.м /четиридесет и 

три квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с адрес: гр.Русе, Източна промишлена зона, 

бул. “Тутракан“ № 44, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1363 

(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка хиляда триста 

шестдесет и три), предназначение: промишлена сграда. Стар идентификатор  

63427.8.1253.54. 

С описание по Скица на сграда № 15-563872 – 09.08.2018 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 032, том III, рег.№ 5434, дело № 372/2009 г. на 

Нотариус Петя Трендафилова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 220 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 18863/29.12.2009г., Акт № 20, Том № 47, дело № 

10034/2009г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000825/01.02.2022г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

62. Сграда с идентификатор 63427.8.1363.14 (шестдесет и три хиляди четиристотин 

двадесет и седем точка осем точка хиляда триста шестдесет и три точка четиринадесет) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, одобрени със 

заповед № РД-18-91/15.12.2007г. на ИД на АК, със застроен площ: 57 кв.м /петдесет и седем 

квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с адрес: гр.Русе, Източна промишлена зона , 

бул.“Тутракан“ № 44, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1363 

(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка хиляда триста 

шестдесет и три), предназначение: друг вид сграда за обитаване, Стар идентификатор  

63427.8.1253.31. 

С описание по Скица на сграда № 15-563878 – 09.08.2018 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 032, том III, рег.№ 5434, дело № 372/2009 г. на 

Нотариус Петя Трендафилова, нотариус с район на действие - Районен съд – град Русе, 

вписана под № 220 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по 

вписванията – Русе с вх.рег.№ 18863/29.12.2009г., Акт № 20, Том № 47, дело № 

10034/2009г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000825/01.02.2022г., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

63. Сграда с идентификатор 63427.2.86.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин 

двадесет и седем точка две точка осемдесет и шест точка две) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, одобрени със заповед № РД-18-

91/15.12.2007г. на ИД на АК, със застроен площ: 1019 кв.м /хиляда и деветнадесет квадратни 

метра/, брой надсемни етажи: 6 /шест/, брой подземни етажи: 0 /нула/, брой самостоятелни 

обекти в сградата: 13 /тринадесет/, с предназначение – Друг вид сграда за обитаване, съгласно 

описание по Скица на АГКК, с адрес: гр.Русе, ул. „Цар Калоян“ № 2 и с описание по АДС№ 

7713/18.11.1982г. като масивна четириетажна сграда с административно предназначение, 

построена 1973г., надстроена с пети етаж през 1983г., със застроена площ от 980 кв.м., 

отразено в забележка към АДС 7713/18.11.1982г. САМО 55,60% / петдесет и пет цяло и 

шестдесет стотни процента/ идеални части от сградата, описана като четириетажна или 51% 

/ петдесет и един процента/ от сградата описана като пететажна и нанесена в кадастралната 

карта с идентификатор 63427.2.86.2. съгласно Заповед № 9500-581/30.11.2009г. за деактуване 

на държавен имот на Областен управител на област-Русе. 

С описание по Скица на сграда № 15-814753 от 05.09.2019г., издадена от СГКК – Русе, 

Удостоверение за идентичност на обект от кадастъра Изх. № 25-95842 от 24.04.2020г. на 

АГКК – СГКК-Русе. 



Права на вносителя: АДС№ 7713/18.11.1982г.  на Общински народен съвет – Русе, 

Заповед № 9500-581/30.11.2009г. за деактуване на държавен имот на Областен управител на 

област-Русе. 

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6806000827/01.02.2022 r., на Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

 64. Поземлен имот с идентификатор 63668.142.7 /шестдесет и три хиляди шестстотин 

шестдесет и осем, точка, сто четиридесет и две, точка седем/, село Ряхово, община Сливо 

поле, обл. Русе по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-

18-36/10.07.2007г. на изп. директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, засягащо обекта е от 04.05.2020г., адрес на ПИ: село Ряхово, 

местност „Без Местности“, площ: 1510 /хиляда петстотин и десет/ кв.м., трайно 

предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за 

пристанище, с номер по предходен план 000255, при съседи: поземлени имоти № 

63668.142.29, 63668.142.6, 63668.142.3, 63668.142.8. 

С описание по Схема № 15-362987 от 04.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права н собственост: Нотариален акт № 184 от 28.08.2019г., том 2, рег. № 5553, дело № 

300/2019г. на нотариус Албена Александрова, с район на действие Районен съд-Русе, вписана 

под № 304 в регистъра на НК, вписан в Службата по вписванията - Русе с вх.рег. № 11375 

от 28.08.2019г., акт № 47, том 29, дело № 5960/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6807000219/01.02.2022 г. на Община Сливо 

поле, отдел „Местни данъци и такси“. 

 

65. Сграда с идентификатор 63668.151.383.1 (шестдесет и три хиляди, шестстотин 

шестдесет и осем, точка, сто петдесет и едно, точка, триста осемдесет и три, точка, едно) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ряхово, общ. Сливо поле, обл.Русе, 

одобрени със Заповед № 18-36/10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АК-Русе, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 

04.05.2020г., с адрес: с. Ряхово. Сградата е разположен в поземлен имот с идентификатор 

63668.151.383 (шестдесет и три хиляди, шестстотин шестдесет и осем, точка, сто петдесет и 

едно, точка, триста осемдесет и три), с предназначение: Друг вид обществена сграда, брой 

етажи: 2 /два/, с площ от 188,00 кв.м. (сто осемдесет и осем квадратни метра), стар 

идентификатор няма. 

С описание по Схема № 15-363018 от 04.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на собственост: Нотариален акт № 184 от 28.08.2019г., том 2, рег. № 5553, дело 

№ 300/2019г. на нотариус Албена Александрова, с район на действие Районен съд-Русе, 

вписана под № 304 в регистъра на НК, вписан в Службата по вписванията - Русе с вх.рег. 

№ 11375 от 28.08.2019г., акт № 47, том 29, дело № 5960/2019г. 
Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6807000218/01.02.2022 г. на Община Сливо 

поле, отдел „Местни данъци и такси“. 

 

66. Сграда с идентификатор 63668.151.383.2 (шестдесет и три хиляди, шестстотин 

шестдесет и осем, точка, сто петдесет и едно, точка, триста осемдесет и три, точка, две) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ряхово, общ. Сливо поле, обл.Русе, 

одобрени със Заповед № 18-36/10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АК-Русе, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо обекта е от 

04.05.2020г., с адрес: с. Ряхово. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

63668.151.383 (шестдесет и три хиляди, шестстотин шестдесет и осем, точка, сто петдесет и 

едно, точка, триста осемдесет и три), с предназначение: Складова база, склад, брой етажи: 1 

/един/, с площ от 59,00 кв.м. (петдесет и девет квадратни метра), стар идентификатор няма. 

С описание по Схема № 15-363044 от 04.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на собственост: Нотариален акт № 184 от 28.08.2019г., том 2, рег. № 5553, дело 

№ 300/2019г. на нотариус Албена Александрова, с район на действие Районен съд-Русе, 

вписана под № 304 в регистъра на НК, вписан в Службата по вписванията - Русе с вх.рег. 

№ 11375 от 28.08.2019г., акт № 47, том 29, дело № 5960/2019г. 



Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6807000218/01.02.2022 г. на Община Сливо 

поле, отдел „Местни данъци и такси“. 

 

67. СГРАДА с идентификатор № 46927.2.123.1 ( четиредесет и шест хиляди 

деветстотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто двадесет и три, точка ,едно) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1738 от 

22.10.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната 

карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 13.10.2021г., с площ от 171 ( сто 

седемдесет и един) квадратни метра, на 1 (един) етаж, с предназначение: Административна, 

делова сграда, състояща се от фоайе, две стаи, склад, две приемни и бюфет. Сградата е 

разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 46927.2.123 ( четиредесет и шест 

хиляди деветстотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто двадесет и три), държавна 

собственост, находящ се в землището на с. Малък Пресравец, общ. Главиница, обл. 

Силистра по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-

1738 от 22.10.2018г. на изпълнителния директор на АГКК,в местността „Кору Курак“, с площ 

от 7 408 кв.м. с трайно предназначение на територията- „Територия на транспорта“ и начин 

на трайно ползване – „За пристанище“, номер по предходен план: 002123, при съседи по 

кадастрална скица: имот № 46927.21.31., имот № 46927.21.11,имот № 46927.2.122 и имот № 

46927.21.34, ведно със съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху 

терена. 

С описание по скица № 15-1113049/13.10.2021г. на АГКК-гр.Силистра. 

Права на собственост: Нотариален акт № 146 от 15.12.2021г., том 52, рег. № 4769, дело 

№ 783/2021г. на нотариус Моника Койчева, с район на действие Районен съд-Тутракан, 

вписана под № 648 в регистъра на НК, вписан в Службата по вписванията - Тутракан с 

вх.рег. № 2922 от 15.12.2021г., акт № 6, том ХІ, дело № 1970/2021г. 

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6902000143/01.02.2022г. на Община 

Главиница, отдел „Местни данъци и такси“. 

 

68. СГРАДА с идентификатор № 46927.2.123.2 ( четиредесет и шест хиляди 

деветстотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто двадесет и три, точка, две) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1738 от 

22.10.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната 

карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 13.10.2021г., с площ от 165 ( сто 

шестдесет и пет) квадратни метра, на 2 (два) етажа, с предназначение: Жилищна сграда, 

многофамилна, състояща се от апартамент на партера, включващ две стаи и санитарен възел 

и два апартамента на етажа, всеки с по три стаи и санитарен възел, построена през 1955г. 

Сградата е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 46927.2.123 ( четиредесет 

и шест хиляди деветстотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто двадесет и три), държавна 

собственост, находящ се в землището на с. Малък Пресравец, общ. Главиница, обл. 

Силистра по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-

1738 от 22.10.2018г. на изпълнителния директор на АГКК,в местността „Кору Курак“, с площ 

от 7 408 кв.м. с трайно предназначение на територията- „Територия на транспорта“ и начин 

на трайно ползване – „За пристанище“, номер по предходен план: 002123, при съседи по 

кадастрална скица: имот № 46927.21.31., имот № 46927.21.11,имот № 46927.2.122 и имот № 

46927.21.34, ведно със съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху 

терена. 

С описание по скица № 15-1113049/13.10.2021г. на АГКК-гр.Силистра. 

Права на собственост: Нотариален акт № 146 от 15.12.2021г., том 52, рег. № 4769, дело 

№ 783/2021г. на нотариус Моника Койчева, с район на действие Районен съд-Тутракан, 

вписана под № 648 в регистъра на НК, вписан в Службата по вписванията - Тутракан с 

вх.рег. № 2922 от 15.12.2021г., акт № 6, том ХІ, дело № 1970/2021г. 

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6902000143/01.02.2022г. на Община 

Главиница, отдел „Местни данъци и такси“. 

 



69. СГРАДА с идентификатор № 46927.2.123.4 ( четиредесет и шест хиляди 

деветстотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто двадесет и три, точка, четири) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1738 от 

22.10.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната 

карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 13.10.2021г., с площ от 118 ( сто 

осемнадесет) квадратни метра, на 1 (един) етаж, с предназначение: Складова база, склад, 

построена през 1955г. Сградата е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 

46927.2.123 ( четиредесет и шест хиляди деветстотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто 

двадесет и три), държавна собственост, находящ се в землището на с. Малък Пресравец, 

общ. Главиница, обл. Силистра по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени 

със Заповед № РД-18-1738 от 22.10.2018г. на изпълнителния директор на АГКК,в местността 

„Кору Курак“, с площ от 7 408 кв.м. с трайно предназначение на територията- „Територия на 

транспорта“ и начин на трайно ползване – „За пристанище“, номер по предходен план: 

002123, при съседи по кадастрална скица: имот № 46927.21.31., имот № 46927.21.11,имот № 

46927.2.122 и имот № 46927.21.34, ведно със съответните идеални части от отстъпеното 

право на строеж върху терена. 

С описание по скица № 15-1113049/13.10.2021г. на АГКК-гр.Силистра. 

Права на собственост: Нотариален акт № 146 от 15.12.2021г., том 52, рег. № 4769, дело 

№ 783/2021г. на нотариус Моника Койчева, с район на действие Районен съд-Тутракан, 

вписана под № 648 в регистъра на НК, вписан в Службата по вписванията - Тутракан с 

вх.рег. № 2922 от 15.12.2021г., акт № 6, том ХІ, дело № 1970/2021г. 

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6902000143/01.02.2022г. на Община 

Главиница, отдел „Местни данъци и такси“. 

 

70. ПРИСТАН, представляващ пътна връзка с плац от 500/ петстотин/ квадратни метра 

и КЕЙОВА СТЕНА с размери 40/25/40 ( четиридесет/ двадесет и пет/ четиридесет) метра , 

построен с отстъпено право на строеж в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 46927.2.123 

( четиредесет и шест хиляди деветстотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто двадесет и 

три), държавна собственост, находящ се в землището на с. Малък Пресравец, общ. 

Главиница, обл. Силистра по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед № РД-18-1738 от 22.10.2018г. на изпълнителния директор на АГКК,в местността 

„Кору Курак“, с площ от 7 408 кв.м. с трайно предназначение на територията- „Територия на 

транспорта“ и начин на трайно ползване – „За пристанище“, номер по предходен план: 

002123, при съседи по кадастрална скица: имот № 46927.21.31., имот № 46927.21.11,имот № 

46927.2.122 и имот № 46927.21.34 

Права на собственост: Нотариален акт № 146 от 15.12.2021г., том 52, рег. № 4769, дело 

№ 783/2021г. на нотариус Моника Койчева, с район на действие Районен съд-Тутракан, 

вписана под № 648 в регистъра на НК, вписан в Службата по вписванията - Тутракан с 

вх.рег. № 2922 от 15.12.2021г., акт № 6, том ХІ, дело № 1970/2021г. 

 

71. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  № 501.13 ( петстотин и едно, точка, тринадесет), за който е 

образуван УПИ № ХІІІ ) тринадесет) в кв.8 ( осем) по плана на с. Долни Цибър, ЕКАТТЕ 

22530 ) двадесет и две хиляди петстотин и тридесет), община Вълчедръм, план кадастър 

одобрен със заповед №300-4-62/2002г. на АГКК, План регулация одобрен с Решение № 77 от 

11.08.2004г., с площ на имота – 2,300 дка / два декара и триста квадратни метра/, площ на 

УПИ ХІІІ – 2 339 / две хиляди триста тридесет и девет/ квадратни метра и е отреден за 

жилищно застрояване, при съседи: № 501-12 – поземлен имот, землищна граница, № 

501.9516 – улица, № 501.14 – поземлен имот, № 501.15- поземлен имот, заедно с построените 

в имота: 

МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА № 501.13.1 / петстотин и едно, точка, тринадесет, 

точка едно / – еднофамилна, а съгласно доказателствения документ за собственост – 

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА на един  етаж , със застроена площ от 108 / сто и осем/ 

кв.м. 



МАСИВНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с № 501.13.2 / петстотин и едно, точка 

, тринадесет, точка, две/, а съгласно доказателствен документ за собственост СКЛАД –

ПЕРАЛНЯ, на един етаж, със застроена площ от 48 / четиредесет и осем/ кв.м.  

С описание по скица №448 от 14.12.2021г. на Община-Вълчидръм. 

Права на собственост: Нотариален акт № 131 от 29.12.2021г., том VІ, рег. № 5986, дело 

№ 691/2021г. на нотариус Детелина Младенова, с район на действие Районен съд- Лом, 

вписана под № 393 в регистъра на НК, вписан в Службата по вписванията - Лом с вх.рег. 

№ 8913 от 29.12.2021г., акт № 151, том 24, дело № 3384/2021г. 

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 157/07.02.2022г. на Община Вълчедръм, 

звено по „Местни данъци и такси“. 

 

72. СГРАДА с идентификатор № 44238.500.604.1 ( четиредесет и четири хиляди 

двеста тридесет и осем, точка, петстотин, точка, шестстотин и четири, точка, едно) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5 от 

26.01.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната 

карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 20.08.2018г., с площ от 56 ( петдесет 

и шест) квадратни метра, на 1 (един) етаж, с предназначение: Друг вид обществена сграда, 

съгласно описание по скица, а с описание по нотариален акт като сграда/ бивша помпена 

станция/ със застроена площ от 44 /четиридесет и четири/ квадратни метра, едноетажна, с 

масивна конструкция. Сградата е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 

44238.500.604 (четиредесет и четири хиляди двеста тридесет и осем, точка, петстотин, точка, 

шестстотин и четири),  находящ се в гр.Лом, общ. Лом, обл. Монтана, при граници на имота/ 

севе-река Дунав, запад-помпена станция, юг и изток – свободен терен на Дунавски парк, 

ведно със съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху терена. 

С описание по скица № 15-1208091/06.11.2021г. на АГКК – гр.Монтана. 

Права на собственост: Нотариален акт № 180 от 07.12.2007 г., том ХХХІА, дело № 

3949/2007г. на нотариус Детелина Младенова, с район на действие Районен съд- Лом, 

вписана под № 393 в регистъра на НК, вписан в Службата по вписванията - Лом с вх.рег. 

№ 9272 от 07.12.2007г., акт № 48, том ХХІV, дело № 4875/2007г. 

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 0524-359/07.02.2022г. на Община Лом, отдел 

„Местни данъци и такси“. 

 

73. СГРАДА с идентификатор 51723.500.1357.4 /петдесет и една хиляди седемстотин 

двадесет и три, точка, петстотин, точка, хиляда триста петдесет и севдем, тока, четири/, гр. 

Никопол, общ. Никопол, обл. Плевен, по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-75/28.12.2006г. на изп.директор на АГКК, последно изменение 

на кадастралната крта и кадастралните регистри, засягащо сградата е със Заповед КД-14-15-

106/22.03.2012г. на началник на СГКК-Плевен, адрес на сградата: гр. Никопол, пл. Европа 

№ 9 /девет/, сградата е разположна в поземлен имот с идентификатор 51723.500.1357 – 

държавна собственост, застроена площ от 140 /сто и четиридесет/ кв.м., брой етажи: 2 / два/, 

брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: административна, 

делова сграда, стар идентификатор: 51723.500.2.1 /петдесет и една хиляди седемстотин 

двадесет и три, точка, петстотин, точка, две, точка, едно/, номер по предходен план: няма, 

ведно с прилежащото общо за двете сгради с идентификатор 51723.500.1357.4 и с 

идентификатор 51723.500.1357.3 избено помещение с площ от 238,00 / двеста тридесет и 

осем квадратни метра/. 

С описание по Скица на сграда № 15-1208124-06.11.2021г. на СГКК-Плевен. 

Права на собственост: Нотариален акт № 185, том 12, рег. № 5153, дело № 1536 от 

16.12.2009г. на съдия по вписванията Димитър Димитров при Районен съд Никопол, вписан 

в СВ-Никопол с вх.рег. № 5153 от 16.12.2009г., акт № 185, том 12, дело № 1536/2009г.  

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6507000246/08.02.2022г. на Община 

Никопол, сектор „Приходи“. 

 

74. СГРАДА с идентификатор 51723.500.1357.3 /петдесет и една хиляди седемстотин 

двадесет и три, точка, петстотин, точка, хиляда триста петдесет и севдем, тока, три/, гр. 



Никопол, общ. Никопол, обл. Плевен, по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-75/28.12.2006г. на изп.директор на АГКК, последно изменение 

на кадастралната крта и кадастралните регистри, засягащо сградата е със Заповед КД-14-15-

106/22.03.2012г. на началник на СГКК-Плевен, адрес на сградата: гр. Никопол, пл. Европа 

№ 9 /девет/, сградата е разположна в поземлен имот с идентификатор 51723.500.1357 – 

държавна собственост, застроена площ от 99 /деветдесет и девет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, 

брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: административна, 

делова сграда, стар идентификатор: 51723.500.2.2 /петдесет и една хиляди седемстотин 

двадесет и три, точка, петстотин, точка, две, точка, две/, номер по предходен план: няма, 

ведно с прилежащото общо за двете сгради с идентификатор 51723.500.1357.4 и с 

идентификатор 51723.500.1357.3 избено помещение с площ от 238,00 / двеста тридесет и 

осем квадратни метра/. 

С описание по Скица на сграда № 15-1208126-06.11.2021г. на СГКК-Плевен. 

Права на собственост: Нотариален акт № 185 от 16.12.2009г., том 12, рег. № 5153, дело 

№ 1536/2009г. на съдия по вписванията Димитър Димитров при Районен съд Никопол, 

вписан в СВ-Никопол с вх.рег. № 5153 от 16.12.2009г., акт № 185, том 12, дело № 

1536/2009г.  

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6507000246/08.02.2022г. на Община 

Никопол, сектор „Приходи“. 

 

75. СГРАДА с идентификатор 37798.513.8.7 / тридесет и седем хиляди седемстотин 

деветдесет и осем, точка, петстотин и тринадесет, точка, осем, точка, седем/ разположена в 

поземлен имот с с идентификатор 37798.513.8 / тридесет и седем хиляди седемстотин 

деветдесет и осем, точка, петстотин и тринадесет, точка, осем/, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри , одобрени със Заповед № РД-18-89/11.12.2007г. на ИД на АГКК, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е 

от 23.08.2018г., с адрес: гр.Козлодуй, м. „Ботев парк“ № 5, със застроена площ от 113 кв.м., 

брой етажи – един, с предназначение – сграда за култура и изикуство. 

С описание по скица № 15-1208146/06.11.2021г.  на АГКК –гр.Враца. 

Права на собственост: Акт за държавна собственост АДС 2966/20.01.1970г. от ОНС-

Враца. 

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № ДО000268/08.02.2022г. на Община 

Козлодуй, Дирекция „Финасово стопански дейности“. 

 

76. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47977.38.23./четиредесет и седем хиляди 

деветстотин седемдесет и седем, точка, тридесет и осем, точка, двадесет и три/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-

763/30.10.2019г. на ИД на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, засягащо сградата е от 09.03.2020г., с адрес: с. Мечка, м.Дервента, 

общ. Иваново, обл.Русе, с площ от 3001 кв.м., с трайно предназначение на територията : 

земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 4. 

С описание по скица № 15-1005114/14.09.2021г.  на АГКК –гр.Русе. 

Права на собственост: Нотариален акт № 123, том V, дело № 804/2009г. на нотариус 

Георги Георгиев, вписан под № 221 в регистрите на НК, с район на действие Районен съд- 

Русе, вписан в Службата по вписванията – Русе, с вх.рег. № 12245 от 03.09.2009г., акт № 

163, том 28, дело № 3146/2009г. 

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6805000381/01.02.2022г. на Община 

Иваново, отдел „Местни данъци и такси“. 

 

77. 3000/5368 идеални части от имота ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 

56397.180.386 /петдесет и шест хиляди триста деветдесет и седем, точка, сто и осемдесет, 

точка, триста осемдесет и шест/, с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-829/03.12.2019г. на 

изп.директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо поземления имот е от 31.08.2021г., с адрес на поземления имот с. 



Пиргово, местност „В СЕЛО“, с площ от 5369 кв.м. /пет хиляди триста шестдесет и девет 

квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване: за друг вид производствен, складов обект, категория на земята: пета, номер по 

предходен план: 000386 /триста осемдесет и шест/, при гранци и съседи: 56397.180.4, 

56397.180.5, 56397.180.2, 56397.180.100, 56397.180.7, 56397.180.3.   

С описание по Скица № 15-1038851 от 23.09.2021 г., издадена от СГКК - Русе. Ведно с  

построените в имота сгради:1.Сграда Радио-предавателен център с площ 382 кв.м.; 2. Гараж 

с площ 174 кв.м.; 3. Склад радио-предавателен център с площ 63 кв.м. и 4. Трафопост с площ 

42 кв.м.; 

Права на вносителя: Нотариален акт № 099, том VII, рег. № 8921, дело № 928 от 

06.12.2006г. на нотариус Албена Маркова – нотариус с район на действие Русенски районен 

съд, вписана в регистъра на НК под № 433, вписан в Службата по вписванията - Русе с 

вх.рег. № 17541, акт № 199, том 51, дело 12625 от 06.12.2006г.   

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6805000385/01.02.2022г. на Община 

Иваново, отдел „Местни данъци и такси“. 

 

 

78. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 47977.38.55 /четиридесет и седем 

хиляди деветстотин седемсдесет и седем, точка, тридесет и осем, точка, петдесет и пет/, с. 

Мечка, общ. Иваново, обл. Русе по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-763/30.10.2019г. на изп.директор на АГКК. Последно изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 31.08.2021г., 

с адрес на поземления имот с. Мечка, местност „СТЪЛПИЩЕ“, с площ от 32989 кв.м. 

/тридесет и две хиляди девестотин осемдесет и девет квадратни метра/, трайно 

предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид 

дървопроизводителна гора, отдел/подотдел 2/1, площ в кв.м. 32989, вид на гората/вид на 

подотдела нискостъблени/дворно място, номер по предходен план: 000055 /петдесет и пет/, 

при гранци и съседи: 47977.888.9901, 47977.56.1, 47977.38.35, 57977.38.21, 47977.38.34. 

Ведно с построените в поземления имот сгради: 

 

78.1.  Сграда с идентификатор 47977.38.55.1 /четиридесет и седем хиляди деветстотин 

седемсдесет и седем, точка, тридесет и осем, точка, петдесет и пет, точка, едно/, застроена 

площ: 709 кв.м. /седемстотин и девет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: 

складова база, склад; 

 

78.2.  Сграда с идентификатор 47977.38.55.3 /четиридесет и седем хиляди деветстотин 

седемсдесет и седем, точка, тридесет и осем, точка, петдесет и пет, точка, три/, застроена 

площ: 117 кв.м. /сто и седемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: 

хангар, депо, гараж; 

 

78.3.  Сграда с идентификатор 47977.38.55.4 /четиридесет и седем хиляди деветстотин 

седемсдесет и седем, точка, тридесет и осем, точка, петдесет и пет, точка, четири/, застроена 

площ: 31 кв.м. /тридесет и един квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: 

сграда на транспорта; 

 

78.4.  Сграда с идентификатор 47977.38.55.7 /четиридесет и седем хиляди деветстотин 

седемсдесет и седем, точка, тридесет и осем, точка, петдесет и пет, точка, седем/, застроена 

площ: 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: сграда 

за енергопроизводство; 

 

78.5. Сграда с идентификатор 47977.38.55.8 /четиридесет и седем хиляди деветстотин 

седемсдесет и седем, точка, тридесет и осем, точка, петдесет и пет, точка, осем/, застроена 

площ: 8 кв.м. /осем квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: сграда за 

водоснабдяване и/или канализация; 

 



78.6.  Сграда с идентификатор 47977.38.55.9 /четиридесет и седем хиляди деветстотин 

седемсдесет и седем, точка, тридесет и осем, точка, петдесет и пет, точка, девет/, застроена 

площ: 318 кв.м. /триста и осемнадесет квадратни метра/, брой етажи 3 /три/, предназначение: 

административна, делова сграда; 

С описание по Скица № 15-1038603 от 23.09.2021 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 31, том IV, рег. № 6997, дело № 483 от 

29.12.2021г. на нотариус Албена Александрова – нотариус с район на действие Русенски 

районен съд, вписана в регистъра на НК под № 304, вписан в Службата по вписванията - 

Русе с вх.рег. № 16048, акт № 35, том 46, дело 9537 от 29.12.2021г.   

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6805000382/01.02.2022г. на Община 

Иваново, отдел „Местни данъци и такси“. 

 

79. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 20 /двадесет/, в кв. 1 /едно/, по регулационния план на 

селищно образувание Стълпище, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № 

181/15.09.1999г., имотът има квадратура от 520 кв.м. /петстотин и двадесет квадратни метра/, 

при граници: УПИ XXIV, УПИ 21, УПИ XXVIII-21, път.  

С описание по Скица на ПИ № 719 от 10.10.2018 г., издадена от Община Иваново, 

Дирекция „Специализирана администрация“ Устройство на територията. 

Права на вносителя: Нотариален акт №101 от 28.12.2006г., том VIII, рег. № 9718 , дело 

№ 1097/2006 на Нотариус Албена Маркова, нотариус с район на действие - Районен съд – 

град Русе, вписан в Службата по вписванията – Русе с вх.рег. № 19903 от 29.12.2006г., 

атк № 72, том 60, дело № 14547/2006 г.  

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6805000383/01.02.2022г. на Община 

Иваново, отдел „Местни данъци и такси“. 

 

 

80. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 21 /двадесет и /, в кв. 1 /едно/, по регулационния план на 

селищно образувание Стълпище, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № 

181/15.09.1999г., имотът има квадратура от 1100 кв.м. /хиляда и сто квадратни метра/, при 

граници: ПИ XXIV-18, терен, ПИ 20, заедно с построената в имота помпена станция, 

представляваща монолитна постройка, стоманобетоново съоръжение, закрито със земна маса  

със спускаема помпа,  с площ от 118 /сто и осемнадесет/ кв.м.  

С описание по Скица на ПИ № 720 от 10.10.2018 г., издадена от Община Иваново, 

Дирекция „Специализирана администрация“ Устройство на територията. 

Права на вносителя: Нотариален акт №101 от 28.12.2006г., том VIII, рег. № 9718 , дело 

№ 1097/2006 на Нотариус Албена Маркова, нотариус с район на действие - Районен съд – 

град Русе, вписан в Службата по вписванията – Русе с вх.рег. № 19903 от 29.12.2006г., 

атк № 72, том 60, дело № 14547/2006 г.  

Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6805000384/01.02.2022г. на Община 

Иваново, отдел „Местни данъци и такси“. 

 

81. СГРАДА с идентификатор 63427.2.5688.5 / шестдесет и три хиляди четиристотин 

двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди шестстотин осемдесет и осем, точка, пет/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-

18/16.05.2007г. на ИД на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри засягащо сградата няма, с адрес: гр.Русе, ул. Отец Паисий № 2, със застроена площ 

от 45 / четиредесет и пет/ квадратни метра, брой етажи – един, с предназначение – сграда за 

търговия. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5688. 

С описание по скица № 15-578006/15.08.2018г.  на АГКК –гр.Русе. 

Права на собственост: Разрешение за строеж № 236/31.06.1991г. на основание чл.120 

т.4 от ППЗТСУ на ОбС-Русе. 

82. СГРАДА с идентификатор 63427.2.5688.4/шестдесет и три хиляди четиристотин 

двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди шестстотин осемдесет и осем, точка, четири/ 

по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-

18/16.05.2007г. на ИД на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 



регистри засягащо сградата няма, с адрес: гр.Русе, ул. Отец Паисий № 2, със застроена площ 

от 45 / четиредесет и пет/ квадратни метра, брой етажи – един, с предназначение – сграда за 

търговия.Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5688. 

С описание по скица № 15-577998/15.08.2018г.  на АГКК –гр.Русе. 

Права на собственост: Разрешение за строеж № 236/31.06.1991г. на основание чл.120 

т.4 от ППЗТСУ на ОбС-Русе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             


