
Списък на общински нежилищни имоти със стопанско  предназначение и 

дялове от търговски дружества – общинска собственост подлежащи на 

приватизация през 2020г. 

                            
гр. Горна Оряховица 

 

1. Обособен обект - III етаж на сграда бивш Моден център, находящ се в УПИ 

III – 1537, кв. 213, гр. Горна Оряховица, ул.”Отец Паисий” № 4-8, АОС № 

335/18.05.1998г. 

2. Магазин – бивш мебелен, с площ от 333,72 кв.м., находящ се в УПИ III, кв. 

13, по плана на квартал Гарата, гр. Горна Оряховица, ул. ”Иларион 

Макариополски” № 13, АОС № 65/17.12.1996г.  

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 16359.514.1503.11.4 по 

кадастралната карта на гр. Горна Оряховица. Самостоятелният обект се 

намира в сграда № 11, разположена в поземлен имот с идентификатор 

16359.514.1503, предназначение на самостоятелния обект – За склад, брой 

нива на обекта: 1 с площ 230,00 кв.м.,  съгласно АОС № 6040/27.03.2019г. 

 

гр. Долна  Оряховица 

 

4. Дворно място с площ от 1500,00 кв.м. с построената в него - Баня  и Фурна 

с обща площ от 693,00 кв.м., представляваща за Баня – 265,00 кв.м. и за Фурна 

– 428,00 кв.м., находящо се в УПИ II, кв. 107 по плана на гр.Долна Оряховица, 

АОС № 395/16.08.1999г. 

          

с. Първомайци 

 

5. Обособен обект - III етаж от административна сграда, състоящ се от 

канцеларии, коридор, складови и сервизни помещения с площ от 209,00 кв.м., 

находящо се УПИ I – за магазин, хлебарница, кафе – сладкарница и стол, кв. 

45, по плана на с. Първомайци, АОС № 1402/02.03.2004г.   

6. Полумасивна нежилищна сграда с площ 70,00 кв.м., построена в 

неурегулиран поземлен имот VI – 335, кв. 111 по плана с.Първомайци, АОС 

№ 1186/12.12.2001г. 

 

с. Правда 

 

7. Дворно място с площ 3400,00 кв.м., заедно с построената в него ЦДГ – 

„Зора” с площ 347,00 кв.м., състояща се от: I етаж – занималня, спални, 

офиси,канцеларии, сервизни помещения, II етаж – занимални, спални, 

медицински кабинет, Приземен етаж – кухня, перални помещения, 

физкултурен салон, складове. Склад за нафта с площ 15,00 кв.м. Котелно 

помещение с площ 27,00 кв.м., находящо се в УПИ ХI, кв. 21 по плана на с. 

Правда, АОС № 2075/20.09.2010г. 

с. Янтра 

 



8. Застроено дворно място, находящо се в УПИ I , кв.46 по плана на с. Янтра с 

площ от 12 400,00 кв.м. с построените в него сгради: ОУ „Кирил и Методий”, 

Детска градина ”Радост” и физкултурен салон, АОС № 544/31.01.2001г. 

 

с. Драганово 

 

9. Масивна сграда – Квартален клуб с площ 52,37 кв.м.  в кв.125 по плана на с. 

Драганово, АОС №387/19.03.1999г. 

10. Дворно място с площ 170,00 кв.м., находящо се в УПИ ХVII – за стопанска 

инициатива, кв. 16 по плана на с. Драганово, заедно с построената в него 

масивна етноетажна сграда – Квартален клуб с площ от 46,00 кв.м., АОС № 

381/19.03.1999г.  

11. Ветеринарна служба, с.Драганово,  ул.”Стефан Караджа” № 1  

12. УПИ I – 355 в кв.46 по плана на с. Драганово с площ от 1790,00 кв.м., 

заедно с построения  в него склад от 28,00 кв.м., АОС № 1942/17.02.2010г. 

 

с. Паисий 

 

13. Дворно място с площ 7 120,00 кв.м., заедно с построена в него едноетажна 

масивна сграда/ бивше училище и читалищен салон/ с площ  614,00 кв.м. в кв. 

29 по плана на с.Паисий, АОС № 1325/25.09.2002г. 

14. Дворно място с площ 1200 кв.м., заедно с построените сгради: 

Полумасивна жилищна сграда, едноетажна с ЗП от 52,00 кв.м., магазин 

масивен – 207,00 кв.м., складово помещение масивно – 22,00 кв.м., 

пристройка полумасивна – 35,00 кв.м. - здравна служба, склад масивен – 63,00 

кв.м. и навес паянтов  372,00 кв.м., находящо се в УПИ IV  - 106 в кв.41, по 

ПУП на с.Паисий, АОС № 1326/25.09.2002г. 

15. УПИ I, кв. 61а по плана на с. Паисий с площ 2320,00 кв.м. и построен в 

него обор със застроена площ 104,00 кв.м., АОС № 1292/03.07.2002г.  

 

с. Стрелец 

 

16. Магазин, находящ се в УПИ I – 520, кв.43, по плана на с. Стрелец, АОС № 

329/18.05.1998г. 

17. Дворно място с площ от 11300,00 кв.м., заедно с построената в него 

полумасивна двуетажна сграда – Училище с тринадесет класни стаи, маза, с 

площ 560,00 кв.м., находящо се в кв.44 по плана на с.Стрелец, АОС № 

155/06.10.1997г. 

 

с. Поликраище 

 

18. УПИ VII – за търговски обект, кв.55 по плана на с. Поликраище с площ 

640,00 кв.м., заедно с построените в него - Масивна сграда /бивша баня/ на I 

етаж с тавански помещения и избени помещения със ЗП 159,00 кв.м. и 

масивни гаражи 92,40 кв.м., АОС № 1370/14.03.2003г.  



19. Обособена част - II етаж, състоящ се от канцеларии и производствени 

помещения от двуетажна масивна сграда – битов комбинат в УПИ XIV – 664 в 

кв.78 по плана на с.Поликраище, АОС № 569/22.03.2001г. 

 

с. Горски  горен  Тръмбеш 

 

20. Дворно място със двуетажна масивна сграда – Училище – три класни стаи и 

канцеларии с площ 234,00 кв.м., находящи се в УПИ VI  - за училище в кв.36 по 

плана на с. Горски горен Тръмбеш с обща площ  2569,00 кв.м. 

 

 

 

 

 

НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО – ОБЕКТИ 

 

21. Незавършено строителство, находящо се в УПИ III – за производствено 

складова дейност, в кв. 29, район „Север” по плана на гр. Горна Оряховица, с 

площ 2183,00 кв.м., /поземлен имот с идентификатор 16359.507.80/, АОС № 

591/11.04.2001г. 

22. Незавършено строителство, находящо се в УПИ VII – за производствено 

складова дейност, в кв. 29, район „Север” по плана на гр. Горна Оряховица, 

/поземлен имот с идентификатор 16359.507.77/, АОС № 593/11.04.2001г. 
 


