„ЕНИГМА ИНВЕСТ“ АД
гр. София
Представяме на Вашето внимание следния собствен недвижим имот.
БИВШЕ ДОМОСТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ, в гр. Стара Загора, кв. Голиш или :
1. Поземлен имот с идентификатор № 68850.526.610 съгласно Кадастралната карта и
кадастралните регистри, с площ 31 605 кв.м., находящ се в гр. Стара Загора, Голиш, кв. 54, парцел
IV, ведно с построените в него сгради, а именно: сграда с идентификатор № 68850.526.610. 1, на
един етаж, с със ЗП 21 126 кв.м.; сграда с идентификатор № 68850.526.610.2, на един етаж, с със ЗП
332 кв.м.; сграда с идентификатор № 68850.526.610. 3, на един етаж, с със ЗП 16 кв.м., сграда с
идентификатор № 68850.526.610. 4, на един етаж, с със ЗП 149 кв.м., сграда с идентификатор №
68850.526.610.5, на един етаж, с със ЗП 38 кв.м.;
– производствена сграда, с добра локация, достъп до комуникации и ел. напрежение, газ,
вода, стоманобетонова конструкция с полезна височина от 13 м. Сграден фонд от
стоманобетонна конструкция в добро състояние, отлична височина, стени и под в добро състояние.
Наличие на добра инфраструктура и в близост до главен път. Възможност за захранване на обекта
с голяма ел. мощност, газ и вода. Наличие на подходи от юг, изток и север.
2. Поземлен имот с идентификатор № 68850.526.612 съгласно Кадастралната карта и
кадастралните регистри, с площ 3 177 кв.м., находящ се в гр. Стара Загора, Голиш, кв. 54, парцел
III, ведно с построените в него сгради, а именно: сграда с идентификатор № 68850.526.612.1. 1, на
четири етажа, с със ЗП 518 кв.м.; сграда с идентификатор № 68850.526.612.2, на един етаж, с със
ЗП 61 кв.м.
– административна сграда, с добра локация, достъп до комуникации и ел. напрежение, газ,
вода, монолитна конструкция с добро разпределение за административни помещения. Сграден
фонд в добро състояние, стени и под в добро състояние. Наличие на добра инфраструктура и в
близост до главен път. Възможност за захранване на обекта с голяма ел. мощност, газ и вода.
Наличие на подходи от юг, изток и север.
3. Поземлен имот с идентификатор № 68850.526.605 съгласно Кадастралната карта и
кадастралните регистри, с площ 470 кв.м., находящ се в гр. Стара Загора, Голиш, квартал 55,
парцел I, ведно с построените в него сгради, а именно: сграда с идентификатор № 68850.526.605.1
- сграда за енергопроизводство, брой етажи 2, застроена площ 205 кв.м. Сграден фонд от
стоманобетонна конструкция в отлично състояние, стени и под в добро състояние. Наличие на
добра инфраструктура и в близост до главен път, подходящ за паркинг.
4. Поземлен имот с идентификатор № 68850.526.607 съгласно Кадастралната карта и
кадастралните регистри, с площ 1735 кв.м., находящ се в гр. Стара Загора, Голиш, квартал 55,
парцел II, представляващ прилежащ терен към производствената сграда.
5. Поземлен имот с идентификатор № 68850.1570.631 съгласно Кадастралната карта и
кадастралните регистри, с площ 3526 кв.м., находящ се в гр. Стара Загора, п.к. 6000,
представляващ прилежащ терен към производствената сграда.
Поради дългите години липса на експлоатация и под влиянието на атмосферни условия
конструкцията е в добро състояние, подовата настилка и таван са частично компрометирани.
В производствените части липсват прозорци, врати, окабеляване, инфраструктурата около
обектите е много добра.
Върху имота няма тежести.
Линк към имота от Google Maps - http://goo.gl/maps/LTzX3

Характеристики:
Местоположение:
Имотът е с много добро местоположение в южен централен район, в източната част на гр.
Стара Загора, Индустриална зона, кв. Голиш.
Намира се на 200 м от международен път Е773 (София – Бургас).
Имотът е на 15 км от автомагистрала „Тракия“, на 4 км от центъра на гр. Стара Загора.
Прилежащ терен: терен с обща площ 40 516 кв.м.
Състои се от 5 броя УПИ, както следва:
имот: 68850.526.610 с площ 31 608 кв.м., с построени сгради със ЗП: 21 128 кв.м. – главен
корпус на един етаж с височина 13 м, и едноетажни сгради със ЗП 332 кв.м., 16 кв.м., 149 кв.м., 38
кв.м.;
имот: 68850.526.612 с площ 3 177 кв.м., с построени сгради 61 кв.м. на 1 етаж и 518 кв.м. на 4
етажа;
имот: 68850.526.605 с площ 470 кв.м., с построена сграда, брой етажи 2, застроена площ
205 кв.м.;
имот: 68850.526.607 с площ 1735 кв.м.;
имот: 68850.1570.631 с площ 3526 кв.м.;
На приложената извадка от кадастралната карта е видно разположението на имотите и
сградите върху тях:

Сграден Фонд:
В обекта са изградени общо 8 бр. сгради, както следва:
в имот: 68850.526.610, с площ 31 608 кв.м., са построени сгради със ЗП 21 128 кв.м. – главен
корпус на един етаж с височина 13 м, и 4 бр. едноетажни сгради със ЗП 332 кв.м., 16 кв.м., 149
кв.м., 38 кв.м.;
в имот: 68850.526.612, с площ 3 177 кв.м., са построени сгради със ЗП 61 кв.м. на 1 етаж и 518
кв.м. на 4 етажа, с РЗП 2 072 кв.м. с функция на административна сграда;
в имот: имот: 68850.526.605, с площ 470 кв.м., със Сграда за енергопроизводство, брой
етажи 2, ЗП 205 кв.м.;
Главният корпус, с площ 21 128 кв.м. е в добро състояние, сградата е с масивна стоманенобетонна конструкция. Производствените помещения са с полезна височина от 13 м, отлични под и
стени.
Административната сграда е в много добро състояние с масивна стоманено-бетонна
конструкция.
Сградата за енергопроизводство е запазена, в отлично състояние, масивна стоманенобетнонна конструкция.

Снимки на главен корпус:

Комуникации:
Достъп до имота: Подходът към имота се осъществява по асфалтов път по улици от север,
юг, изток, като е възможен достъп на ТИР, тежкотоварна техника и транспортни средства.
Имотът има лице към улици в три посоки, с обща дължина 550 м, което предоставя
множество възможности за изграждане на допълнителни подходи към имота.
Електроснабдяване: Електроснабдяването в имота се осъществява чрез мрежата на ЕВН с
откриване на самостоятелна партида до имота има изградена разпределителна мрежа на
енергийния доставчик с изградени ПКПТ. Има и опция за закупуване на съседен имот който е наша
собственост със съществуващ трафопост в него.
Водоснабдяване: Водоснабдяването в имота се осъществява чрез захранване от ВИК с
откриване на самостоятелна партида.
Канализация: Канализацията и отводняването на имота се осъществява чрез съществуваща
мръсна канализация.
Газоснабдяване: до имота има съществуващ газопровод от който при желание на клиента
може да се направи захранване след сключване на договор с доставчика и изготвяне на проект.
Предназначение: отличната локация, удобният достъп, голямата РЗП, и полезна височина на
главния корпус, както и добрата, подова настилка го правят подходящ за всякаква складова и
производствена дейност, включително съхранение на различни специфични стоки.
Допълнителните сгради предоставят възможност за изграждане на административни звена,
логистика и помещения за обслужващ персонал към основната дейност.
Цена: Продажна цена: 5 000 000 лв.
Посочената цена е без ДДС.

