Списък на имотите за продажба по реда на Закона за общинската
собственост за 2020г.
гр. Горна Оряховица
1. Продажба на дворно място УПИ IX, кв.65 по плана на гр. Горна Оряховица с
площ 510,00 кв.м., с административен адрес - ул. "Владая", АОС № 417/20.12.1999г.,
/поземлен имот с идентификатор 16359.514.38/
2. Продажба на дворно място УПИ X, кв.65 по плана на гр. Горна Оряховица с
площ 693,00 кв.м., с административен адрес - ул."Владая", АОС № 418/20.12.1999г.,
/поземлен имот с идентификатор 16359.514.37/
3. Продажба на УПИ III - за мед. център, кв.28 по плана на район „Север”, гр. Горна
Оряховица с площ 475,00 кв.м., с административен адрес – ул. „Раховец”, АОС №
1200/05.02.2002г., /поземлен имот с идентификатор 16359.515.236/
4. Продажба на УПИ XII – 5188, кв. 47 по плана на район „Север”, гр. Горна Оряховица с
площ 379,00 кв.м., с административен адрес ул. "П.Р.Славейков", АОС №. 1357/21.01.2003г.,
/поземлен имот с идентификатор 16359.515.115/
5. Продажба на поземлен имот с идентификатор 16359.514.2292 – за друг вид застрояване, с
площ от 267,00 кв.м., с административен адрес ул. „Средна гора”, АОС № 6109/13.01.2020г.

с. Поликраище
6. Продажба на УПИ II, кв.22 по плана на с. Поликраище с площ 880,00 кв.м., АОС
1893/07.10.2008г.
7. Продажба на УПИ III, кв.22 по плана на с. Поликраище с площ 1010,00 кв.м., АОС
1890/07.10.2008г.
8. Продажба на УПИ VIII, кв.22 по плана на с. Поликраище с площ 840,00 кв.м., АОС
1891/07.10.2008г.
9. Продажба на УПИ IХ, кв.22 по плана на с. Поликраище с площ 1000,00 кв.м., АОС
1892/07.10.2008г.
10. Продажба на УПИ IV, кв.116 по плана на с. Поликраище с площ 800,00 кв.м., АОС
1723/20.03.2006г.
11. Продажба на УПИ VI, кв. 116 по плана на с Поликраище с площ 900,00 кв.м., АОС
1725/20.03.2006г.
12. Продажба на УПИ VII, кв.116 по плана на с. Поликраище с площ 900,00 кв.м., АОС
1726/20.03.2006г.
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с. Правда
13. Продажба на УПИ IV, кв. 10 по плана на с. Правда с площ 1600,00
322/06.04.1998г.

кв.м., АОС №

с. Първомайци
14. Продажба на УПИ XVI - 1072, кв. 29 по плана на с. Първомайци, с площ 600,00
кв.м., АОС № 2972/06.11.2012г.

с. Драганово
15. Продажба на УПИ VII - 390 за стопанска инициатива, кв.33 по плана на с.Драганово с
площ 2257,00 кв.м., АОС № 1938/15.12.2009г.

с. Янтра
16. Продажба на УПИ XIII, кв.8 по плана на с. Янтра, с площ от 560,00 кв.м., АОС №
2960/01.10.2012г.
17. Продажба на УПИ I – общински, кв.3 по плана на с. Янтра, с площ от 830,00 кв.м., №
2961/01.10.2012г.
18. Продажба на УПИ II – общински, кв.3 по плана на с. Янтра, с площ от 680,00 кв.м., АОС
№ 2962/01.10.2012г.
19. Продажба на УПИ III – общински, кв.3 по плана на с. Янтра, с площ от 680,00 кв.м., АОС
№ 2963/01.10.2012г.
20. Продажба на УПИ IV – общински, кв.3 по плана на с. Янтра, с площ от 500,00 кв.м., АОС
№ 2964/01.10.2012г.
21. Продажба на УПИ V – общински, кв.3 по плана на с. Янтра, с площ от 500,00 кв.м., АОС
№ 2965/01.10.2012г.

с. Писарево
22. Продажба на УПИ VI – за ЖС, кв. 46 по плана на с. Писарево, с площ от
1717,30 кв.м., АОС № 6110/13.01.2020г.

Списък на имотите, върху които може да бъде учредено право на
строеж
за 2020г.
1. УПИ VIII- за жилищно строителство, кв.266 по плана на гр. Горна Оряховица с площ
510,00 кв.м., с административен адрес - ул. "Пеньо Пенев", АОС № 523/10.07.2000г.,
/поземлен имот с идентификатор 16359.514.6035/
2. УПИ IX- за жилищно строителство,, кв.266 по плана на гр. Горна Оряховица с площ
840,00 кв.м, с административен адрес - ул. "Пеньо Пенев" АОС № 524/10.07.2000г.,
/поземлен имот с идентификатор 16359.514.6034/
3. УПИ XI за жилищно строителство, кв.266 по плана на гр. Горна Оряховица с площ
540,00 кв.м., с административен адрес - ул. "Пеньо Пенев", АОС № 518/10.07.2000г.,
/поземлен имот с идентификатор 16359.514.28/
4. УПИ XII - за жилищно строителство, кв.266 по плана на гр. Горна Оряховица с площ
770,00 кв.м., с административен адрес - ул. "Радецки", АОС № 517/10.07.2000г.,
/поземлен имот с идентификатор 16359.514.24/
5. УПИ XXXIII - 1720, кв.57 по плана на гр. Бяла. обл. Варненска с площ 1520,00 кв.м.
6. УПИ IХ-1783, кв.219 по плана на гр. Горна Оряховица с площ 280,00 кв.м., с
административен адрес - ул."Кирил и Методий", АОС № 1415/20.12.1999г., /поземлен
имот с идентификатор 16359.514.1783/

Списък на имотите за отдаване под наем по реда на Закона за
общинската собственост за 2020г.
гр. Горна Оряховица
1. Отдаване под наем на недвижим имот, а именно: кабинет № 211 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, ул. „Янко Боянов” № 1, съгласно АПОС № 159/06.10.1997г.

2. 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 № 159/06.10.1997г.
3. 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 № 159/06.10.1997г.
4. 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 № 159/06.10.1997г.

с. Писарево
5. 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 №
183/10.10.1997г.

с. Върбица
6. 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 № 146/15.09.1997г.

с. Стрелец
7. Отдаване под наем на недвижим имот, а именно: помещение – стоматологичен
кабинет с площ от 15,68 кв.м., частна общинска собственост, находящ се на I етаж в сграда
на кметство с. Стрелец, кв. 24 с планоснимачен № 96 по плана на с. Стрелец, съгласно АОС
№ 396/16.08.1999г.

