
Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р 

на 

ПРОДАДЕНИТЕ  ОБЩИНСКИ  НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ  по  РЕДА 

на  ЗППДОбП / ЗПСК /  в  РАЗЛИЧНИТЕ  НАСЕЛЕНИ  МЕСТА  от 

ОБЩИНА  ЛЪКИ  за  периода  от  01.06.1996 год.  --  до  31.12.2021 год. 
 

 

  № 

  по 

 ред 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  на  ИМОТА,   

ТОЧЕН  АДРЕС  и  ПЛОЩ 

/ по действащ ПУП или КП / 

 Решение  на 

 Об С – Лъки 

 или  заповед 

    на  кмета 

/ прилеж. площ / 

  № на акта за 

     общинска 

   собственост   

      / дата на  

     съставяне / 

  Договор / № 

  или  дата  на 

   сключване / 

   и  имена  на 

  КУПУВАЧА 

   Цена  на 

  имота с/без 

   включен  

  ДДС – дата 

  на  внасяне 
    1. 2.  3.  4.  5.  6. 

 

 
 1. 

Дворно място с обща площ 2500.
00

 кв. метра, 

съставляващо парц. І-ви и част от парц. ІІ-ри 

в кв.55 /„Тепавицата”/ по ПУП на гр. Лъки, 

ведно със застроените в него : Дърводелски цех 

със ЗП = 504.
00

 кв. м. и допълнителни сгради в 

имота, както и движимите вещи, описани в 

отделно приложение към договора, 

при граници :  р. Джурковска, ТП„Тепавица”, 

шосе / път /, братя Акъ и Ахмед табакови 

 Решение № 34 

  от 05.03.1996 г.  

 и решение № 97 

  от 14.01.1997 г. 

  на Об С - Лъки, 

    с прилежаща 

    площ  около  

       сградата 

   
  Няма  акт 

 за  общинска 

  собственост, 

 но има акт за 

 ДС № 312 от 

  18.06.1996 г. 

 по НДИ-отм. 

   

    Договор  за 

  продажба  от 

 16.01.1997 год. 

 ЕТ„Дарпатов- 
Найден Дарпатов” 

  град Пловдив 

  
Продажна 

     цена 

 6 619 600.
00

  

        лв. 

  без ДДС на 

  разсрочено 

    плащане 

 

 
   2. 

Дворно място с обща площ 1436.
00

 кв. метра, 

съставляващо имот с план. № 102 – част от 

парцел ІІ-ри за производствени нужди в кв.37 

по ПУП на гр. Лъки, ведно със застроената в 

него : Двуетажна сграда /„Бивша БАНЯ”/ със 

ЗП = 330.28 кв. метра и движимите вещи, 

описани в отделно приложение към договора, 

при граници :  река Джурковска, Волейболно 

игрище, имот с план. № 101 и шосе / път / 

 Решение № 34 

  от 05.03.1996 г.  

 и решение №110 

  от 11.02.1997 г. 

  на Об С - Лъки, 

    с прилежаща 

    площ  около  

       сградата 

   
  Няма  акт 

 за  общинска 

  собственост, 

 но има акт за 

 ДС № 160 от 

  25.04.1995 г. 

  по НДИ-отм. 

  Договори  за 

  продажба  от 

 16.01.1997 год. 

 и  29.05.1997 г. 

 ЕТ„Дарпатов- 
Найден Дарпатов” 

  град Пловдив 

  
Продажна 

     цена 

 1 988 000.
00

  

        лв. 

  без ДДС на 

  разсрочено 

    плащане 

 

 
   3. 

 

Двуетажна  дървена  барака, от  която 

І-вия етаж е масивен с тухлена зидария с 

РЗП = 149.
00

 кв. м., а втория етаж е 

паянтов с РЗП = 158.
00

 кв. м., построена 

в общински терен -- част от УПИ – І  

в  кв. 4  по  ЗРП  на  град ЛЪКИ 

квартал “Авариен” 

 

  Решение № 116 

  от 05.03.1997 г. 

  на Об С - Лъки, 

  без прилежаща 

   площ  около  

      сградата 

 

 

     Няма  акт 

  за  общинска 

   собственост 

 

  Договор  за 

 продажба  от 

   08.05.1997 г. 

      АСЕН 

  СЛАВЧЕВ 

     ЛИСОВ 

  град Лъки  

  
Продажна 

     цена 

   311 000.
00

  

        лв. 

   без  ДДС 

 08.05.1997 г. 

  

 

 
   4. 

 

 Двуетажна  масивна  сграда / бивше  

УЧИЛИЩЕ /, от която  І-вия  етаж  е   

с каменна зидария и бетонова плоча, 

а  втория  етаж  е  с  тухлена  зидария, 

построена в общински терен в махала 

“Бъзето”, в землището на село Здравец 

 

  Решение № 116 

  от 05.03.1997 г. 

  на Об С - Лъки, 

  с  прил. площ 

   1 255.
00

 кв. м. 

 

 

     Няма  акт 

  за  общинска 

   собственост 

 

  Договор  за 

 продажба  от 

   12.06.1997 г. 

      ИЛИЯ 

  АНГЕЛОВ 

     ИЛИЕВ 

  гр. Чепеларе 

  
Продажна 

     цена 

 1 750 000.
00

  

        лв. 

   без  ДДС 

 05.06.1997 г. 
  

 

 
   5. 

 

Рибарници  –  І-ва  и  ІІ-ра обособени  

части  и  масивна  едноетажна  сграда 

до тях в местността “Взривен  склад”,  

по КВС в землището на град Лъки и  

КВС в землището на село Лъкавица 

 

  Решение № 142 

  от 24.06.1997 г. 

  на Об С - Лъки, 

  без прилежаща 

    площ  около  

   съоръженията 

 

 

     Акт  № 1 

  за  общинска 

собственост от 

12.11.1996 год. 

  Договор  за 

 продажба  от 

   10.07.1997 г. 

 БУЙКО-2000 

     ЕООД --        

  Янко Костов 

     Буюклиев 

 град Пловдив  

  
Продажна 

     цена 

  3 116 000.
00

  

        лв. 

   без  ДДС 

 01.04.1997 г. 

  

                                                  Продължава  на  стр.2  



                                                     Продължение  от  стр.1  

    1. 2.  3.  4.  5.  6. 

  
   

   6. 

 

 

І-ви етаж от сградата “Ракиджийница” 

със застроена площ = 39.
00

 кв. метра, 

строена през 1982 год. и представля- 

ваща  имот № 255  по  КП  на  село 

ДРЯНОВО – ЕКАТТЕ - 23950 

 

  Решение № 339 

  от 27.05.1999 г. 

 на Об С – Лъки, 

  без прил. площ, 

      но  с  ОПС 

 

     Няма  акт 

  за  общинска 

   собственост 

  Договор  за 

 продажба  от 

  18.06.1999 г. 

      Михаил 

    Самуилов 

  Ибрашимов 

 Продажна 

     цена 

    783 000.
00

  

        лв. 

   без  ДДС 

 18.06.1999 г. 

 

 
   7. 

 

ІІ-ри етаж от сградата “Стар пансион” 

 със застроена площ = 162.
00

 кв. метра, 

строена през 1968 г. и представляваща 

имот № 190  --  част  от  УПИ – І,  

кв.25  по  ЗРП  на  град ЛЪКИ 

 

  Решение № 339 

  от 27.05.1999 г. 

  на Об С - Лъки, 

  без  прил. площ 

    

 

 

    Акт  № 60 

  за  общинска 

собственост от 

27.05.1999 год. 

 

  Договор  за 

 продажба  от 

   13.08.1999 г. 

      Георги 

     Асенов 

 Александров 

  град Лъки  

  
Продажна 

     цена 

   3 650.
00

 лв. 

   без  ДДС 

 13.08.1999 г. 

  

 

 
   8. 

 

Двуетажна  масивна  сграда  / Бивша 

 “ХОТЕЛ – МЕХАНА” / в град Лъки 

 със застроена площ = 305.
00

 кв. метра, 

строена през 1955 г. и представляваща 

имот № 189  --  част  от  УПИ – І,  

кв.25  по  ЗРП  на  град ЛЪКИ 

 

  Решение № 232 

  от 11.10.2001 г. 

  на Об С - Лъки, 

  без  прил. площ 

    

 

 

    Акт  № 59 

  за  общинска 

собственост от 

27.05.1999 год. 

 

  Договор  за 

 продажба  от 

   05.11.2001 г. 

  ПК “Победа” 

      Панайот 

      Николов 

       Янчев 

  град Лъки  

  
Продажна 

     цена 

  29 900.
00

 лв. 

   без  ДДС 

  разсрочено  

  плащане  до 

 31.12.2002 г. 
  

 

 
   9. 

 

Двуетажна  масивна  сграда  / Бивше 

 “УЧИЛИЩЕ” /  в  село  ЮГОВО  със 

 застроена  площ  = 166.
00

 кв. метра, 

представляваща имот № 121, ведно с  

дворно място от  332.
00

 кв. метра -- 

 нов УПИ – ІІ-стопанска дейност  в  

кв.24  по  ИПУП  на  село ЮГОВО 

 

  Решение № 231 

  от 11.10.2001 г. 

  на Об С - Лъки, 

 заедно с прилеж. 

 площ към сграда 

    

 

 

  Акт  № 46”А” 

  за  общинска 

собственост от 

20.09.2001 год. 

 

  Договор  от 

   08.11.2001 г. 

 ЕТ “Димитър 

   Манолов -  

      МАРТ” 

     Димитър 

      Тодоров 

     Манолов 

 Асеновград  

  
 

Продажна 

     цена 

   3 710.
00

 лв. 

   без  ДДС 

 24.10.2001 г. 

  

 

 
  10. 

 

Двуетажна  масивна  сграда  / Бивша 

“Детска градина” / в село Дряново със 

 застроена  площ  =  274.
00

 кв. метра, 

представляваща имот № 262, ведно с  

875 / 3000 идеални части от дворното 

място с обща площ 3000.
00

 кв. метра 

по Кадастралния план на село Дряново 

 

  Решение № 146 

  от 28.04.2005 г. 

  на Об С - Лъки, 

 заедно с дворно 

 място  с  площ  

  875.
00

 кв.метра 

    

 

    Акт  № 55 

  за  общинска 

собственост от 

10.12.1998 год. 

 

 

  Договор  от 

   09.08.2005 г. 

       Стефан 

    Симеонов 

        Рахов 

  град Лъки  

  
 

Продажна 

     цена 

  39 500.
00

 лв. 

   без  ДДС 

 22.07.2005 г. 

  

 

 
  11. 

 

Двуетажна  масивна  сграда  / Бивши 

 “ДЕТСКИ ЯСЛИ” / в град ЛЪКИ със 

 застроена  площ  = 402.
00

 кв. метра, 

представляваща имот № 63, ведно с  

дворно място от  1000.
00

 кв. метра -- 

 част  от  У П И – ІІ-63  в  кв.35  

по  ПУП  на  град  ЛЪКИ 

 

  Решение № 197 

  от 29.11.2005 г. 

  на Об С - Лъки, 

 заедно с дворно 

 място  с  площ  

 1 000.
00

 кв.метра 
   

 

    Акт  № 58 

  за  общинска 

собственост от 

27.05.1999 год. 

 

   
    Договор  от 

   11.04.2006 г. 
“ПиМ Консултинг” 

   АД град Видин 
     Владимир 

      Петков 

       Илиев 

  
Продажна 

     цена 

  43 500.
00

 лв. 

   без  ДДС 

 06.04.2006 г. 

  

          Забележка :   За  посоченият  по-горе  период  от  време  не  са  извършвани  други  разпоредителни 

                                 сделки  с  общински  жилищни  и  нежилищни  имоти  по  реда  на  ЗППДОбП / ЗПСК / 
 

31.01.2022 год.                                                               Изготвил  РЕГИСТЪРА 

град ЛЪКИ                                                                     Главен  специалист “ОСКП” :                                                    

                                                                                                                     / Емил  Адамов / 


