
 

                    

ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С 

ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА 

РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 

Списък на имотите за продажба по реда на Закона за общинската 

собственост за 2016г. 

 

      
1. УПИ IX, кв.65 по плана на гр. Горна Оряховица с площ 510,00 кв. м - ул. 

"Владая"; 

2. УПИ X, кв.65 по плана на гр. Горна Оряховица с площ 693,00 кв. м -ул. 

"Владая" 

3. УПИ II, кв. 22 по плана на с. Поликраище с площ 880,00 кв. м; 

4. УПИ III, кв. 22 по плана на с. Поликраище с площ 1010,00 кв. м; 

5. УПИ VIII, кв. 22 по плана на с. Поликраище с площ 840,00 кв. м; 

6. УПИ IХ, кв. 22 по плана на с. Поликраище с площ 1000,00 кв. м; 

7. УПИ IV, кв. 116 по плана на с. Поликраище с площ 800,00 кв. м; 

8. УПИ VI, кв. 116 по плана на с Поликраище с площ 900,00 кв. м; 

9. УПИ VII, кв. 116 по плана на с. Поликраище с площ 900,00 кв. м; 

10. УПИ III - за мед. център, кв. 28 по плана на гр. Г.Оряховица с площ 475,00 кв. 

м.; 

11. УПИ VIII - за мед. обслужване, кв. 28 плана на гр. Г.Оряховица с площ 547,00 кв. м.; 

12. УПИ I, кв.5 по плана на район „Север" на гр. Горна Оряховица с площ 1095,00 кв. м., 

ул. "Ангел Кънчев"; 

13. УПИ IV - общ., кв. 20 по плана на кв. Калтинец, гр. Горна Оряховица с площ 

1860,00 кв.м.  и  сграда за  събаряне - бивш здравен  дом до читалището ул. 

”Антон Страшимиров
”
; 

14. УПИ IV, кв. 10 по плана на с. Правда с площ 1600,00 кв. м.; 

15. /Доп. Решение №953 от Протокол №57/29.03.2007г./ УПИ IV – ГНС, кв. 35 по 

плана на кв. Калтинец, гр. Горна Оряховица с площ 334,00 кв. м, АОС № 

1785/16.02.2007г.; 

16. /Доп. Решение №10 от Протокол №12/24.04.2008г./, УПИ VII - "За база за тежка 

механизация" в кв. 108 по плана на с. Първомайци с площ 8330,00 кв. м, АОС № 



1845/04.04.2008г.; 

17. /Доп. Решение № 134 от Протокол № 13/22.05.2008г./ УПИ I-1613, кв. 74 по плана 

на с. Драганово с площ 790,00 кв. м., АОС № 1830/31.10.2007г.; 

18. Продажба на УПИ I I I  – 63, кв. 11, с площ от 900,00 кв. м. по плана на с. Правда; 

19. Ликвидиране на съсобственост в УПИ IV-381, кв. 109 по плана на ЦГЧ, гр. Г. 

Оряховица за 47,00 кв. м. частна общинска собственост, с обща площ 259,00 кв. м., АОС 

№.1931 /07.09.2009 г. 

20. Продажба на УПИ VII-390 за стопанска инициатива, кв. 33 по плана на с. 

Драганово. 

21. Продажба на УПИ XII – 5188, кв. 47 по плана на район „Север”, гр. Г. Оряховица с 

площ 379,00 кв. м 

22. Продажба на УПИ I - за търговия, кв. 49 по плана на район „Север" гр. Г. 

Оряховица с площ 1920,00 кв. м 

23. Ликвидиране съсобственост в УПИ II - 5546, кв. 24 по плана на гр. Г. Оряховица. 

24. Ликвидиране съсобственост в УПИ VII-219, кв. 131 по плана на гр. Г. Оряховица. 

25. Продажба на УПИ XIII, кв. 8 по плана на с. Янтра, Община Горна Оряховица, частна 

общинска собственост.  

26. Продажба на УПИ I, II, III, IV, V в кв. 3 по плана на с. Янтра, Община Горна 

Оряховица, частна общинска собственост. 

27. Продажба на УПИ XVI- 1072, кв. 29 по плана на с. Първомайци. 

28. Ликвидиране съсобственост в УПИ ХI – 2411, кв. 172 по плана на ЦГЧ, гр. Горна 

Оряховица 

29. Ликвидиране съсобственост в УПИ Х V – 3962, 3963, 6000, 3959, кв. 172 по плана 

на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица 

 

Списък на имотите, върху които може да бъде учредено право на 

строеж за 2016г. 

 
1. УПИ VIII, кв. 266 по плана на гр. Горна Оряховица с площ 510,00 кв. м. - ул. 

"Пеньо Пенев" - за жилищно строителство; 

2. УПИ IX, кв. 266 по плана на гр. Горна Оряховица с площ 840,00 кв. м -ул. 

"Пеньо Пенев" - за жилищно строителство; 

3. УПИ XI, кв. 266 по плана на гр. Горна Оряховица с площ 540,00 кв. м -ул. 

"Пеньо Пенев" - за жилищно строителство; 

4. УПИ XII, кв. 266 по плана на гр. Горна Оряховица с площ 770,00 кв. м -ул. 

"Радецки" - за жилищно строителство; 

5. УПИ III - за ЖС кв. 19 по плана на район „Север" на гр. Горна Оряховица за 

изграждане на 5-етажна жилищна сграда - ул. "Люляк" - срещу изграждане на 

готови обекти за общината; 

6. УПИ VI - за ЖС, кв. 19 по плана на район „Север" на гр. Горна Оряховица за 

изграждане на 5-етажна жилищна сграда - ул. "Славянска" -срещу изграждане на 

готови обекти за общината; 

7. УПИ XXXIII - 1720, кв. 57 по плана на гр. Бяла. обл. Варненска с площ 1520,00 кв. м 

- срещу изграждане на готови обекти за общината. 

8. УПИ IХ-1783, кв. 219 по плана на гр. Горна Оряховица с площ 264,00 кв. м.,  ул. 

"Кирил и Методий"; 

9. УПИ III - за гаражи, кв. 12 по плана на район „Север" гр. Г. Оряховица за изграждане 

на гаражна клетка №12. 

10. Отстъпено право на строеж за 2 бр. гаражни клетки в УПИ V- „За ЖС", кв. 

129 по плана на ЦГЧ, гр. Г. Оряховица, ул. „В.Грънчаров” №2 

11. Отстъпване възмездно право на строеж за 3 бр.гаражни клетки в УПИ VIII - „За 

ЖС и гаражи”, кв. 30 по плана на район „Север",гр. Г. Оряховица, ул. ”Борима” 



12. Отстъпване възмездно право на строеж за 1 бр. гаражна клетка № 27 в УПИ I - „За 

гаражи", кв. 12 по плана на гр. Г. Оряховица. 

13. Отстъпване възмездно право на строеж за магазин в УПИ VII - 261, кв. 133 по 

плана на гр. Г. Оряховица. 

14. Отстъпване възмездно право на строеж за 11 бр. гаражни клетки в УПИ II - „За 

ЖС", кв. 72 по плана на район „Север”, гр. Горна Оряховица. 

15. Отстъпване право на строеж за 9 бр. гаражни клетки в УПИ II - „За гаражи”, кв. 18 

по плана на район „Север”, гр. Горна Оряховица 

16. Отстъпване право на строеж за 33 бр. гаражни клетки в УПИ III - „За гаражи”, кв. 

62 по плана на район „Север”, гр. Горна Оряховица 

17. Отстъпване право на строеж за гаражна клетка № 3 в УПИ XX - „За гаражи 

и магазини”, кв. 35 по плана на район „Север”, гр. Горна Оряховица 

18. Отстъпване възмездно право на строеж за 1 бр. гаражна клетка № 12 в УПИ II - „За 

гаражи”, кв. 45 по плана на гр. Г. Оряховица. 

19. Отстъпване възмездно право на строеж за 1 бр. гаражна клетка № 3 в УПИ II - „За ЖС 

и гаражи”, кв. 71 по плана на ЦГЧ, гр. Г. Оряховица. 

 

Списък на имотите за отдаване под наем по реда на Закона за 

общинската собственост за 2016г. 
 

 

1. Отдаване под наем на недвижим имот, а именно: помещение с площ от 18,00 кв. 

м., публична общинска собственост, находящо се в кметството на с. 

Първомайци, община Горна Оряховица, съгласно АПОС № 90/17.02.1997 г. 

2. Отдаване под наем на недвижим имот, а именно: манипулационна и сервизни 

помещения с площ от 20,00 кв. м., публична общинска собственост, находящо се 

в Здравната служба на с. Писарево, община Горна Оряховица, съгласно АПОС 

№ 183/10.10.1997 г. 

3. Отдаване под наем на недвижим имот, а именно: стоматологичен кабинет с 

площ от 24,60 кв. м., частна общинска собственост, находящо се в Здравната 

служба на с. Върбица, община Горна Оряховица, съгласно АОС № 

146/15.09.1997 г. 

4. Отдаване под наем на недвижим имот, а именно: кабинет № 207 с площ от 43,15 

кв. м. и идеални части от общите части с площ от 8,11 кв. м., публична общинска 

собственост, находящ се в сградата на Стоматологична поликлиника в УПИ IV, 

кв. 232 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, на ул. „Янко Боянов” № 1, 

съгласно АПОС № 159/06.10.1997 г. 

5. Отдаване под наем на недвижим имот, а именно: кабинет № 104 с площ от 16,82 

кв. м. и идеални части от общите части с площ от 8,24 кв. м., публична общинска 

собственост, находящ се в сградата на Стоматологична поликлиника в УПИ IV, 

кв. 232 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, на ул. „Янко Боянов” № 1, 

съгласно АПОС № 159/06.10.1997 г. 

6. Отдаване под наем на недвижим имот, а именно: кабинет № 205 с площ от 16,82 

кв. м. и идеални части от общите части с площ от 8,37 кв. м., публична общинска 

собственост, находящ се в сградата на Стоматологична поликлиника в УПИ IV, 

кв. 232 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, на ул. „Янко Боянов” № 1, 

съгласно АПОС № 159/06.10.1997 г. 

7. Отдаване под наем на недвижим имот, а именно: кабинет № 210 с площ от 16,82 

кв. м. и идеални части от общите части с площ от 8,24 кв. м., публична общинска 

собственост, находящ се в сградата на Стоматологична поликлиника в УПИ IV, 

кв. 232 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, на ул. „Янко Боянов” № 1, 



съгласно АПОС № 159/06.10.1997 г. 

8. Отдаване под наем на недвижим имот, а именно: кабинет № 107 с площ от 19,50 

кв. м. и идеални части от общите части с площ от 9,53 кв. м., публична общинска 

собственост, находящ се в сградата на Стоматологична поликлиника в УПИ IV, 

кв. 232 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, на ул. „Янко Боянов” № 1, 

съгласно АПОС № 159/06.10.1997 г. 

9. Отдаване под наем на недвижим имот, а именно: помещение с площ от 83,83 кв. 

м., частна общинска собственост, находящ се в кв. 56 по плана на ЦГЧ, гр. Горна 

Оряховица, на ул. „Св. Княз Борис I” № 11, съгласно АОС № 526/11.07.2000 г. 

10. Отдаване под наем на недвижим имот, а именно: помещение с площ от 22,00 кв. 

м., частна общинска собственост, находящ се в кв. 56 по плана на ЦГЧ, гр. Горна 

Оряховица, на ул. „Св. Княз Борис I” № 11, съгласно АОС № 533/02.08.2000 г. 


