
 

 

ОБЩИНА   Л Ъ К И ,    ОБЛАСТ   ПЛОВДИВСКА 
град ЛЪКИ - 4241, ул.„Възраждане” № 18, www.oblaki.com, e-mail: obshtinalaki@abv.bg  

 

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.187, ал.2 от НРПУРОИ на Об С – Лъки, в изпълнение 

на  ГПУРИВОС за 2021 год.  и  заповед № 130 от 15.07.2021 год. на кмета на община Лъки    

О   Б   Я   В   Я   В   А 
 Публични търгове с тайно наддаване за определяне на наематели за срок от 7 /седем / години :  
 

     пор. 
    №  

Наименование  и  местонахождение  

на  имота, предмет  на  търга 

Площ на имота 

в  кв. метри 

Предназначение  на 

обекта  --  за ……… 

Начална  тръжна  

цена  без  ДДС 

     1. Обособени части от сградата „Битов комбинат”/ДПП/ в град Лъки, на улица „Възраждане” № 10 

     1.1. Едно голямо помещение от ІI-рия етаж   64.
00

 кв. м. производст. дейност 128.
00

 лв. 

    1.2 Едно голямо помещение от ІI-рия етаж   56.
00

 кв. м. складови  площи 56.
00

 лв. 

     1.3. Две малки помещения от ІІ-рия етаж  36.
00

 кв. м. складови  площи 36.
00

 лв. 

     1.4. Едно помещение - офис от ІІ-рия  етаж   15.60 кв. м. администрат. нужди 31.20 лв. 

     1.5. Едно помещение - офис от ІІ-рия  етаж 14.
00

 кв. м. администрат. нужди 28.
00

 лв. 

     1.6. Едно помещение - офис от ІІІ-тия  етаж 13.
00

 кв. м. администрат. нужди 26.
00

 лв. 

     1.7. Едно помещение - офис от ІV-тия  етаж 13.30 кв. м. администрат. нужди 26.60 лв.        

     1.8. Едно помещение - офис от ІV-тия  етаж 12.50 кв. м. администрат. нужди 25.
00

 лв.        

   2. Обособени части от сградата „Общинска поликлиника” в град Лъки, на улица „Възраждане” № 30 

     2.1. Три  помещения  от  І-вия  етаж  56.20 кв. м. социална  аптека 16.90 лв. 

     2.2. Кабинет № 32  от  ІIІ-тия  етаж   21.
00

 кв. м. медицинска  дейност 10.50 лв. 

     2.3. Кабинет № 37  от  ІIІ-тия  етаж   28.
00

 кв. м. медицинска  дейност 14.
00

 лв. 

    3. Едноетажна паянтова сграда - имот с кадастрален № 144, в кв.15 по ПУП на град Лъки : 

     Дървен  сглобяем  павилион 25.
00

 кв.м. търговска  дейност 40.
00

 лв. 
 

Място  и  време  за  провеждане  на  ТЪРГОВЕТЕ : 

          Първите ТЪРГОВЕ за отдаване под наем на имотите ще се проведат на 11.08.2021 год. в  

Заседателната зала / етаж ІІІ-ти / на Об А – град Лъки, с  начален  час  --  10.
00

 часа. 

          Повторни търгове за отдаване под наем на имотите, ще се проведат на 01.09.2021 год. и на 

15.09.2021 год. с начален час 10.
00

 часа на същото място, от същата комисия и при същите условия.        

         Депозити за участие в търговете в размер на 50.
00

 лв. / петдесет лева / за всеки от имотите       

се внасят в касата на Об А – град Лъки, а заявления за участие се попълват от кандидатите и се 

завеждат в стая № 5 /“Деловодство”/ на ОбА – град Лъки най-късно до 17.
00

 часа на 10.08.2021 год., 

на  31.08.2021 год.  или  на  14.09.2021 год. 

         Закупуване на тръжна документация с цена 80.
00

 лв. / осемдесет лева / за всеки обект става от 

Об А – гр.Лъки всеки работен ден до 17.
00

 часа на деня, предхождащ търга за съответния имот,        

а оглед на помещенията се извършва със съдействието на служители от Об А – град Лъки. 
 

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 20.07.2021 год. /вторник/ страница 8 “РЕГИОН” 
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