
                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУКЛЕН

НАРЕДБА №24

ЗА БАЗИСНИТЕ /НАЧАЛНИ/ ЦЕНИ 
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ –

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

приета с Решение № 480, 
взето на редовно заседание с Протокол № 43 от 31.10.2013г. на Общински съвет Куклен 
изменена с Решение № 492, взето на редовно заседание с Протокол № 45 от 27.11.2013г.; 
изменена с решение № 666, взето на редовно заседание с протокол № 58 от 24.09.2014г.;
изменена с решение № 784, взето на редовно заседание с протокол № 64 от 27.03.2015г.
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Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

                                                                                                                                                   
Чл.  1. /1/  По реда на настоящата наредба се урежда начина за определяне и 
прилагане  на  началните /базисните/ цени, при отдаване под наем на имоти – 
общинска собственост  в съответствие със Закона за общинската собственост и 
Наредбата за  ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 
ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА КУКЛЕН.
/2/.Наредбата не се прилага при определяне цените при отдаване под наем на язовири 
и микроязовири.
Чл. 2 Предмет на тази наредба са наемните цени при отдаване под наем на следното 
общинско имущество:

1. Недвижими имоти и помещения, предназначени за административни, 
производствени, търговски и стопански нужди;

2. Недвижими имоти и помещения, предназначени за осъществяване на социални,
културни , образователни, здравни  и други дейности;

3. Недвижими имоти  и помещения, предназначени да задоволяване на 
административни потребности на политически и синдикални организации;

4. Недвижими имоти – терени за поставяне на преместваеми съоражения за 
осъществяване на търговска и други дейности, както и преместваеми 
съоръжения от павилионен тип

5. Недвижими имоти – земеделски земи
Чл. 3 (Изм. с Решение №492, взето с Протокол №45/27.11.2013г.) Базисните наемни
цени се определят за период: от един месец за квадратен метър площ, а за земеделски
земи за една година за декар

ал.1 За помещения за търговска дейност съгласно раздел  І,  точка 1 – 7 от Тарифа 
№1 по ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към настоящата

ал.2 За помещения за различни видове услуги съгласно раздел  ІІ,  точка 1 – 7 от 
Тарифа 1 по ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящата

ал.3 За помещения за обществено хранене съгласно раздел  ІІІ, точка 1 – 7 от Тарифа
№1 по ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към настоящата

ал.4 За помещения за други дейности съгласно точка раздел ІV,  точка 1 – 10 от 
Тарифа №1 по ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към настоящата

ал.5 За помещения за административни нужди съгласно раздел V,  точка 1 – 7 от 
Тарифа №1 по ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към настоящата
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ал.6 За помещения за здравни, образователни, социални и културни дейности 
съгласно раздел VІ,  точка 1 – 4 от Тарифа №1 по ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към 
настоящата
ал. 7 За начална наемна или арендна цена на земи от ОбПФ, предоставени чрез 
публичен търг или конкурс за отглеждане на едногодишни полски култури съгласно 
Приложение № 3, тарифа № 3, точка 1-4
ал. 8 (Отменен  с Решение №492, взето с Протокол №45/27.11.2013г.) 
ал. 9 При отдаване под наем или аренда на земеделски земи за създаване на трайни 
насаждения, началната наемна цена е 30 лв. /тридесет лева/ за декар. 
чл. 4 Правила при прилагане на Тарифа №1
ал.  1  Настоящата   ТАРИФА  определя  минималната  наемна  цена  в  лева  за  един
квадратен метър /декар  ползвана площ при отдаване на сгради,  павилиони или
терени – общинска собственост, в зависимост от зоните където попадат имотите и
вида на упражняваната дейност от НАЕМАТЕЛИТЕ  или  ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.
ал. 2 Наемната цена по договорите се заплаща в периода от 10 /десето/ до 25-то число
на текущия месец.
Ал.  3.  При необходимост  от  основен  ремонт  за  въвеждане  на  общински обект  в
експлоатация се допуска  гратисен период, но не повече от два месеца от датата на
влизане в сила Заповед на Кмета на общината за определяне на наемател.
Ал. 4 При промяна предназначението без съгласие на наемодателя, следва санкция в
размер  от  100  до  400  лева  и  прекратяване  на  наемните  отношения.  Актовете,
установяващи  нарушението  и  наказателото  постановление  се  издават  по  реда
определен в ЗОС и ЗАНН.
 Чл. 7 При провеждане на търг или конкурс, предназначен за хора с увреждания,
изразяващи  се  в  трайно  намалена  работоспособност  над  50%  ,  кооперации  и
организации  на хора с увреждания на Българския Червен Кръст,  началната тръжна
или конкурсна цена е в размер на 50% от размера, посочен в настоящата наредба.
Чл. 8 Настоящата ТАРИФА към настоящата Наредба за БАЗИСНИТЕ /НАЧАЛНИ/ 
ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
определя ТАРИФА № 2 за часови наеми на зали и други помещения –Общинска 
собственост според размера на площа им и за времетраенето на ползването им т. 1-4
Чл.  9  Настоящата  наредба  започва  да  се  прилага  от  първото  число  на  месеца,
последващ влизането и в сила.
Чл. 10 Настоящата наредба се издава на основание чл. 21 от ЗМСМА, във връзка с чл.
6, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 14, ал. 8 от ЗОС и чл. 8 във вр. д чл.26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 76 ал.
3 от АПК.
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изменено с решение № 666, взето на редовно заседание с протокол № 58 от 24.09.2014г.
изменено с решение № 784, взето на редовно заседание с протокол № 64 от 27.03.2015г.          
Приложение № 1

              
                                                                                                                                                        

Т А Р И Ф А  №1
за  НАЕМИТЕ  на  общински  недвижими  имоти  в  община

Куклен, област  Пловдивска

№ 
по
ред

ВИДОВЕ  ДЕЙНОСТИ
масивни
сгради

полумасивни
сгради

павилиони терени

 
ЗОНИ

І-ва ІІ-ра І-ва ІІ-ра І-ва ІІ-ра І-ва ІІ-ра

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
                    І. ТЪРГОВСКА  ДЕЙНОСТ

1. Продажба  на  хранителни  
стоки

2.10 1.90 1.80 1.60 1.70 1.50 1.30 1.12

2. Продажба  на  промишлени  
стоки

2.00 1.80 1.70 1.50 1.60 1.40 1.26 1.08

3. Продажба  на  цигари  и/или  
алкохол

2.50 2.30 2.10 1.90 1.80 1.60 1.35 1.17

4. Смесени  магазини  или  
складове  на  едро

2.20 2.00 1.85 1.65 1.75 1.55 1.21 1.03

5. Продажба  на  вестници, 
книги  или  списания

2.30 2.10 1.90 1.70 1.60 1.40 1.17 1.00

6. Продажба  на  лекарства 
/АПТЕКИ или ДРОГЕРИИ/

2.40 2.20 2.00 1.80 1.70 1.50 1.26 1.08

7. Складови  помещения  към  
търговските  обекти

1.10 1.00 0.90 0.80 0.80 0.70 0.54 0.45

               ІІ. РАЗЛИЧНИ  ВИДОВЕ  УСЛУГИ
1. Обущарски, тапицерски  или 

кожухарски  услуги
1.70 1.50 1.30 1.10 0.90 0.70 0.76 0.58

2. Ключарски, шивашки  или  
стъкларски  услуги

1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.85 0.67

3. Часовникарски  или  
дърводелски  услуги

1.90 1.70 1.50 1.30 1.20 1.00 1.03 0.85

4. Ремонт  на  домакински  
електроуреди  или  машини

2.00 1.80 1.60 1.40 -- -- 1.08 0.90

5. Козметични  или  бръснаро-
фризьорски  услуги

2.20 2.00 1.80 1.60 -- -- 1.00 0.81

6. Автомонтьорски  или  
автотенекеджийски  услуги

-- -- 1.70 1.50 1.40 1.20 0.90 0.72

7. Складови  площи  към  
различните  видове  услуги

1.00 0.90 0.85 0.75 0.70 0.60 0.45 0.36
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              ІІІ. ОБЩЕСТВЕНО  ХРАНЕНЕ
1. Барове  или  развлекателни  

нощни  заведения
6.00 4.00 -- -- -- -- -- --

2. Гостилници, закусвални  или 
бирарии

2.80 2.30 2.10 1.80 1.90 1.60 1.53 1.17

3. Заведения  без  алкохол  / 
кафе-сладкарници /

0.80 0.70 0.60 0.50 0.50 0.40 0.40 0.30

4. Заведения, предлагащи  
алкохол / кафе-аперитиви /

2.65 2.15 2.00 1.60 1.70 1.55 1.40 1.03

5. Складови  площи  към  
общественото  хранене

1.00 0.90 0.85 0.75 0.70 0.60 0.45 0.36

6. Столове и павилиони за 
ученическо столово хранене

0.25 0.25 0.25 -- -- -- -- --

7. За постяване на 1 автомат за 
топли и безалкохолни 
напитки, закуски, сладоледи, 
машини за пукакнки, понички
и др. с площ 1 кв. м.

30 25 20 20 20 20 10 10

6. 7
7

                 ІV. ДРУГИ  ДЕЙНОСТИ
1. Производствени  

помещения / цехове  и  
ателиета /

2.00 1.80 1.70 1.50 -- -- -- --

2. Развлекателни  игри, 
покермашини  или  автомати

3.00 2.80 2.60 2.40 -- -- -- --

3. Компютърни  зали  или  
Интернет-кафенета

2.50 2.30 2.20 2.00 -- -- -- --

4. Тото-пунктове  или  пунктове
за  залагания

1.50 1.00 1.00 0.50 0.90 0.70 -- --

5. Животновъдство  или  
гъбопроизводство

-- 0.50 -- 0.40 -- 0.30 -- 0.18

6. Гаражи  или  сглобяеми  
гаражни  клетки

1.20 1.00 0.80 0.60 -- -- -- --

7. Автосалони  за  нови  или  
употребявани  МПС

1.60 1.40 1.50 1.30 -- -- 1.08 0.90

8. Закрити  паркинги  или  
обособени  паркоместа

-- -- -- -- -- -- 0.54 0.45

9. Имоти, необходими като 
терени за временно 
използване, за спомагателни 
и допълнителни площадки, 
комуникации и други, 
свързани с изграждането, 
ремонта и поддържането на 

-- -- -- -- -- -- 0.30 0.20
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обекти на техническата 
инфраструктура

10. Терен за поставяне на 
рекламно съоръжение

-- -- -- -- -- -- 2.00 1.00

       V.  АДМИНИСТРАТИВНИ  НУЖДИ
1. Офиси  на  политически  

партии
0.30 0.20 0.20 0.10 -- -- -- --

2. Офиси  на  синдикални  
организации

0.40 0.30 0.30 0.20 -- -- -- --

3. Офиси на сдружения с 
общественополезна дейност

0.20 0.15 0.15 0.10 -- -- -- --

4. Офиси  на  фирми  или  
сдружения  в  частна  полза 

1.00 0.80 0.90 0.70 -- -- -- --

5. Офиси  на  охранителни  
фирми  или  организации

2.00 1.50 1.30 1.10 -- -- -- --

6. Офиси  на  телевизионни  или
радио  програми

3.00 2.50 2.00 1.50 -- -- -- --

7. Офиси  на  банки  или  
застрахователни  дружества

7.00 6.00 5.00 4.00 -- -- -- --

 VІ.  ЗДРАВНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ  и  КУЛТУРНИ  ДЕЙНОСТИ
1. Кабинети  на  лекари  или  

стоматолози
0.80 0.50 0.40 0.30 -- -- -- --

2. Кабинети  за извънучилищна 
дейност

0.50 0.40 0.30 0.20 -- -- -- --

3. Кабинети  на  дейци  на  
културата  или  изкуствата

0.60 0.50 0.40 0.30 -- -- -- --

4. Кабинети наемани от лица 
регистрирани по реда на 
ЗЮЛНЦ

0.25 0.20 0.15 0.10 -- -- -- --

          
*  Забележка :  Върху  посочените  цени  в  лева  се  начислява  ДДС.
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Приложение № 2

Т А Р И Ф А  № 2
ЗА  ЧАСОВИ  НАЕМИ  НА  ЗАЛИ  И  ДРУГИ  ПОМЕЩЕНИЯ  -  ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ,

СПОРЕД  РАЗМЕРА  НА  ПЛОЩТА  ИМ  И  ВРЕМЕТРАЕНЕТО  НА  ПОЛЗВАНЕТО  ИМ

№ по
ред

ОБЩИНСКИ  ПОМЕЩЕНИЯ
/  в  квадратни  метра /

Наем  за  един  час
/ в  делнични  дни /

Наем  за  един  час
/ в  празнични  дни /

1. ЗАЛИ  до  50.00 кв. метра 1.00 / един /  лев 1.20 /един лв. и 20 ст /
лева

2.
ЗАЛИ

от  50.00 кв. м.  --  до  100.00 кв. м. 1.20 /един лв. и 20 ст. /
лева

1.40 /един лв. и 40 ст. /
лева

3. ЗАЛИ  над  100.00 кв. метра 1.60 /един лв. и 60 ст. /
лева

1.80 /един лв. и 80 ст. /
лева

4. Спортни  зали и физкултурни  салони      0.60 /шестдесет 
стотинки/  лева

0.80 /осемдесет
стотинки /  лева

                *  Забележка :  Върху  посочените  цени  се  начислява  ДДС.

Приложение № 3

Т А Р И Ф А  № 3
ЗА НАЧАЛНА НАЕМНА ИЛИ АРЕНДНА ЦЕНА НА ЗЕМИ ОТ ОБПФ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ 

НА ЕДНОГОДИШНИ ПОЛСКИ КУЛТУРИ

№ по
ред

Категория на земя лв/дка

1.                    І - ІІІ 25.00

2.                     ІV - VІ 20.00

3.                           VІІ - ІХ 17.00

4.                               Х 14.00

 Забележка :    (Изм. с Решение № 492, взето с Протокол № 45/27.11.2013г.) Върху  посочените 
 цени не се  начислява  ДДС.
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Т А Р И Ф А  №4 
       За Начална наемна или арендна цена на земи от ОбПФ  при поливни условия за отглеждане на 
едногодишни       полски култури (Отменена с Решение №492, взето с Протокол №45/27.11.2013г.)

Приложение № 3      

ОБХВАТ  НА  ЗОНИТЕ  ЗА  СГРАДИТЕ  И  ТЕРЕНИТЕ
на  ТЕРИТОРИЯТА  на  ОБЩИНА  Куклен, област  ПЛОВДИВ

                      І.  І-ва   / първа /   зона      -    град  Куклен    

        ІІ.  ІІ-ра   / втора /    зона       –  с. Гълъбово,  с. Добралък, с.Руен, с. Цар Калоян,
с.Яврово;
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