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                                                                 СПРАВКА 

  за отразяване на постъпили предложения и становища по проекта на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера и администриране на 

местните данъци в Община Куклен; 

 

    Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, е постъпило следното 

предложение по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за 

определяне размера и администриране на местните данъци в Община Куклен, както 

следва: 

 

 

Граждани/ 

Организации/ 

Учреждения 

 

 

 

Становища/ 

Предложения/ 

Мнения 

 

Приема/ 

Не 

приема 

 

Мотиви 

Мария Георгиева 

Белчева – кмет на 

община Куклен 

Постъпило е следното 

предложение, 

изразяващо се в 

създаване на нов §6 и 

§7 в Преходни и 

заключителни 

разпоредби в проекта 

на Наредба за 

изменение и 

допълнение на 

Наредба № 14 за 

определяне размера и 

администриране на 

местните данъци в 

Община Куклен, а 

именно: 

§ 6. (нов с реш. № 

…………./…………г.) 

 

  Приема  

 

Предложението се приема, 

тъй като е съобразено § 26 

от Преходни и 

заключителни разпоредби 

на Закона за мерките и 

действията по време на 

извънредното положение, 

обявено с решение на 

Народното събрание от 13 

март 2020 г., е предвидено, 

че през 2020 г. отстъпка 5 

на сто се прави на лицата, 

предплатили до 30 юни 

данъка върху недвижимите 

имоти за цялата година или 

данъка върху превозните 

средства за цялата година. 

ОБЩИНА  КУКЛЕН 

http://www.kuklen.org/


През 2020 г. отстъпка 

5 на сто се прави на 

лицата, предплатили 

до 30 юни данъка 

върху недвижимите 

имоти за цялата година 

или данъка върху 

превозните средства за 

цялата година. 

§7. (нов с реш. № 

…………./…………г.) 

Наредба за изменение 

и допълнение на 

Наредба № 14 за 

определяне размера и 

администриране на 

местните данъци в 

Община Куклен, е 

приета с Решение № 

…………., взето с 

Протокол № ………… 

от ……………. година 

на Общински съвет 

Куклен, и влиза в сила 

от влизане в сила на 

решението за 

приемането й от 

Общински съвет 

Куклен. 

 

Отстъпката от 5 на сто, 

касаеща данъка върху 

недвижимите имоти и 

данъка върху превозните 

средства, ще има позитивен 

ефект, както относно 

ограничаване на 

посещенията при плащания 

в брой и струпването на 

данъчнозадължените лица в 

епидемичния период, така 

също и за редуциране на 

финансовата тежест на 

данъчнозадължените лица, 

не само за периода на 

извънредното положение, 

но и в годишен план през 

2020 г. 

 

 

 

 

Справката е изготвена от адв. Николай Чолаков и старши юрисконсулт Мария Генова:/п/ /п/ 

 

 

Христо Божинов /п/ 

Зам.-кмет на община Куклен 
 


