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ОБЩИНА    Л Ъ К И,     ОБЛАСТ    П Л О В Д И В С К А 
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ГОДИШНА  ПРОГРАМА 
ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ  И  РАЗПОРЕЖДАНЕ  С  ИМОТИ 
 И  ВЕЩИ – ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ 

 за  2023 год. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приета  с  решение № …….. / ……..….... 2023 год.  на  Об С – град Лъки 
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ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

           Настоящата Годишна програма отразява намеренията на Община ЛЪКИ за 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост през 2023 год.    
          Тя е разработена в съответствие с изискванията на чл.8, ал.9 от Закона за 
общинската собственост, чл. 4, ал. 2 от Наредбата за РПУРОИ, приета с решение 
№ 50 / 27.04.2016 г. на ОбС - гр.Лъки, в изпълнение на Стратегията за управление и 
разпореждане с общинската собственост за периода 2020 – 2023 год., която е приета 
от Общински съвет – град Лъки с решение № 8 от 19.12.2019 год.   
           Програмата  съдържа  следните  раздели :        
           1.  Прогноза  за  очакваните  приходи  и  необходимите  разходи, свързани  с  
придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска 
собственост ; 
           2. Описание  на  имотите и вещите, които  общината  има  намерение  да  
предложи  за  предоставяне  под  наем, за  продажба, за  внасяне  като  непарична 
вноска в капитала  на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни 
права, както и за възлагане чрез концесия ; 
           3.  Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, държавни или общински 
структури, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината  
желае  да  получи  в  замяна ; 
           4.  Описание  на  имотите, които  общината  има  намерение  да  придобие  в  
собственост, и  способите  за  тяхното  придобиване ; 
           5. Списък на обектите, които са от първостепенно значение за община Лъки ; 
           6. Списък на обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване 
на имоти, собственост на физически лица или юридически лица ; 
           7. Заключение. 
 

      І. Прогноза  за  очакваните  приходи  и  необходимите  разходи,  

свързани  с  придобиването, управлението и разпореждането  
с  имоти  и  вещи  --  общинска  собственост. 

 

           Придобиването, управлението и разпореждането с имущество - собственост 
на община Лъки се извършва под общото ръководство и контрол на Общинския 
съвет в град Лъки, в интерес на населението на Общината, в съответствие с 
разпоредбите  на  действащите  в  страната  нормативни  документи. 
          А. През настоящата 2023 год. се предвижда да бъдат премахнати тези 
недвижими имоти / стари сгради /, които са негодни за ползване или застрашават 
сигурността на преминаващите наблизо хора, животни или моторни превозни 
средства, съгласно чл.195  и чл.196  от  Закона  за  устройство  на  територията. 
         Такъв е случаят с Двуетажната масивна сграда със застроена площ 157.00 кв.м, 
която е построена в част от общинските УПИ – III-за жил. строителство и УПИ – IV-за жил. 
строителство в кв.63 по изменения ПУП на град Лъки от 2016 год. От доста време тази 
сграда не се използва по предназначение и поради факта, че същата не е обезо-
пасена, трябва да бъде съборена, за да се предотвратят нещастни случаи. 

 Б. При възникнала необходимост от събарянето на други стари сгради, ще 
бъдат предприети законоустановените мерки, но за целта е необходимо да бъдат 
предвидени финансови средства от бюджета на Общината -- за реализиране на 
предвидени мероприятия по реда на ЗОС или Закон за устройство на територията. 

Затова в очакваните разходи за 2023 год. е предвиден резерв в размер на             
5 000.00 лв. / пет хиляди лева /, които средства могат да бъдат заделени от 
реализираните  продажби  на  общинските  недвижими  имоти. 
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№ по 

ред 
ВИД  ДЕЙНОСТ Прогн. 

резултат  в  

лв.  с  ДДС 
1. 2. 3. 

 ОЧАКВАНИ   ПРИХОДИ 70 000.00 лв. 

 А. От управление на имоти и движими вещи – общинска собственост  

1. Отдаване  под  наем  на  помещения  от  общински  сгради 26 000.00 

2. Отдаване  под  наем  на  общински  терени  в  регулация 3 500.00 

3. Отдаване  под  наем  на  имоти  --  за  жилищни  нужди 1 500.00 

4. Отдаване  под  наем  на  движими  вещи  или  МПС ---- 

5. Отдаване  под  наем  на  земеделски  земи  или  гори  по  КККР 25 000.00 

 Всичко  от  управление  на  имоти  и  движими  вещи 56 000.00лв. 

 Б.  От разпореждане с имоти и движими вещи  - общинска собственост  

1. Продажба  на  имоти  --  общинска  собственост 4 000.00 

2. Продажба на движими вещи и МПС  --  общинска  собственост ---- 

3. Продажба  на  общински  застроени  парцели /имоти/  с  ОПС 8 000.00 

4. Учредени  вещни  права  върху  общински  поземлени  имоти 1 000.00 

5. Учредено право на прокарване на отклонения от общи мрежи 1 000.00 

 Всичко  от  разпореждане  с  имоти  и  движими  вещи 14 000.00 лв. 

 ОЧАКВАНИ   РАЗХОДИ  

1. Изплащане  на  компенсации  за  отчуждени  или  придобити  имоти 500.00 

2. За  технически  дейности / издадени скици, характеристики, геодезич. 

заснемане, разделяне или обединяване на имоти и други подобни / 

 

1 000.00 

3. За  изготвяне  на  пазарни  оценки  от  лицензирани  оценители 500.00 

4. За  публикуване  на  обявления  и  съобщения  в  регионалната  преса 1 000.00 

5. Резерв -- за реализиране на процедурите по реда на ЗОС или ЗУТ 5 000.00 

 Всичко  разходи 8 000.00 лв. 

   
ІІ. Описание  на  имотите и вещите, които  общината  има  намерение  да  

предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като  непарична  
вноска  в  капитала  на  търговските  дружества, за  учредяване на ограничени 

вещни права, както и за възлагане чрез концесия  
 

         А. За ползване под наем през настоящата 2023 год. се предвижда да бъдат 
предоставени следните общински недвижими имоти или обособени части от тях, 
които се намират в различните населени места и не са необходими за дейността на 
Общинската администрация или на Общинския съвет – град Лъки : 
 
 

№ по 
ред 

 

ОПИСАНИЕ  на  ИМОТИТЕ  и  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
 

Забележка  
1. 2. 3. 

 Имоти  в  сградата  „РУМ- ЛЪКИ”, на  улица „Възраждане” № 25 

 

  1. 

Обособена  част от 110.00 кв. метра, находяща  се  на  І-ви  етаж  от 

сградата  --  след  разделяне  на  голямото / общото /  помещение 

--  за търговска дейност  или  складово помещение, според нуждите 

 

Неизползвано 

помещение 

 

  2. 
Обособена  част  от  70.00 кв. метра, находяща  се  на  І-ви  етаж  от 

сградата  --  след  разделяне  на  голямото / общото /  помещение 

--  за търговска дейност  или  складово помещение, според нуждите 

 

Неизползвано 

помещение 

 

  3. 
Обособена  част  от  320.00 кв. метра / бивш ресторант „РУМ” /  

находяща се на ІІ-ри етаж от сградата  --  за  складови  помещения 

Неизползвано 

помещение 

 

  4. 
Обособена  част  от  540.00 кв. метра / бивш „Промишлен салон”/  

находяща се на ІІ-ри етаж от сградата -- за  производствена дейност 

Неизползвано 

помещение 
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 Обособени части от сградата „Битов комбинат”, улица „Възраждане” № 10 : 

 

  5. 
Едно помещение с площ  85.00 кв. м., находящо  се  на  ІІ-ри  етаж 

от  сградата  --  за  производствена  дейност  или  складова  площ 

 

свободно 

 

  6. 
Едно помещение с площ  64.00 кв. м., находящо  се  на  ІІ-ри  етаж 

от  сградата  --  за  производствена  дейност  или  складова  площ 

 

свободно 

 

  7. 
Едно помещение с площ  56.00 кв. м., находящо  се  на  ІІ-ри  етаж 

от  сградата  --  за  производствена  дейност  или  складова  площ 

 

свободно 

 

  8. 
Две помещения с площ  36.00 кв. м., находящи  се  на  ІІ-рия  етаж 

от  сградата  --  за  складова  площ  или  административна  дейност 

 

свободно 

 

  9. 
Едно помещение с площ  15.60 кв. м., находящо  се  на  ІІ-ри  етаж 

от  сградата  --  за  административна  дейност  на  „……………” 

 

свободно 

 

10. 
Едно помещение с площ  14.00 кв. м., находящо  се  на  ІІ-ри  етаж 

от  сградата  --  за  административна  дейност  на  „……………” 

 

свободно 

 

11. 
Едно помещение с площ  10.80 кв. м., находящо  се  на  ІІ-ри  етаж 

от  сградата  --  за  административна  дейност  на  „……………” 

 

свободно 

 

12. 
Едно помещение с площ  14.00 кв. м., находящо  се  на  ІІI-ти  етаж 

от  сградата  --  за  административна  дейност  на  „……………” 

 

свободно 

 

13. 
Едно помещение с площ  13.00 кв. м., находящо  се  на  ІІI-ти  етаж 

от  сградата  --  за  административна  дейност  на  „……………” 

 

свободно 

 

14. 
Едно помещение с площ  13.30 кв. м., находящо се на ІV-ти  етаж 

от  сградата  --  за  административна  дейност  на  „……………” 

 

свободно 

 

15. 

Едно помещение с площ  12.50 кв. м., находящо се на ІV-ти  етаж 

от  сградата  --  за  административна  дейност  на  „……………” 

 

свободно 

   Обособени части от сградата „Общинска поликлиника” ул.„Възраждане” № 30 : 
 

16. 
Три  помещения с обща площ  56.20 кв. м., находящи се на І-ви етаж   

от  сградата / бивша „Социална  аптека” /  --  за  социална  аптека   

или  за  медицинска  дейност, според  нуждите  на  кандидата 

 
свободно 

 

17. 
Кабинет № 32 с обща площ 21.00 кв. м., находящ се на ІІІ-ти етаж  

от  сградата  --   за  медицинска  дейност  или  складова  площ 

 

свободно 

 

18. 
Кабинет № 37 с обща площ 28.00 кв. м., находящ се на ІІІ-ти етаж  

от  сградата  --   за  медицинска  дейност  или  складова  площ 

 

свободно 

 

19. 

Обособена  част  от  60.00 кв. метра, находяща  се  на  ІІІ-ти  етаж  от 

сградата / бивши кабинети № 41, № 42 и № 43 /  --  за  медицинска 

дейност  или  складови  помещения, според нуждите на кандидата 

 

       свободно 

  Общински  жилищни  имоти  в  различни  квартали  на  град  ЛЪКИ : 
 

 20. 
апарт. № 18 / боксониера / с обща ЗП = 24.90 кв.м., находящ се в  

блок „Д-2”, на ул.„Хайдушки поляни” № 6  --  за  жилищни  нужди 

резервно  

жилище 

 Свободни  помещения  в  различните  населени  места  на  община  Лъки : 

 

 21. 
Обособена част с площ 42.00 кв.м. находяща се на І-ви етаж от сграда  

“Пристройка към читалището” село Белица - за складово помещение 

или  за  стопанска  дейност, според  нуждите  на  кандидата 

 

свободно 

помещение 

 

 22. 
Обособена част с обща ЗП = 13.70 кв.м., находяща се на I-вия етаж 

от 3 ет. МЖБ сграда  в  село Дряново  --  за пощенски  услуги 

изтекъл  срок 

на  договора 

 

 23. 
Обособени  части  от  ІІ-ри  етаж, представляващи  стаи  с  различни 

застроени  площи  в  село Здравец  –  които  могат  да  се  използват  

с  различно  предназначение, според  нуждите  на  кандидата 

 

свободни 

помещения 

 

 24. 
Обособени  части  от  ІІ-ри  и  III-ти  етаж, представляващи  стаи  с  

различни  площи  в  село Лъкавица  –  които  могат  да  се  използват  

с  различно  предназначение, според  нуждите  на  кандидата 

 

свободни 

помещения 

 

        При освобождаване на други помещения от общински сгради, които в момента се 
използват под наем, ще бъде внесено ново предложение в Общинския съвет за 
включване на тези обекти в списъка за отдаване под наем през текущата 2023 год. 
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    Б. След извършени процедури през 2022 год. по реда на чл.37”и” от ЗСПЗЗ и 
Правилника за прилагането на същия закон и след сключените 4 бр. договори за 
наем за стопанската 2022/2023 г., се предвижда през следващата стопанска година 
2023 / 2024 г. да бъдат предоставени за ползване под наем свободни земеделски 
земи в различните землища по КККР на община Лъки с НТП-ливада или пасище на 
собственици или ползватели на животновъдни обекти, с пасищни селскостопански 
животни, които са регистрирани в Информационнана система на БАБХ. До момента 
няма прието решение от Общинския съвет по този въпрос, но спазвайки разпоред-
бите на действащите в страната нормативни актове и съобразявайки се с подаде-
ните документи от кандидатите, ще бъдат проведени нови процедури през 2023 год.   
и ще бъдат сключени нови договори за наем с правоимащите лица по ЗСПЗЗ. 

 

В. За продажба през настоящата 2023 год. се предвижда да бъдат предложени 
тези общински имоти, които не са необходими за нуждите на Об А и на Об С – Лъки 
или на звената към тях на бюджетна издръжка в различните населени места : 

 

№ по 
ред 

ОПИСАНИЕ  на  ИМОТА  и  ДОКУМЕНТ 
за  ОБЩИНСКА  СОБСДТВЕНОСТ 

 

Забележка  

1. 2. 3. 
 

   1. 
Незастроен УПИ – I-88 с площ 630.00 кв.м. в кв.40  

по  ИПУП  на  град  ЛЪКИ – ЕКАТТЕ – 44478, 

съгласно  акт  за  ЧОС № 371 от 12.05.2016 год. 

 
Непродаден имот през 2022 г. 

 

  2. 
Застроен УПИ - XVII-ж.с. с площ 480.00 кв.м. в кв.11  

по  ПУП  на  град  ЛЪКИ – ЕКАТТЕ – 44478, 

съгласно  съставен  нов  акт  за  ЧОС  през  2023 г. 

 
Непродаден имот през 2022 г. 

 

  3. 
Застроен УПИ - XIХ-ж.с. с площ 460.00 кв.м. в кв.11  

по  ПУП  на  град  ЛЪКИ – ЕКАТТЕ – 44478, 

съгласно  съставен  нов  акт  за  ЧОС  през  2023 г. 

 
Непродаден имот през 2022 г. 

 

  4. 
Незастроен УПИ - IІ-ж.з. с площ 400.00 кв.м. в кв.7а 

по  ИПУП  на  село БЕЛИЦА – ЕКАТТЕ – 03530, 

съгласно  акт  за  ЧОС № 351 от 25.05.2015 год. 

 

Непродаден имот през 2022 г. 

 

   5. 

ап.№ 2 /едностайно жилище/ с обща ЗП = 39.20 кв.м., 

находящо се във вх.„А“, на улица „Възраждане” № 4   

кв.“Авариен“ на град Лъки  --  ведомствено  жилище 

 

Ново  предложение 

 

        В момента текат процедури по реда на ЗУТ за обособяване на самостоятелни 
урегулирани поземлени имоти около съществуващите масивни сгради в град Лъки    
и другите населени места на Общината, както и за обособяване на незастроени 
парцели в различните населени места, които имоти са деактувани от Областния 
управител - като държавна собственост и са предадени на община Лъки.  
        След приключване на процедурите, ще бъдат внесени нови предложения в 
Общинския съвет за вземане на конкретни решения за начина на управление или 
разпореждане с тези общински имоти и при необходимост, ще бъде извършена  
актуализация  на  ГПУРИВОС за 2023 год. 
 

         Г.  През настоящата 2023 г. се предвижда и продажбата на застроени терени 
или парцели, върху които има реализирано възмездно или безвъзмездно право на 
строеж преди 1996 год. Техният брой не може да бъде предвиден точно, защото 
процедурата се задейства след подадена молба / заявление / от заинтересованите 
лица. До момента има подадено едно заявление за закупуване на такъв парцел в  
    град Лъки - УПИ-XIV в кв.11 с площ 476.00 кв.м., съгласно Н.А.№ 64 /06.11.2013 г. 
    Има доста подобни случаи в различните нас. места и преди да бъде извършено 
изменение на действащия план, не могат да се продадат имотите, с точните им 
площи и граници. Очаква се продажбата на общо пет броя застроени имоти или 
парцели, които са разположени в различните населени места на община Лъки. 
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Д. На този етап не могат да бъдат посочени броя и вида на общинските имоти 
или движими вещи, които община Лъки има намерение да внесе като непарична 
вноска в капитала на търговските дружества, да предложи за учредяване на 
ограничени вещни права, както и за възлагане чрез концесия, защото няма желаещи 
за предоставяне на такива права по реда на Закона за общинската собственост  или  
Закона  за  концесиите. 

При възникнала необходимост от предоставянето на такива права, ще бъде 
внесено предложение в Общинския съвет – за вземане на конкретно решение. 

 

ІІІ. Описание  на  имотите, които  общината  има  намерение  да  предложи   

за  замяна  срещу  имоти  на  граждани  или  юридически  лица, държавни 
или  общински  структури, с  подробно  описание  на  нуждите  и  вида  на  

имотите, които  общината  желае  да  получи  в  замяна  
 

Във връзка с реализирането на общински мероприятия, подобряващи 
местната инфраструктура, жизнения стандарт и битовите нужди на населението, 
като изграждане на пречиствателни станции за питейни или отпадни води, 
разширяване на съществуващите пътища и улици или прокарване на нови такива, 
строителство на водопроводни и / или канализационни мрежи, обособяване на 
гробищни паркове и други от този род, община Лъки има намерение да предложи на 
заинтересованите лица извършването на замени с равностойни общински имоти или 
изкупуване на имотите – за реализиране на предвидените мероприятия. 
          Поради изчерпване капацитета на старите гробищни паркове в град Лъки и 
други населени места от Общината, се предвижда разширяване на съществува-
щите или изграждането на нови гробищни паркове, в други или съседните имоти,         
с  по-голяма  площ. 

1.  С решение № 284/ 29.12.2009 год. на Общинския съвет е приет изготвения 
ПУП-ПРЗ за обект “Гробищен парк”, парцеларен план за пътна връзка, трасировъ-
чен план, с който от ПИ № 056002, местност “Мутьовското” по КВС на град Лъки се 
обособява  УПИ – І-56.2 - гробищен парк с площ 4 330.00 кв. метра. Има изготвен стар 
акт за ЧОС № 122 от 23.06.2009 год. за имот № 056002 с обща площ 4.330 дка.  

Процедурата по реда на Закона за устройство на територията продължава 
през 2023 г. и след приключването й ще бъде изготвен нов акт за публична общинска 
собственост, както за земята по КК и КР, така и за построените в нея масивни сгради 
и съоръжения, които ще станат публична общинска собственост по реда на ЗОС.  

 

2.  За разширяване на съществуващи гробищни паркове в другите населени 
места се предвижда община Лъки да стане собственик на съседните земеделски  
имоти  и  по  този  начин  да  се  увеличи  ползваната  общинска  площ.  

В момента се уточняват границите на ПИ по действащите Кадастрални карти 
или Регулационни планове, собствениците на имотите, тяхната площ и НТП, след 
което ще бъдат водени преговори с наследниците - за разпореждане с имотите.  

Община ЛЪКИ ще предложи изкупуване на конкретните земеделски имоти, 
дарение или тяхната замяна - с равностойни общински имоти в същото землище. 

 

А. При постигане на съгласие, ще бъдат внесени Докладни записки до Об С – 
град Лъки с предложения за сключване на договори за покупка, дарение или замяна 
на конкретни имоти -- за преминаването им в собственост на община Лъки. 

Процедурите по реда на ЗОС и ЗУТ се бавят, поради трудности при открива-
нето и разговарянето с всички наследници на имотите и поради различни мнения по 
въпросите за : продажба, дарение или замяна с наследствените земеделски имоти. 

Въпреки всички трудности и в изпълнение на две решения на Об С - Лъки, през 
2022 год. бяха подписани шест договора за дарение на 7 бр. наследствени имоти в 
землището на село Дряново и по този начин община Лъки стана собственик на тези 
имоти с обща площ 4 008.00 кв.м., за обща пазарна стойност от 12 024.00 лв. 
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Б. При непостигане на съгласие между страните, ще бъде предприета 
процедура за принудително отчуждаване на имотите, съгласно глава ІІІ от Закона 
за общинската собственост -- по предварително изготвени и приети Подробни  
устройствени планове / ПУП /, по реда на Закона за устройство на територията.  
 

ІV. Описание  на  имотите, които  общината  има  намерение  да  придобие 

в  собственост  и  способите  за  тяхното  придобиване 
 

           Основни приоритети в работата на Общинската администрация по придо-
биването на имоти за задоволяване на обществените потребности на населението 
са  законосъобразност, целесъобразност  и  публичност.  
          Преди започване на една или друга процедура за придобиването на определен 
имот, Общинският съвет се информира от кмета на общината за необходимостта от 
откриване на съответната процедура, а заинтересованите страни се канят лично на  
срещи-разговори -- за  изясняване  на  случаите.  
           Представител на община Лъки излага своето становище по въпроса и кои са  
причините, породили  откриването  на  съответната  процедура.  
           При наличието на няколко варианта се посочват предимствата и недоста-
тъците на всеки от тях и се дават предложения за най-добрия, който да удовлет-
ворява  заинтересованите  страни.  
         Към преписките се прилагат наличните документи за имотите / нотариални 
актове, договори за продажба, актове за общинска собственост, скици и други / и се 
дава предложение за сключване на конкретен договор за разпореждане с имотите. 
 

           А.  При постигане на съгласие между заинтересованите страни, се възлага 
изготвянето на пазарни оценки за имотите, след което се внася докладна записка до 
Об С - Лъки -- за одобряване на оценките и за вземане на конкретно решение.  
          При положително решение от страна на Общинския съвет се пристъпва към 
сключването на договор за прекратяване на съсобственост, за доброволна делба, за 
покупка, за замяна на имотите и други, според решението на Об С – град Лъки, и се  
започва  реализиране  на  предвиденото  обществено  мероприятие. 
           1. Предвижда се при ликвидиране на съсобственост през 2023 год. между 
Общината и други физически или юридически лица, където различните имоти са в 
съсобственост по идеални части, да се продава по-малката част на другия собстве-
ник на имота. Възможен е и обратния вариант : Собственикът на по-малката част да 
изкупи по-голямата. По този начин целият имот ще стане собственост на едно 
физическо или юридическо лице и разпореждането с него ще става по-лесно. 
          До момента има подадено едно заявление за закупуване на застроен парцел 
в село Борово – УПИ – I-93 в кв.9 с обща площ 650.00 кв.м., съгласно акт за ЧОС № 
40 от 19.11.1998 год. и договор от 28.07.1994 год., като за същия имот има голяма 
разлика в площите – по налични документи и по скица от действащия ПУП. Преди да 
бъде извършено изменение на действащия план, не може да се продаде този имот, 
с точните му площи и граници. Затова процедурата се бави и въпроса не се решава. 
 

           2.  През настоящата 2023 год. не могат да бъдат посочени конкретни имоти, 
за които ще се водят преговори за замените им или за придобиването им от община 
Лъки, но при възникнала необходимост, ще бъдат внесени Докладни записки до 
Общинския съвет - за вземане на конкретно решение по разглеждания въпрос и за  
актуализация  на  Годишната  програма. 
 

Б. При непостигане на съгласие между страните, ще бъде предприета 
процедура за принудително отчуждаване на имотите, съгласно глава ІІІ от Закона 
за общинската собственост -- по предварително изготвени и приети Подробни  
устройствени планове / ПУП /, по реда на Закона за устройство на територията.  
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V.  СПИСЪК  на  обектите, които  са  от  първостепенно 
значение  за  община  Лъки, област  Пловдивска 

 

1. Водоснабдяване на Манастирски комплекс „Кръстова гора” и село Борово; 
2. Строителство и реконструкция на вътрешна В и К мрежа на град Лъки, довеждащ 
колектор, строителство на обща пречиствателна станция за отпадни води / ПСОВ /; 
3. Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО в местността „Ивански дол“, 
което попада в поземлен имот с идентификатор 86012.166.1 по КККР за неурбани-
зираната територия в землището на село Югово, община Лъки, област Пловдив, 
одобрени със заповед № РД-18-879 от 16.12.2019 г. на Изп. директор на АГКК;  
4. Обособяване на нов гробищен парк в град Лъки, в местността „Гудаловото”; 

5. Разширяване на съществуващите гробищни паркове в другите населени места; 
6. Реконструкция на път PDV 2134 / ІІІ-861 – град Лъки – село Джурково / село Дряново  

от  км. 18+660  до  км. 24+160 ; 
7. Разширение и рехабилитация на общински път град Лъки – село Манастир ; 
8. Разширение и рехабилитация на пътя село Манастир – местност „Хайдушки 

поляни” – село Славейно, община Смолян ; 
 

VІ.  СПИСЪК  на  обектите, за изграждането на които е необходимо 
отчуждаване на имоти, собственост на физически лица или юридически лица 

 

1. Водоснабдяване на Манастирски комплекс „Кръстова гора” и село Борово ; 
2. Разширяване на съществуващите гробищни паркове в другите населени места ; 

3. Реконструкция на път PDV 2134 / ІІІ-861 – град Лъки – село Джурково / село Дряново  
от  км. 18+660  до  км. 24+160 ; 

4. Разширение и рехабилитация на общински път град Лъки – село Манастир ; 
5. Разширение и рехабилитация на пътя село Манастир – местност „Хайдушки 

поляни” – село Славейно, община Смолян. 
 

VІІ.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

           Настоящата Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи 
– общинска собственост в община Лъки за 2023 год. се приема на основание чл. 8, 
ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 2 от Наредбата за РПУРОИ на 
Об С – град Лъки и в изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с 
общинската собственост за периода 2020 – 2023 год., приета с решение № 8 от 
19.12.2019 год.  на  Общински  съвет – град Лъки.  

По своята същност тя е отворен документ и подлежи на актуализация през 
настоящата година, като при необходимост ще се извърши и актуализация на 
Общинския  бюджет.  

Настоящата Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи 
- общинска собственост е публикувана в сайта на общината / www.oblaki.com / на    
05.01.2023 год. и всяко заинтересовано лице може да се запознае с нейното 
съдържание. 
       Програмата  влиза  в  сила  от  датата  на  приемането  й  от  Общинския  съвет  
и  се  изпълнява  до  приемането  на  следващата  Годишна  програма  за  2024 год.  
 

      Настоящата Годишна програма за 2023 год. е приета с Решение № ….., взето  с  
протокол  № …… от ……… 2023 год.  на  Общинския  съвет – град Лъки. 
 

http://www.oblaki.com/

