
ОБЩИНСКИ ИМОТИ ЗА ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 
/актуално към 01.01.2017г./ 

 
 
№ по 
ред 

 
Описание на имот 

 1. Имоти, които Община Стражица има намерение да предостави 
под наем по реда на ЗОС 

1. Част от имот № 000262 с площ 3 дка в землището на с.Балканци, 
представляващ пасище, мера в местността „Стойкови трапища“, за 
поставяне на телекомуникационни съоръжения и оборудване.  

2. Магазин  /А/, секция 2 и склад към него с обща ЗП 27,02 кв.м. и ½ от 
входно антре със ЗП 4,50 кв.м., находящ се в УПИ I-За ОЖС и търговия, 
кв.75 по плана на гр.Стражица, ул.“Михаил Друмев“ № 5 

3. Стая със ЗП 20 кв.м. на II етаж в северната част от Здравен дом, находящ 
се в УПИ II, кв.96 по плана на с.Камен  

4. Лекарски кабинет № 2 и манипулационна № 3 с обща ЗП 36,65 кв.м. от І 
етаж на Здравен комплекс, находящ се в УПИ VІ, кв.63 по плана на 
гр.Стражица 

5. Стоматологичен кабинет със ЗП 14,82 кв.м. на І етаж от масивна 
двуетажна сграда /Здравен дом/, находящ се в УПИ І, кв.55 по плана на 
с.Кесарево 

6. Два лекарски кабинета с манипулационна, с обща ЗП 35,56 кв.м. на І 
етаж от масивна двуетажна сграда /Здравен дом/, находящ се в УПИ ІІ, 
кв.96 по плана на с.Камен 

7. Стоматологичен кабинет № 108 със ЗП 18 кв.м. на ІІ етаж от Здравен 
комплекс, находящ се в УПИ VІ, кв.63 по плана на гр.Стражица, 
ул.″Хаджи Димитър″ № 4 

8. Лекарски кабинет № 112 със ЗП 19,80 кв.м. на ІІ етаж от Здравен 
комплекс, находящ се в УПИ VІ, кв.63 по плана на гр.Стражица, 
ул.″Хаджи Димитър″ № 4 

9. Лекарски кабинет с манипулационна и ½ от сервизни помещения с обща 
ЗП 24,22 кв.м. на І етаж /вляво от входа/ от масивна двуетажна сграда 
/Фелдшерски здравен пункт/, находящ се в УПИ ІІ, кв.3 по плана на 
с.Ново Градище 

10. Стая № 3 и ½ от коридор с обща ЗП 11,54 кв.м. от Сглобяема къщичка, 
находяща се в УПИ ІІ, кв.17 по плана на с.Мирово 

11. Стая на І етаж /вдясно от входа/ и ½ от коридор с обща ЗП 28,50 кв.м. от 
масивна двуетажна сграда /Фелдшерски здравен пункт/, находящ се в 
УПИ V-52, кв.21 по плана на с.Кавлак 

12. Стая на І етаж /вдясно от входа/ и ½ от коридор и сервизни помещения с 
обща площ 30 кв.м. от масивна двуетажна сграда /Фелдшерски здравен 
пункт/, находяща се в УПИ ІІ, кв.3 по плана на с.Ново Градище 

13. Лекарски кабинет със ЗП 15,75 кв.м. от Здравна служба с.Горски 
Сеновец, находяща се в УПИ ХІ, кв.22 по плана на с.Горски Сеновец 



14. Два лекарски кабинета и помощно помещение с обща ЗП 31 кв.м. на І 
етаж от масивна двуетажна сграда /Здравен дом/, находящ се в УПИ І, 
кв.55 по плана на с.Кесарево 

15. Лекарски кабинет с манипулационна, с обща ЗП 10,14 кв.м. на І етаж от 
масивна двуетажна сграда /Здравен дом/, находящ се в УПИ І, кв.55 по 
плана на с.Кесарево 

16. Общинско място със ЗП 75 кв.м., находящо се до западната страна на 
УПИ І, кв.14 по плана на с.Асеново за поставяне на временно 
съоръжение 

17. Самостоятелно обособена част от І етаж на Здравен дом /бивша аптека/ 
със ЗП 54,47 кв.м., находящ се в УПИ ХІ-168, кв.13, с.Асеново 

18. Ателие 4.4.12 с площ 21,00 кв.м., УПИ І, кв.72, гр.Стражица, ул.”Ангел 
Каралийчев” № 21 

19. Язовир „Юреня” в землището на с.Камен, с площ 206,208 дка 
20. Помещение с площ 52,00 кв.м. от сградата на Автоспирка в с.Лозен, 

находяща се в имот пл.№ 430, кв.70, с.Лозен 
21. Помещение с площ 49,50 кв.м. от сградата на Кметство с.Бряговица, 

находяща се в УПИ ІV, кв.28, с.Бряговица 
22. Втори етаж от масивна двуетажна търговска сграда със ЗП 240,00 кв.м., 

находяща се в УПИ VІІ, кв.55, с.Царски извор 
23. Две помещения с обща площ 103,40 кв.м. на І етаж от масивна 

двуетажна сграда /Читалище/, находяща се в УПИ ІV, кв.91, с.Кесарево 
24. Две стаи и тоалетна с обща ЗП 70 кв.м. от бивша аптека на I етаж от 

Здравна служба с.Виноград, находяща се в имот пл.№ 254, кв.32 по 
плана на с.Виноград 

25. Помещение с площ 26,00 кв.м. на І етаж от масивна двуетажна сграда 
/Читалище/, находяща се в УПИ VІІ, кв.37а по плана на с.Владислав 

26. ПИ № 000026, представляващ гора в земеделска земя в местността 
„Белия път“ в землището на с.Благоево, с площ 21,254 дка. 

27. Свободни поземлени имоти в землището на с.Асеново, Благоево, 
Бряговица, Балканци,  Владислав, Виноград, Водно, Горски Сеновец, 
Железарци, Камен, Кесарево, Кавлак, Лозен, Любенци, Мирово,  
Николаево, Нова Върбовка, Ново Градище, Стражица, Сушица, 
Теменуга, Царски извор 

 
 
 
 2.Имоти, които Община Стражица има намерение да 

продаде 
1. Апартамент № 2, ет.І, вх.А, бл.1, кв.158, гр.Стражица, ул.”В. Левски” № 21 
2. Апартамент № 1, ет.І, вх.Б, бл.1, кв.158, гр.Стражица, ул.”В. Левски” № 19 
3. Апартамент № 8, ет.ІІІ, вх.Б, бл.1, кв.158, гр.Стражица, ул.”В.Левски”№ 19 
4. Апартамент № 2, ет.І, вх.Б, бл.3, кв.158, гр.Стражица, ул.”В.Левски” № 22 
5. Апартамент № 3, ет.І, вх.Б, бл.3, кв.158, гр.Стражица, ул.”В.Левски” № 22 
6. Апартамент № 6, ет.ІІ, вх.Б, бл.3, кв.158, гр.Стражица, ул.”В.Левски” № 22 



7. Апартамент № 7, ет.ІІІ, вх.Б, бл.3, кв.158, гр.Стражица, ул.”В.Левски”№ 22 
8. Апартамент № 8, ет.ІІІ, вх.Б, бл.3, кв.158, гр.Стражица, ул.”В.Левски”№ 22 
9. Апартамент № 9, ет.ІІІ, вх.Б, бл.3, кв.158, гр.Стражица, ул.”В.Левски”№ 22 
10. Апартамент № 2, ет.І, вх.В, бл.3, кв.158, гр.Стражица,  ул.”В.Левски” № 20 
11. Апартамент № 5, ет.ІІ, вх.В, бл.3, кв.158, гр.Стражица,  ул.”В.Левски”№ 20 
12. Апартамент № 6, ет.ІІ, вх.В, бл.3, кв.158, гр.Стражица,  ул.”В.Левски”№ 20 
13. Апартамент № 8, ет.ІІІ, вх.В, бл.3, кв.158, гр.Стражица, ул.”В.Левски”№ 20 
14. Апартамент № 7, ет.ІІІ, вх.В, бл.4, кв.158, гр.Стражица, ул.”В.Левски”№ 26 
15. Апартамент № 7, ет.ІІІ, вх.А, бл.5, кв.158, гр.Стражица, ул.”В.Левски”№36  
16. Апартамент № 9, ет.ІІІ, вх.В, бл.5, кв.158, гр.Стражица, ул.”В.Левски”№ 32  
17. Апартамент № 2, ет.І, вх.А, бл.6, кв.158, гр.Стражица,  ул.”Осогово” № 31 
18. Апартамент № 5, ет.ІІ, вх.Б, бл.6, кв.158, гр.Стражица,  ул.”Осогово” № 29 
19. Апартамент № 8, ет.ІІІ, вх.Б, бл.6, кв.158, гр.Стражица,  ул.”Осогово” № 29 
20. Апартамент № 9, ет.ІІІ, вх.Б, бл.6, кв.158, гр.Стражица,  ул.”Осогово” № 29 
21. Апартамент № 2, ет.І, вх.В, бл.6, кв.158, гр.Стражица,  ул.”Осогово” № 27 
22. Апартамент № 5, ет.ІІ, вх.В, бл.6, кв.158, гр.Стражица,  ул.”Осогово” № 27 
23. Апартамент № 8, ет.ІІІ, вх.В, бл.6, кв.158, гр.Стражица, ул.”Осогово” № 27 
24. Апартамент № 1, ет.І, вх.А, бл.7, кв.158, гр.Стражица,  ул.”Осогово” № 25 
25. Апартамент № 8, ет.ІІІ, вх.А, бл.7, кв.158, гр.Стражица, ул.”Осогово” № 25 
26. Апартамент № 3, ет.І, вх.Б, бл.7, кв.158, гр.Стражица,  ул.”Осогово” № 23 
27. Апартамент № 6, ет.ІІ, вх.Б, бл.7, кв.158, гр.Стражица,  ул.”Осогово” № 23 
28. Апартамент № 7, ет.ІІІ, вх.В, бл.7, кв.158, гр.Стражица, ул.”Осогово” № 21 
29. Двуетажна панелна жилищна сграда със РЗП 95,31 кв.м. заедно 

Урегулиран поземлен имот Х, кв.9, гр.Стражица с площ 480 кв.м. 
30. Двуетажна панелна жилищна сграда със РЗП 95,31 кв.м. заедно 

Урегулиран поземлен имот ХІІІ, кв.9, гр.Стражица с площ 470 кв.м. 
31. Двуетажна панелна жилищна сграда със РЗП 95,31 кв.м. заедно 

Урегулиран поземлен имот ІV, кв.10, гр.Стражица с площ 570 кв.м. 
32. Двуетажна панелна жилищна сграда със РЗП 95,31 кв.м. заедно 

Урегулиран поземлен имот V, кв.10, гр.Стражица с площ 570 кв.м. 
33. Двуетажна панелна жилищна сграда със РЗП 95,31 кв.м. заедно 

Урегулиран поземлен имот VІІІ, кв.10, гр.Стражица с площ 540 кв.м. 
34. Урегулиран поземлен имот ІІІ-КОО, кв.91, с.Камен заедно с построената в 

него едноетажна масивна сграда и навес. 
35. Урегулиран поземлен имот ХІV, кв.70, гр.Стражица, с площ 505 кв.м. 
36. Урегулиран поземлен имот ХV, кв.70, гр.Стражица, с площ 573 кв.м. 
37. Урегулиран поземлен имот ХІІ, кв.10, гр.Стражица, с площ 460 кв.м. 
38. Урегулиран поземлен имот ХV, кв.126, гр.Стражица, с площ 581 кв.м. 
39. Урегулиран поземлен имот ХVІ, кв.126, гр.Стражица с площ 692 кв.м., 

заедно с материалите, които могат да се придобият от сграда 
освидетелствана за събаряне. 

40. Урегулиран поземлен имот ХІV-534 заедно с направените в него 
подобрения, кв.55, гр.Стражица 

41. Урегулиран поземлен имот ІV-320 заедно с направените в него 



подобрения, кв.4, гр.Стражица 
42. Урегулиран поземлен имот ІV-за търговия  и услуги, кв.136, гр.Стражица, 

с площ 1210 кв.м. 
43. Урегулиран поземлен имот ІІІ-59, кв.17, с.Асеново, с площ 780 кв.м. 
44. Урегулиран поземлен имот І-252, кв.22, с.Николаево, с площ 500 кв.м. 
45. Едноетажна жилищна сграда в груб строеж и покрив със ЗП 94,70 кв.м., 

изба със ЗП 16 кв.м. и складови помещения на тавана със ЗП 64,65 кв.м. 
заедно с УПИ V-129, кв.21, гр.Стражица. 

46. Поземлен имот № 050004 /Изоставена нива/, V категория в землището на 
с.Николаево, с площ 138,324 дка 

47. Поземлен имот № 106 в границите на околовръстния полигон на 
с.Любенци 

48. Магазин № 1 /с идентификатор 10447.513.212.1.23/ с площ 51,34 кв.м., 
находящ се в УПИ V, кв.101 по плана на гр.Велико Търново, за търговска 
дейност 

49. Магазин № 2 /с идентификатор 10447.513.212.1.22/ с площ 38,87 кв.м., 
находящ се в УПИ V, кв.101 по плана на гр.Велико Търново, за търговска 
дейност 

50. Свободни поземлени имоти в землището на с.Асеново, Благоево, 
Бряговица, Балканци,  Владислав, Виноград, Водно, Горски Сеновец, 
Железарци, Камен, Кесарево, Кавлак, Лозен, Любенци,  Николаево, Нова 
Върбовка, Ново Градище, Стражица, Сушица, Царски извор   
/с изключение на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ/ 

51. Урегулиран поземлен имот І-За индустриална зона, кв.145 гр.Стражица 
52. Урегулиран поземлен имот І-За индустриална зона, кв.147 гр.Стражица 
53. Урегулиран поземлен имот І-За индустриална зона, кв.148 гр.Стражица 
 
 
За контакти: 06161/4330 - Галина Антова и Стеляна Енчева. 


