
 

 

 

Приложение 1 

 
ОПИСАНИЕ 

НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ПРЕДМЕТ НА НЕПАРИЧНАТА ВНОСКА 

ОТ «ПАРАХОДСТВО БРП» АД, гр.Русе 

 
 

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.334 (шестдесет и три хиляди четиристотин 

двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и четири) с площ от 7280 кв.м. /седем хиляди двеста и 

осемдесет квадратни метра/ 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 поземления имот е от 08.08.2018г., с 

административен адрес на имота: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“, а по 

данъчна регистрация: бул. „Тутракан“ № 9, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, 

начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, при съседи: поземлени имоти с 

идентификатори: 63427.8.1421, 63427.8.325, 63427.8.335, стар идентификатор: няма, номер по предходен 

план: 207, квартал: ИПЗ, парцел: VIII.  

С описание по Скица № 15-368477 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 200, том III, рег.№ 10993, дело № 508/2009 г. 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. № 8599/ 23.06.2009г., Акт № 133, Том № 19, дело № 

4163/2009 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000776/28.01.2022г издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

2. СГРАДА с идентификатор 63427.8.334.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка триста тридесет и четири точкa едно), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. „Източна 

промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

63427.8.334 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и 

четири),  застроена площ 61 кв.м. (шестдесет и един квадратни метра), брой етажи 1 (един), 

предназначение – промишлена сграда;  

С описание по Скица № 15-368477 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег. № 16955/ 17.12.2019 г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000776/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

3. СГРАДА с идентификатор 63427.8.334.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка триста тридесет и четири точка две), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. „Източна 

промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

63427.8.334 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и 

четири),   застроена площ 866 кв.м. (осемстотин шестдесет и шест квадратни метра), брой етажи 1(един), 

предназначение – промишлена сграда;  

С описание по Скица № 15-368477 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег. № 16955/ 17.12.2019 г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000776/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

4. СГРАДА с идентификатор 63427.8.334.3 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка триста тридесет и четири точка три), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. „Източна 

промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

63427.8.334 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и 



 

 

четири),   застроена площ 1194 кв.м. (хиляда сто деветдесет и четири квадратни метра), брой етажи 

1(един), предназначение – промишлена сграда;  

С описание по Скица № 15-368477 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000776/28.01.2022г издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

5. СГРАДА с идентификатор 63427.8.334.4 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка триста тридесет и четири точка четири), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. „Източна 

промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

63427.8.334 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и 

четири), застроена площ 47 кв.м. (четиридесет и седем квадратни метра), брой етажи 1(един), 

предназначение – промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368477 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000776/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин 

двадесет и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно), с площ от 117 373 кв.м. / сто и 

седемнадесет хиляди триста седемдесет и три квадратни метра/ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-91/15.12.2007 г. на ИД на АГКК, 

с административен адрес на имота: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, с 

трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 

10 метра, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 63427.8.323, 63427.8.320, 63427.8.947, 

63427.8.321, 63427.8.315, 63427.8.1274, 63427.8.1273, 63427.8.1272, 63427.8.325, 63427.8.1269, 63427.8.334, 

63427.8.335, 63427.8.336, с  номер по предходен план: 63427.8.326, 63427.8.327. Имотът е обединен от 

поземлен имот с идентификатор 63427.8.326 и поземлен имот с идентификатор 63427.8.327, съгласно 

Проект за изменение на кадастралната карта, изготвен от лицензиран геодезист – „Геочонов“ ООД – гр. 

Русе, описан в Обяснителна записка от август 2019 г. и приет от СГКК-гр. Русе съгласно Удостоверение с 

Изх. № 25-205797/26.08.2019г. на СГКК – гр. Русе.  

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 198, том III, рег.№ 10989, дело № 506/2009 г. 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.№ 8568/23.06.2009г., Акт № 109, Том № 19, дело № 

4138/2009 г. 
  Нотариален акт № 3, том IV, рег.№ 11000, дело № 511/2009 г. 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.№ 8586/23.06.2009г., Акт № 122, Том № 19, дело № 4152/2009 

г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

7. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка едно), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. 

„Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 302 кв.м. (триста и два квадратни метра), брой 

надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: промишлена сграда;  

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 



 

 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

8. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка две), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. 

„Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 266 кв.м. (двеста шестдесет и шест квадратни 

метра), брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Друг вид сграда 

за обитаване;  

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

9. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.3 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка три), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. 

„Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 255 кв.м. (двеста петдесет и пет квадратни 

метра), брой надземни етажи 1  (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: промишлена 

сграда;  

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

10. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.4 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка четири), с адрес на сградата: гр. Русе, 

кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 207 кв.м. (двеста и седем квадратни метра), 

брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: сграда за 

електропроизводство,  

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

11. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.5 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка пет), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. 

„Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 80 кв.м. (осемдесет квадратни метра), брой 

надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 



 

 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

12. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.6 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка шест), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. 

„Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 81 кв.м. (осемдесет и един квадратни метра), 

брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Друг вид сграда за 

обитаване;  

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

13. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.7 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка седем), с адрес на сградата: гр. Русе, 

кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 31 кв.м. (тридесет и един квадратни метра), 

брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

14. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.8 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка осем), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. 

„Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 56 кв.м. (петдесет и шест квадратни метра), 

брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

“ 

 

15. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.9 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка девет), с адрес на сградата: гр. Русе, 

кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 125 кв.м. (сто двадесет и пет квадратни метра), 

брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 



 

 

 

16. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.10 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка десет), с адрес на сградата: гр. Русе, 

кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 54 кв.м. (петдесет и четири квадратни метра), 

брой надземни етажи 1 (едно), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

17. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.11 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка еднинадесет), с адрес на сградата: гр. 

Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 94 кв.м. (деветдесет и четири квадратни метра), 

брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

18. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.12 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка дванадесет), с адрес на сградата: гр. 

Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра), брой 

надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

19. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.14 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка четиринадесет), с адрес на сградата: 

гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 59 кв.м. (петдесет и девет квадратни метра), 

брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

20. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.19 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка деветнадесет), с адрес на сградата: 

гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 



 

 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 62 кв.м. (шестдесет и два квадратни метра), 

брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

21. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.21 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка двадесет и едно), с адрес на сградата: 

гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 125 кв.м. (сто двадесет и пет квадратни метра), 

брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

22. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.25 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка двадесет и пет), с адрес на сградата: 

гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 97 кв.м. (деветдесет и седем квадратни метра), 

брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

23. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.34 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка тридесет и четири), с адрес на 

сградата: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем 

точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 401 кв.м. (четиристотин и 

един квадратни метра), брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: 

Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

24. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.41 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка четиридесет и едно), с адрес на 

сградата: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем 

точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 181 кв.м. (сто осемдесет и 



 

 

един квадратни метра), брой надземни етажи 3 (три), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: 

Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

25. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.46 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка четиридесет и шест), с адрес на 

сградата: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем 

точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 248 кв.м. (двеста четиридесет 

и осем квадратни метра), брой надземни етажи 2 (два), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: 

Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

26. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.47 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка четиридесет и седем), с адрес на 

сградата: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем 

точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 159 кв.м. (сто петдесет и девет 

квадратни метра), брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: 

Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

27. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.49 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка четиридесет и девет), с адрес на 

сградата: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем 

точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 69 кв.м. (шестдесет и девет 

квадратни метра), брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: 

Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

28. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.50 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка петдесет), с адрес на сградата: гр. 

Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 



 

 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 19 кв.м. (деветнадесет квадратни метра), брой 

надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

29. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.51 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка петдесет и едно), с адрес на сградата: 

гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 272 кв.м., (двеста седемдесет и два квадратни 

метра) брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена 

сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

30. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.52 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка петдесет и две), с адрес на сградата: 

гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 15 кв.м. (петнадесет квадратни метра), брой 

надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

31. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.53 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка петдесет и три), с адрес на сградата: 

гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 397 кв.м. (триста деветдесет и седем квадратни 

метра), брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена 

сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

32. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.54 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка петдесет и четири), с адрес на 

сградата: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем 

точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 710 кв.м. (седемстотин и десет 



 

 

квадратни метра), брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: 

Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г.,издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

33. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.55 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка петдесет и пет), с адрес на сградата: 

гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 478 кв.м. (четиристотин седемдесет и осем 

квадратни метра), брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: 

Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

34. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.56 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка петдесет и шест), с адрес на сградата: 

гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 297 кв.м. (двеста деветдесет и седем квадратни 

метра), брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: сграда за 

обществено хранене;  

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

35. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.57 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка петдесет и седем), с адрес на сградата: 

гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 33 кв.м. (тридесет и три квадратни метра), брой 

надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

36. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.58 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка петдесет и осем), с адрес на сградата: 

гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 179 кв.м. (сто седемдесет и девет квадратни 



 

 

метра), брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена 

сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

37. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.59 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка петдесет и девет), с адрес на сградата: 

гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 59 кв.м. (петдесет и девет квадратни метра), 

брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

38. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.60 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка шестдесет), с адрес на сградата: гр. 

Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 90 кв.м. (деветдесет квадратни метра), брой 

надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

39. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.61 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка шестдесет и едно), с адрес на 

сградата: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем 

точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 51 кв.м. (петдесет и един 

квадратни метра), брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: 

Промишлена сграда;  

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

40. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.62 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка шестдесет и две), с адрес на сградата: 

гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 64 кв.м. (шестдесет и четири квадратни метра), 

брой надземни етажи 2 (два), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда;  

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 



 

 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

41. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.63 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка шестдесет и три), с адрес на сградата: 

гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 173 кв.м. (сто седемдесет и три квадратни 

метра), брой надземни етажи 2 (два), брой подземни етажи: няма данни, предназначение-промишлена 

сграда,  

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

42. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.64 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка шестдесет и четири), с адрес на 

сградата: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем 

точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 29 кв.м. (двадесет и девет 

квадратни метра), брой надземни етажи 2 (два), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: 

Промишлена сграда;  

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

43. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.65 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка шестдесет и пет), с адрес на сградата: 

гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 89 кв.м. (осемдесет и девет квадратни метра), 

брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

44. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.66 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка шестдесет и шест), с адрес на 

сградата: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем 

точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 347 кв.м. (триста четиридесет 

и седем квадратни метра), брой надземни етажи 4 (четири), брой подземни етажи: няма данни, 

предназначение: Друг вид сграда за обитаване,  

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 



 

 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г.,издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

45. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.67 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка шестдесет и седем), с адрес на 

сградата: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем 

точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 104 кв.м. (сто и четири 

квадратни метра), брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: 

Промишлена сграда;  

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

46. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.68 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка шестдесет и осем), с адрес на 

сградата: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем 

точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 61 кв.м. (шестдесет и един 

квадратно метра), брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Друг 

вид сграда за обитаване; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

47. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.69 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка шестдесет и девет), с адрес на 

сградата: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем 

точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 63 кв.м. (шестдесет и три 

квадратни метра), брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: 

Промишлена сграда;  

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

48. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.70 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка седемдесет), с адрес на сградата: гр. 

Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 122 кв.м. (сто двадесет и два квадратни метра), 

брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Друг вид сграда за 

обитаване;  

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 



 

 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

49. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.71 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка седемдесет и едно), с адрес на 

сградата: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем 

точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 27 кв.м. (двадесет и седем 

квадратни метра), брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: 

Промишлена сграда;  

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

50. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.72 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка седемдесет и две), с адрес на сградата: 

гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 86 кв.м. (осемдесет и шест квадратни метра), 

брой надземни етажи 2 (два), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

51. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.73 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка седемдесет и три), с адрес на сградата: 

гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 27 кв.м. (двадесет и седем квадратни метра), 

брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

52. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.74 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка седемдесет и четири), с адрес на 

сградата: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем 

точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 359 кв.м. (триста петдесет и 

девет квадратни метра), брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: 

Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 



 

 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

53. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.75 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка седемдесет и пет), с адрес на сградата: 

гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 14 кв.м. (четиринадесет квадратни метра), брой 

надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда;  

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

54. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.76 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка седемдесет и шест), с адрес на 

сградата: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем 

точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 232 кв.м. (двеста тридесет и 

два квадратни метра), брой надземни етажи 3 (три), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: 

Промишлена сграда;  

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

55. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1421.77 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно точка седемдесет и седем), с адрес на 

сградата: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 63427.8.1421 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем 

точка осем точка хиляда четиристотин двадесет и едно), със застроена площ 88 кв.м. (осемдесет и осем 

квадратни метра), брой надземни етажи 2 (два), брой подземни етажи: няма данни, предназначение: 

Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368473 – 07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000779/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

56. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.1134 (шестдесет и три хиляди четиристотин 

двадесет и седем точка осем точка хиляда сто тридесет и четири) с площ от 995 кв.м. /деветстотин 

деветдесет и пет квадратни метра/ 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 поземления имот е от 08.08.2018г., с адрес на 

имота: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“, а по данъчна регистрация – бул. 

„Тутракан“ № 9, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За 

пристанище, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 63427.8.324, 63427.8.325, 63427.8.1133, 

предишен идентификатор на имота: няма, номер по предходен план: квартал: ИПЗ, парцел: IX-114.  

С описание по Скица № 15-368464-07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 



 

 

Права на вносителя: Нотариален акт № 4, том IV, рег.№ 11004, дело № 512/2009 г. 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.№ 8589/23.06.2009г.,  Акт № 124, Том № 19, дело № 

4154/2009 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. . № 6806000773/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

57. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1134.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка хиляда сто тридесет и четири точка едно), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. „Източна 

промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

63427.8.1134 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка хиляда сто тридесет 

и четири), със застроена площ от 21 кв.м./двадесет и един квадратни метра/, брой етажи -1 /един/, 

предназначение - Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368464-07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000773/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

58. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1134.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка хиляда сто тридесет и четири точка две), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. „Източна 

промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

63427.8.1134 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка хиляда сто тридесет 

и четири), със застроена площ от 18 кв.м./осемнадесет квадратни метра/, брой етажи - 1 /един/, 

предназначение - Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368464-07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000773/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

59. СГРАДА с идентификатор 63427.8.1134.3 /(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 

и седем точка осем точка хиляда сто тридесет и четири точка три), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. 

„Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № № 9, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.1134 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

хиляда сто тридесет и четири), със застроена площ от 13 кв.м. /тринадесет квадратни метра/, брой етажи - 

1 /един/, с предназначение - Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368464-07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000773/28.01.2022г, издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

60. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.339 (шестдесет и три хиляди четиристотин 

двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и девет) с площ от 30 566 кв.м. /тридесет хиляди 

петстотин шестдесет и шест квадратни метра/ 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 поземления имот е от 08.08.2018г., с 

административен адрес на имота: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“, с трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, 

складов обект, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 63427.8.325, 63427.8.340, 63427.8.344, 

63427.8.338, предишен идентификатор на имота: няма, номер по предходен план: 113, квартал: ИПЗ, 

парцел: III.   

С описание по Скица № 15-368492-07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 



 

 

Права на вносителя: Нотариален акт № 199, том III, рег.№ 10991, дело № 507/2009 г. 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.№ 8581/23.06.2009г., Акт № 118, Том № 19, дело № 

4148/2009 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6806000775/28.01.2022г г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

61. СГРАДА с идентификатор 63427.8.339.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка триста тридесет и девет точка едно), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. „Източна 

промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

63427.8.339 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и 

девет), със застроена площ от 797 кв.м. (седемстотин деветдесет и седем квадратни метра), брой надземни 

етажи - 1/един/, брой подземни етажи - няма данни, с предназначение: Складова база, склад; 

С описание по Скица № 15-368492-07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. 6806000775/28.01.2022г , издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

62. СГРАДА с идентификатор 63427.8.339.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка триста тридесет и девет точка две), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. „Източна 

промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

63427.8.339 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и 

девет), със застроена площ от 38 кв.м./тридесет и осем квадратни метра/, брой надземни етажи - 1/един/, 

брой подземни етажеи: няма данни, с предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368492-07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. 6806000775/28.01.2022г издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

63. СГРАДА с идентификатор 63427.8.339.7 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка триста тридесет и девет точка седем), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. „Източна 

промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 9, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

63427.8.339 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и 

девет), със застроена площ от 19 /деветнадесет/ квадратни метра, брой надземни етажи - 1/един/, брой 

подземни етажи: няма данни, с предназначение: Хангар, депо, гараж; 

С описание по Скица № 15-368492-07.05.2020 г , издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. 6806000775/28.01.2022г издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

64. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.340 (шестдесет и три хиляди четиристотин 

двадесет и седем точка осем точка триста и четиридесет) с площ от 27 188 кв.м. /двадесет и седем хиляди 

сто осемдесет и осем квадратни метра/ 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 поземления имот е от 08.08.2018г., с 

административен адрес на имота: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 3, с 

трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен 

обект, комплекс, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 63427.8.325, 63427.8.341, 63427.8.343, 

63427.8.344, 63427.8.339, предишен идентификатор на имота: няма, номер по предходен план: квартал: 

ИПЗ, парцел: ХII-550.  

С описание по Скица № 15-368516-07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 



 

 

Права на вносителя: Нотариален акт № 1, том IV, рег.№ 10996, дело № 509/2009 г. 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.№ 8569/23.06.2009г., Акт № 110, Том № 19, дело № 

4139/2009 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. 6806000777/28.01.2022г издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

65. СГРАДА с идентификатор 63427.8.340.1(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка триста и четиридесет точка едно), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. „Източна 

промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 3, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

63427.8.340 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста и 

четиридесет), със застроена площ от 297 кв.м. (двеста деветдесет и седем квадратни метра), едноетажна, 

брой подземни етажи: няма данни, с предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368516-07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. 6806000777/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

66. СГРАДА с идентификатор 63427.8.340.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка триста и четиридесет точка две), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. „Източна 

промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 3, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

63427.8.340 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста и 

четиридесет), със застроена площ от 101 кв.м.(сто и един квадратни метра), брой надземни етажи-1/един/, 

брой подземни етажи: няма данни, с предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368516-07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. 6806000777/28.01.2022г , издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

67. СГРАДА с идентификатор 63427.8.340.3 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка триста и четиридесет точка три), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. „Източна 

промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 3, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

63427.8.340 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста и 

четиридесет), с площ от 26 кв.м.(двадесет и шест квадратни метра), брой надземни етажи: 1/един/, брой 

подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368516-07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. 6806000777/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

68. СГРАДА с идентификатор 63427.8.340.7 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка триста и четиридесет точка седем), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. „Източна 

промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 3, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

63427.8.340 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста и 

четиридесет), със застроена площ от 391 кв.м.(триста деветдесет и един квадратни метра), брой надземни 

етажи: 2/два/, брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368516-07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 



 

 

Удостоверение за данъчна оценка изх. 6806000777/28.01.2022г, издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

69. СГРАДА с идентификатор 63427.8.340.8(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка триста и четиридесет точка осем), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. „Източна 

промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 3, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

63427.8.340 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста и 

четиридесет), със застроена площ от 182 кв.м.(сто осемдесет и два квадратни метра), брой надземни етажи: 

1/един/, брой подземни етажи: няма данни, предназначение: промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368516-07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. 6806000777/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

70. СГРАДА с идентификатор 63427.8.340.9(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка триста и четиридесет точка девет), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. „Източна 

промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 3, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

63427.8.340 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста и 

четиридесет), със застроена площ от 112 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра), брой надземни етажи 

1/един/, брой подземни етажи: няма данни, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване; 

С описание по по Скица № 15-368516-07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. 6806000777/28.01.2022г  издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

71. СГРАДА с идентификатор 63427.8.340.10(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка триста и четиридесет точка десет), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. „Източна 

промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 3, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

63427.8.340 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста и 

четиридесет), със застроена площ от 290 кв.м.(двеста и деветдесет квадратни метра), брой надземни етажи: 

1/един/, брой подземни етажи: няма данни, с предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по по Скица № 15-368516-07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. 6806000777/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

72. СГРАДА с идентификатор 63427.8.340.11(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка триста и четиридесет точка единадесет), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. „Източна 

промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 3, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

63427.8.340 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста и 

четиридесет), със застроена площ от 14 кв.м.(четиринадесет квадратни метра), брой надземни етажи: 

1/един/, брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по по Скица № 15-368516-07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 

Удостоверение за данъчна оценка изх. 6806000777/28.01.2022г , издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 



 

 

73. СГРАДА с идентификатор 63427.8.340.12(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка триста и четиридесет точка дванадесет), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. „Източна 

промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 3, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

63427.8.340 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста и 

четиридесет), със застроена площ от 33 кв.м.(тридесет и три квадратни метра), брой надземни етажи: 

1/един/, брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по по Скица № 15-368516-07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. 6806000777/28.01.2022г , издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

74. СГРАДА с идентификатор 63427.8.340.14(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка триста и четиридесет точка четиринадесет/, с адрес на сградата: гр. Русе, кв. 

„Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 3, сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63427.8.340 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка 

триста и четиридесет), със застроена площ от 172 кв.м.(сто седемдесет и два квадратни метра), брой 

надземни етажи: 1/един/, брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; 

С описание по по Скица № 15-368516-07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. 6806000777/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

75. СГРАДА с идентификатор 63427.8.340.15 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка триста и четиридесет точка петнадесет), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. „Източна 

промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 3, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

63427.8.340 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста и 

четиридесет), със застроена площ от 234 кв.м.(двеста тридесет и четири квадратни метра), брой надземни 

етажи: 3/три/, брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по Скица № 15-368516-07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. 6806000777/28.01.2022г , издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

76. СГРАДА с идентификатор 63427.8.340.16 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка осем точка триста и четиридесет точка шестнадесет), с адрес на сградата: гр. Русе, кв. „Източна 

промишлена зона“, бул. „Тутракан“ № 3, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

63427.8.340 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста и 

четиридесет), със застроена площ от 563 кв.м.(петстотин шестдесет и три квадратни метра), брой надземни 

етажи: 2/два/, брой подземни етажи: няма данни, с предназначение: Промишлена сграда; 

С описание по по Скица № 15-368516-07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. 6806000777/28.01.2022г , издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

77. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.341 (шестдесет и три хиляди четиристотин 

двадесет и седем точка осем точка триста четиридесет и едно) с площ от 2 908 кв.м. (две хиляди 

деветстотин и осем квадратни метра) 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 поземления имот е от 07.05.2020г., с адрес на 



 

 

поземления имот: гр. Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно 

ползване: За линии на релсов транспорт, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 63427.8.343, 

63427.8.340, 63427.8.325, предишен идентификатор на имота: няма, номер по предходен план: 501034100; 

С описание по Скица № 15-368541-07.05.2020 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 168 от 16.12.2019г., том III, рег.№ 8151, дело № 477/2079 

г. на Нотариус Албена Александрова, вписана под № 304 в Нотариалната камара, с Район на действие – 

Русенски районен съд, вписан в Службата по вписвания – Русе с вх.рег.№ 16955/17.12.2019г., Акт № 

133, Том № 44, дело № 9156/2019 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх. 6806000774/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

78. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.343 (шестдесет и три хиляди четиристотин 

двадесет и седем точка осем точка триста четиридесет и три) с площ от 2 588 кв.м. (две хиляди петстотин 

осемдесет и осем квадратни метра) 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 на имота: гр. Русе, кв. 

„Източна промишлена зона“, бул. „Тутракан“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, 

начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт, при съседи: поземлени имоти с 

идентификатори: 63427.8.325, 63427.8.341, 63427.8.344, 63427.8.340, номер по предходен план: 550, 

квартал: ИПЗ, парцел: ХIII. 

С описание по Скица № 15-558675- 08.08.2018 г., издадена от СГКК - Русе. 

Права на вносителя: Нотариален акт № 2, том IV, рег.№ 10998, дело № 510/2009 г. 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.№ 8587/23.06.2009г., Акт № 123, Том № 15, дело № 

4153/2009 г. 
Удостоверение за данъчна оценка изх № 6806000771/28.01.2022г., издадено от Община Русе, 

Дирекция „Местни данъци и такси“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


