СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ СЪС
СТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ДЯЛОВЕ ОТ ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ за 2017година

Приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в
имуществото на общински търговски дружества със стопанско
предназначение:
С открита процедура за приватизация

гр.Горна Оряховица

1. Обособени части III етаж на сграда бивш Моден център, ул.”Отец Паисий”
№ 4, гр.Горна Оряховица ;
2. Магазин ул.”Иларион Макариополски” № 13, гр.Горна Оряховица, квартал
Гарата – отстъпено право на строеж;
3. Дворно място – урегулиран поземлен имот IV – „За КОО и басейни” в кв. 155
по плана на гр. Горна Оряховица с площ от 5500,00 кв.м. и площ на басейните –
голям 1220,00 кв.м. и малък 300,00 кв.м.
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 кв.м., представляваща за Баня – 265,00 кв.м. и за Фурна –
428,00 кв.м., находящи се в гр.Долна Оряховица;
5. Двуетажна масивна сграда – бивша детска градина „Детелина”, заедно с
дворно място с площ 5500,00 кв.м., за което е отреден УПИ I в кв.42 по ПУП на
гр.Долна Оряховица;
6. Имот № 255117 по плана на земеразделяне на гр. Долна Оряховица с площ от
2073,00 кв.м., ведно с построените в него сгради: двуетажна сграда –
ветеринарна лечебница в стопанския двор по плана на земеразделяне на гр.
Долна Оряховица с площ от 156,00 кв.м. и монолитна двуетажна сграда в груб
строеж със ЗП 218,00 кв.м.
с.Първомайци
7. Сграда ЗПК „Прогрес” III етаж с.Първомайци;
8. Полумасивна нежилищна сграда с площ 70.00 кв.м. ул.”Райна Княгиня”
с.Първомайци;

с.Правда
9. Бивша детска градина „Зора” с.Правда
с.Янтра
10. Застроено дворно място кв.46, УПИ I с площ от 12 400,00 кв.м. с
построените в него сгради: ОУ „Кирил и Методий”, Детска градина”Радост” и
физкултурен салон
с.Драганово
11. Масивна сграда – Квартален клуб с.Драганово в кв.125 с отстъпено право на
строеж;
12. Квартален клуб в кв.16 с.Драганово;
13. Ветеринарна служба ул.”Стефан Караджа” № 1 с.Драганово
14. 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.
с.Паисий
15. 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 на с.Паисий;
16. Дворно място с площ 1200 кв.м., заедно с построените сгради:
Полумасивна жилищна сграда, едноетажна с площ 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;
с.Стрелец
17. Магазин кв.43, УПИ I – 520, с.Стрелец;
18. Дворно място със сграда – Училище – тринадесет класни стаи, полумасивна
двуетажна сграда с маза 560,00 кв.м., целия 8000,00 кв.м. в кв.44 по плана на
с.Стрелец;

с.Поликраище
19. Масивна сграда /Бивша баня/ в УПИ VII - „за търговски обект” в кв.55 по
плана на с.Поликраище;
20. Обособена част II – ри етаж от двуетажна масивна сграда – битов комбинат
в УПИ XIV – 664 в кв.78 по плана на с.Поликраище;

с.Горски горен Тръмбеш
21. Дворно място със двуетажна масивна сграда 1968 г. – Училище – три класни
стаи и канцеларии с площ 234,00 кв.м., намиращи се в УПИ VI - за училище в кв.36
по плана на с.Горски горен Тръмбеш с обща площ 2569,00 кв.м.
22. УПИ I – за производствени складови дейности /селскостопански/, кв. 68 по
плана на с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица с площ от 2047,00
кв.м., заедно с построената в него масивна сграда на един етаж – общински
обор с площ от 250,00 кв.м.
с.Крушето
23. Дворно място с площ 9 550,00 кв.м. с построената в него двуетажна масивна
сграда, състояща се от 13 бр.стаи и два коридора със застроена площ от 400,00
кв.м., находящи се в УПИ III , кв.44 по плана на с.Крушето

НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО – ОБЕКТИ
24. Незавършено строителство в кв. 29 парцел III, гр. Горна Оряховица
25. Незавършено строителство в кв. 29 парцел VII, гр. Горна Оряховица

Приложение №3

СПИСЪК
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ ,
КОИТО НЯМА ДА СЕ ПРИВАТИЗИРАТ ПРЕЗ 2017 година

1. МБАЛ „Свети Иван Рилски” гр.Горна Оряховица
2. ДКЦ I ЕООД гр.Горна Оряховица

