
Допълнения към годишната програма за управление и 
 разпореждане с имотите, общинска собственост в Община  Русе през 2019 г. 

 
№  
по  
ред 

АОС Наименование  
на общинския имот Разпореждане 

цена, 
 в лева 

 
1. 8772/ 

03.01.2019 г. 
ПИ с ид. 63427.154.10 с площ 279 кв.м. в 
гр. Русе, м. „Хайдук дере“ 

Продажба 8301.00 

2. 6888/ 
20.02.2013 г. 

УПИ XI-45, кв. 73 с площ 1060 кв.м. в  
с. Сандрово, ул. „Ясна поляна“ 

Продажба 16351.00 

3.  Терен-
комплексно 
застрояване 

2 броя гаражи в ПИ с ид. 63427.4.642 с 
площ 3516 кв.м. в гр. Русе, кв. „Дружба-
3“ 

УПС на  
2 броя гаражи 

2589.60 

4. 9036/ 
15.03.2019 г. 

ПИ с ид. 63427.4.1873 с площ 349 кв.м. в 
гр. Русе, жк „Дружба-2“, ул. „Йосиф 
Дайнелов“ №99 

Продажба 17800.00 

5. 633/ 
23.11.2010 г. 

ПИ с ид. 63427.164.7 с площ 944 кв.м. в 
гр. Русе, м. „Божанова ливада“ 

Продажба 11320.00 

6. 9082/ 
21.03.2019 г. 

ПИ с ид. 63427.4.1990 с площ 277 кв.м. в 
гр. Русе, жк „Дружба-2“, 
ул. „Мальовица“ №58 

Продажба 14100.00 

7.  8746/ 
22.11.2018 г. 

Пристрояване към едноетажна 
пристройка в ПИ №0.649, кв. 47 в гр. 
Мартен, ул. „Иван Вазов“ №7 

УПС за 
пристрояване 

308.00 

8. 6455/ 
26.04.2011 г. 

2/5 ид.ч. от ПИ с ид.63427.4.2019 в гр. 
Русе, ул. „Мими Балканска“ №15 

Прекратяване 
на 

съсобственост, 
чрез продажба 

19185.00 

9. 5441/ 
09.06.2008 г. 

Пристрояване за изграждане на 
стълбище с площ 10.55 кв.м. и право на 
надстрояване на покрив с площ 86 кв.м. 
към сграда с ид. 63427.4.2477.1 в гр. 
Русе, ул. „Йосиф Дайнелов“ №11. 

УПС за 
пристрояване 

и 
надстрояване  

9084.80 

10. 8221/ 
12.07.2017 г. 

Пристрояване за изграждане на 
„Пристройка-външен асансьор“ с площ 
18.92 кв.м. към сграда с ид. 
63427.2.5225.1 в гр. Русе, ул. 
„Независимост“ №2 

УПС за 
пристрояване 

4850.00 

11. 6731/ 
30.07.2012 г. 

ПИ с ид. 63427.4.2037 с площ 151 кв.м. в 
гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №65 

Продажба 4930.00 

12. 8385/ 
15.09.2017 г.; 

 
8384/ 

15.09.2017 г 
 

ПИ с ид. 63427.10.723 с площ 731 кв.м.в 
гр. Русе, кв. Средна кула, ул. „Мадара“; 
 
ПИ с ид. 63427.10.724 с площ 742 кв.м. в 
гр. Русе, кв. Средна кула, ул. „Мадара“ 

Продажба 
 
 

Продажба 

13419.00 
 
 

  13620.90 



№  
по  
ред 

АОС Наименование  
на общинския имот Разпореждане 

цена, 
 в лева 

 
13. 5114/ 

30.07.2007 г. 
ПИ №110 в. кв. 5 с площ 1043 кв.м. в с. 
Николово, ул. „Хан Кубрат“. 

Продажба 12447.00 

     

     

     

     

 


