
Приложение №4

1 Кметство Горна Оряховица:

Паричен салон ("МП")

Офис дирекция "МП"

Каса - ст.108

Регистратура класифицирана инф., ст. 202 и П.Б.

Административни помещения - зала 102

ЦИАОДУГ и п.б.

Помещение за съхр. на изборни м-ли - запад

Помещение за съхр. на изборни м-ли - изток

Изложбена зала 

Стоматологична поликлиника

ЦОП - офис

СУПЦ - входна врата и коридор
СУПЦ - дърводелски цех, корпус 6

Коктейл бар ,,Орфей''

Магазин за парфюмерия и перилни препарати

Приют - офис

Приют - котелно помещение

Склад с. Първомайци

Кметство с. Правда

Кметство с. Писарево

Кметство с. Горски горен Тръмбеш

Кметство с. Горски долен Тръмбеш

Кметство с. Крушето

Общо:

2 ОП "ППИО":

Гараж

Каса

Счетоводен офис

Офис личен състав

Оранжерия

Общо:

3 ОП "Обреди"

Офис, пл. "Г. Измирлиев" №4

Гробищен парк

Общо:

4 ОП "МДСИП"

Хижа "Раховец" 1 ет.

Хижа "Раховец" 2 ет.

Помпена станция

Сграда тенис корт в Парк "Н. Панайотов" 

Бюфет - х. "Божур" 

Спално помещение - х. "Божур" 

Общо:

5 Домашен социален патронаж

Кухненска база "Вихрен"

6 ДПЛФУ с. Горски Горен Тръмбеш

Цистерна за гориво, кабинет на директора и каса

СПРАВКА

за охрана чрез СОТ на обекти на Община Горна Оряховица и 

на второстепенни разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица

Звено

№ 

по 

ред



7 ДПЛУИ с. Драганово

Кабинет на директора, к-т на соц. работник, зала за трудотерапия, складови 

помещения, касиер-счетоводство

8 ДЦПЛУ гр. Горна Оряховица

Фоайета - вх. врата и две фоайета, офис, приземен етаж - склад, зала и к-т 

рехабилитация, 

1 ет. - фоайе, занималня, кухня, кабинет каса;

2 ет. - фоайе, занималня и кабинет

9 ДЦДУ гр. Горна Оряховица

1 ет. - фоайе, два компютърни кабинета, две занимални, две кухни и медицински 

кабинет;

2 ет. - фоайе, компютърен кабинет, две занимални, спално помещение, к-т психолог, к-

т директор, приемна и стая

10 Детска ясла "Зорница"- входни помещения, тераси 

11 Детска ясла "Еделвайс"- входни помещения, тераси

12 ЦНСТМУ охрана помещения и паник бутон


