
 

 

ОБЩИНА   Л Ъ К И,    ОБЛАСТ   ПЛОВДИВ 
град Лъки, п.к.4241, ул.„Възраждане” № 18, www.oblaki.com, e-mail: laki@laki.egov.bg  

 

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.187, ал.2 от НРПУРОИ на Об С – град Лъки,  

в изпълнение на ГПУРИВОС за 2022 год., решение № 222 от 14.07.2022 год. на 

Общински съвет - Лъки и заповед № 125 от 08.08.2022 г. на кмета на община Лъки    

О   Б   Я   В   Я   В   А 
      Публични  ТЪРГОВЕ  с  тайно  наддаване  за  продажба  на  следните  общински  имоти :  

    №  

      по 

     ред 

Наименование  и  местонахождение  на  

имота, предмет на търга  - УПИ по ПУП 

или поземлен имот по КККР от 2019 г. 

Площ на имота 

в  квадратни 

метри 

Предназначение на 

имота  по  ПУП  

или  по  КККР 

Начална  

тръжна  цена   
без  ДДС 

     

    1. 
 Два  незастроени  урегулирани  поземлени  имота / УПИ /, попадащи  в  строителните  граници  

на  град ЛЪКИ  и  село БЕЛИЦА, по  действащите  Подробни  устройствени  планове / ПУП / :  

     1.1. УПИ - I-88  в  кв.40  на  град  ЛЪКИ   620.00 кв.м. за жилищни нужди 3 100.00 лв. 

     1.2. УПИ - II-жил. застр. в кв.7а  село БЕЛИЦА   400.00 кв.м. за жилищни нужди 920.00 лв. 
    

    2. 
Един застроен поземлен имот / ПИ /, попадащ извън строителните граници на село МАНАСТИР,  

съгласно влезли в сила КККР, одобрени със заповед № РД-18-878 / 16.12.2019 г. на ИД на АГКК : 

     

      2.1. 

ПИ № 46989.205.734   с  обща  площ   -- 

ведно със застроената в него едноетажна 

масивна  сграда  със  застроена  площ  -- 

представляваща ПИ № 46989.205.734.1  

100.00 кв.м. 

 

23.00 кв.м. 

земеделска територия 

НТП - Друг вид земед. 

земя  в  местността 

“РАВНО  БЪРЦЕ“ 

 

общо 

3 610.00 лв. 

Място  и  време  за  провеждане  на  ТЪРГОВЕТЕ : 
          Първите търгове за продажба на имотите ще се проведат на 13.09.2022 год. в Заседателната 

зала на Об С - град Лъки, на улица „Възраждане” № 18 / етаж III /, с начален час  --  10.00 часа. 

            Повторни търгове за непродадените имоти, ще се проведат на 27.09.2022 год. с начален час 

10.00 часа на същото място, от същата комисия и при същите начални тръжни цени за имотите.        

         Депозити за участие в търговете в размер на 10 % / десет процента / от началната тръжна цена       

за имотите се внасят в касата на Об А – град Лъки или на посочената банкова сметка, а заявления   

за участие се попълват от кандидатите и се завеждат в стая № 5 / етаж I-ви / на Об А – град Лъки  

най-късно  до  17.00 часа  на  12.09.2022 год.  или  на  26.09.2022 год. 

         Закупуване на тръжна документация с цена 100.00 лв. / сто лева / за един имот става от Об А – 

гр.Лъки всеки работен ден до 17.00 часа на деня, предхождащ търга за съответния имот, а оглед на 

обектите по действащите ПУП или КККР се извършва на място, със съдействието на служители от 

Об А – Лъки или Кметските наместници на село Белица и село Манастир, съгласно обекта на търга. 
 

За  справки :  телефони : 03052 / 22-55  и  22-88,  вътр. 119  --  отдел “АУТБС” 

етаж ІІ“А”, стая № 17 в сградата на община Лъки, на улица „Възраждане” № 18 
 

Забележка :  Тази  ОБЯВА  е  публикувана  в  сайта  www.oblaki.com   

и във вестник „МАРИЦА”на 11.08.2022 год. / четвъртък / страница 15 
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