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ОТНОСНО: Апортиране право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 
63427.1.58 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе и право на 
собственост спрямо съществуващ в имота открит басейн 50 м., с адрес град Русе, „Парк 
на младежта", в капитала на „Общински пазари" ЕООД 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съобразно Акт №10472/12.05.2022 г. за частна общинска собственост, вписан в 
Служба по вписванията - град Русе към Агенция по вписванията, Община Русе 
удостоверява правото си на собственост спрямо поземлен имот с идентификатор 
63427.1.58 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, 
представляващ плувен комплекс, находящ се в ,,Парк на младежта", град Русе, целият с 
площ от 16 487 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на 
трайно ползване: За плувен басейн, заедно с изградените в него 10 /десет/ броя сгради. 

Инвестиционните намерения на Община Русе са за изграждане и обособяване в 
поземления имот на многофункционален комплекс, включващ спортни съоръжения за 
плуване и търговско-развлекателни площи, а именно: масажни помещения, парна баня, 
закрит, открит и детски басейни, кафетерия, фитнес зала, офис част, заведение за 
обществено хранене и развлечения, магазин, оперирани с rьрговска насоченост и 
стопанска инициатива. Предлага се инвестиционната инициатива да бъде реализирана 
чрез „Общински пазари" ЕООД, ЕИК 117111045. (чиито едноличен собственик на 
капитала е Община Русе), при условията на отсrьпено право на строеж за изграждане 
на многофункционалния комплекс; (закрит плувен комплекс), заведение за обществено 
обслужване; сграда - съблекални с душове; детска площадка; детски басейн, и паркинг, 
както и чрез прехвърляне на правото на собственост спрямо изградения в имота открит 
плувен басейн 50 м. с кула (предвиден за реконструкция и възстановяване), чрез 
внасяне като непарична вноска (апорт) в капитала на rьрговското дружество. За целта, 
съобразно описаните предвиждания и инвестиционни намерения, е изготвен Подробен 
устройствен план - Изменение план за застрояване /ПУП-ИПЗ/, обхващащ поземлен 
имот с идентификатор 63427.1.58 по КККР на град Русе и същият е одобрен с Решение 
№873, прието с Протокол №32/19.04.2022 г. на Общински съвет - Русе. 

Съгласно извършеното предпроектно проучване и предвижданията на 
одобрения ПУП, застроената площ /ЗП/ и разгьнатата застроена площ /РЗП/ на 
предвиденото ново застрояване, са както следва: 

- ЗП на закрит плувен комплекс - 2 757,13 кв.м.; 
- ЗП на заведение за обществено-обслужване - 535 кв.м.; 
- ЗП на сграда - съблекални с душове - 106 кв.м. 

Общо ЗП - 3 398,13 кв.м. 
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- РЗП на закрит плувен комплекс - 3 869,06 кв.м.; 

- РЗП на заведение за обществено-обслужване - 535 кв.м.; 

- РЗП на сграда - съблекални с душове -106 кв.м. 

Общо РЗП - 4 510,06 кв.м. 

Площта на допълнителните съоръжения е, както следва: 

- детска площадка - 350 кв.м.; 

- детски басейн - 70 кв.м.; 

- паркинг - 1 400 кв.м. 

,,Общински пазари" ЕООД, ЕИК 117111045, е еднолично дружество с 
ограничена отговорност, с регистриран капитал от 19 440 лв., разпределен в 1 944 дяла, 
всеки един с номинална стойност - 10 лв., съгласно чл. 8 от Учредителния акт на 
дружеството. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Русе. 

Общината може да внася свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти - 
частна общинска собственост, като непарична вноска в капитала на търговски 

дружества при условия и по ред, определени в Наредба №9 за реда и условията за 
упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на 
rьрговските дружества на Общински съвет - Русе /чл. 51 б, ал. 1 от ЗОС/. Съгласно чл. 

3, ал. 2 от посочената Наредба №9 на Общински съвет - Русе, апортирането на имоти и 

вещи - частна общинска собственост в капитала на едноличните тьрговски дружества с 

общинско участие в капитала се извършва с решение на Общинския съвет при 

условията на § 10, ал. 2 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол /ЗПСК/ на базата на пазарна оценка, определена по реда 

на чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост. 

В изпълнение на цитираното изискване,за правото на строеж на предвиденото 

застрояване върху поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 и за правото на 
собственост спрямо съществуващия в същия открит плувен басейн 50 м. с кула е 

възложена и изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, отговарящ на условията 

по Закона за независимите оценители, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС. Изготвени са и 

данъчни оценки на предлаганите разпоредителни действия. Същите са както следва: 

1. Право на строеж за изграждане на: 

1.1. Закрит плувен комплекс със ЗП 2 757,13 кв.м. и РЗП 3 869,06 кв.м. - пазарна 

стойност в размер на 2 924 047 лв., респ. данъчна оценка - 437 726,10 лв.; 

1.2. Заведение за обществено-обслужване със ЗП 535 кв.м. и РЗП 535 кв.м. - 
пазарна стойност в размер 404 327 лв., респ. данъчна оценка - 84 738,10 лв.; 

1.3. Сграда - съблекални с душове, със ЗП 106 кв.м. и РЗП 106 кв.м. - пазарна 

стойност в размер на 80 110 лв., респ. данъчна оценка - 11 992,30 лв.; 

1.4. Детска площадка с площ от 350 кв.м. - пазарна стойност в размер на 104 220 
лв., респ. данъчна оценка - 11 781 лв.; 

1.5. Детски басейн с площ 70 кв.м. - пазарна стойност в размер на 46 326 лв., 
респ. данъчна оценка - 2 356,20 лв.; 

1.6. Паркинг с площ от 1 400 кв.м. - пазарна стойност в размер на 94 489 лв., 

респ. данъчна оценка - 47 124 лв. 

2. Право на собственост спрямо изградения в имота открит плувен басейн 50 м. 

с кула, с площ от 1 174 кв.м. (предвиден за реконструкция и възстановяване) - пазарна 

стойност в размер на 202 372 лв., респ. данъчна оценка - 39 516,80 лв. 

Внасянето на правото на строеж и на правото на собственост спрямо 

съществуващия открит басейн с кула като непарична, апортна вноска, ще увеличи 

капитала на „Общински пазари" ЕООД, ЕИК 1 1711 1045 и ще доведе до записване на 

нови дялове от страна на Община Русе /като едноличен собственик на капитала на 
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дружеството/, налагащо съответно изменения и на учредителния акт на едноличното 
дружество с ограничена отговорност. 

С оглед изложеното и на основание чл. 63, ал. 2, т. 3 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, предвид на това, че предвидения за 
изграждане и обособяване многофункционален плувен комплекс ще бъде единствения 
по рода си в град Русе, задоволяващ нуждите и потребностите както на жителите, така 
също и на гостите на гр. Русе, чието срочно реализиране е от значение предвид 
одобрения от Общински съвет - Русе начин на финансиране на инвестиционното 
намерение, предопределящи го като обществено-значим въпрос, обуславящ 
извънредността на настоящото предложение, предлагам на Общинския съвет да вземе 
следното: 

РЕц1ЕИИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и и т. 23 от ЗМСМА, чл. 516, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 147, ал. 2 и чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон, чл. 
3, ап. 2, чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 10, ап. 1, т. 1, т.4 и т. 9 от Наредба Nº9 за реда и условията за 

упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на 
rьрговските дружества на Общински съвет - Русе, във връзка с § 10, ал. 2, изр. първо от 
ДР към ЗПСК, Общински съвет реши: 

1. Дава съгласие Община Русе, Булстат 000530632, с адрес град Русе, пл. 
„Свобода" Nº6, да внесе като непарична, апортна вноска в капитала на „Общински 

пазари" ЕООД, ЕИК 117111045: 
- правото на строеж за изграждане на многофункционален комплекс, включващ: 

закрит плувен комплекс със застроена площ (ЗП) 2757,13 кв.м. и разгьната застроена 
площ (РЗП) 3869,06 кв.м.; заведение за обществено-обслужване със ЗП и РЗП 535 кв.м.; 

сграда - съблекални с душове със ЗП и РЗП 106 кв.м.; детска площадка с площ 350 
кв.м.; детски басейн с площ 70 кв.м. и паркинг с площ от 1 400 кв.м. върху поземлен 
имот с идентификатор 63427.1.58 по КККР на град Русе, представляващ плувен 
комплекс, находящ се в ,,Парк на младежта", град Русе, целият с площ от 16 487 кв.м., 
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За 
плувен басейн, предмет на Акт Nº10472/12.05.2022 г. за частна общинска собственост, 
вписан в Служба по вписванията - град Русе към Агенция по вписванията, 

- правото на собственост спрямо изградения в описания имот открит плувен 

басейн 50 м. с кула с площ от 1 174 кв.м., 

оценени на обща стойност в размер на 3 855 891 лв., съобразно пазарна оценка, 
изготвена от лицензиран оценител, отговарящ на изискванията по чл. 22, ал. 3 от ЗОС. 

2. Дава съгласие „Общински пазари" ЕООД, ЕИК 117111045, да придобие 

правото на строеж за изграждане на многофункционален комплекс, включващ: закрит 
плувен комплекс със ЗП 2757,13 кв.м. и РЗП 3869,06 кв.м.; заведение за обществено- 
обслужване със ЗП и РЗП 535 кв.м.; сграда - съблекални с душове със ЗП и РЗП 106 
кв.м.; детска площадка с площ 350 кв.м.; детски басейн с площ 70 кв.м. и паркинг с 

площ от 1 400 кв.м. върху поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 по КККР на град 
Русе, представляващ плувен комплекс, находящ се в ,,Парк на младежта", град Русе, 
целият с площ от 16 487 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, 
начин на трайно ползване: За плувен басейн, предмет на Акт Nº10472/12.05.2022 Г. за 
частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията - град Русе към 
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Агенция по вписванията, както и правото на собственост спрямо изградения в описания 
имот открит плувен басейн 50 м. с кула с площ от 1 174 кв.м., оценени на обща 
стойност в размер на 3 855 891 лв. 

3. Увеличава капитала на „Общински пазари" ЕООД, ЕИК 117111045, на 3 875 
330 лв., разпределен в 387 533 дяла, всеки с номинална стойност от 10 лв. 

4. Изменя чл. 8 от Учредителния акт на „Общински пазари" ЕООД, ЕИК 
117111045, като същият придобива следната нова редакция: 

„Чл. 8. Капиталът на едноличното дружество с ограничена отговорност е 3 875 
330 лева, разпределен в 387 533 дяла, всеки с номинална стойност от 10 лв. В капитала 
на дружеството едноличният собственик на капитала - Община Русе, Булстат 
000530632, с адрес град Русе, п.к. 7000, пл. „Свобода" №6, е направил непарична 
/апортна/ вноска на: 

1. Правото на строеж спрямо общински поземлен имот с идентификатор 
63427.1.58 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка едно точка 
петдесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, целият 

с площ от 16 487 кв.м. (шестнадесет хиляди четиристотин осемдесет и седем квадратни 

метри), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: За плувен басейн, при граници и съседни поземлени имоти с идентификатори 

63427.1.1, 63427.1.57, 63427.1.56 и 63427.1.60, находящ се в ,,Парк на младежта", град 

Русе, за изграждане на многофункционален комплекс, включващ закрит плувен 

комплекс със застроена площ (ЗП) 2 757,13 кв.м. (две хиляди седемстотин петдесет и 

седем цяло тринадесет квадратни метри) и разrьната застроена площ (РЗП) 3 869,06 
кв.м. (три хиляди осемстотин шестдесет и девет цяло шест квадратни метри); заведение 

за обществено-обслужване със ЗП и РЗП 535 кв.м. (петстотин тридесет и пет квадратни 

метри); сграда - съблекални с душове със ЗП и РЗП 106 кв.м. (сто и шест квадратни 

метри); детска площадка с площ 350 кв.м. (триста и петдесет квадратни метри); детски 

басейн с площ 70 кв.м. (седемдесет квадратни метри) и паркинг с площ от 1 400 кв.м. 

(хиляда и четиристотин квадратни метри), с обща пазарна оценка в размер на 3 653 519 
лв. (три милиона шестстотин петдесет и три хиляди петстотин и деветнадесет лева); 

2. Правото на собственост спрямо открит плувен басейн 50 м. (петдесет метра) с 

кула, с площ от 1 174 кв.м. (хиляда сто седемдесет и четири квадратни метри), изграден 

в общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 (шестдесет и три хиляди 

четиристотин двадесет и седем точка едно точка петдесет и осем) по Кадастралната 

карта и кадастралните регистри на град Русе, целият с площ от 16 487 кв.м. 

(шестнадесет хиляди четиристотин осемдесет и седем квадратни метри), с трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За плувен 

басейн, при граници и съседни поземлени имоти с идентификатори 63427.1.1, 
63427.1.57, 63427.1.56 и 63427.1.60, находящ се в ,,Парк на младежта", град Русе, с 

пазарна оценка в размер на 202 372 лв. (двеста и две хиляди триста седемдесет и два 

лева), 

оценени на обща стойност 3 855 891 лв. (три милиона осемстотин петдесет и пет 

хиляди осемстотин деветдесет и един лева), съобразно пазарна оценка, изготвена през 

м. май 2022 г., от лицензиран оценител, отговарящ на изискванията по чл. 22, ал. 3 от 

ЗОС, във връзка с § 10, ал. 2, изр. първо от ДР към ЗПСК и чл. 3, ал. 2 от Наредба №9 на 

Общински съвет - Русе". 

Овластява Управителя на „Общински пазари" ЕООД, ЕИК 117111045, да 

извърши всички действия и да подпише всички необходими документи, произлизащи 

от горните решения. 
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Приложение: 1. Скица №15-483594-05.05.2022 г. на СГКК - град Русе; 2. Акт 
за частна общинска собственост; З. Протокол №28/04.05.2022 г. на КОС; 4. Експертна 
оценка; 5. Данъчни оценки. 

ВНОСИТЕЛ: 

ПЕНЧО 1VиKOB 
Кмет на Община Русе 
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. РУСЕ 
7000, Ул. "ЦЪРКОВнА НЕЗАВИСИМОСТ" №18, ет.б, 082/872035; 822145, 

ruse@cadastre.bg, БУЛСТАТ130362903 

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-483594-05.05.2022 г. 

Поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 

Гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени Със Заповед 300-5-65/05.09.2003 г. 
на Изпълнителен директор на АК 
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 
10.02.2015 г. 
Адрес на поземления имот: гр. Русе, ПАРК НА мЛАДЕЖТА 
Площ: 16487 кв. м 
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана 
Начин на трайно ползване: За плувен басейн 

• координатна Система ккС2005 

• 

м 1:2000 
Предишен идентификатор: няма 
Номер по предходен план: няма 

Скица № 15-483594-05.05.2022 г. издадена въз основа на 
заявление с входящ № 01-250655-05.052022 г. 

Подписан с квалифициран електронен печат Geodesy Certography 
and Cadastre Agency, E . 
DN: C=BG, L=Sofie, O=GeodeSуΡ Cartography and Cadastre АдепСу, - 
O1D.2.5.4.97=NTRBG-130362g03, CN=Geodesy Cartography and 
Cadastre Agency 
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Собственици по данни от КРНИ: 
1. 000530632, ОБЩИНА РУСЕ 
Ид. част 1/1, площ 16482 кв. м от правото на собственост 
Акт эа публична общинска собственост № 55 том 36 рег. 15049 дело 7610 от 01.12.2010г, издаден от 
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА-РУСЕ 

Носители на други вещни права по данни от КРНИ: 
няма данни 

Сгради, които попадат върху имота 
1. Сграда 63427.1.58.1: застроена площ 112 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Друг вид 
обществена сграда 
2. Сграда 63427.1.58.2: застроена площ 34 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Друг вид обществена 
сграда 
3. Сграда 63427.1.58.3: застроена площ 34 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Друг вид обществена 
сграда 
4. Сграда 63427.1.58.4: застроена площ 34 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Друг вид обществена 
сграда 

•5. Сграда 63427.1.58.5: 
сграда 
6. Сграда 63427.1.58.6: 
обществена сграда 
7. Сграда 63427.1.58.7: 
обществена сграда 
8. Сграда 63427.1.58.8: 
сграда 
9. Сграда 63427.1.58.9: 
сграда 
10. Сграда 63427.1.58.10: застроена площ 9 кв. м, брой етажи 
енергопроизводство 

Скица № 15-483594-05.05.2022 г. издадена въз основа на 
заявление с входящ № 01-250655-05.05.2022 г. 

застроена площ 34 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Друг вид обществена 

застроена площ 234 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Друг вид 

застроена площ 141 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Друг вид 

застроена площ 62 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Друг вид обществена 

застроена площ 5 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Друг вид обществена 

1, предназначение: Сграда за 

С FRГИ PFЙXAHПRA XFF,ИF,flRA Г)бА Pvr.a 
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АКТ 
ЧАСТИА ОБЩИИСКА 

1. ДАТА НА СЪСТАВЯИЕ 12.05.2022 г.

2. ПРАВИО ОСИОВАИИЕ чл. 56, ал. 1, ч . , 
ал. 3 от 30С, ~ 
прието с Про 
Общински съв 
съгласно писмо 

, ал. 1~п.
р~ Ре~#е ч ~№874, 
№3 44. г. на 
~t,`~, извъ д, поправка, 

2Ф 4.2022 г. 
3. ВИД И ОПИСАИИЕ НА ИМОТА ЗАСТРОЕИ ПОЗ ОТ с 

идентификатор 63427.1.58 (шестдесет и три 
хиляди четиристотин двадесет и седем точка 
едно точка петдесет и осем) по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри на град Русе, 
представляващ ПЛУВЕН КОМПЛЕКС, с адрес 
 Продължава в забележки 

4. МЕСТОИАХОЖДЕИИЕ НА 
ИМОТА 

Област Русе, Община Русе, гр. Русе 
"Парк на младежта" 
имот с идентификатор 63427.1.58 
(ПИ №1.58 в кв. 940) 

5. ГРАИИЦИ НА ИМОТА Поземлени имоти с идентификатори: 
63427.1.1, 63427.1.57, 63427.1.56 и 63427.1.60 

6. ДАИЪЧНА ОЦЕИКА НА ИМОТА 
КЪМ МОМЕИТА НА 
УТВЪРЖДАВАИЕ НА АКТА: 

951 138,00 лева (деветстотин петдесет и една 
хиляди сто тридесет и осем лева), от които: 
за земята - 556 784,80 лева (петстотин петдесет 
и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири 
лева и осемдесет стотинки) 
 .Продължава в забележки 



7. СЪСОБСТВЕИИЦИ няма 

8. ИОМЕР И ДАТА НА СЪСТАВЕИИ 

ПО - РАИО АКТОВЕ 

АПОС №1131/07.02.1997 г. 

АЛОС №6332/22.11.2010 г. 

9. ПРЕДОСТАВЕИИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕИИЕ: 
Съобразно Решение №651/27.1 1.1998 г. на Общински съвет - Русе, имотът, заедно с 
изградените в него сгради, е предоставен за управление на Общинско предприятие "Спортни 
имоти" 

10. АКТОСЪСТАВИТЕЛ: 

Севги Рейханова Хебибова - Главен експерт в отдел "Общинска собственост де ие" 

(Подпи 

КЪМ РАЗДЕЛ З.ВИД И ОПИСАИИЕ ИА ИМОТА 

град Русе, "Парк на младежта", целият с площ от 16 487 кв.м. (шестнадесет хиляди 
четиристотин осемдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, начин на трайно ползване: За плувен басейн, предишен идентификатор: 

няма, номер по предходен план: няма, а съгласно Кадастралния план на град Русе, 

представляващ ПИ №1.58 (Поземлен имот номер едно точка петдесет и осем арабско) в кв. 

940 (квартал деветстотин и четиридесет арабско), заедно с изградените в него сгради, както 
следва: 

1. Сграда с идентификатор 63427.1.58.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка едно точка петдесет и осем точка едно), със застроена площ от 112 кв.м. (сто и 

дванадесет квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Друг вид обществена 

сграда; 

2. Сграда с идентификатор 63427.1.58.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка едно точка петдесет и осем точка две), със застроена площ от 34 кв.м. (тридесет 

и четири квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Друг вид обществена 

сграда; 

З. Сграда с идентификатор 63427.1.58.3 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка едно точка петдесет и осем точка три), със застроена площ от 34 кв.м. (тридесет 

и четири квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Друг вид обществена 

сграда; 

4. Сграда с идентификатор 63427.1.58.4 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка едно точка петдесет и осем точка четири), със застроена площ от 34 кв.м. 

(тридесет и четири квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Друг вид 

обществена сграда; 

5. Сграда с идентификатор 63427.1.58.5 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка едно точка петдесет и осем точка пет), със застроена площ от 34 кв.м. (тридесет 

и четири квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Друг вид обществена 

сграда; 

6. Сграда с идентификатор 63427.1.58.6 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 

седем точка едно точка петдесет и осем точка шест), със застроена площ от 234 кв.м. (двеста 

тридесет и четири квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Друг вид 
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обществена сграда; 

7. Сграда с идентификатор 63427.1.58.7 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 
седем точка едно точка петдесет и осем точка седем), със застроена площ от 141 кв.м. (сто 
четиридесет и един квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Друг вид 
обществена сграда; 

8. Сграда с идентификатор 63427.1.58.8 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 
седем точка едно точка петдесет и осем точка осем), със застроена площ от 62 кв.м. 
(шестдесет и два квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Друг вид 
обществена сграда; 

9. Сграда с идентификатор 63427.1.58.9 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и 
седем точка едно точка петдесет и осем точка девет), със застроена площ от 5 кв.м. (пет 
квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Друг вид обществена сграда; 
10. Сграда с идентификатор 63427.1.58.10 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 
и седем точка едно точка петдесет и осем точка десет), със застроена площ от 9 кв.м. (девет 
квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Сграда за енергопроизводство. 

КЪМ РАЗДЕЛ 6.ДАИЪЧИА ОЦЕИКА ИА ИМОТА КЪМ МОМЕИТА НА 
УТВЪРЖДАВАИЕ ИА АКТА 

- За сграда с идентификатор 63427.1.58.1 - 63 251,90 лева (шестдесет и три хиляди двеста 
петдесет и един лева и деветдесет стотинки); 
- За сграда с идентификатор 63427.1.58.2 -19 201,50 лева (деветнадесет хиляди двеста и 
един лева и петдесет стотинки); 

- За сграда с идентификатор 63427.1.58.3 -19 201,50 лева (деветнадесет хиляди двеста и 
един лева и петдесет стотинки); 

- За сграда с идентификатор 63427.1.58.4 -19 201,50 лева (деветнадесет хиляди двеста и 
един лева и петдесет стотинки); 

- За сграда с идентификатор 63427.1.58.5 -19 201,50 лева (деветнадесет хиляди двеста и 
един лева и петдесет стотинки); 

- За сграда с идентификатор 63427.1.58.6 -132 151,30 лева (сто тридесет и две хиляди сто 
петдесет и един лева и тридесет стотинки); 

- За сграда с идентификатор 63427.1.58.7 - 79 629,70 лева (седемдесет и девет хиляди 
шестстотин двадесет и девет лева и седемдесет стотинки); 

- За сграда с идентификатор 63427.1.58.8 - 35 014,50 лева (тридесет и пет хиляди и 
четиринадесет лева и петдесет стотинки); 

- За сграда с идентификатор 63427.1.58.9 - 2 823,70 лева (две хиляди осемстотин двадесет и 
три лева и седемдесет стотинки); 

- За сграда с идентификатор 63427.1.58.10 - 4 676,10 лева (четири хиляди шестстотин 
седемдесет и шест лева и десет стотинки). 

11. ЗАБЕЛЕЖКИ 

За имота има съставен АДС №9217/07.09.1993 г., отписан със Заповед №320-ДС/06.02.1997 г. 

на Областния управител на Област Русе. 
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ПРОТОКОЛ №28 

UT ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО UБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА* 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Даскалов 

ЧЛЕИОВЕ: 1. Илиян Илиев 

2. Иван Иванов 

З. Елисавета Досева 

4. Милко Борисов 

5. Елеонора Николова 

6. Златомира Стефанова 

7. инж. Магдалина Илиева 

8. арх. Иван Ениманев 

9. Кристиян Вълчев 

10. Александър Стефанов 

- общински съветник 

- общински съветник 

- общински съветник 

- общински съветник 

- общински съветник 

- общински съветник 

- Зам.-кмет на Община Русе 

- Зам.-кмет на Община Русе 

- Гл. архитект на Община Русе 

- Началник отдел ОбС3 

- Главен юрисконсулт ПНО 

* Съставът на Комисията по общинска собственост е опредв.лен с Решение N-°7, прието с протокол 

N-°2/OS.12.2019 г. на Обиfински съвет - Русе, 3аповед №РД-01-45/08.01.2020 г. на Кмета на Община 
Русе, изменена със 3аповед N_°РД-01-1858/24.07.2020 г. на Кмета на Община Русе, 3аповед N-°РД-01- 

84/14.01.2021 г. на Кмета на Обгцина Русе, Решение N-°495, прието с протокол N-°21/22.04.2021 г. на 

Общински съвет - Русе и 3аповед N_°РД-01-1332/19.05.2021 г. на Кмета на Община Русе 

I. Откриване на заседанието. 

МЯСТО НА гр. Русе, пл. Свобода №6, ет. 3, Заседателна зала 

ПРОВЕЖДАИЕ: 

ДАТА И ЧАС 
НА 

ПРОВЕЖДАИЕ: 

04.05.2022 г. - 16,30 часа 

ОТСЪСТВАЩИ: 
1. Илиян Илиев - общински съветник; 

2. инж. Магдалина Илиева - Зам.-кмет на Община Русе; 

3. Кристиян Вълчев - Началник отдел ОбС3 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
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• Точка 1 от дневния ред~ 

• Документ 

Подател Общинска администрация 

Относно 

Подготвил 

Апортиране право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 
63427.1.58 по КККР на град Русе, представляващ плувен комплекс, 
находящ се в ,,Парк на младежта", град Русе, целият с площ от 16 487 
кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на 
трайно ползване: За плувен басейн, находящ се в Парк на младежта, 
град Русе и апортиране право на собственост спрямо съществуващия в 
имота открит басейн 50 м. в капитала на „Общински пазари" ЕООД 

Севги Хебибова - Главен експерт в отдел ОбС3 

Фактическо състояние: 

Съобразно Акт №6332/22.11.2010 г. за публична общинска собственост, вписан под 
№55, том 36, вх. рег. №15049/01.12.2010 г. по описа на Служба по вписванията - град Русе, 
Община Русе удостоверява правото си на собственост спрямо поземлен имот с 
идентификатор 63427.1.58 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /kkkP/ на град 
Русе, представляващ плувен комплекс, находящ се в ,,Парк на младежта", град Русе, целият с 
площ от 16 487 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно 
ползване: За плувен басейн, заедно с изградените в него 10 /десет/ броя сгради. 

Инвестиционните намерения на Община Русе са за изграждане и обособяване в 
поземления имот на многофункционален комплекс, включващ спортни съоръжения за 
плуване и тьрговско-развлекателни площи, а именно: масажни помещения, парна баня, 
закрит, открит и детски басейни, кафетерия, фитнес зала, офис част, заведение за обществено 
хранене и развлечения, магазин, оперирани с rьрговска насоченост и стопанска инициатива. 
За изграждането на многофункционалния комплекс е необходимо да бъде учредено право на 
строеж върху описания имот, което право ще бъде апортирано за увеличаване капитала на 

rьрговско дружество „Общински пазари" ЕООД. 

С Решение №874, прието с Протокол №32/19.04.2022 г. на Общински съвет - Русе, 
имотът с изградените в него сгради е обявен за частна общинска собственост. В момента се 
съставя акт за частна общинска собственост. Изготвен е Подробен устройствен план - 
Изменение план за застрояване /ПУП-ИПЗ/, обхващащ поземлен имот с идентификатор 

63427.1.58 по kkkP на град Русе и същият е одобрен с Решение №873, прието с Протокол 

№32/19.04.2022 г. на Общински съвет - Русе. 

Показателите за изграждането на многофункционалния комплекс са както следва: 

1. Бруто площ на застрояването в имота: 

- закрит плувен комплекс - ЗП-2 757 кв.м. и РЗП-3869,06 кв.м.; 

- заведение за обществено обслужване - 535 кв.м. /ЗП/РЗП/; 

- сграда съблекални и душове - 106 кв.м. /ЗП/РЗП/; 

- детска площадка - 350 кв.м.; 

- детски басейн - 70 кв.м. 

- паркинги /служебен паркин/ - 1 400 кв.м. 

2. Площта на открития басейн 50 м е 1 174 кв.м. Същият подлежи на реконструкция 

и правото на собственост спрямо басейна ще бъде апортирано в капитала на „Общински 

пазари" ЕООД. 

3. Пзастр. - 20%; 
4. КИНТ - 0,3. 

Лродължава на стр. 4 
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ОБЩИИА РУСЕ IСомисия по общинска собственост 

Протокол N°28 
i .иair 2022 год. 

След проведени обсъждания и изслушване на предложенията на членовете на 

комисията по настоящата точка от дневния ред, Председателят оформи и предложи на 
гласуване следното: 

Становище: Комисията дава своето rьгласие  за апортиране право на строеж върху 
поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 по КККР на град Русе, представляващ плувен 

комплекс, находящ се в ,,Парк на младежта", град Русе, целият с площ от 16 487 кв.м., трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За плувен басейн, 
находящ се в Парк на младежта, град Русе и апортиране право на собственост спрямо 
съществуващия в имота открит басейн 50 м. в капитала на „Общински пазари" ЕООД, след 
решение на Общински съвет — Русе. 

Гласуване по предложенлто становiiще: 

Гласували: 8 души, от тях: "ЗА" — 6, "ПРОТИВ" — 0, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" — 2 /Елеонора 

Николова и Иван Иванов/. 

Решение на комисията: Становището се приема с мнозинство. 

Забележки:  

Изготвил, 

техн.секретар: 
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uUHA ЕООД, ЕИК: 205627539, 
ГР.РУСЕ, БУЛ.ФЕРДИИАПД № 34, ПЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И 

ТРАЙНИ ИАСАЖДЕИИЯ, СЕРТИФИКАТ № 900200243 / 04.0б.19г. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУСЕ, площад 
„Свобода" №б, ЕИК по БУЛСТАТ 000530632, 
представлявана от Пенчо Пламенов Милков — 
Кмет на Община Русе 

ИЗПЪЛИИТЕЛ: ИПИА ЕООД, ЕИК: 
205627539, гр. Русе, бул. Фердинанд № 34, 
представлявана от Йво Иванов Петров 

ОБЕКТ: право на строеж за плувен комплекс 

в „Парк на младежта" 

ПАЗАРПА ОЦЕНКА 

Възложителят Община Русе, площад „Свобода" №6, ЕИК по БУЛСТАТ 000530632, 
представлявана от Ленчо Пламенов Милков — Кмет на Община Русе e прёдприа~:д~~в~,рарня 
реализиране на бъдещ инвестиционен проект за преустройството, и 
благоустрояването на съществуващият терен в парка на младежта в моlУерен пл вСйск~пг ови. 

,:~га,7зв Петоов 

/сертигfiикпт Х_° 100102418/28. 02. 19г. 

сертификат N_° 300100922/28.02.19г. от КНОБ/ 

Май, 2022 г., гр. Русе 

/7азарна ог{енка на право на строеж на плувен комп.пекс 
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ИПИА ЕООД, ЕИК: 205627539 
ГР.РУСЕ, БУЛ.ФЕРДИИАПД № 34, ИЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И 

ТРАЙНИ ИАСАЖДЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ № 900200243 / 04.06.19г. 

ИВО НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕП Адрес: zp. Русе, бул. Фердинанд 34 

ИВАНОВ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ тел. 0888 521348, 

ПЕТРОВ сертификат N_° 100102418 orn 28.02.19г. от КНОБ ipiaeood@gmail.com 

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Русе, площад „Свобода" №6, ЕИК по БУЛСТАТ 
000530632, представлявана от Пенчо Пламенов Милков — Кмет на 
Община Русе 

ИЗПЪЛИИТЕЛ: ИПИА ЕООД, ЕИК: 205627539,гр.Русе, бул.Фердинанд № 34, 
представлявана от Иво Иванов Петров 

ОБЕКТ НА ОЦЕНКА: право на строеж за плувен комплекс в ,,Парк на младежта" 

ЦЕЛ НА ОЦЕИКА: Определяне на пазарна стойност на право на строеж за плувен 
комплекс в „Парк на младежта" 

СОБСТВЕИОСТ Община Русе, площад „Свобода" №6, ЕИК по БУЛСТАТ 
000530632, представлявана от Пенчо Пламенов Милков — Кмет на 
Община Русе 

ВАЛИДИОСТ оценката на обект/актив представлява становище на независимия 
оценител относно стойностга на обекта/актива за конкретна цел 
в определен момент от време и в условията на конкретен пазар 

КОИФИДЕНЦИАЛИОСТ Всяка оценка се възлага и изготвя с точно определена цел, поради 
което оценките не могат да бъдат използвани за друга цел, 
различна от първоначалната 

ДАТА НА ОЦЕИКА Май, 2022г. 

ПРАВО НА СТРОЕЖ 

ОБЕКТ ЗП КВ.М. РЗП КВ.М. 
ПАЗАРИА 

СТОЙИОСт 
ЕВРО 

ПАЗАРИА 
СТОЙИОСт 

ЛЕВА 
3акрит плувен комплекс 2 757.13 3 869.06 1 495 041 2 924 047 
Заведение за обществено - 
обслужване 

535 535 206 729 404 327 

Сграда — съблекални с душове 106 106 40 959 80 110 
ОБIЦО 3 398.13 4 510.06 1 742 730 3 408 484 

ДОПЪЛIIИТБЛIIИ СЪОРЪЖЕIШЯ 
детска площадка 350 53 287 104 220 

детски басейн 70 23 686 46 326 

паркинг 1 400 48 312 94 489 
ОБLЦО 1 820 125 284 245 035 

ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ 
Голям басейн с кула 1 174 Kastг º нj®~а~~~л ~~ о~еныгегtв®~ь3t~уlь 

Всички стойности са без ДДС. 
Регк,: 

~Sаыара на н 

i'!Ацу ИМОТИ 

а 28.02.201e гаи. 

з 1 й fD дтё ойён~г°ёлМ в Быцар~я 

~ ~ ,~ i •- 2019 г. ЦЕИ ТЕТ1Гегк~.Ns. ~. .ч:~'4~ ИЕЗАВИСИМ О И 
};ао (~ввмо= Пвтроз 
во [[ет ов/ 

/сертификат N_° 1001 0.  и 

сертификат N_° 300100922/28.02.19г. от КИОБ/ 

17аsарнп оценка на право на строеж на плувен комплекс 
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1. ЗАДАЧА ИА ОЦЕНКАТА: 

Да се изготви пазарна оценка, в която да се определи пазарна стойност на 

1.1 Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 по КККР на град Русе, 
представляващ плувен комплекс, находящ се в ,,Парк на младежта", град Русе, целият с площ 
от 16 487 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно 
ползване: За плувен басейн, за изграждане и обособяване на многофункционален комплекс, 
включващ спортни съоръжения за плуване и търговско-развлекателни площи, а именно: 
масажни помещения, парна баня, закрит, открит и детски басейни, кафетерия, фитнес зanа, 
офис част, заведение за обществено хранене и развлечения, магазин, оперирани с тьрговска 
насоченост и стопанска инициатива,съгласно предпроектно проучване съсзастроена/ЗП/и 
с разгьната застроена площ /РЗП/ на предвиденото строителство, съобразно Закона за 
устройство на територията /ЗУТ/ и предвижданията на ПУП, както следва: 

ОБЕКТ ПРАВО НА СТРОЕЖ 3П КВ.М. РЗП КВ.М. 

закрит плувен комплекс 2 757.13 3 869.06 

заведение за обществено-обслужване 535 535 

сграда - съблекanни с душове 106 106 

ОБЩО 3 398.13 4 510.06 

ДОПЪЛНИТЕЛИИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

детска площадка 350 

детски басейн 70 

паркинг 1400 

1.2. Право на собственост спрямо съществуващ открит басейн 50 м., с площ от 1 174 кв.м. 

2. ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЗАДАЧАТА: 

Възложителят Община Русе, площад „Свобода" №6, ЕЙК по БУЛСТАТ 000530632, 

представлявана от Пенчо Пламенов Милков - Кмет на Община Русе е предприел действия по 

реализиране на бъдещ инвестиционен проект за преустройството, адаптацията и 

благоустрояването на съществуващият терен в парка на младежта в модерен плувен комплекс. В 

тази връзка е настъпила необходимостта независим оценител да изготви пазарна оценка, в която 

да определи пазарна стойност на право на строеж. 

3. ПРОВЕРЕНИ ДОКУМЕНТИ: 

3.1. ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕИТИ 

№ Данни за документа 
1 Скица № 15-167824/17.02.2022г., изд. от СГКК 

2 Обяснителни записки; фаза ПЙП 

3 Показатели действащ ОУП община Русе 

3.2. ПРАВНА РАМКА 

Лазарна оценка на право на строеж на плvвеи комплекс 
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№ Данни за нормативен акт 

1 Български стандартиза оценка 

2 Закон за независимите оценители 

3 Закон за общинската собственост 

4 ЗУт 

4. КОИСТАТИВИО - СЪОБРАЗИТЕЛНА ЧАСТ: 

4.1. НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ: 

4.1.1. СКИЦА НА ОБЕКТА: 

4.1.2. ОПИСАИИЕ ОБЕКТ: 

Обекrьт на оценка се намира в гр. Русе, „Парк на младежта", на около 15 минути пешеходно 

разстояние от центъра на гр. Русе. „Парк на младежта" е създаден след 1950 г. и е познат сред 

русенци като Саидпашова бахча, Владикова бахча и Парк на свободата. Създаден е на мястото 

на бивш стадион и ловна хижа в северната част на гр. Русе. Паркът е обновен и зanесен с десетки 

хиляди млади дръвчета, а след 1960 г. са изградепи и спортпи съоръжения - тенис кортове и 

плувен комплекс. 

Плувният комплекс е ситуиран на площ от 16 487 кв.м. След 1980 г. е отдаван под наем на частни 

фирми и е преустройван в нощна открита дискотека „Норд", нощно заведение за хранене, нощен 

бар, дневно заведение с детски център. Състои се от четири открити плувни басейна - басейн с 

дължина 50 м., с кула за скокове във вода /"големият басейн", разположен в западната част на 

терена/, спортен басейн /за водна топка, разположен по средата/, детски басейн с пързалка и 

юношески басейн /с неправилна форма „бъбрека"/ и сграден фонд - в миналото обществено - 
обслужващи сгради на плувния комплекс - съблекални, бани, складови помещения, а по 

настоящем преустроени в сгради за заведение и обслужващи го помещения, зелени площи и 

вътрешно-ослужващи бетонни пътеки и площадки. 

Пазарна оценка на право на строе.ж на плувен комплекс 
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Към настоящият момент се използват по предназначение три от басейните, с изключение на 

„големият басейн". 

„Големият басейн" или басейнът с кулата е с размери - 50 м/20 м., общо 1174 кв.м., с осигурени 

бетонни стартови блокчета в източния край. Дълбочина на съоръжението е от 120 см - до 180 см. 

до 35 метьр, след което е осигурена дълбочина от 500 см. за скокове от водната кула. Водната 

кула е с височина 10 м., с осигурени площадки за скокове от 3, 5, 7 и 10 м. Към момента басейнът 

има компромитирани участъци, напукано дъно и стени и слегнал терен около басейна. При опити 

за напълване има загуба на вода, поради което не се използва по предназначение повече от 10 
години. Използването му в този вид е невъзможно. 

Сградният фонд е амортизиран, остарял и неподдържан. Вътрешно-обслужващите пътеки и 

терени на места са слегнanи и напукани. 

4.2. ИНВЕСТИЦИОННО HAMEPEHHE: 

Община Русе е предприела действия по реализация на инвестиционно намерение да изгради 

съвременен, модерен, многофункционален спортен плувен комплекс, с открити и закрит басейн, 

фитнес зала, мулти зала, спа център, заведение за кранене, детска площадка и паркинг. За целта 

са изготвени обяснителни записки на фаза: Прединвестиционно намерение и индикативна 

обобщена сметка. 

4.2.1. СИТУАЦИОНЕН ПЛАН: 

дЕГЕМЛА;

1. ПЛУВЕН КОМПЛЕКС 4. ДЕТСКА ППОUАIЖА 
2. 3АВЕДЕНИЕ ЗА ХРlWEHE С ОТКРИТИ И ПОКРИТИ МЕСТА 5. ОТКРИТ 6АСЕЙН• 50 м 
3 СЪ6ЛЕКА1IНИ И ДУШ08Е 6. ОГIФИТ ДЕТСNИ 6ACEv1H 

7. ПЛОЩИ ЗА ПАРКИРАНЕ 

СИТУАЦИОНЕН ПЛАН 

l7азарна оценка на право на строеж на плувеи комплекс 
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4.2.2. ЗАКРИТ ПЛУВЕН КОМПЛЕКС: 

сградата представлява условно правоъгълен обем с окачена структурна фасада и е на три основни 

нива. Предвидена е да се изгради монолитна със смесена конструкция: стоманобетонни елементи 

и метални колони ферми в зоните с голямо подпорно разстояние. Спрямо техническото задание 

за проектиране, в нея са предвидени следните функционални зони и помещения: 

ниво кота - 3.30: сутеренно ниво помещаващо инсталационни и сервизни помещения, 
които обслужват двата басейна на горно ниво. Частично на една от осите е развит и малък 
спа ценrьр с обслужващи помещения за персонала, които включват съблекални и душове 
и стаи за почивка. 

ниво кота + 0.00: басейн с размери 33.00/25.03 м, който да обслужва състезания и 
тренировки по водна топка и плуване, малък басейн ( детски ) с размери 16.00/10.00 м, 

Лазарна оценка на право на строеж на плувен комплекс 
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който а обслужва тренировки за деца и подготовка, 5 бр. съблекални, от които една 
пригодена с изискванията за достъпна среда за хора в неравностойно положение, 
треньорска стая, съдийска стая, лекарски кабинет, складови помещения, кафетерия до 80 
месга със складови и обслужващи іiлощи, санитарни възли съобразени с изискванията за 
достьпна среда, просторно фоайе със зона за информация и изчакване, комуникационни 
възли ( стьлбищни клетки и елеватор ). 
междинно ниво на кота +2.50: тук са предвидени подходите за трибуните на комплекса, 
които са с приблизителна вместимост от 500 места. Предвиждането е да са тип „ скамейка 
,,, тоест — без фиксирани седалки, 
второ ниво на кота +3.50: това е второто основно ниво, като на него са поместени фитнес 
зала, мулати- зала, съблекални със санитарни помещения и душове, офис част, санитарни 
помещения за общо ползване, складови помещения, малка конферентна зала; 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКРИТ ПЛУВЕН КОМПЛЕКС 

• 
■ ■ r , У ~; ~~ ~мі  ј . 

r i ~ ~ ; ~ ~ ~

,.~.k:  

IM~ г 

4.2.3. ЗАВЕДЕИИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕИО ОБСЛУЖВАИЕ: 
в проекта е предвидено цялостно преустройство на съществуващото заведение, което към 
настоящият момент е разположено в няколко масивни постройки от стария комплекс. 
Преустройството се състои в редуциране на площите и придобиване на естетичен вид, който да 
кореспондира с визията на закрития плувен комплекс. За целта ще се съборят част от масивните 
постройки, които са в близост до новия комплекс, като по този начин се освобождава място са 
обслужване на комплекса и се спазват минималните градоустройствени изисквания между 
отстояния на сгради. Идеята е на ниво терен да се поместят малка кухня с нужните обслужващи 
помещения, зона за консумация (закрита), открити площи за разполагане на сезонни маси за 
консумация, които са предвидени пред и зад заведението. 

4.2.4. СЪБЛЕКАЛИИ И ЗАКРИТИ ДУШОВЕ: 
предвижда се да се поместят в самостоятелна монолитна сграда (която в предходните години е 
помещавала кухня и складове към питейно заведение). Общата визия следва новата визия на 
комплекса, като са предвидени фасадни повъркности с etalbond с дървесен фладер и структурна 
мазилка (както и при заведението за общ. обслужване). Сградата е едноетажна с конструктивна 
височина от 3.50 м. и плосък покрив с нужките хидро и топлоизолации. Позиционирана е в 
близост до открития 50 м басейн и детския малък басейн. 

4.2.5. ОТКРИТ 50 М БАСЕЙИ И КУЛА — ПЛАСТИЧЕИ ЕЛЕМЕИТ: 

Лазарна оценка на право на строеж на плувен комплекс 
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в общата концепция за развитие на плувния комплекс и преустройството му съгласно световните 
стандарти, това са съоръженията, които се запазват и към тях е предвидено цялостно 
преустройство и адаптирането им спрямо сегашните норми. Преустройството и пригаждането на 
съществуващият 50 м басейн предвижда укрепване на дъното, премахване на съществуващите 
пукнатини и слягания на основата, полагане на нови хидроизолации на нулевия цикъл (основата 
на коритото ), отливане на ново корито, чрез технологията на торкретиране със съответните 
небходими армировки. Полагане на нови системи за филтриране на водата, буферни съдове, 
отводняване и др. Към басейна е предвидено и цялостно укрепване на северната част на имота 
по посока на р. Дунав, като в това число влизат набиването на пилоти с цел превенция от слягане 
и последващо нацепване и компрометиране на дъното и основата на басейна, нивелация на 
същ.терен и адаптирането му за поставяне на шезлонги и чадъри. Предвиждат се монтирането на 
нови стартови блокчета, нови преливници и нови открити масивни трибуни ( бетонови ), като 
сегашните 3 нива се увеличават до 5. Подстьпите към басейна стават посредством 3 открити 
бетонови стълбища и две рампи, като всички са предвидени да се покрият с клинкерни блокчета. 
Между басейна и закрития плувен комплекс са предвидени и зелени шлюзове (оформени като 
клоцове), които сепарират двете зони, но придават завършеност с цветните видове и дървета, 
които ще се засадят в тях. Около басейна са предвидени места и позиции за поставянето на 
сезонни шезлонги, маси и чадъри. 

4.2.6. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА: 
на нивото на заведението за обществено обслужване и съблекалните е предвидена и направата 
на детска площадка, която ще се изпълни по всички изисквания и норми за съоръжение от такъв 
тип. Позицията е избрана, поради близосrга с останалите съоръжения и пряката видимост към 
тях. Предвижда се да се изпълни ударопоглъщаща настилка, лека ефирна ограда и да се монтират 
детски съоръжения, като пързалка, люлки, пясъчник и др. 

4.2.7. МАЛЪК ОТКРИТ ДЕТСКИ БАСЕЙН: 
Проектът предвижда изграждането на малък детски басейн с дълбочина от 50 до 90 см., който да 
е в непосредствена близост до детската площадка и с пряка видимост до заведението за 
обществено обслужване. Предвижда се да е до 100 м3 обем. Приблизителната му площ ще е 
около 40 мг. 

4.2.8. ОТКРИТИ ПЛОЩИ, ПАРКИНГИ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ: 
по цялата площ на имота ще се извърши цялостно и пътно благоустрояване и моделиране на 
терена. За нуждите на комплекса са предвидени два открити паркинга (в рамките на имота), които 
предвиждат места за хора със специanни нужди. В непосредствена близост до имота и под 
съществуващия тенис - комплекс е предвиден и голям открит паркинг, който е заложен в 
одобрена градоустройствена разработка с възложител община Русе и предвижда пътна връзка и 
комуникация с бул. Тутракан на пътния възел към ЛВЗ и Родопа. Общата бройка на паркоместата 
в имота достига до 50 бр., а в близкия голям паркинг, североизточно от имота, местата са 
приблизително150 бр. 

по сведение на възложителя ЗП и РЗП на обект на право на строеж и допълнителни съоръжение 
и басейн е както следва: 

ОБЕКТ HPABO ИА СТРОЕЖ ЗП КВ.М. РЗП КВ.М. 

закрит плувен комплекс 2 757.13 3 869.06 

заведение за обществено-обслужване 535 535 

сграда - съблекални с душове 106 106 

ОБЩО 3 398.13 4 510.06 

Пазарна оценка на право на строеж на плувен комплекс 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

детска площадка 350 

детски басейн 70 

паркинг 1 400 

OEEKT HPABO НА СОБСТВЕНОСТ 

Голям басейн с кула 1 174 

4.3. КАРТА НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: 

5. ИЗБОР НА МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА, МЕТОДОЛОГИЯ, ФОРМУЛИ: 

След като се запознах с приложените документи, направих оглед на място и проучване на пазара 

на недвижими имоти. В конкретния случай, отправните точки за определяне на пазарната оценка 

на недвижим имот са следните: 

5.1. СТАНДАРТ НА СТОЙНОСТТА: 

Пазарната стойност на имота е определена като са приложени Българските стандарти за 

оценяване (БСО), които са рецепция на международните стандарти за оценяване и на 

европейските стандарти, относими към регулацията на оценяването, съгласно българското 

законодателство. Българските стандарти за оценяване (БСО) са изготвени в съответствие със 

законодателството на Република България, относимото общностно право и оценителската 

практика, хармонизирани с относимите Европейски Директиви и Регламенти. 

База/норма на стойността на недвижимите имоти: 

Паsарна оценка на право на строеж на плувен ко,иплекс 
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Пазарната стойност - отразява данни и обстоятелства, свързани с възможната пазарна 

реализация на оценявания обект/ актив. Пазарната стойност не отчита характеристики и/или 

предимства на даден обект/ актив, които имат стойност за конкретен собственик или конкретеи 

купувач, а отразява характеристики и/или предимства, отнасящи се до физически, технически, 

технологични, географски, икономически, юридически и други съществени обстоятелства за 

оценявания обект/ актив. При определяне на пазарна стойност водещи следва да бъдат 

единствено условията на свободен пазар. 

Пазарна стойност - оценената сума, срещу която към датата на оценката обекта/актива би 

трябвало да бъде разменен между желаещ продавач и желаещ купувач в сделiса при пазарни 

условия, след подходящ маркетинг, при което всяка от страните е действала информирано, 

благоразумно и без принуда. 

5.2. ОГРАНИчиТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ОЦЕНКАТА: 

• Докладът определя пазарната стойност на обекта на оценка, освободен от тежести. 

• Оценителят счита предоставената от Възложителя/собственика информация за 
достоверна и на нейна основа е изградил направените оценки и прогнози. Той не носи 
отговорност за неправилни изводи, причинени от недобросъвестно подготвена или 
невярна информация, както и за използване на резултатите от оценката извън 
контекста на предвиденото и приложение. 

• 3аключенията в настоящия доклад отразяват субективното мнение на оценителя, 
получено на база анализ на предоставените му данни и известните обстоятелства. По 
горепосочените причини изводите в този доклад не са задължителни за Възложителя 
и имат препоръчителен характер 

• При определянето на пазарните стойности е използвана информация от реално 
сключени сделки и от коригирани индикативни обяви на независими агенции за 
продажба на недвижими имоти. 

• Оценката е по правило субективна и представлява единствено преценка за стойностга 
пя оценявя.iiите яктиви. Възложителят или крайният потребител на иценкага не би 
следвало да я тьлкува и приема безусловно като конкретен съвет от оценителите по 
отношение на възможни решения за осъществяване на евентуални разпоредителни и 
дериватни на тях действия с оценявания обект в неговата цялостна или частична 
имотна съставност. 

• 3а нуждите на настоящата оценка са преценявани фактите и условията, които са 
съществували към датата на оценката. Последвали събития и условия не са и не могат 
да бъдат отчитани при извършване на оценката. 

• Изходната информация относно оценяваните недвижими имоти е предоставена от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и към датата на изготRянв на оценката се приема от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за вярна и надеждна. 

• Оценителите /Вещите лица/ не могат да поемат отговорност за въпроси, изискващи 
експертен опит в други области: електрически, конструктивни и други инженерни и 
свързани с активите, без да се ограничават с посочените. 

• Съгласно чл.6 ал.3 на 3акон за независимите оценители оценката на един обект 
представлява становище на независимия/те оценител/и относно стойностга на обекта 
за конкретна цел в определен момент от време и в условията на конкретен пазар, 
което становище не е задължително за възложителя. 

• Притежаването на настоящата експертиза или копие от нея не предполага наличие на 
права за цялостна или частична публикация, което изключва и възможностга за 
използването й от трети лица без да са предварително упълномощени за това от 
възложителя на оценката или действащи по силата на надлежно приложен закон. 

• Представените в експертизата иараме•iри, анализи и стойности са приложими 
единствено и само за специфичните цели на оценката. 

Лаsарна оценка на право на строеж на плувен комплекс 
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• Изложените данни, анализи и заключения имат неподвеждащ характер и 
представляват резултат на непредубедено мислене в рамките на притежавана от 
Оценителите /Вещите лица/ професионална компетентност, а тяхното представяне 
под формата на писмена експертиза, ориентирана за нуждите на възложителя, не 
нарушава по никакъв начин права на трети лица, в т.ч. и права върху интелектуална 
собственост. 

• Не съществуват каквито и да са лични интереси от страна на Оценителите /Вещите 
лица/ по отношение на обекта за оценка и към страки по евентуална сделка или други 
разпоредителни действия с него, в този смисъл крайното възнаграждение за 
изготвяне на оценката не е свързано под никакъв предлог с установяване на 
предопределена стойност или умишлено направляване на стойността с цел 
облагодетелстване и/или постигане на финансови ефекти от последващи (бъдещи) 
събития. 

• Оценителите /Вещите лица/ не могат да предоставят на трети лица информация 
свързана с доверителните данни и резултатите от настоящата оценка, както и косвена 
информация, която би могла да навреди на интересите и правата на възложителя, 
освен в случаите определени от надлежно прилагане на закон или нарочни 
пълномощия. 

• Възложителят или крайният потребител на оценката, в съответствие с регулацията на 
Закона за независимите оценители, не би следвало да я тълкува и приема безусловно 
като конкретен или подразбиращ се съвет от вещите лица по отношение на възможни 
решения за осъществяване на разпоредителни действия с оценяваните обекти в 
тяхната цялостна или частична съставност. 

Оценителят/ите/, изготвили и подписали настоящия доклад, като поемат съответната 

отговорност, удостоверяват, че съгласно техните знания и убеждения: 

• Изложените в настоящия доклад данни и факти, въз основа на които могат да се 
вземат решения, са верни и коректни, като тяхното представяне не нарушава права 

на трети лица, в т.ч. и права върху интелектуална собственост; 

• Докладваните приемания, анализи, становища и заключения са резултат от 

непредубедено мислене в рамките на притежаваната компетентност, като се 

ограничават единствено от изложените по-горе допускания и ограничаващи 

предпоставки; 

• Не съществуват каквито и да било лични интереси (настоящи и бъдещи) към 

обектите на настоящата оценка; 

• Крайното възнаграхщение за изготвянето на настоящия доклад не е свързано под 

никакъв предлог с установяване на предопределена стойност или с умишлено 

направляване на стойностга, целящо облагодетелстване каузата на (Възложителя) 

или други лица; 

• Анализите, становищата и заключенията в настоящия доклад са изготвени в 

съответствие с оценителските стандарти при спазване на необходимата за целта 

професионална етика; 

• Не е предоставягга и г-iяма да се предоставя на трети лица информация, свързана с 

доверителни данни, станали известни във връзка с изготвянето на настоящия доклад, 

както и вторична информация, която би могла да навреди на интересите на клиента 

(Възложителя), освен в случаите, определени от надлежно прилагане на закон и за 

нуждите на лица, нарочно упълномощени от клиента. 

5.3. ИЗПОЛЗВАИИ ПОДХОДИ и МЕТОДИ ЗА ОЦЕИКА: 
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5.3.1. За определяне на пазарната стойност на поземлеiiия имот е използван 

сравнителен подход и метод на посредственото сравнение, регламентиран в БСО. 

Сравнителен подход 

Сравнителният подход извежда стойност, като сравнява обекта/актива, предмет на оценка, с 

идентични или сходни /подобни обекти/ активи, за които е налична ценова информация. 

Метод на посредственото сравнение /пазарен подход/ 

Прилага се при използване на пазарни свидетелства за сходни обекти/активи — недвижими имоти. 

В този случай се отчитат отклоненията в качествата на оценявания обект/актив — недвижим имот 

спрямо сходните/подобни такива. При отклонения на влияещите върху стойностга 

характеристики на сравнимите обекти/активи — недвижими имоти се прилагат добавки или 

отбиви чрез подходящи корекционни коефициенти. 

Проучването е извършено чрез анализиране на информация в обществено достьпните сайтове за 

продажба на недвижими имоти. Използвани са данни от https://www.imot.bL/.

Методът се основава на анализа на цените и другите условия на сделки с подобни или сравними 

с оценявания недвижим имот. Включват се следните операции: 

1. Набиране и проучване на информация за извършени продажби на сравними с 

оценявания недвижими имоти; 

2. Съпоставяне и сравнителен анализ на оценявания със сравнимите продадени имоти; 

З. Добавки или удръжки поради специфични или необикновени условия; 
4. Извеждане на стойностга; 

По метода на сравнителнителните прода)кби оценката се прави чрез пряко сравняване на пазарни 
стойности. Същностга на метода на пазарните аналози се основава на ползване на информация за 
офертни или реално извършени сделки в последните три до шест месеца на местния пазар на 
недвижими имоти или на други сравними пазари за сравними аналози. Лри определяне пазарната 

стойност по метода на пазарните аналози се сравняват само факторите (вътрешни качества на 

имота и външни /икономически характеристики), които оказват най съществено влияние върху 

нея, а именно: 

о предназначение на сравняваните обекти (при незастроени УПИ-регулационен статуг); 

о Местоположение на обекта спрямо сравняваните обекти и в рамките на конкретно или 

сравнимо населено място, раойн, местност; 

о Време на осъществяване на сделките със сравнимите обекти (отдалеченост от датата на 
оценката); 

о Възраст на сравняваните обекти (при застроени УПИ-наличие на рентиращи се 

незастроени части от имота с потенциални строителни възможности). 

о Начин на строителство (при оценка на УПИ - степен на предвиждане на бъдещото 

застрояване-строителни възможности на терена); 
о Срецифични сходни фактори влияещи върху еталонните обекти. 

Разликите в сравняваните еталонни обекти — спрямо оценявания обект са коригирани съответно 
(в «плюс» или «минус») според по-добрите и по-слаби характеристики на обектите с експертни 

коефициенти(проценти) отразяващи степента качествените и количествените отклонения от 
сравнявания обект. След извършеното сравнение на обектите се прави корекция с цел определяне 

корегирана цена на 1 м2 за съответния обект по отношение на сравнявания. 
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5.3.2. За определяне на пазарната стойност на поземления имот е използван 
метод на остатьчната стойност чрез наем, регламентиран в БСО. 

Този метод се ползва, когато за даден имот съществува планова възможност за застрояване по 
влезли в сила ПУП и ЧиПУП, ПЗ, а също и когато е налице елемент на непроявена стойност, 
която може да се прояви при определени капиталовложения (инвестиции) за разработване на 
имота като строителен терен или друг доходоносен проект. Остатьчната стойност на имота 
представлява разликата между стойностга след разработването му и стойностга на пълните 
разходи за разработването му - инвестиционната стойност по текущи пазарни цени. С помощта 
на експертни разчети се прогнозира размера на най - вероятните инвестиции, които трябва да се 
предвидят за развиването на недвижимия имот. На практика методът представлява комбинация 
от разходно и приходния подходи за определяне на пазарната стойност на недвюкими имоти. 

След изчисляване на възможната и потребна (градоустроуствено и технически) разrьната 
застроена площ (или друг физически измерител) на възможния строеж, на база актуални 
окрупнени показатели, се определя брутната стойност на разработването на имота - крайна 

инвестиционна стойност (ИС), включваща предпроектните и проектни работи, строителни и 

архитектурни работи и допълнителни разходи (строителен надзор, застраховки, данъци такси, 
управление и други), т.е пазарната стойност на хипотетичното или планово (по одобрен работен 
или идеен проект), застрояване на поземления имот с начислена печалба за строителния 
предприемач изпълнител на обекта, чрез възлагане «до ключ» (5 - 20%). След прогнозиране на 
всички бъдещи парични потоци и участието на недвижимия имот с прогнозен процент се избира 
подходящ лихвен процент (среднооптимистична прогноза за нормата на възвръщаемост на 

инвестицията, с която се определя нетната им настояща стойност ННС). Разликата между ННС 
и крайната ИС на разработването на имота се явява най-вероятната остатъчна (непроявена) 
стойност на имота на датата на оценяването. С цел да се отчетат и намалят рисковете за 
инвеститора, получената брутна пазарна стойност на поземления имот се корегира («намалява») 
с мултиплициран корекционен коефициент, отразяващ влиянието на: Допълнителните разходи 
при покупката-продажбата на имота: реклама, възнаграждение за посредници, адвокатски 
услуги, местни данъци, такси и други. 

Липсага на иисгы►ления за иериица на развитие на инвестиционния проект - времето на 

строителство и реализиране на строителния продукт чрез пълната му продажба/наемане или при 
стопански обекти - до пускането им в редовна експлоатация. Загубите от лихви при потенциален 

депозит на инвестицията в реномирана банка (с добър лихвен процент) се определя като 
Бъдещата нетна стойност (БНС). Начислява се и норма на печалбата за Инвеститора - от 5/ 20 
%. 

5.3.3. За определяне на пазарната стойност на допълнителии подобрения и 

право на собетвеност на съоръжение - басейн е използван метод на Метод иа 

амортизираната възстановителна стойност, регламентиран в БСО. 

Разходен подход 

Извежда стойност, използвайки икономическия принцип, че купувач не би платил за да,п,ен актив 

повече от разходите за придобиване на актив с равностойна полезност, независимо дали чрез покупка 
или изграждане. Този подход дава възможност на оценителя да определи стойност, отчитайки 
разходите за създаване на обекта/актива на оценката, като се отчете износването (овехтяването, 

амортизирането) на недвижимия имот и други приложими отбиви. 

Метод на амортизираната възстановителна стойност /за подобрения и приращения/: 

Методът на амортизираната възстановителна стойност /вещната стойност/ е основен при определяне 
на пазарната стойност на сградите и се базира на калкулиране на възстановителгiата стойност на 

сградата към момента на оценката. За целта е използвана единична цена на квадратен метьр 

разгьната застроена плогц или цена на кубичен меrьр застроен обем на новоизградени обекти с 

янялюгично фуніщионялно преднязнячение, конструкция, особености на изпълнение на 

допълнителните, довършителни, инсталационни и други работи. Единичната цена включва 

разходите по проектиране и всичките разходи по изграждането на обекта. 
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Пазарната стойност на имота е неговата амортизирана възстановителна стойност, при която са 

отразени влиянието на обезценяването от възраст, строителни недостатьци и повреди, функционално 

и икономическо обезценяване. 

Технологично вещната стойност на всеки обект е изграждана по следните показатели: 

Натура - разгьната залроена площ и застроен обем 

Нормативна и експлоатационна годност - НГ 

Осrатьчна експлоатационна годност - ОЕГ 

• Действителна възраст - А= НГ-ОЕГ 

• Окрупнени цени на кв.м. и куб.м. 

• Инвестиционна(производствена)стойност 

• Техническо обезценяване — W м.а., където: стойностга на обезценяването е определена въз 

основа на квадратична зависимост между обезценяването и живота на съоръжението. 

Обезценяването на сградата/съоръжението от възраст е определено по формулата: 

, кьдето: 

Wa - обезценяване в %; 
А - възраст, год.; 

НГ - общ експлоатационен срок, год.; 

5.3.4. ПРАВО ПА СТРОЕЖ: 

Подобно на покупко-продажбата учредяването на право на строеж е възмездна, двустранна 

правна сделка, при която учредителят на правото на строеж извежда от правото си на собственост 

едно ограничено вещно право и ro трансферира в правната сфера на приемателя на правото на 

строеж. 

Правото на строеж е сложно право и включва в себе си правото на приемателя да построи 

недвижим имот в имот, който не е негова собственост, и в последствие да притежава, да ползва 
и да се разпорежда с така построения имот. 

Пазарната оценка при учредяване право на строеж, нацсгрояване и пристрояване по лбщия 

ред, се изготвя на база на разгьнатата застроена площ на сградата, включваща площта на 

всички подземни и надземни нива, както и помещенията в подпокривното пространство 

При правото на строеж се прави изключение от правилото, че собственикът на земята е 

собственик и на всичко, което е трайно прикрепено към нея, като се въвежда разграничение 

между правото на собственост върху парцела и правото на собственост върху сградата. 

Правото на строеж в поземлен имот се учредява в съответствие с влязъл в сила подробен 

устройствен план или виза за проектиране в предвидените от закона случаи, издадена от главния 

архитект на общината или района, като фактически обемът на правото на строеж е лимитиран от 

предвижданията на подробния устройствен план. 

Правото да се построи сграда върху чужда земя се погасява в полза на собственика на земята по 

давност, ако не се упражни в продължение на 5 години. 

Широко разпространено е учредяването на право на строеж срещу обезщетение като форма на 

уреждане на взаимоотношенията между собствениците на парцели и инвеститорите в 

инвестиционните проекти. 

Съгласно чл. 181, ал. 1 и 2 ЗУТ правото на строеж на сграда или на част от нея може да бъде 

предмет на прехвърлителна сделка от момента на учредяването му до завършване на сградата в 

груб строеж. От това следва, че докато сградата не е построена до етап груб строеж имаме само 

►іраво на строеж, в момента в който сградата bъде завършена на етап груб строеж вече имаме 

самостоятелна сграда, която е собственост на притежателя на правото на строеж и последният 

може да извършва вещноправни сделки с нея (или самостоятелни обекти в нея). 
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Законната дефиниция на понятието "груб строеж" е дадено в § 5, т. 46 от Допълнителните 
разпоредби от ЗУТ, съгласно което това е сграда или постройка, на която са изпълнени 
ограждащите стени и покривът, без или в различна степен на изпълнение на довършителните 
работи. Дотогава строежът представлява незавършена сграда, която е прикрепена към земята, но 
не е отделен обект на собственост и правото на строеж все още не е упражнено. 

Собственикът на сградата може да ползва и земята, върху която същата е построена, но само 
доколкото това е необходимо за използването й според нейното предназначение, освен ако в акта, 
с който му е отстьпено правото, е постановено друго. Когато правото на собственост върху 
постройка е установено със срок, след изтичането на срока собственосrга върху сградата 
преминава безвъзмездно върху собственика на земята. 

Собственикът на сградата може да я продаде на трето лице при съответно приложение на 
правилата за пропажба на дял от съсобствен имот. Ако новопостроената сграда по някаква 
причина погине, разруши се, собственика има право да я построи наново, освен ако в акта за 
учредяване на право на строеж е предвидено друго. 

Съгласно разпоредбата на чл. 18 от ЗЗД Договорите за прехвърляне на собственост или за 
учредяване на други вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с 
нотариален акт. Съответно следва, че право на строеж се учредява с договор, който се сключва 
под формата на нотариален акт, като важат всички изисквания, които са приложими и в 
нотариалното производство, както например и при договор за покупко-продажба на недвижим 
имот. 

Масовият случай е договори за учредяване на право на строеж да се сключват между 
собственик/съсобственици на земята и строител, като последният поема задължението да 
построи сграда, като част от самостоятелните обекти в нея остават в собственост на 
собственика/собствениците, а друга част стават собственост на строителя. При неизпълнение на 
задължението за изграждане на сградата в уговорения срок, собственикът на земята може да 
развали договора по съдебен ред. Друго самостоятелно основание за прекратяване на правото на 
строеж е iюгасиванего му iio давносг. 

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗС, правото да се построи сграда върху чужда земя се погасява в полза 
на собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години. 
Съществуваше противоречива съдебна практика във връзка с разбирането, какво означа „да се 
упражни право на строеж". Правото на строеж се погасява по давност, ако притежателят му в 
рамките на 5 години не построи сградата до етап на груб строеж. Разрешението за строеж губи 
действието си, ако в продължение на три години от влизането му в сила не е започнало 
строителството или в продължение на пет години не е завършен грубият строеж, освен ако не 
бъде презаверено в едногодишен срок. ,,давностният срок по чл. 67 ЗС започва да тече от 

момента, в който договорът за учредяването му породи действие, независимо от всякакви 

последващи прехвърляния. Ако собствениците на земята недобросъвестно са създавали пречки 
за реализирането на правото на стросж, те не могат да се ползват от своята недобросъвестност." 

Собс гвеникъ г на земята може, без да разваля договора, направо да се позове на давностга като 
предяви иск за собственост срещу лицето, на което е отстъпил правото на строеж, ако в 
петгодишния срок от учредяването му, сградата не е завършена до покрив. При уважаването на 
иска правото на строеж като погасено по давност ще се върне в патримониума на собственика на 
земята и той ще придобие и подобренията върху нея — изградените обекти или етажи, а 
строителят ще има права като добросъвестен владелец, защото е придобил правото ❑я строеж на 

валиднозаконно основание. 

i.4.1. fIПPFДF.ПNHF НА ПРАRГI ПА Г'ТРГIFЖ: 

Правото на строеж чрез сравнителпия подход определяме по следната формула: 
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Цпс=0.25(1+F/2S)Цз 

Където: 
Цпс стойност на правото на строеж 
F разгьната застроена (бруго) площ 
S площ на прилежащия парцел 
Цз пазарна стойност на прилежащата земя 

6. ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА СТОЙНОСТТА НА ИЕДВИЖИМИЯ ИМОТ 

6.1. СРАВИИТЕЛЕН ПОДХОД 

Метод на посредственото сравнение 

Имот кв.м. €/кв.м. лв/кв.м. Пс евро Пс лв 

63427.1.58 16 487 356.99 698.20 5 885 626 11 511 626 

/курс БН61.Ч5583 лв. зп 1 евро/ 11 511 629 

/Изчнслегигяниг ип Цп евро%и2 н Цп лв/~г2 сп в Лрнложенне N_° I към дпклпдп/ 

Правото на строеж при сравнителен подход определяме по следната формула: 

Цпс=0.25(1+F/2S)Цз 

Където: 
Цпс стойност на правото на строеж 
F разгьната застроена (бруто) площ 
S площ на прилежащия парцел 
Цз пазарна стойност на прилежащата земя 

означения ПС сравнителен подход евро ПС сраввителен подход лв 

Цпс=0.25(1+F/2S)Цз 1 672 659 3 271 438 

6.2. МЕТОД НА ОСТАТЪЧПАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА ЧРЕЗ НАЕМ 

МЕТОД на ОСТАТЪЧИАТА СТОЙНОСТ /НАЕМ/ 

При курс: 1.95583 лв./EUR 

Максимални параметри на застрояваiге за квартала 

№ Параметър Стойност 

1 площ на парцела с максимално застрояване 16 487 кв.м. 

2 застроена площ 3 398 кв.м. 

3 Р3П 4 510 кв.м. 

I Оггределягге сгпойностгпа na имогпа след неговапо рпзвитне 

1 Прогнозна наемна стойност 4.45 EUR 

2 Прогнозен годншаіг пргпсод от отдапаггс под иясл-с на 
обскта 

240 833 EUR 

3 Принос от недвижимия имот 55.87 % 
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4 Прогнозен годишен прикод от недвижимия имот 134 551 EUR 

5 Разходи по стопанисване 20 % 

6 Разходи от стопанисване 26 910 EUR 

7 Риска от незаетост 25.00 % 

8 Стойност на риска от незаетост 33 638 EUR 

9 Предполагаем чист годишен приход 314 836 EUR 

10 Нормативна експлоатационна годност безсрочно години 

11 Норма на капитализация - на базата на пазарни анализи 7.00% % 

12 Анюитетен фактор 

13 Капитализиране на прихода за безкраен период от време 4 497 654 EUR' 

17 Разходи за реализггс4ия на инвестиционння проект 

А Разходи за изграждане на сградата 

1 3астроена площ - РЗП 4 510 кв.м. 

2 Себестойност за изграждане на 1 кв.м. 350 EUR/кв.м. 

3 Стойност за изграждане на строителната част 1 578 521 EUR 

Б Вертикална планировка 

4 Вертикална планировка - площ 13 089 кв.м. 

5 Стойност за изграждане на 1кв.м. 15.0 EUR/кв.м. 

6 Стойност за изграждане на вертикanната планировка 196 333 EUR 

В Инженерна инфраструктура 

7 Стойност за изграждане на външна инфраструктура в°/о 
от строителната част 

10.0 % 

8 Стойност за изграждане на вертикалната планировка 157 852 EUR 

Г Печалба за предприемача 

9 Стойност на инв. проект без печалба за предприемача 1 932 706 EUR 

10 Печалба за предприемача в°/о 20 % 

11 Печалба за предприемача 386 541 EUR 
Д Общо разходи за реализиране на инвестиционния 

проект (А+Б+В+Г) 

Това са 

разходите, 

свързани с 

извършените 

подобрения 

върху 

терена. 

Разходи за реализиране на инвестицията 2 319 247 EUR 

Те не 

включват 

стойностга 

на зсмята 

или на 

правото на 

строеж. 

Разходи за рсanизиране на инвестицията 4 536 054 лв. 

111 Онредепяне на оснiатъчната сnаойност на земята 

1 Стойност на инв. проект след неговото развитие 4 497 654 EUR 

2 
Общо рязходи за редлизиране на инвестиционния проскт 

(т•Н) 

2 319 247 EUR 

3 Остатьчна стойност на земята 2 178 406 EUR 
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тv ' Корекция на остптъчпптп стойност на зелгятп 

1 Стойност на земята 1 

2 Разходи по придобиване на собственостга З.50°/о % 

З Коефициент за разходи по придобиване на собственостга 1.0004 

4 Период за развитие на инвест. проект 18 мес. 

5 Годишен лихвен процент 0.0700 % 

6 Загуба от неизползване на земята 1.0011 

7 Корекционен коеф. след отчитане на загуба от лихви 1.0014 

8 Целева норма на печалба 20 % 

9 Корекционен коефициент 1.2017 

10 Остатъчна стойност преди корекцията 2 178 406 EUR 

11 

12 Остатъчнп стойност на земята след корекцията 1 812 800 EUR 

1 812 800 EUR 

Ппзпрна стойносrп нп земягпп по остпагъчния;метод 3 545 529 лв. 

401.95 £ / кв.м. 
/Изчислегшята нп стойност нпем лв/м2 са в llрсrложение 11 към доклпдгr/ 

6.3. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА HPABO НА СТРОЕЖ: 

ПРАВО НА СТРОЕЖ IСЪМ ДАТАТА НА ОЦЕНКАТА 

РЗП ОБЩО 4 510 КВ.М. 

Методи Стойност 
Теглови 

коефиииент 
Претеглена 

стойност 
на кв.м. ПС 

Стойност по Сравнителния 
метод 

1 672 660 £ 0.50 836 330 371 

Стойност по Метод на 
остатьчната стойност/наем 

1 812 800 £ 0.50 906 400 402 

Общо в eur 1 742 730 386.41 

курс лв./евро 1.95583 

Общо в лв. 3 408 484 755.75 

7. ИЗЧИСЛЯВАИЕ НА СТОЙНОСТТА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕИИЯ И 

БАСЕЙИ 

7.1. РАЗХОДЕН ПОДХОД 

МЕТОД НА АМОРТИЗИРАНАТА ВЪЗIП'ОИЗВОДИТЕЛНА стойност 

Вид М/С кв. м. Дата на 
строител 
ство 

Предлолага 
ема дата на 
завършв 

Норма на 
възвращаемост 
на проекта % 

Разходи 
проектиране°/о 

Разходи 
строителен 
надзор % 

детска 
площадка 

350 06.2022 12.2023 7 10 5 

детски 
басейн 

70 06.2022 12.2023 7 10 5 

паркинг 1400 06.2022 12.2023 7 10 5 
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ПерFюд 
/месецн/ 

Етапи на 
осъществяване на 

проекта 

Стойггост іia паричните 
потоцЕt лв 

Настояща стойност на 
дисконтираните паричнн 

потоци лв. 
детска 
площад 

детски 
басейн 

паркинг дстска 
площад 

детски 
басейн 

паркинг 

6 проектиране 10 000 4 445 11 478 9 657 4 293 9 325 

18 изграждане на обекта 100 000 44 450 114 778 90060 40 032 81 107 

18 надзор 5 000 2 223 5 739 4 503 2002 4 055 

Настояща стойност на допълнителни съоръжения 104 220 46 326 94 489 

Обща пазарна стойност на допълнителни съоръжения 245 035 

МЕТОД НА АМОРТИЗИРАНАТА ВЪЗСТАНОВИТЕЛИА СТОЙНОСт 

Вид М/С Кв.м. Стойност 
лв. 

15% 
разходи 
проект и 
монтаж 

Ек 
лл, 
год 
н. 

Ефек 
т. 
Възр. 

Ко Кфи ПС лв. 
АВС 

Голям басейн с кула 1 174 1 490 616 1 714 208 60 50 0.236 0.500 202 372 

Обща пазарна стойност на машпнп і1 съоръжения 202 372 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Съобразявайки се с поставената ми от Община Русе, площад „Свобода" № 6, ЕИК по БУЛСТАТ 
000530632, представлявана от Пенчо Пламенов Милков - Кмет на Община Русе задача, 
отчитайки известните факти и обстоятелства, определям пазарна стойност на: 

1. Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 по КККР на град Русе, 
представляващ плувен комплекс, находящ се в„Парк на младежта", град Русе, целият с 
площ от 16 487 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на 
трайно ползване: За плувен басейн, за изграждане и обособяване на многофункционanен 
комплекс, включващ спортни съоръжения за плуване и тьрговско-развлекателни площи, 
а именно: масажни помещения, парна баня, закрит, открит и детски басейни, кафетерия, 
фитнес зала, офис част, заведение за обществено кранене и развлечения, магазин, 
оперирани с търговска насоченост и стопанска инициатива, съгласно предпроектно 
проучване със застроена /ЗП/ и с разгъната застроена плоиl /РЗП/ на прелRиденото 
строителство, съобразно 3акона за устройство на територията /ЗУТ/ и предвижданията 
на ПУП 

ПРАВО НА СТРОF.Ж 

ОБЕКТ ЗП КВ.М. РЗП КВ.М. 
ПАЗАРИА 

CTOIIHOCT 
ЕВРО 

ПАЗАРНА 
СТОЙНОСт 

ЛЕВА 

Закрит плувен комплекс 2 757.13 3 869.06 1 495 041 2 924 047 

Заведение за обществено- 
обслужване 

535 535 206 729 404 327 

Сграда - съблекални с душове 106 106 40 959 80 110 

Лаsарна oz{енка на право на строеж на плувен комплекс 



21 

ОБЩО 3 398.13 4 510.06 1 742 730 3 408 484 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕИИЯ 

детска площадка 350 53 287 104 220 

детски басейн 70 23 686 46 326 

паркинг 1 400 48 312 94 489 

ОБЩО 1 820 125 284 245 035 

ПРАВО ИА СОБСТВЕИОСТ 

Голям басейн с кула 1 174 103 471 202 372 

Всички стойности са без ДДС. 

ПРЙЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКЛАДА: декларация; документи 
сертификати; ПРилоЖЕниЕ N 1; пРиЛоЖЕниЕ N Iг 

Дата на доклада: Май, 2022 г. 

Кэмгрэ на нгзгзи:хм ,г еценятели в Бьлгапа:а 
- - •; ;аа;; госаёь5аст 

па т.3; снимк~иал; 
Рггт_ р 'iь 1_G Q2S1'сст28. 2.201Эгпд. 

~ Иганов Пвтров 

~wгт.•иsвR~1'i'~~ Г►'.4~нwтела в Бьлгарвя

Оцв 

ИЕЗАВИСИМ ОЦЕ . ИТГ:

в ~~--- 
1 ■ ръдеиrа 
; i i~~:• от 2802.2019 Г. 

•19вен ° вsJVOS.. 

..................... ~ 
. ............. . ...... . . - ,  , 

/сертигfiикпт N_° 100102418/28.02.19t. и 

сертигfiикпт .N_о 300100922/28.02.19г. от КИОБ/ 
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Декларация 

от Иво Иванов Петров, 

извършил оценка на недвижим имот и допълнителни ' 
съоръжения 

Декларирам, че: 

1. Не съм свързано лице с възложителя по смисъла на § 
1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; 

2. Не съм свързано лице със собственика или ползвателя 

на обекта на оценка по смисъла на § 1, т. 3 от Данъчно- 

осигурителния процесуален кодекс; 

3. Нямам имуществен или друг интерес, свързан с обекта 

на оценката; 

4. Към момента на извършване на оценката нямам 

задължения към собственика или ползвателя на обекта 

на оценка или към възложителя на оценката. 

5. Притежавам сертификат № 100102418 от 28.02.19г. от 

КНОБ - за оценка на недвижими имоти и сертификат № 

300100922 от 28.02.19г. за оценка на машини и 

съоръжения 

~ 
Декларатор: ~ 

кАМАРА Нд нЕЭА9ИСИМИТЕ О4ЕНИТЕЛИ 6 БЪПГдрИЯ 

зА оцsнитспскАпvдвоспосовмосТ 

..ИПИА" ЕООД 

И еик гонлвлв 

зл оцЕнкд 
НЯ нлд.иЖими имати. 

..емедепсми овми и трвМми наеаЖдвииа 

~ S~ ЕкАидРА Чд ЧЕ1дНИГИМИТЕ О4@ЧИТЕЛИ в БЪЛГдрИЯ 

~cprrгugSгtkг.rrn 
зА оианитьрси. пvwаоспосоьиосз 

ИвО ИВАн6В ЛЕТрбВ 

®А 4цЕЧКА 
нл н qЧиЖыыи ниотИ 

и.а•:е оа> ~аТоwс.Iоби 
. ."'. г.n'JiSH Уцрl1, 

Ро~з_iN v. .-_ :~.r,.пог
r:+: ы`аан4С C~iea.:~.. ~ль 

.w игалвиеините еценители в вълглнм 

ИЕц) ИЯАИОВ ПЕТРОВ 

ЗА ОцЕНКА 
иw мешини и еъорлненил 

NдМара нд Не'sa6мC тЕ ^L'ЕнltтСЛМ е БтРt1'е¢1гЯ 

Gu_гirr2~rxa n~F~г.еЬггл~Т ''~ ... 
каазrкr r сьорьтвяиь, ,.ЕН;ОН : .. 

3iгŭ1FС922 От 22&ëw~lAtr -.•н=• 

Ь аа 64ванса Петров 

/Иво Петров/

Пазарна оценка на право на строеж на плувен комплекс 



23 

ДОКУМЕНТИ ПО Т•3 ОТ ДОКЛАДА 

\ 

ПЕГЕмВА 

~ 

гc {7{ВlН~ ОБОБхffНа гlгь'л: j 

ПООы'nTIIiE7! -0г_i3.4TE'L.' СЗГ _4СНО Ei.a.:OFC7 К=. CEF'  CFPOIIT~.L-H ОВЗОР 5- 
Е? 

I[G.P.iBF]IO:f10C'г{О _ЕХ-:О.IОГ:г!НОО'дОР~']3.~ВЕ:!ВЪFГ:IЕТ[ВРЗЗЕ'.1 

ОБЕЕ:7: П.ГвЕх 6{(-Ехх В ПАРЕ x.i \L1iTEё,TA ГР. Р)'СЕ 
Ф.i3г.: !1РЕ]хfФЕСПQД!ОАВО!РО)ЧВцНЕ (HHIB 

3Ъ3.10А!1Е-: ОБПДхiА 17'СЕ 

у злиrьп ппвьх!сО~т.gьх - егад 1 
ист С.`,ff яря P3II . 6бi:v' 

1 і, о ат І.І І аа 0и]иннаСг:"Сгрьпsаииаяry 
5 i С424 г. 

=:а.ии ~з i( - гзееr.гги ебсп-.fаата ера.^з- cwuaama хоы~гºея 
-11 а. 2 С 1С 

Uг-661:•.::я -11.з-ц:т1.2'`61i ~Е`:з. 
l: ц 920 200 х. 

;9az*ОЭti 
-LDH~exi:6гC.GFCaO]Ндб.ьiаЮФ!- J3:2016. 

- г. лаи леИИ -'_дС7~цi.ча. i.GJA.гd. 
:г;]::гмаиааиегюпгр - :8004v. W 000

-6D:fe➢ФC:i:2l.BnCI11aФx - 35 .".(/Jц. 

sь+ргттгг.r..-vя - ?ОГА4ъ. 
>5,г_ъл.тг.vчхаЕ.кz~sат . 112 300

ОЕт: 183 OJP а. .39 CG7 ітt. 
11~ 

1.Вье`гsьехеерсы.т-16'¢яЕ33.з. • 93 000 тt
_.Вгт::енхтьi :54ох1Э4С - 193ОООяе. 

:, Zгттапиш 3nF: ч!кьг - 34 300 л. 

ОЗт: 319 Еа7.тt 

1.: iлil< 
1. ; S,ц ~ц~ д wлм+вю павгуп,-яу• 

Сц1б7Р С'&~i:t,9S: 
ыºаг  п:, л, ~:ял•и.аl•д~:'•Сiвда.Э.iсип: 

v:вºЯа дмы.»жг я аwьп>ип> 45 20.3 z. 

F~F25L1ц4d:;i]^л л^ил h"G1"B7,7GC:L4~'tlC~Qb` 
'иУ3]dni.C:]AG7USd $0 200.-іt 

=. Qscc«ерийаглFк."и  r 39000.m. 
0 Г.~д3º::И9А)гЕх:tйiггяягел~г.ь7t 1i5400.R. 

• Сихgчаьа.исц~^м.лр,•вСОТ 
• Са~ецаи"иуциацs."ьи 

S,Б,~,цц,ип.~выне ~ 
г,ыйllаsьЕ8цюгАссы С51ЧВ¢ацаг.сСiаsаю 

5.&іУтОіЕьЕ.ВООЩЕЗУ3Е .ОЩО ОддHВ 13 300Е. 

Лаsарна оценка на право на строеж на пяувен комплекс 



24 

Сгтг :95212 л. 
1.5 Яв.-r Полаvяа L4з.гоа:хгд 

л_-аы.ге..г_гпгп:цаг.wрм!ге:т игвв:rаптn 8211 _. 
l' qaт-gr.s:c:~;A:пo аЬ-azе•:;:~ºаьаиг 

• i~,E <еь vzc:яoac и:гз.т!хве огоа: 3акре- ат.ыв ы.г : ьхг х:елв ет?г 
абл.-гъаата г+sскг~ 

1.8 Заг= :}ъц:º:ап варзuез х пасмпг ~:гщ• 
- аlдпаЕгя =aPaлнr < aaPQ'FrtFамг тгчи 

l . Ю сз2 32йзз 19:15z. 
-евпеº:г~.тгг;е "iJlз. 

О9=е иг=9 _. 
&хакоvггя

fiмргuаvгш 12 .. 941 29 02. 

09=0 5'958J5 ,u. 
=цча•ы:г3_' .. (0':85'.п. 

'асв. 93l466~ .ш 
С'г.г, t 90 835 сзз. 

Еi.ц11 ОБто 1 L2

I. РЕБОНСТРS7г7ПL'1 С'ЪШЕСТВiВдШ Б\CEfR9 - Е7.iЛ 7 

_.1 :'ы.гльгхг еь~есп•.ъата ы_рвг. ег aa.eve. 8: 111 зL. 
1: Ьг.пааег и. обеF.ааяе к_рес: ег ггсхСе :'? OGC .п. 

24 Тгкыlвхнаеа ¢ых 3~10 210 ,зв. 
`.! :ргггерхыиг: Wp•.аьяе _' 9Т0 г. 

_ с ПаFеа:::ое¢<по е 6-вrмг:ротахг 

- Ф...'~1. пи 00050 ьi -гЭЕ 

49 0 . 
24 0Qеаззз зL Оззезuз,сзз ззс-лаl 61:4J.a. 

Обсю 11883t0:m. 
Не¢ыеаас.етг 12': 142 49 .,u. 

Оааа t 330 Э:? s. 
акда.'Мз:. . 199ч9 а. 

0 : г+'К+Б1оае 
.iдС.'. :98 цi .п. 

EЪj11j O8,ua 1788 739 w 

9. ОБСЛУВзВ аШ.а СIУ.цА- ЕТ.ц1 3 
4.1 Рn:еестрьлw еа саиеегагатz :гFгг sz сгб:гка.еж п Fгг: равг 

гэпд -:.tг аз 
•CII:-Епптi --]8.mw 

:у•.1- ~1;г_' а'2S т и. 371 L:8 г. 
Зегрелзм.ци 12"< 33 529 аа, 

02= 
Пет-да 1:.' г 

"9 3'; а. 
J3 1.g ,u. 

11СГ. tt..:_ _ 

$Т.iП3 Одию --'---'-4R1:б8.з 

д-ПРОУкФ.\9Е. ПУОЕhТПР UH П КА130Р - Еi.ц1 { 
!1ПрΡcn:xxtsacecFгp 

:г;ПП в 11РП iCEii Етыее 19 
66142x35.51 - '3l4.9.п 

!'_ Те~tчегка ксе:~од ( аа:; ксагvу}аик ~ 
_'351S.т. xJ.33:2.1- 253 .г. 

д.3 лsтF-ги eOaxeF 
`351_Sлв.хС:: - _i513:m. 

1=Нrлыгnг г:ривпие ы-х:рса 
':S1_Sи.хv1- !'".'_5п. 

0m,. il.' - , 
д.С.0'. б:?цz. 

ЕТ.цI! Обтс 37329,

Спшо аа еппв 1.23 в  (бее цСз L' :69 524 з. 
SO!i2ЗзIC : Jц 1JS и 

04топеrэпиl.:.!вд(е],IC) 11J?:868и 

:.R'г.х:клг 16т^квхтыоЕодицмºс.игилдr,оинди!твгехы::внивиr:опºггнº 
:l•ы1"хС 4с11:OxurLL cl.иFг)mxe.iERгQ1]f:-Eь7it_Оь.11:>{С'УыыалLlОсРЛиЖlис•'eeLiM'. 

с9сj;т.•еанв ымхыегы epsrкu J'гичтм..лгаа7аб!иттr,гметмицьршгт:г ruenьsJto 
гмроыжхлио _тсди бi 4юв и:смвмет0 аэарыгате хº ¢лº 1.'',^.7 ы.1Р.2 стяе 

уцюиымеипrитгº ушпгю:ы на ыt7ср хп глgуь•raхчы.гвяrс+ьаа:и ы пкгнnт.и. с 
л::вд гюгмлъгг гю стгииа-ем еºригил. Эº ап¢`cf.кwu 17пю rrophf.w:erº.• Fsгim 

лры. л:ыыи 3.7Еьсѕ: FЭГJл26.и; в! 5 499л,з с,;,.7С гцюгrю xr3pi9иa tiCC º 
ххт.л цык ТС7юГе,,гsх га•п-хг.с г г РJ)7ЕЕ1-.и: лри якс.юю.ао гм-.Уºт.цЭггкгог.и зº 
.тпн¢тси:иº o0cрcbm'в п.иичи грахзц k.татсиуаа5алв и вкслкрив`ха и тиraдыорно 

º¢ар.гс.rиыº.1Lкалт мº хпевн Еzвtгз 7игог re'хо rcOFcdюo КСС г 19:и0OPOss саю!º 
E7bT СЮ[tLЗ с FФ.YPF ;2 .' . . 

-анrааг 
ьр.с _zь_а^ 4гр_т:сг 

Лаsарна оценка на право на строеж на пяувен компдекс 



25 

СИИМКОВ МАТЕРИАЛ 
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ОБЛАСТ РУСЕ 
ОБЩИНА РУСЕ 
ДИРЕКЦИЯ МДТ 

7013, ГР.РУСЕ, УЛ.КОТОВСК №1 

Изх. № 6806003783 / 10.05.2022 г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА ПО ЧЛ.264, АЛ.1 ОТ ДОПК 

НастоящОто удостоверение се издава на оснОвание чл. 3 от Приложение № 2 към ЗМДТ и чл. 264, 
ал. 1 от ДОПК на 

ОБЩИНА РУСЕ 

ЕИК по БУЛСТАТ 000530632 

Адресза кореспонденция 
пл. СВОБОДА № 6, гр. РУСЕ 7000 

в уверение на това, че съгласно нормите за оценка по Приложение №2 от ЗМДТ за имот , нахОдящ 
се в 7000 гр.РУСЕ ПАРК НА МЛАДЕЖТА, планоснимачен номер 58 от   квартал 940, УПИ парцел 
XXXV1 одобрен през г., идентификатор на поземления имОт 63427.1.58 
Данъчната оценка на правот0 на строеж за 

Обект ид.част площ, мазе, 
кв.м. кв.м. 

таван, Данъчна 
кв.м. оценка 

Други нежилищни обекти 3АКРИТ 
ПЛУВЕН КОМПЛЕКС, ет. 2 
идентификатор:  

1/1 3 869,06 437 726,10 

Търговски обект 3АВЕДЕНИЕ 3А 
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, ет. 1 
идентификатор:  

1/1 535,00 84 738,10 

Други нежилищни обекти СЪБЛЕКАЛНИ С 
ДУШОВЕ, ет. 1 
идентификатор:  

1/1 106,00 11 992,30 

за срок БЕ3СРОЧН0, считано от 10.05.2022 г. върху гореописания имОт е: за оценяванОт0 вещн0 
право на стр0еж 534456.50 лв. словом 

ПЕТСТОТИн тРИДЕСЕт И ЧЕТИРИ хИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИн ПЕТДЕСЕт И ШЕСт ЛВ. И 50 Ст. 

за 1/1 идеална част от нег0 534456.50 лв. словом: 
ПЕТСТОТИн тРИДЕСЕт И ЧЕТИРИ хИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИн ПЕТДЕСЕт И ШЕСт Лв. И 50 Ст. 

На основание чл.264, ал.1 от ДОПК, след извършена проверка удостоверявам, че лицата 
прехвърлители 

1. ОБЩИНА РУСЕ , ЕГН/БУЛСТАТ: 000530632 - няма непогасени задължения за имота 

Удостоверението за данъчна оценка е валидно до 30.06.2022 г. 
Прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти или наследствени 



права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху 
недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписването на 
ипотека или особен залог се допуска, ако прехвърлителят, съответно учредителят, ипотекарният 
длъжник или залогодателят представи декларация, че няма непогасени, подлежащи на 
принудително изпълнение публични държавни и общински задължения (чл. 264, ал. 1 ДОПК). 

Настоящото се издава по искане Вх. № 6806003783/10.05.2022 г., за да гу6j~лужи пред АВП 
Удостоверението се издава по данни на ОБЩИНА РУСЕ , актуални към 1~t5 ■_. г. 

Подпис: 
Издал:Виргин 



ОБЛАСТ РУСЕ 
ОБЩИНА РУСЕ 
ДИРЕКЦИЯ МДТ 

7013, ГР.РУСЕ, УЛ.КОТОВСК №1 

Изх. № 6806003835 / 11.05.2022 Г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА ПО ЧЛ.264, АЛ.1 ОТ ДОПК 

Настоящото удОстОверение се издава на оснОвание чл. 3 от Приложение № 2 към 3МДТ и чл. 264, 
ал. 1 от ДОПК на 

ОБЩИНА РУСЕ 

ЕИК по БУЛСТАТ 000530632 

Адресза кореспОнденция 
пл. СВОБОДА № 6, гр. РУСЕ 7000 

в уверение на това, че съгласно нормите за оценка по Приложение 2 от ЗМДТ за имот с партиден 
№ 6806F114947, находящ се в 7000 гр.РУСЕ ПАРК НА МЛАДЕЖТА, планоснимачен номер 58 от  
квартал 640, УПИ парцел XXXV1 одобрен през г., идентификатор на поземления имот 63427.1.58/ 
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА 

• Данъчната оценка на правото на пОлзване върху: 

обект плОщ, мазе, таван, ид.части ДО за ДО за 
кв.м. кв.м. кв.м. сОбственика обекта 

3емя 350,00 1/1 11 781,00 11 781,00 
идентификатор: 63427.1.58/ 
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА 
за срок БЕЗСРОЧНО, считано от 11.05.2022 г. върху гОреописания имот е: за оценяванОто вещн0 
право върху целия имот 11781.00 лв. слОвом 

ЕДИНАДЕСЕт хИЛЯДИ СЕДЕМСТОТИн ОСЕМДЕСЕт И ЕДИн Лв. И 00 Ст. 

за сОбственика е: 11781.00 лв. словом 
ЕДИНАДЕСЕт хИЛЯДИ СЕДЕМСТОТИн ОСЕМДЕСЕт И ЕДИн Лв. И 00 Ст. 

Няма декларирани пОлзватели на имота 

Данни за пОлзвателя: ЕИН: 117111045, Име, фамилия: ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД 

На основание чл.264, ал.1 от ДОПК, след извършена проверка удостоверявам, че лицата 
собственици / учредители 

Име, презиме, фамилия ЕГН / ЛНЧ Общо по вид задължение, лв. 

ОБЩИНА РУСЕ - собственик 000530632 Няма непОгасени задължения 

Удостоверението за данъчна оценка е валидно до 31.12.2022 г. 
Прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти или наследствени 
права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху 
недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписването на 



ипотека или особензалогсе допуска,ако прехвърлителят,съответно учредителят,ипотекарният 
длъжник или залогодателят представи декларация, че няма непогасени, подлежащи на 
принудително изпълнение публични държавни и общински задълж- ия (чл. 264, ал. 1 ДОПК). 

Настоящото се издава по искане Вх. № 6806003835/11.05.2022 г., за д: о ,ужи пред АВП 
Удостоверението се издава по данни на ОБЩИНА РУСЕ , актуални къ ,.~ .~.5;. :i`. 2 г. 

► l~ i~ Т 
- :` 

Подпис: ... . ►. :;, .....~ Л.. 
Издал: Вир~\ нйЯ С~то 

~ 



ОБЛАСТ РУСЕ 
ОБЩИНА РУСЕ 
ДИРЕКЦИЯ МДТ 

7013, ГР.РУСЕ, УЛ.КОТОВСК №1 

Изх. № 6806003837 / 11.05.2022 г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 3А ДАНЪЧНА ОЦЕНКА ПО ЧЛ.264, АЛ.1 ОТ ДОПК 

Наст0ящото удОстоверение се издава на ОснОвание чл. 3 От ПрилОжение № 2 към 3МДТ и чл. 264, 
ал. 1 От ДОПК на 

ОБЩИНА РУСЕ 

ЕИК по БУЛСТАТ 000530632 

Адресза кОреспОнденция 
пл. СВОБОДА № 6, гр. РУСЕ 7000 

в уверение на това, че съгласн0 нормите за Оценка п0 ПрилОжение 2 От ЗМДТ за имот с партиден 
№ 6806F114954, нахОдящ се в 7000 гр.РУСЕ ПАРК НА МЛАДЕЖТА, планОснимачен нОмер 58 От  
квартал 940, УПИ парцел XXXV1 Одобрен през г., идентификатОр на пОземления имОт 63427.1.58/ 
ДЕТСКИ БАСЕЙН 

Данъчната Оценка на правОт0 на пОлзване върху: 

Обект плОщ, мазе, таван, ид.части ДО за ДО за 
кв.м. кв.м. кв.м. собственика Обекта 

3емя 70,00 1/1 2 356,20 2 356,20 
идентификатОр: 63427.1.58/ 
ДЕТСКИ БАСЕЙН 
за срОк БЕ3СРОЧНО, считан0 От 11.05.2022 г. върху гОре0писания имОт е: за ОценяванОт0 вещно 
прав0 върху целия имОт 2356.20 лв. слОвОм 

ДВЕ хИЛЯДИ тРИСТА ПЕТДЕСЕт И ШЕСт Лв. И 20 Ст. 

за сОбственика е: 2356.20 лв. слОвОм 
ДВЕ хИЛЯДИ тРИСТА ПЕТДЕСЕт И ШЕСт Лв. И 20 Ст. 

Няма декларирани пОлзватели на имОта 
Данни за ползвателя: ЕИН: 117111045, Име, фамилия: ОБЩИНСКИ ПА3АРИ ЕООД 

На оснОвание чл.264, ал.1 От ДОПК, след извършена прОверка удОстОверявам, че лицата 
сОбственици / учредители 

Име, презиме, фамилия ЕГН / ЛНЧ Общ0 п0 вид задължение, лв. 
ОБЩИНА РУСЕ - сОбственик 000530632 Няма непОгасени задължения 

УдОстОверениет0 за данъчна оценка е валидн0 д0 31.12.2022 г. 

Прехвърлянет0 или учредяването на вещни права върху недвижими имОти или наследствени 
права, включващи недвижими имОти, включванет0 на недвижими имОти или вещни права върху 
недвижими имОти кат0 непарични внОски в капитала на търгОвски дружества, вписванет0 на 



ипотека или особен залог се допуска, ако прехвърлителят, съответно учредителят, ипотекарният 
длъжник или залогодателят представи декларация, че няма непогасени, подлежащи на 
принудително изпълнение публични държавни и общински задълж ия (чл. 264, ал. 1 ДОПК). 

Настоящото се издава по искане Вх. № 6806003837/11.05.2022 г., за да ослужи пред НОТАРИУС 
Удостоверението се издава по данни на ОБЩИНА РУСЕ , актуални към ,C15.,2022 г. 

~ 

Подпис: 
Издал: Ви 



ОБЛАСТ РУСЕ 
ОБЩИНА РУСЕ 
ДИРЕКЦИЯ МДТ 

7013, ГР.РУСЕ, УЛ.КОТОвСК №1 

Изх. № 6806003839 / 11.05.2022 г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 3А ДАНЪЧНА ОЦЕНКА ПО ЧЛ.264, АЛ.1 ОТ ДОПК 

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 3 от Приложение № 2 към 3МДТ и чл. 264, 
ал. 1 от ДОПК на 

ОБЩИНА РУСЕ 

ЕИК по БУЛСТАТ 000530632 

Адресза кореспонденция 
пл. СВОБОДА № 6, гр. РУСЕ 7000 

в уверение на това, че съгласно нормите за оценка по Приложение 2 от 3МДТ за имот с партиден 
№ 6806F114958, находящ се в 7000 гр.РУСЕ ПАРК НА МЛАДЕЖТА, планоснимачен номер 58 от . . . . . . . 
квартал 940, УПИ парцел XXXV1 одобрен през г., идентификатор на поземления имот 63427.1.58/ 
ПАРКИНГ 

(ј Данъчната оценка на правото на ползване върху: 

обект площ, мазе, таван, ид.части ДО за ДО за 
кв.м. кв.м, кв.м. собственика обекта 

3емя 1400,00 1/1 47124,00 47124,00 
идентификатор: 63427.1.58/ 
ПАРКИНГ 

за срок БЕЗСРОЧНО, считано от 11.05.2022 г върху гореописания имот е: за оценяваното вещно 
право върху целия имот 47124.00 лв. словом 

ЧЕТИРИДЕСЕт И СЕДЕм хИЛЯДИ СТО ДВАДЕСЕт И ЧЕТИРИ лв. И 00 Ст. 

u 

за собственика е: 47124.00 лв. словом 
ЧЕТИРИДЕСЕт И СЕДЕм хИЛЯДИ СТО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ Лв. И 00 Ст. 

Няма декларирани ползватели на имота 

Данни за ползвателя: ЕИН; 117111045, Име, фамилия: ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД 

На основание чл.264, ал.1 от ДОПК, след извършена проверка удостоверявам, че лицата 
собственици / учредители 

Име, презиме, фамилия ЕГН / ЛНЧ Общо по вид задължение, лв. 

ОБЩИНА РУСЕ - собственик 000530632 Няма непогасени задължения 

Удостоверението за данъчна оценка е валидно до 31.12.2022 г. 
Прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти или наследствени 
права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху 
недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписването на 



ипотека или особен залог се допуска, ако прехвърлителят, съответно учредителят, ипотекарният 
длъжник или залогодателят представи декларация, че няма непогасени, подлежащи на 
принудително изпълнение публични държавни и общински задъл ения (чл. 264, ал. 1 ДОПК). 

Настоящото се издава по искане Вх. Ns 6806003839/11.05.2022 г., за ~~ послужи пред АВП 
Удостоверението се издава по данни на ОБЩVIНА РУСЕ , актуални къгі 11.0. 122 г. 

Подпис: 
Издал: 8 

(Ј 

.~.~ 



ОБЛАСТ РУСЕ 
ОБЩИНА РУСЕ 
ДИРЕКЦИЯ МДТ 

7013, ГР.РУСЕ, УЛ.КОТОВСК №1 

Изх. № 6806003845 / 11.05.2022 г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 3А ДАНЪЧНА ОЦЕНКА ПО ЧЛ.264, АЛ.1 ОТ ДОПК 

Наст0ящОто удОстОверение се издава на ОснОвание чл. 3 от Приложение № 2 към 3МДТ и чл. 264, 
ал. 1 от ДОПК на 

ОБЩИНА РУСЕ 

ЕИК по БУЛСТАТ 000530632 

Адресза кОреспОнденция 
пл. СВОБОДА № 6, гр. РУСЕ 7000 

в уверение на тОва, че съгласн0 нОрмите за Оценка п0 ПрилОжение 2 от ЗМДТ за имот с партиден 
№ 6806F114960, нахОдящ се в 7000 гр.РУСЕ ПАРК НА МЛАДЕЖТА, планОснимачен нОмер 58 от  
квартал 940, УПИ парцел XXXV1 ОдОбрен през г., идентификатОр на пОземления имот 63427.1.58/ 
ОТКРИТ БАСЕЙН ОТ 50 М. 

Данъчната Оценка на правОто на ползване върху: 
Обект площ, мазе, таван, ид.части ДО за ДО за 

кв.м. кв.м. кв.м. сОбственика Обекта 
3емя 1 174,00 1/1 39 516,80 39 516,80 

идентифи катОр: 63427.1.58/ 
ОТКРИТ БАСЕЙН ОТ 50 М. 
за срОк БЕ3СРОЧНО, считан0 от 11.05.2022 г. върху гОре0писания имот е: за ОценяванОт0 вещно 
право върху целия имот 39516.80 лв. словом 

тРИДЕСЕт И ДЕВЕт хИЛЯДИ ПЕТСТОТИн шЕСТНАДЕСЕт ЛВ. И 80 Ст. 

за сОбственика е: 39516.80 лв. слОвОм 
тРИДЕСЕт И ДЕВЕт хИЛЯДИ ПЕТСТОТИн шЕСТНАДЕСЕт Лв. И 80 Ст. 

Няма декларирани пОлзватели на имОта 
Данни за пОлзвателя: ЕИН: 117111045, Име, фамилия: ОБЩИНСКИ ПА3АРИ ЕООД 

На Основание чл.264, ал.1 от ДОПК, след извършена проверка удОстОверявам, че лицата 
сОбственици / учредители 

Име, презиме, фамилия ЕГН / ЛНЧ Общ0 п0 вид задължение, лв. 
ОБЩИНА РУСЕ - собственик 000530632 Няма непОгасени задължения 

УдОстОверението за данъчна оценка е валидн0 д0 31.12.2022 г. 
Прехвърлянет0 или учредяванет0 на вещни права върху недвижими имОти или наследствени 
права, включващи недвижими имОти, включванет0 на недвижими имОти или вещни права върху 
недвижими имОти като непарични внОски в капитала на търгОвски дружества, вписванет0 на 



ипотека или особен залог се допуска, ако прехвърлителят, съответно учредителят, ипотекарният 
длъжник или залогодателят представи декларация, че няма неп•гасени, подлежащи на 
принудително изпълнение публични държавни и общински задълж ия (чл. 264, ал. 1 ДОПК). 

Настоящото се издава по искане Вх. № 6806003845/11.05.2022 г., за 
Удостоверението се издава по данни на ОБЩИНА РУСЕ , актуални къ 

Подпис: 


