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ОТИОСИО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху д: . і м имот - 
частна общинска собственост, находящ се в с. Щръклево, община Иваново, с 

идентификатор 84049.87.164 по КККР. 

УВАЖАЕМИ ОБЩИИСКИ СЪВЕТИИЦИ, 

Летище Русе се намира на територията на Община Иваново, с. Щръклево, имот с 

идентификатор 84049.87.164 по КККР и е частна общинска собственост. 

Към настоящият момент Летище Русе е предоставено за управление и се стопанисва 
от общинското предприятие „Паркстрой - Русе", което не реализира печалба от дейносrга 
на летището. Ежегодно през последните три години по бюджет се предвиждат средства в 

размер около 90 000 лв. за издръжка. През периода 2020 -2022 г. са осъществявани частни 
полети, както следва: за 2020 - 94, за 2021 - 111, за 2022 (до 30.11) - 71. 

Както Ви е известно през последната година и половина Община Русе предприе 
активни действия по възстановяване на статута на Летище Русе, както следва: 

С Постановление на Министерския съвет от 22-ри декември 2021 г., 
поисканите от нас средства в размер на 2 665 500,00 лв. бяха предоставени на Община Русе, 
но под условие - да бъде извършена оценка за съответствието с режима по държавните 
помощи и Община Русе да предостави на Министерство на финансите необкодимата 
информация за изпращане на уведомление по чл. 108, ал. 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. В следствие на поставеното изискване 
предприехме действия по попълване на необходимите документи, но беше установено, че 
без да имаме информация за това кой ще бъде летищен оператор на летището не е 
възможно да бъде финализирано попълването на необходимите документи. Следва да се 
посочи, че съгласно Закона за държавните помощи задължението за попълването на 
необходимите документи за уведомлението до ЕК е на Министерство на транспорта и 
съобщенията, но Община Русе не получи необходимото съдействие за извършване на 
процедурата. 

- С желание да отстраним пречките пред усвояването на средствата, 
предложихме на Министерство на транспорта да инициираме процедура по предоставяне 
правото на ползване на летището на държавата, която от своя страна да възложи дейностите 
на летищен оператор на „Летище София" ЕАД (дружество еднолична държавна 
собственост), но предложението ни не срещна разбиране, напротив - от тяхна страна беше 
отправено предложение за прехвърляне на собственосrга в полза на държавата - решение, 
което би застрашило както статута на имота, така и би налравило защитата на интересите 
на местното население невъзможна. 

- Междувременно беше възложен и изготвен анапиз на състоянието на самата 
писта на летището, който показа необходимосrта от нейното конструктивно укрепване - 
ремонт, който не би моrьл да се покрие от отпуснатите от държавата средства. 

- В рамките на годината се наложи и трайна тенденция на покачване на цените 
в строителството, поради което към настоящия момент сумата в размер на 3 000 000 лв. се 
явява крайно недостатьчна за изпълнение на минимално необходимите СМР, гарантиращи 
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покриване на нормативните изисквания за състоянието на летищната инфраструктура, а 
използването им за закупуване на необходимата техника и заплащане на необходимите 
услуги по изработване на плановете и ръководствата, изисквани от националното 
законодателство - невъзможно. 

С оглед предприетите през 2022 г. действия по отношение на Летище Русе се налага 
изводът, че за снабдяването му с удостоверение за експлоатационна годност е необходим 
по-голям ресурс от първоначално предвидения. 

На следващо място следва да се посочи, че по отношение на летищата - общинска 
собственост е напице празнина в Закона за гражданското въздухоплаване, като статутът им 
не е уреден изчерпателно, а режимът за държавните летища е неприложим дори при 
прилагане на нормите по аналогия. Община Русе предприе активни действия и по 
отношение преодоляване на тези празноти в нормативната уредба, като сме отправяли 
законодателни предложения както до Министерство на транспорта и съобщенията, така и 
до народните представители от МИР - Русе, но без резултат. Следва да се посочи, че към 
настоящия момент с оглед законодателната уредба Община Русе не може да стопанисва 
летището си като такова. 

На 08.12.2022 г. в деловодството на Община Русе е посrьпило инвестиционно 
намерение (вх. № 30-13350-1), касаещо намерение за доизграждане и сертифициране на 
Летище Русе и превръщането му в модерно регионално летище. Вносители на 
инвестиционното намерение са дружествата „СТРОЙПРОЕКТ" ЕООД и ,,ЩРАПЛАН 
ЕООД. 

Дружествата, подали заявлението, са декларирали, че намерението им е да създадат 
проектно дружество, което да предприеме фактически действия по създаване на 
възможност Летище Русе да бъде сертифицирано за обслужване на граждански полети на 
авиацията с общо предназначение, а в последствие и за полети за превоз на пътници и 
товари. 

Представена е концепция за развитието на дейносгга на летището, която предвижда 
три етапа, които следва да бъдат изпълнени последователно във времето, за да бъде 
постигната крайната цел - възстановяване на експлоатационната годност на летището, а 
именно: I-ви етап - дейности по лицензиране на летище Русе; II-ри етап - привеждане на 
пистата за излитане и кацане в съответствие с код 4С на ИКАО; III-ти етап - 
подобряване на условията за въздушен търговски транспорт на летището. 

За всеки от предложените етапи вносителите са описали конкретните дейности, 
които следва да бъдат извършени за успешното реализиране на поставената цел, а именно: 

За Етап I: 
Изработване на Генерален план за развитие на летището; 
Изграждане на периметрова ограда, периметров път и система за 

видеонаблюдение; 
- Ремонт и реконструкция на Писта за излитане и кацане (за категория ЗС); 
- Изграждане на хангари за съхранение на б бр. въздухуплавателни средства и 

извършване на техническо обслужване; 
- Ремонт и реконструкция на пътнически терминал и привеждането му в 

съответствие с изискванията за авиационна сигурност; 
Ремонт и реконструкция на перона пред сградата; 
Изграждане на нова аеронавигационна светлинна система; 
Изработване на процедури за полети и организация на въздушното движение; 
Ремонт и реконструкция на склад за горива; 
Изграждане на карго терминал; 
Изггаждане на инфраструктура за операции с безпилотни летателни средства; 
Закупуване на необходимата техника за проверка на пътници, багажи и 

товари; 
Закупуване на необходимата самолетообслужваща техника; 
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Изготвяне на необходимата документадия за сертифициране на летището 
Сертифициране на летище Русе 

За етап II: 
Ремонт и реконструкция на Писта за излитане и кацане (за категория 4С); 
Изграждане на хангари за техническо обслужване на 4 бр. въздухоплавателни 

средства 

Доизграждане на аеронавигационната светлинна система; 
Изработване на процедури за полети и организа.ция на въздушното движение 

(за по-големият клас въздухоплавателно средство) 
За етап III: 

Изграждане на нов пътнически терминал с капацитет 500 пътници в час пик; 
- Изграждане на нова сгра,да и гаражи за самолетообслужваща техника , 

пожарна и др. ; 
- Изграждане на нов перон с 4 бр. стоянки за пътнически ВС от северната 

страна; 

Изграждане на нов перон с 10 бр. стоянки за пътнически ВС от южната 
страна; 

- Изграждане на допълнителни хангари за техническо обслужване на 
въздухоплавателни средства тип AIRBUS А320 или BOING737. 

С писмо с вх. № сме уведомени, че лицата проявили инвестиционен интерес са 
регистрирали съвместно дружество -„ЕЪРПОРТ РУСЕ" ООД - ЕИК 207216344, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Будапеща" № 68, ет. 1, ап. 3, 
представлявано от Георги Димитров Налбантов. 

Съгласно 3акона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), (чл. 43, ал. 2) 
Граждански летища са: 

1. летища за обществено ползване, за обслужване на международни и вътрешни 
превози, за обслужване на гьрговски операции с въздухоплавателно средство и други 
услуги, срещу заллащане; 

2. международни летища за обслужване на авиация с общо предназначение; 
З. летища за обслужване на авиация с общо предназначение срещу заплащане или 

без заллащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане; 
4. летища за обслужване на полети, различни от rьрговски въздушен превоз, с 

въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 кг срещу заплащане или 
без заллащане, както и за технологични нужди на собственика без заллащане; 
ограничението за максимална излетна маса не се отнася за вертолети. 

Към настоящия момент Летище Русе е регистрирано единствено за полети, различни 
от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса 
под 5700 кг., което препятства възможносгга същото да се експлоатира от 
въздухоплавателни средства, по-големи от посочените. 

Следва да се посочи, че в интерес на местното население е не конкретната 
инвестиция и извършването на ремонтни дейности на летището, а възстановяване на 
международните граждански полети. 

Съгласно чл. 46, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване проектите за 
изграждане, разширяване или реконструкция на граждански летища и съоръжения за 
навигация се съгласуват от Минисrьра на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, като съгласно ал. 2 на същата разпоредба съгласуването се предхожда от 
наличие на генерален план за развитие на летището, одобрен подробен устройствен план и 
изпълнение на процедурите по Закона за опазване на околната среда, Закона за устройство 
на територията, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, по 
този и по други закони, които биха могли да имат отношение към издаваното разрешение. 

Горното налата извода, че дейностите по същинското изпълнение на предложената 
инвестиционна програма следва да бъдат предхождани задължително от изработването на 
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посочените в чл. 46, ал 2, т. 1 и 2 документи. Изработването на съответните документи е със 

значителна инвестиционна стойност. 

За да бъде извършена сертификация на Летище Русе, позволяваща експлоатацията 

му от въздукоплавателни средства с тегло по-голямо от 5700 кг. е необходимо да бъдат 

спазени изискванията на ЗГВ и извършени процедурите по Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за 

удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за лицензиране на 

летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достьпа до пазара по наземно 

обслужване в летищата. 

С оглед необходимосгга да се създадат по-добри условия за ползване на 

инфраструктурата от местното население е целесъобразно снабдяването с удостоверение по 

чл. 43, ал. 2, т. 1 от ЗГВ, да се предхожда от снабдяването с удостоверение по т. 3- а 

именно за летище за обслужване на авиация с общо предназначение срещу заплащане или 
без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане. 

За издаване на удостоверение за експлоатационна годност на граждански летища по 

чл. 43, ал. 2, т. 1- 3 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), които са извън 

обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 
година относно общи правила в обласrга на гражданското въздукоплаване и за създаването 
на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти 

(ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 
2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти 
(ЕО) № 552/2004 и(ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент 

(ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ, L 212 от 2018 г.), (Регламент (ЕС) 2018/1139), както и за 
издаване на лиценз на летищни оператори и оператори по наземно обслужване по чл. 43, ал. 
2, т. 1 и 2 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) е необходимо да бъдат 
извършени следните дейности, които съотвтестват на предвидените от инвеститора 
дейности в първия етап на инвестиционното намерение: 

Изработване на Генерален план за развитие на летището; 

Изработване и съгласуване на специализиран Подробен устройствен план; 

Текущ ремонт на съществуваща периметрова ограда и привеждането и в 
съответствие с изискванията за авиационна сигурност и безопасност; 

- Изграждане на система за видеонаблюдение; 

Изработване на нов акт за основните технически и експлоатационни 
характеристики на Летище Русе; 

Изработване на ръководство за управление и експлоатация на Летище Русе; 

Изработване на ръководства за лицензионните дейности на бъдещия наземен 
оператор; 

Изработване на Програма за сигурност на Летище Русе; 
Текущ ремонт на Писта за излитане и кацане; 
Текущ ремонт на пътнически терминал; 

Текущ ремонт на перона пред сградата; 

Текущ ремонт на писта за излитане и кацане; 

Текущ ремонт на пътеката за ролиране; 

Изработване на процедури за полети и организация на въздушното движение; 
Закупуване на необходимата самолетообслужваща техника; 

- Почистване на зоните на летателната писта и зоните, свободни от 
препятствия; 

- Изготвяне на необходимата документация за сертифициране на летището. 
По предварително пазарно проучване извършено от Община Русе към декември 2021 

г. посочените дейности, без в тях да се включват текущите ремонти и изготвяне на 
генералния план на летището са били с прогнозна стойност 2 665 000,00 лв. Изброените 
дейности могат да бъдат извършени от лице, притежаващо ограничено вещно право на 
ползване в имота. 
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Останалите дейности предвидени в представеното инвестиционно намерение могат и 
следва да бъдат извършени единствено от лице, притежаващо право на строеж в имота и то 
едва след приключване на устройственото планиране за имота, доколкото учредяването на 
право на строеж следва да бъде предшествано от изработването на Подробен устройствен 
план, респ. наличието на Генерален план на летището в съответствие с изискванията на чл. 
46, ал. 2 от ЗГВ. Учредяването на посоченото ограничено вещно право ще бъде предмет на 
бъдеща процедура и то при изпълнение на горепосочените условия. 

Данъчната оценка на правото на ползване на имота за срок от 10 години е в размер 
на 1 698 839,40 лв. 

Считам за целесъобразно на настоящия етап при условията на чл. 39, ал. 4 от Закона 
за общинската собственост да бъде учредено безвъзмездно право на ползване върку имота, 
представляващ Летище Русе, като договорът за учредяване на правото бъде сключен с 
тежест ползвателят със свои сили и средства да се снабди с удостоверение за 
експлоатационна годност на граждански летища по чл. 43, ал. 2, т. 3 от Закона за 
гражданското въздухоплаване (ЗГВ) в срок до 12 месеца от сключване на договор и в срок 
от 24 месеца, считано от сключване на договор да извърши следните дейности: 

Изработване на Генерален план за развитие на летището; 
Изработване и съгласуване на специализиран Подробен устройствен план; 
Текущ ремонт на съществуваща периметрова ограда и привеждането и в 

съответствие с изискванията за авиационна сигурност и безопасност; 

Изграждане на система за видеонаблюдение; 
Изработване на нов акт за основните технически и експлоатационни 

характеристики на Летище Русе; 

Изработване на ръководство за управление и експлоатация на Летище Русе; 
Изработване на ръководства за лицензионните дейности на бъдещия наземен 

оператор; 

Изработване на Програма за сигурност на Летище Русе; 
Текущ ремонт на Писта за излитане и кацане; 
Текущ ремонт на пътнически терминал; 
Текущ ремонт на перона пред сградата; 
Текущ ремонт на писта за излитане и кацане; 
Текущ ремонт на пътеката за ролиране; 

Изработване на процедури за полети и организация на въздушното движение; 
Закупуване на необходимата самолетообслужваща техника; 
Почистване на зоните на летателната писта и зоните, свободни от 

препятствия. 

Въпросът за възстановяване на rьрговските пътнически полети на Летище Русе е от 
широк обществен интерес за местното население, като е от изключителна важност да бъдат 
предприети своевременно действия по разрешаване на въпроса за неговото ползване. 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 2, т. 3 от Правилника за 
организацията и дейносrга на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействие 
му с общинската администрация, предлатам на Общинския съвет да вземе следното 

РЕШЕИИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и 
ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на 
Общински съвет - Русе, Общински съвет - Русе реши: 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване безвъзмездно право на ползване върху 
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 
84049.87.164 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-
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18-7/06.03.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият със площ от 1 762 073 кв.м., 
с начин на трайно ползване: „за друг поземлен имот за движение и транспорт", ведно с 
изградените в него 25 бр. сгради, подробно описани в АЧОС №7448 от 24.06.2015 г., вписан 
под №31, том XXII, Н.Д.4271, вх. рег. №8434/03.07.2015 г. по описа на Службата по 
вписвания — Русе, на „ЕЪРПОРТ РУСЕ" ООД с ЕИК: 207216344, за срок от 10 (десет) 
години, който имот, ведно с построените в него сгради да се използва като гражданско 
летище по смисъла на 3акона за гражданското въздухоплаване. 

2. Дружеството „ЕЪРПОРТ РУСЕ" ООД се задължава със свои сили и 
средства да се снабди с удостоверение за експлоатационна годност на граждански 
летища по чл. 43, ал. 2, т. 3 от 3акона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) в срок до 
12 месеца от сключване на договор и в срок от 24 месеца, считано от сключване на 
договор да извърши следните дейности: 

Изработване на Генерален план за развитие на летището; 
Изработване и съгласуване на специализиран Подробен устройствен план; 
Текущ ремонт на съществуваща периметрова ограда и привеждането и в 

съответствие с изискванията за авиационна сигурност и безопасност; 
- Изграждане на система за видеонаблюдение; 

Изработване на нов акт за основните технически и експлоатационни 
характеристики на Летище Русе; 

Изработване на ръководство за управление и експлоатадия на Летище Русе; 
Изработване на ръководства за лицензионните дейности на бъдещия наземен 

оператор; 
Изработване на Програма за сигурност на Летище Русе; 
Текущ ремонт на Писта за излитане и кацане; 
Текущ ремонт на пътнически терминал; 
Текущ ремонт на перона пред сградата; 
Текущ ремонт на писта за излитане и кацане; 
Текущ ремонт на пътеката за ролиране; 
Изработване на процедури за полети и организация на въздушното движение; 
Закупуване на необходимата самолетообслужваща техника; 
Почистване на зоните на летателната писта и зоните, свободни от 

препятствия. 
3. При неизпълнение на дейностите по т. 2 в определените срокове Общината 

има право да прекрати договора за учредяване на право на ползване, като всички 
извършени подобрения остават в нейна собственост без същата да дължи обезщетение. 

4. Настоящото Решение отменя т. 4 от Решение № 1331, прието с Протокол № 
48/26.03.2015 г. на Общински съвет — Русе. 

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет — Русе пред 
Административен съд — Русе в 14-дневен срок от оповестяването му. 

Приложения: 1. Копие на АЧОС №7448/24.06.2015 г.; 
2. Копие на скица 15-608697-06-06-2022 г.; 
3. Удостоверение за данъчна оценка; 
4. Инвестиционно намерение 30-13350-1ф$.12.2022 г. 
5. Писмо с изх. № 04-62-14/ 16.11.2021 г. 
6. Писмо с вх. № 30-13350-1#1/19.01.20 

ВИОСИТЕЛ 
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(J [~L
ПЕИЧО МИЛКОВ 
Кмет на Община Русе 
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1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ 24.06.2015 год.

2. ПРАВНО ОСКОВАНИЕ 

• 

Чл.56, ал.1 и чл.2, ал.1, т.7 от 3акона за 
общинската собственост, във връзка с чл.54 от 
3акона за държавната собственост, Решение 
№827/19.12.2014 год. на Министерски съвет и 
Договор №96-00-8/23.01.2015 год. на Областния 
управител на област Русе. 

З. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА ЗАСТРОЕК ПОЗЕМЛЕИ ИМОТ с 
идентификатор 84049.87.164 (осемдесет и 
четири хиляди и четиридесет и девет, точка, 
осемдесет и седем, точка, сто шестдесет и 
четири) по кадастралната карта и кадастралните 
продължава в sабележки 

4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА 
ИМОТА 

област Русе, община Иваново, с. Щръклево, 
поземлен имот с идентификатор 84049.87.164 

5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА Поземлени имоти: №84049.165.50, 
№84049.165.51, №84049.165.28, №84049.165.47, 
№84049.165.46, №84049.165.26, №84049.165.25, 
продължава в забележки 

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

4 505 036,70 лева (четири милиона петстотин и 
пет хиляди и тридесет и шест лева и седемдесет 
стотинки). 

з 



7. СЪСОБСТВЕНИЦИ 

8. НОМЕР И ДАТА НА СЪСТАВЕНИ 
ПО - РАИО АКТОВЕ 

няма 

няма 

~ 
9. ПРЕДОСТАВЕИИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕИИЕ: 
Имотьт сг управлява от Кмгта на Община Русг, на основаниг чл.12, ал.5 от Закона за 
общинската собствгност. 

10. АКТОСЪСТАВИТЕЛ: 
Вгнцеслав Димитров Йонков - главгн гкспгрт в отдгл „Обшинска собствгност" 

(Подпис) 

11. ЗАБЕЛЕЖКИ 
Към графа З. вид И опислнИЕ Ил имотл: 
рггистри на с. Щръклево, община Иваново, област Русг, с площ 1 762 073 кв.м. (гдин милион 
седгмстотин шестдесгт и две хиляди и седгмдесгт и три квадратни метра), с начин на трайно 
ползване: за друг поземлен имот за движгниг и транспорт, загдно с изградгните в него: 
1. Сграда с идентификатор 84049.87.164.1 (осемдесет и четири хиляди и чгтиридгсгт и 
девгт, точка, осгмдесгт и седгм, точка, сто шгстдгсгт и четири, точка, гдно) - гдногтажна, 
монолитна, със застрогна площ 226 кв.м. (двгста двадгсгт и шгст квадратни метра), с 
пргдназначгниг: сграда на транспорта, построгна 1980 год. 
2. Сграда с идентификатор 84049.87.164.2 (осгмдгсгт и четири хиляди и четиридесгт и 
девгт, точка, осгмдгсгт и сгдем, точка, сто шгстдесет и четири, точка, двг) - гдногтажна, 
монолитна, със застроена площ 769 кв.м. (сгдгмстотин шгстдесгт и дгвет квадратни метра), с 
пргдназначгниг: сграда на транспорта, построгна 1980 год. 
З. Сграда с идентификатор 84049.87.164.3 (осгмдгсгт и четири хиляди и чгтиридгсгт и 
дгвгт, точка, осемдгсгт и седем, точка, сто шгстдгсгт и четири, точка, три) - тригтажна, 
монолитна, със застроена гfлощ 223 кв.м. (двгста двадгсгт и три квадратни метра), с 
пргдназначение: сграда на транспорта, построгна 1972 год. 
4. Сграда с идентификатор 84049.87.164.4 (осгмдгсет и четири хиляди и чгтиридесгт и 
девгт, точка, осемдесгт и сгдгм, точка, сто шгстдгсгт и четири, точка, четири) - гдногтажна, 
монолитна, със застроена площ 715 кв.м. (седгмстотин и пгтнадгсгт квадратни метра), с 
предназначениг: сграда на транспорта, построгна 1976 год. 
5. Сграда с идентификатор 84049.87.164.5 (осемдгсет и четири хиляди и чгтиридгсгт и 
дгвгт, точка, осгмдгсгт и сгдгм, точка, сто шгстдгсгт и четири, точка, пгт) - гдноетажна, 
монолитна, със застроена площ 39 кв.м. (тридгсгт и дгвгт квадратни метра), с 
предназначгниг: сграда на транспорта, построгна 1980 год. 
6. Сграда с идентификатор 84049.87.164.6 (осгмдгсгт и четири хиляди и чгтиридгсгт и 
дгвгт, точка, осгмдесгт и сгдгм, точка, сто шгстдесгт и четири, точка, шгст) - гдногтажна, 
монолитна, със застроена площ 244 кв.м. (двгста четиридгсет и четири квадратни метра), с 
пргдназначгние: сграда на транспорта, построгна 1973 год. 
7. Сграда с идентификатор 84049.87.164.7 (осгмдгсгт и четири хиляди и чгтиридгсгт и 
дгвгт, точка, осгмдгсгт и сгдем, точка, сто шгстдгсгт и четири, точка, сгдгм) - гдногтажна, 
монолитна, със застроена площ 24 кв.м. (двадесгт и четири квадратни метра), с 
пргдназначение: сграда на транспорта, построгна 1971 год. 
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8. Сграда с идентификатор 84049.87.164.8 (осемдесет и четири хиляди и четиридесет и 
девет, точка, осемдесет и седем, точка, сто шестдесет и четири, точка, осем) - едноетажна, 
монолитна, със застроена площ 8 кв.м. (осем квадратни метра), с предназначение: сграда на 
транспорта, построена 1982 год. 
. Сграда с идентификатор 84049.87.164.9 (осемдесет и четири хиляди и четиридесет и 

~ іевет, точка, осемдесет и седем, точка, сто шестдесет и четири, точка, девет) - едноетажна, 
' онолитна, със застроена площ 46 кв.м. (четиридесет и шест квадратни метра), с 

редназначение: сграда на транспорта, построена 1975 год. 
10. Сграда с идентификатор 84049.87.164.10 (осемдесет и четири хиляди и четиридесет и 
девет, точка, осемдесет и седем, точка, сто шестдесет и четири, точка, десет) - едноетажна, 
монолитна, със застроена площ 8 кв.м. (осем квадратни метра), с предназначение: сграда на 
транспорта, построена 1975 год. 
11. Сграда с идентификатор 84049.87.164.11 (осемдесет и четири хиляди и четиридесет и 
девет, точка, осемдесет и седем, точка, сто шестдесет и четири, точка, единадесет) - 
едноетажна, монолитна, със застроена площ 8 кв.м. (осем квадратни метра), с 

' предназначение: сграда на транспорта, построена 1975 год. 
12. Сграда с идентификатор 84049.87.164.12 (осемдесет и четири хиляди и четиридесет и 
девет, точка, осемдесет и седем, точка, сто шестдесет и четири, точка, дванадесет) - 
едноетажна, монолитна, със застроена площ 17 кв.м. (седемнадесет квадратни метра), с 
предназначение: сграда на транспорта, построена 1980 год. 
13. Сграда с идентификатор 84049.87.164.13 (осемдесет и четири хиляди и четиридесет и 
девет, точка, осемдесет и седем, точка, сто шестдесет и четири, точка, тринадесет) - 
едноетажна, монолитна, със застроена площ 8 кв.м. (осем квадратни метра), с 
предназначение: сграда на транспорта, построена 1975 год. 
14. Сграда с идентификатор 84049.87.164.14 (осемдесет и четири хиляди и четиридесет и 
девет, точка, осемдесет и седем, точка, сто шестдесет и четири, точка, четиринадесет) - 
едноетажна, монолитна, със застроена площ 8 кв.м. (осем квадратни метра), с 
предназначение: сграда на транспорта, построена 1975 год. 

15. Сграда с идентификатор 84049.87.164.15 (осемдесет и четири хиляди и четиридесет и 
девет, точка, осемдесет и седем, точка, сто шестдесет и четири, точка, петнадесет) - 

' двуетажна, монолитна, със застроена площ 36 кв.м. (тридесет и шест квадратни метра), с 
предназначение: сграда на транспорта, построена 1973 год. 

16. Сграда с идентификатор 84049.87.164.16 (осемдесет и четири хиляди и четиридесет и 

девет, точка, осемдесет и седем, точка, сто шестдесет и четири, точка, шестнадесет) - 

\~ едноетажна, монолитна, със застроена площ 8 кв.м. (осем квадратни метра), с 

предназначение: сграда на транспорта, построена 1975 год. 

17. Сграда с идентификатор 84049.87.164.17 (осемдесет и четири хиляди и четиридесет и 

девет, точка, осемдесет и седем, точка, сто шестдесет и четири, точка, седемнадесет)

едноетажна, монолитна, със застроена площ 265 кв.м. (двеста шестдесет и пет квадратни .:. 
метра), с предназначение: сграда на транспорта, построена 1973 год. 

i 

18. Сграда с идентификатор 84049.87.164.18 (осемдесет и четири хиляди и четиридесет tt 
девет, точка, осемдесет и седем, точка, сто шестдесет и четири, точка, осемнадесет) - 
едноетажна, монолитна, със застроена площ 59 кв.м. (петдесет и девет квадратни метра); с 

предназначение: сграда на транспорта, построена 1984 год. 

19. Сграда с идентификатор 84049.87.164.19 (осемдесет и четири хиляди и четиридесет и 

девет, точка, осемдесет и седем, точка, сто шестдесет и четири, точка, деветнадесет) - 
едноетажна, монолитна, със застроена площ 160 кв.м. (сто и шестдесет квадратни метра), с 
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предназначение: сграда на транспорта, построена 1968 год. 
20. Сграда с идентификатор 84049.87.164.20 (осемдесет и четири хиляди и четиридесет и 
девет, точка, осемдесет и седем, точка, сто шестдесет и четири, точка, двадесет) - едноетажна, 
монолитна, със застроена площ 2 кв.м. (два квадратни метра), с предназначение: сграда на 
транспорта, построена 1975 год. 
21. Сграда с идентификатор 84049.87.164.21 (осемдесет и четири хиляди и четиридесет и 
девет, точка, осемдесет и седем, точка, сто шестдесет и четири, точка, двадесет и едно) - 
едноетажна, монолитна, със застроена площ 16 кв.м. (шестнадесет квадратни метра), с 
предназначение: сграда на транспорта, построена 1975 год. 
22. Сграда с идентификатор 84049.87.164.22 (осемдесет и четири хиляди и четиридесет и 
девет, точка, осемдесет и седем, точка, сто шестдесет и четири, точка, двадесет и две) - 
едноетажна, монолитна, със застроена площ 28 кв.м. (двадесет и осем квадратни метра), с 
предназначение: сграда на транспорта, построена 1973 год. 
23. Сграда с идентификатор 84049.87.164.23 (осемдесет и четири хиляди и четиридесет и 
девет, точка, осемдесет и седем, точка, сто шестдесет и четири, точка, двадесет и три) - 
едноетажна, монолитна, със застроена площ 2 кв.м. (два квадратни метра), с предназначение: 
сграда на транспорта, построена 1973 год. 
24. Сграда с идентификатор 84049.87.164.24 (осемдесет и четири хиляди и четиридесет и 
девет, точка, осемдесет и седем, точка, сто шестдесет и четири, точка, двадесет и четири) - 
едноетажна, монолитна, със застроена площ 84 кв.м. (осем и четири квадратни метра), с 
предназначение: ¢града на транспорта, построена 1968 год. 
25. Сграда с идентификатор 84049.87.164.25 (осемдесет и четири хиляди и четиридесет и 
девет, точка, осемдесет и седем, точка, сто шестдесет и четири, точка, двадесет и пет) - 
триетажна, монолитна, със застроена площ 22 кв.м. (двадесет и два квадратни метра), с 
предназначение: сграда на транслорта, построена 1972 год. 

Към графа 5. гРлници нл имотл: 
№84049.165.35, №84049.165.54, №84049.159.4, №84049.164.18, №84049.0.274, №84049.0.275, 
№84049.88.103, №84049.88.75, №84049.88.43, №84049.88.51, №84049.88.50, №84049.88.49, 
№84049.88.48, №84049.88.47, №84049.88.46, №84049.88.45, №84049.0.75, №84049.88.44, 
№84049.88.189, №84049.88.187, №84049.0.80, №84049.88.27, №84049.88.26, №84049.88.17, 
№84049.88.186, №84049.88.219, №84049.88.14, №84049.0.83, №84049.88.216, №84049.0.81, 
№84049.88.12, №84049.88.9, №84049.88.8, №84049.88.196, №84049.88.1 1, №84049.88.5, 
№84049.88.7, №84049.87.146, №84049.159.9, №84049.159.1, №84049.159.18, №84049.159.17, 
№84049.159.1 6, №84049.159.3, №84049.159.2, №84049.159.44, №84049.159.29. 

За имота има съставени АПДС №4124/17.05.2007 год., АПДС №4735/11.06.2010 год., АПДС 
11~36/11.06.2010 год. иАПДС №4737/1 1.06.2010 год. 

r ЗАБЕЛЕ
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А: Съгдасно Решение №1331 прието с протокол №48/26.03.2015 год. на 
т- Русе, поземлен имот с идентификатор 84049.87.164 по кадастралната 

регистри на с. Щръклево общ. Ива.ново, с площ 1 762 073 кв.м., 
в него 25 б•оя сг,ради, п мет на АЧОС №7448ј4.06.2015 год., се 
~~i3 • ►'°'~ ~ „'; a~ŭk . - ~' Усе"• 

10.07.2015 год. 
Гл. експерт в отдел  КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ: 

(Венцеслав Йонков) (Пламен Сто 



стр. s къΡм А чос No744в/га.об.гоl5 т. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Във връзка с преобразуването на Кадастралната карта от Координатна система БГС 

2005 в Координатна система ККС 2005 и скица №15-871559-23.09.2020 г. на СГКК — град 
Русе в РАЗДЕЛ 3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА се прави следното изменение: 
вместо ,,.. .с площ 1 762 073 кв.м. (един милион седемстотин шестдесет и две хиляди и 
седемдесет и три квадратни метра) ... , да се чете ,,.. .с площ 1 762 392 кв.м. (един 
милион седемстотин шестдесет и две хиляди триста деветдесет и два квадратни метра) ... . 

24.09.2020 
Съставил, 
Севги Хебйбова 
Главен експерт от л ОбС3 

а 

ЕНЧ ; И о$, 
Кмет t~a ббтцитiяl?ус . . ~ 

., 



ОБЛАСТ РУСЕ 
ОБЩИНА ИВАНОВО 

7088 с.ИВАНОВО ул.ОЛИМПИЙСКА N: 75 

Изх. № 6805000082 / 19.01.2023 г. 

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

kiастоящото удостоверение се издава на основание чл. 3 от Приложение № 2 към 3МДТ и чл. 
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 парт 
№ 6805F5453, находящ се в 7078 с.ЩРЪКЛЕВО , планоснимачен номер 84049.87.164 от 
квартал  , УПИ парцел   одобрен през г., идентификатор на поземления имот  
Данъчната оценка на правото на ползване върху: 

обект площ, 
кв.м. 

мазе, 
кв.м. 

таван, ид.части ДО за 
кв.м. собственика 

ДО за 
обект, 

3емя 1 762 392,0 1/1 1 654 449,00 1 654 4 
идентификатор:  0 

Други нежилищни обекти , ет. 1 226,00 1/1 2 238,20 2 2: 
идентификатор: 84049.87.164.1 

Други нежилищни обекти , ет. 1 
идентификатор: 84049.87.164.2 

769,00 1/1 7 615,80 7 6 

Други нежилищни обекти , ет. 1, 
идентификатор: 84049.87.164.3 

223,00 1/1 3 868,20 3 8~ 

Други нежилищни обекти 715,00 715,00 1/1 19 844,10 19 8 
АЕРОГАРА, ет. 1 
идентификатор: 84049.87.164.4 
Други нежилищни обекти , ет. 1 

идентификатор: 84049.87.164.5 
39,00 1/1 386,20 3 

Други нежилищни обекти , ет. 1 
идентификатор: 84049.87.164.6 

244,00 1/1 2 416,50 2 4 

Други нежилищни обекти , ет. 1 
идентификатор: 84049.87.164.7 

24,00 1/1 237,70 2 

Други нежилищни обекти , ет. 1 
идентификатор: 84049.87.164.8 

8,00 1/1 79,20 

Други нежилищни обекти , ет. 1 
идентификатор: 84049.87.164.9 

46,00 1/1 455,60 4 

Други нежилищни обекти , ет. 1 
идентификатор: 84049.87.164.10 

8,00 1/1 79,20 

Други нежилищни обекти , ет. 1 
идентификатор: 84049.87.164.11 

8,00 1/1 79,20 

Други нежилищни обекти 17,00 1/1 168,40 1 



tТАЛНА БАРАКА, ет. 1 
здентификатОр: 84049.87.164.12 
Други нежилищни обекти , ет. 1 8,00 1/1 79,20 79,20 

идентификатор: 84049.87.164.13 
Други нежилищни обекти , ет. 1 8,00 1/1 79,20 79,20 

идентификатор: 84049.87.164.14 
Други нежилищни обекти , ет. 2 36,00 1/1 356,50 356,50 

идентификатор: 84049.87.164.15 
Други нежилищни обекти , ет. 1 8,00 1/1 79,20 79,20 

идентификатор: 84049.87.164.16 
Други нежилищни обекти , ет. 1 265,00 1/1 2 624,50 2 624,50 

идентификатор: 84049.87.164.17 
Други нежилищни обекти , ет. 1 59,00 1/1 593,70 593,70 

идентификатор: 84049.87.164.18 
Други нежилищни обекти , ет. 1 160,00 1/1 1 584,60 1 584,60 

идентификатор: 84049.87.164.19 
Други нежилищни обекти , ет. 1 2,00 1/1 19,80 19,80 

идентификатор: 84049.87.164.20 
Други нежилищни обекти , ет. 1 16,00 1/1 158,50 158,50 

идентификатор: 84049.87.164.21 
Други нежилищни обекти , ет. 1 28,00 1/1 277,30 277,30 

идентификатор: 84049.87.164.22 
Други нежилищни обекти , ет. 1 2,00 1/1 19,80 19,80 

идентификатор: 84049.87.164.23 
Други нежилищни обекти , ет. 1 84,00 1/1 831,90 831,90 

идентификатор: 84049.87.164.24 
Други нежилищни обекти , ет. 3 22,00 1/1 217,90 217,90 

идентификатор: 84049.87.164.25 
за срОк 10 г., считано от 15.02.2023 г. върху горе0писания имот е: за Оценяванот0 вещно прав0 
върху целия имОт 1698839.40 лв. словОм 

ЕДИн мИЛИОн ШЕСТСтОтИн ДЕВЕТДЕСЕт И ОСЕм ХИЛЯДИ ОСЕМСТОТИн тРИДЕСЕт И ДЕВЕт ЛВ. И 40 Ст. 

за собственика е: 1698839.40 лв. слОвом 
ЕДИн мИЛИОн ШЕСТСтОтИн ДЕВЕТДЕСЕт И ОСЕм ХИЛЯДИ ОСЕМСТОТИн тРИДЕСЕт И ДЕВЕт Лв. И 40 Ст. 

данъчната оценка за пОлзвателvtте на: 
Обект ст0йнОст 

Други нежилищни обекти 2 238,20 
идентификатор: 84049.87.164.1 
Други нежилищни обекти ` 79,20 
идентификатор: 84049.87.164.10 
Други нежилищни обекти 79,20 
идентификатор: 84049.87.164.11 
Други нежилищни обекти МЕТАЛНА БАРАКА 168,40 
идентификатор: 84049.87.164.12 
Други нежилищни обекти 79,20 
идентификатор: 84049.87.164.13 
Други нежилищни обекти 79,20 
идентификатор: 84049.87.164.14 
Други нежилищни обекти 356,50 
идентификатор: 84049.87.164.15 
Други нежилищни обекти 79,20 
идентификатор: 84049.87.164.16 
Други нежилищни обекти 2 624,50 
идентификатор: 84049.87.164.17 
Други нежилищни обекти 593,70 
идентификатор: 84049.87.164.18 
Други нежилищни обекти 1 584,60 
идентификатор: 84049.87.164.19 
Други нежилищни обекти 7 615,80 
идентификатор: 84049.87.164.2 
Други нежилищни обекти 19,80 
идентификатор: 84049.87.164.20 
Други нежилищни Обек.ти 158,50 
идентификатор: 84049.87.164.21 



/ други нежилищни обекти 
, ~пдентификатор: 84049.87.164.22 

Други нежилищни обекти 
идентификатор: 84049.87.164.23 
Други нежилищни обекти 
идентификатор: 84049.87.164.24 
Други нежилищни обекти 
идентификатор: 84049.87.164.25 
Други нежилищни обекти 
идентификатор: 84049.87.164.3 
Други нежилищни обекти АЕРОГАРА 
идентификатор: 84049.87.164.4 
Други нежилищни обекти 
идентификатор: 84049.87.164.5 
Други нежилищни обекти 
идентификатор: 84049.87.164.6 
Други нежилищни обекти 
идентификатор: 84049.87.164.7 
Други нежилищни обекти 
идентификатор: 84049.87.164.8 
Други нежилищни обекти 
идентификатор: 84049.87.164.9 
3емя 
идентификатор:  
е: 

277,30 

19,80 

831,90 

217,90 

3 868,20 

19 844,10 

386,20 

2 416,50 

237,70 

79,20 

455,60 

1 654 449,00 

1698839.40 лв. 
ЕДИн мИЛИОн шЕСТСТОТИн ДЕВЕТДЕСЕт И ОСЕм хИЛЯДИ ОСЕМСТОТИн тРИДЕСЕт И ДЕВЕт Лв. И 40 Ст. 

Данни за ползвателя: ЕИН: 207216344, Име, фамилия: ЕЪРПОРТ РУСЕ ООД 

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 
ОП "ПАРКСТРОЙ-РУСЕ" ОФ - ползвател 00053063203 Няма непОгасени задължения 

40 

Удостоверението за данъчна оценка е валидно д0 30.06.2023 г. 
Прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти или наследственt 
права, включващи недвижими имоти, включванет0 на недвижими имоти или вещни права върг 
недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търгОвски дружества, вписванет0 ні 
ипОтека или осОбен залОг се допуска, ак0 прехвърлителят, съОтветн0 учредителят, ипОтекарния 
длъжник или залогОдателят представи декларация, че няма непОгасени, пОдлежащи ні 
принудително изпълнение публични държавни и Общински задължения (чл, 264, ал. 1 ДОПК; 
Наст0ящот0 се издава п0 искане Вх. № 6805000082/19 1.2023 г., за да пОслужи пред ПР 
НОБХОДИМОСТ  ~ 
удОстоверениет0 се издава п0 данни на ОБЩИНА ИВАНОВф;"а туалми към 19.01.2023 г. 

ПОдпие? 
t ИздаТ,

~ 

ДОРОВА МИРЧЕВА 



До _, - _ ~._._ 
Г-ЖА ДАННЕЛА вЕ3НЕВА i~0 ~ ~~_ ,І у 
МИНИСТЪР НА НКОНОМИКА7 А

~б,Гдw~f~ 

ОтSоево: искане на фининсvва подкрепа зи приве•жданr на гемище Pvce s 
експл0амациvнни гоаносм 

Уважаема г-жо Министьр, 

В рамките на последннте месеци, няколко пъти Ви сигна_пизирах за проблемнте 

на яе•nиtue Русе, евързани с привсждането му в екеплоатационна roдност. Самото ле•пiще 

е ключово за град Русе и катл местопопожение и като логистична възмажност за грапа и 

регхона. То има потенциала да се превърне в пвигател на икояомическото развитие на 

Община Русе и на съседните ºбцtини. Погледнаrго !калко по-ма►пабно, едяя такава 

авфраструктура гце намали рсгионалняя дисбаланс в стопанското развйтие на страната 

н цiе подобрн транспоgтната свързаност в Северна Бълrарня. 

В тазя врьзкs,bах искал да се объркаотново към Вас за осиryряване на финансова 
подкрепа за възсrаяовяване и подобряваке ыа експлоагапнонната годност на летнцде Русе 

и съпътствапtата го ннфраструктура, c цат подобряване на интермодаТгната свързаност 

на гра,.~[а, съчеrавагца в себе ся сухопътен, железапътен, воден и въздvшен транспорт. 

Необходимкте -нптнимални финаксови средства са съгласна приложената план- 

смб?R3 : 

1.ЛОЛОСА — обпzа дъlжина 1800м. 
- подравняване и фугиране - обшо 1 500 000 лв. 

2.ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СИГУУНОСТТА 

- скенери рапцсн 

- ръчни скенери 

- скенери за багаж 

- LCD дяеплеи, IT оборудване, камери общо 550 000 лв. 

З.ЛИЦВНЗИРАНЕ - 15 000 лв. 

4.МЕТЕОРОЛОГИЧНА АВТОМАТИЧНА СТАНЦИЯ - 200 000 лв. 

5. ОГРАДА 400 000 лв. 
ОБLЦО: 2 b65 (ЮО лв. 

Необходнмата с,vма е непосилна за бю 'ета на Обшина Русе и затова, моля за сьдействие 
от Ваша cip- а да осиryрите необхо: 

лgт.,псов 
Кмет на Обrцина Русе 

ни финансови средства. 

t~.!'•t,ij _ 

бwьвария, 7000 Русе, пл. ~C8pбpga" 6; Oakc; +359 82 83 44 13, е-mai{: mayoг@ruse-bg.eu; www.ruse-bg.eu 
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Г—Н ПЕНЧО МИЛКОВ 
КМЕТ НА О6ЩИНА РУСЕ 

щРдплдн ЕООД 
STRAPLAN GmbH 

AVIATION CONBULTINC 
цRРORT EN6IMEERlИб 

PLANNING. DlSiON АИО OFVELOPMlИТ 

` 

ОhЩi-rнА ]РvcЕ 
` Региг: рациоисн и декс и дата 

Относно: 1Лнвестиционно намерение за доизграждане и сертифициране на 
летище Русе и лревръщането му в модерно регионално летище. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛКОВ, 

Nарастващото значение на авиацията е осезаемо доказателство за 
икономически растеж, нарастващ туризъм, засилена тьрговия и бизнес инвестиции. 
Развитието на регионални летища е необходим процес, обезпечаващ с 
допълнителни транспортни връзки и работни места, като ползите са не само за 
региона, а за цялата държава. Летищната инфраструктура е важна част от общата 
транспортна инфраструктура на всяка една държава и възможност за бързо и 
безопасно движение на хора и стоки. 

СТРОЙПРОЕКТ ЕООД и ЩРАПЛАН ЕООД, като компании част от авиационния 
сектар, разбираме добре потенциала и необходимостта от развитието на модерна 
летищна инфраструктура на територията на област Русе. Запазената 
инфраструктура на летище Русе е мнаго добра основа върху която да обединим 
силите, опита, натрупаните знания и възмажнtзстите си и да изградим едно модерно 
регионално летище, което да върне Русе отново на международната авиационна 
карта. 

„СТРОЙПРОЕКТ' ЕООД е българска компания основана през 1992 г., и е 
сертифициран авиационен оператор с валидно САО №SG.SPO.N-32, притежаващ 
собствени самалети и авиационен персонал. От 2020 г., компанията участва активно 
в няколко програми за въздействие на времето чрез самолетен способ (борба с 
градушките и предизвикване на валежи). Стройпроект ЕООД е единственият 
български производител на системи за въздействие на времето, включително 
системи за защита от градушка и увеличаване на валежите. Компанията притежава 
праизводствени мощности в България и Аржентина. 

„ЩРАПЛАН"' ЕООД е българска компания основана през 2008 година. 
Основната дейност на компанията е свързана с управление и консултиране на 
проекти в гражданската и военната авиация, както и комплексно проектиране в 
обласгга на летищата и летищната инфраструктура, изготвяне и актуализация на 
летищни генерални планове, изработване на схеми и процедури за полети на 
граждански въздухоплавателни средства. 

Дружествата СТРОЙПРОЕКТ ЕООД и ЩРАПЛАН ЕООД имат инвестиционна 
инициатива, която предвижда възстановяване на дейността и развитие на нов тип 

регионално летище върху Поземлен имот 84049.87.164, собственост на община 

с, 1 
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Русе. Нашето желание е да създадем възможност летище Русе да бъде използвано 
за обслужване на граждански полети на авиацията с общо предназначение и в 
последствие за провеждане на полети за превоз на пътници и товари. 

Инвестиционното предложение ще задоволи потребностите от въздушен 
транспсзрт за обслужване на местното население и гостите на област Русе. Със 
създаването на условия за бърз въздушен достьп до Русе ще се привлекат туристи 
(индивидуални или на малки групи), които ще ползват летищните услуги, а също 
така и гости със собствени или наети самолети. Инвестиционното предложение 
включва възможност за използване на вече сьществуваща материална база, при 
което ще създаде допълнителна заетост в района на Русе. Създаването на летищен 
оператор на летището ще осигури ползи за общинската икономика. 

3а реализацията на инвестиционните намерения за развитие на летище Русе, 
СТРОЙПРОЕКТ ЕООД и ЩРАПЛАН ЕООД планират да създадат проектно дружество 
(5PV) с равно разпределен между двете компании капитал. 

КОНЦЕПЦИЯ - ЛЕТИЩЕ РУСЕ 

След направени от насзадълбочени предварителни проучвания,изготвихме 
Концепция за развитие на летище Русе. Концепцията ни включва три етапа на 
реализация на инвестиции и постепенно надграждане на летищната инфраструктура 
съобразено с нуждите на ползвателите. 

Стр. 2/7 
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+ Изработване и предлагане за одобряване на Генерален план от експертен 

съвет на Министерство на транспорта и съобщенията, както и екологична 

оценка за летище Русе. 

+ Изграждане на периметрова ограда, периметров път и система за 

видеонаблюдение, съгласно изискванията за авиационна сигурност и 

безопасност. 

+ Ремонт и реконструкция на Писта за излитане и кацане в съответствие с 

категория „ЗС" на ИКАО и размери 1799м дължина, ЗОм ширина и 

оразмерителен самолет ATR 72-б00. 

+ Изграждане на хангари за съхранение на б бр. въздухоплавателни средства 

и извършване на техническо nбслужване. 

+ Ремонт и реконструкция на пътнически терминал и привеждането му в 

съответствие с изискванията за авиационна сигурност и обслужване на 

пЪТниЦи. 

+ Ремонт и реконструкция на перона пред сградата на пътническия терминал. 

+ Изграждане на нова аеронавигацианна светлина система. 

+ Изработване на процедури за полети и организация на въздушното 

движение. 

+ Ремонт и реконструкция на склад за горива (ГСМ). 

+ Изграждане на карга терминал. 

+ Изграждане на необходимата инфраструктура за операции с Безпилотни 

летателни средстза. 

+ Закупуване на необходимата техника за проверка на пътници, багажи и 

товари. 

C~ip. 3 ! 7 
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+ 3акупуване на необходимата самолетообслужваща техника 

+ Изгатвяне на необходимата документация за сертифициране на летище 

Русе (ръководства за управление и програми за сигурност) 

+ Сертифициране на летище Русе. 

В началото на първия етап на развитието на летището основния фокус ще 

бъде изготвянето на необходимата документация за лицензиране на летище Русе. 

Изгnтвянето и приемането на Генерален план ще даде ясни параметри на бъдещото 

развитие. Изготвянето на ръководствата за управление на летището и отделните 

дейности подлежащи на лицензиране, както и програмите за сигурност ще изградят 

системата за безопасно управление и ще направят възможно издаването на 

съответните лицензи от регулаторния арган. Успоредно с този процес, изпълнението 

на нормативните изисквания към Пистата за излитане и кацане (ПИК) са също 

толкова неабходими. Създаването на нова организация на въздушното движение 

(схеми и процедури за полети, летищно-полетно инфармационно обслужване - 
AFIS) ще направят летището достьпно за авиационните потребители. Изграждането 

на нова аеронавигационна светлинна система ще направи достьпно летище Русе 

през цялото денонощие. 

Обслужването на пътници на летище Русе е от изключителен обществен 

интерес. Този тип тьрговски вьздушен транспорт изисква период на подготовка на 

сградите и сьоръженията съгласно критериите за авиационна сигурност. В същото 
време персонала зает с тези дейности трябва да премине през съответните обучения 
и квалификации. Започвайки този подготвителен процес още в самото начало, 
нашето намерение е в този преходен период летище Русе да продължи да обслужва 
полетите на авиацията с общо предназначение и непрекъснато да увеличава 
видовете предлагани услуги и тяхното качества. 8 сьщия този период, изграждането 
на територията на летището на бази за поддръжка на въздухоплавателни средства 
ще започне да генерира нови работни места. Създаването на авиационни учебни 

центрове и/или привличането на съществуващи такива ще предложи нови 

възможности за реализация на хора от областrа. Безпилотните летателни средства 
навлизат с бързи темпове в различни сфери - логистика, въздушно наблюдение и 
др., което ги прави един нов и перспективен икономически клъстьр, генериращ 

допълнителна заетост на населението и създаващ нови видове услуги. Услуги като 
авиотаксита и отдаване на самолети под наем съща създават условия за 
подобряване на бизнес средата и мобилността в района. 

В първия етап предвиждаме оразмерителния самолет за летището да бъде 
ATR 72-600. Този регионален самолет, рдзпространен в СъСеДните ДЪржави и 

Европа, е подходящ за началния етап на rьрговските полетни операции на 

летището. След ремонт и необходима реконструкция на съществуващия пътнически 

терминал, капацитета му ще отговори за подобен тип самолет. Пистата за излитане 
и кацане с код 3С е достатъчна за безопасно извършване на полетите с ATR 72. 

Crp 4," 



а 
l 
l 
І 
l 
l 
l 

l 
l 
1 
1 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 

щРАплан Еоод 
STRAPI J►N GmbH 

AVIATION CONSULTING 
AIRVORT ENGINEERING 

PLANNIN6, DESIGN AND OEVELDPMEИT 

Съществуващия перон пред пътническия терминал, след извършване на съответните 

ремонти ще бъде готов за полетни операции с този тип самолет. 

II ЕТАП 

+ Ремонт и реконструкция на Писта за излитане и кацане в съответствие с 
категория „4С" на ИКАО и размери 2500м дължина, 45м ширина и 
оразмерителен самолет AIRBUS А320. 

+ Изграждане на хангари за техническо обслужване на 4 бр. 
въздухоплавателни средства тип AIRBUS А320 или BOING 737. 

+ Доизграждане на аеронавигационната светлина система. 

+ Изработване на нови процедури за полети и организация на въздушното 
движение, съгласно по-големия тип ВС. 

Във втория етап на развитието на летище Русе основният фокус ще бъде 

върху ремонта и реконструкцията на цялата писта за излитане и кацане (ПИК). 

Привеждането на ПИк съгласно класификацията на ИКАО в код 4С с размери 

дължина 2500м, ширина 45м и оразмерителен самолет AIRBUS А320 ще доведе до 

реализацията на нови възможности и разширяването на видовете полетни операции. 

При реконструкцията на ПИК ще бъде доизградена и аеронавигационната светлинна 

система, както и ще се направят необходимите допълнения в схемите и процедурите 

за полети и еъответно организацията на въздушнотtэ движение. 

В този период предвиждаме изграждането на един или два хангара за 

техническо обслужване на самолети от типа AIRBUS А320 или BOING 737. 

Втория етап ще даде солидната основа за изграждането на едно модерно 

регионално летище и привличането на все павече клиенти за летищните услуги, 

като в същото време успоредно ще се увеличава инвестиционния интерес към 

района на Русе. 

С'ip. 5 ? 7 
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III ЕТАП 

+ Изграждане на нов пътнически терминал с капацитет 500 пътници в 
часjпик. 

+ Изграждане на нова сграда и гаражи за самалетообслужваща техника, 
пажарна и др. 

+ Изграждане на нов перон с 4 бр. стоянки за пътнически ВС с разпереност 
на крилата до 3бм (от северната страна на ПИК). 

+ Изграждане на нов перон с 10 бр. стоянки за ВС с разпереност на крилата 
до Збм (от южната страна на ПИК). 

+ Изграждане на допълнителни хангари за техническо обслужване на 
въздухоплавателни средства тип AIRBUS А320 или BOING 737. 

Фокуса на третия етап в развитието на летище Русе ще бъде върху пътниците 

и въздушния тьрговски транспорт. Изграждането на нов, модерен пътнически 

терминал ще промени статута на летището и региона и ще ги превърне в желана 

дестинация. Изграждането на нов перон с 4 бр. стоянки за ВС код „С" от тип AIRBUS 
А320 или BOING 737 ще предостави капацитет за обслужване на пътници и 

самолети, доста-гьчен за много дълъг период от време. Изграждането на нова 

специализирана сграда за самолетообслужваща тгхника, пожарна и аварийно- 

спасителна дейност и персонала ще повиши нивото на безопасност и надеждност, 

което ще направи летище Русе желан и тьрсен партньор. В същото време 

изграждането на нов перон в южната част на летището за ВС за дългосрочно 

базиране или ВС за техническо обслужване, заедно с изграждането на нови хангари 

ще разширява все повече възмажностите и предлагането на услуги, рабатни места 

и перспектива за бизнеса в региона. 



~ 

1J1N ЩРАГIЛАН ЕО©д 
sтrглРLли GmbH 
AЧIATION CON5UL7ING 

ASRVдRт ENSINEERlNG 
PLA1iN3N&, DFSIflN AND DEYELOPMENT 

Нашата цел, желание и инвестиционно намерение е да създадем 
модерно реrионално летище в Русе, в съответствие с добрите практики на 
подобен тип летища, както и да изградим адекватна инфраструктура за 
въздухоплавателните средства. 

Създаването на добри условия в близост до rp. Русе за развитие на 
авиационни дейности ще доведе до редица предимства: 

* Повишаване на международния престиж гр. Русе. 

* Подобряване на свързаността и транспорта. 

* Финансово-икономически ползи за общината и бизнеса в региона. 

* Възможност за кариерно развитие в различни професии. 

* Промоция и достьпност до авиацията. 

Изразяваме нашата готовност, да Ви предоставим всякаква 
необходимз допълнителна информация или съдействие, относно 
инвестиционната инициатива за развитието на летище Русе. 

Приложения: 

1. Чертеж 01-00-001 - Концепция за развитие I Етап 

2. Чертеж 01-00-002 - Концепция за развитие II Етап 

З. Чертеж 01-00-003 - Концепция за развитие III Етап 

С уважение: 

~ 
Антони Търницов 

управител 

ЩРАпЛАн ЕООД 



до 
ПЕИЧО МИЛКОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ 

Относно: Инвестиционно намерение за стопанисване на Летище Русе 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИИ МИЛКОВ, 

Във връзка с инвестиционно намерение, подадено до Вас с вх. N° 30-13350- 
1/08.12.2022 г. за доизграждане и сертифициране на Летище Русе и превръщането му в 
модерно регионално летище, Ви уведомявам, че е създадено дружество „Еърпорт Русе" 
ООД с ЕИК 207216344, представлявано от Георги Димитров Налбантов, като 
поддържаме заявеното намерение за осъществяване на дейности във връзка с 
възстановяване на експлоатационната годност на Летище Русе. 

Собственици на „Еърпорт Русе" ООД са дружествата, подали инвестиционното 
намерение, а именно: „СТРОЙ ' ОЕКТ" ЕООД и ,,ЩРАПЛАН ЕООД. 
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С уважение, 

ГЕОРГИ ИАЛБАИТОВ 
Управител на „ Еърпорт Русе " ООД 
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР РУСЕ 
7000, Ул. "ЦЪРкОвнА нЕ3АВИСИМОСт" №18, ет.б. 082/872035; 822145, 

ruse@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903 

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-608697-06.06.2022 г: 

ПОземлен имОт с идентификатор 84049.87.164 

С. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, Одобрени със 3аповед РД-18-7/06.03.2007 г. ма ИЗПЪЛНИТЕЛЕн ДИРЕКТОР нА АГКК 
ПОследн0 изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо пОземления имОт е от 09.07.2018 г. 
Адрес на пОземления имОт: с. Щръклево 
ПлОщ: 1762392 кв. м 
Трайн0 предназначение на теритОрията: територия на транспорта 
начин на трайно пОлзване: 3а друг поземлен имот за движение и транспорт 

к00рдинатна система ккс2005 

м 1:15000 
Предишен идентификатОр: няма 
Номер по предхОден план:087164 
Съседи: 84049.165.36, 84049.165.70, 84049.165.54, 84049.165.236, 84049.164.236, 84049.164.71, 84049.159.127, 84049.164.14, 84049.164.15, 84049.164.237, 
84049.164.72, 84049.166.274, 84049.166.393, 84049.166.376, 84049.88.276, 84049.88.103, 84049.88.78, 84049.166.377, 84049.88.43, 84049.88.277, 84049.88.46, 
84049.88.45, 84049.88.44, 84049.88.187, 84049.88.275, 84049.88.269, 84049.88.27, 84049.88.26, 84049.88.230, 84049.88.228, 84049.88.17, 84049.88.186, 
84049.88.232, 84049.88.283, 84049.88.219, 84049.88.233, 84049.88.14, 84049.88.216, 84049.88.229, 84049.88.12, 84049.88.9, 84049.88.8, 84049.88.196, 
84049.88.11, 84049.88.5, 84049.88.7, 84049.88.231, 84049.57.270, 84049.87.146, 84049.159.9, 84049.159.1, 84049.159.46, 84049.159.18, 84049.159.17, 
84049.159.16, 84049.159.15, 84049.159.45, 84049.159.2, 84049.159.4, 84049.159.29, 84049.159.71, 84049.159.44, 84049.165.69 
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Сгради, които попадат върху имота 
1. Сграда 84049.87.164.1: застроена площ 226 кв. м, 6рой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
2. Сграда 84049.87.164.2: застроена площ 769 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
З. Сграда 84049.87.164.3: застроена площ 223 кв, м, брой етажи 3, предназначение: Сграда на транспорта 
4. Сграда 84049.87.164.4: застроена площ 715 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
5. Сграда 84049.87.164.5: застроена площ 39 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
6. Сграда 84049.87.164.6: застроена площ 244 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
7. Сграда 84049.87.164.7: застроена площ 24 кв, м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
8. Сграда 84049.87.164.8: застроена площ 8 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
9. Сграда 84049.87.164.9: застроена площ 46 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
10. Сграда 84049.87.164.10: застроена площ 8 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
11. Сграда 84049.87.164.11: застроена площ 8 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
12. Сграда 84049.87.164.12: застроена площ 17 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
13. Сграда 84049.87.164.13: застроена площ 8 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
14. Сграда 84049.87.164.14: застроена площ 8 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
15. Сграда 84049.87.164.15: застроена площ 36 кв. м, брой етажи 2, предназначение: Сграда на транспорта 
16. Сграда 84049.87.164.16: застроена площ 8 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
17. Сграда 84049.87.164.17: застроена площ 265 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
18. Сграда 84049.87.164.18: застроена площ 59 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
19. Сграда 84049.87.164.19: застроена площ 160 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
20. Сграда 84049.87.164.20: застроена площ 2 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
21. Сграда 84049.87.164.21: застроена площ 16 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
22. Сграда 84049.87.164.22: застроена площ 28 кв, м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
23. Сграда 84049.87.164.23: застроена площ 2 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
24. Сграда 84049.87.164.24: застроена площ 84 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
25. Сграда 84049.87,164,25: застроена площ 22 кв. м, брой етажи 3, предназначение: Сграда на транспорта 
26. Сграда 84049.87.164.26: застроена площ 3 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
27. Сграда 84049.87.164.27: застроена площ 5 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
28. Сграда 84049.87.164.28: застроена площ 4 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
29. Сграда 84049.87.164.29: застроена площ 4 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
30. Сграда 84049.87.164.30: застроена площ 4 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
31. Сграда 84049.87.164.31: застроена площ 4 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
32. Сграда 84049.87.164.32: застроена площ 4 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 
33. Сграда 84049,87.164.33: застроена площ 14 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 

Скица № 15-608697-06.06.2022 г. издадена въз основа на 
заявление с входящ № 01-313694-03.06.2022 г. 
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