
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 84 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 12 от 24.04.2020 г. 

  
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот  –  частна общинска собственост 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал. 2 и ал.8 от ЗОС, Раздел І на 

ГЛАВА VІІІ от  Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в Община Куклен както и чл. 3, във връзка с  Приложение № 3, Тарифа № 3, т. 2 от 

Наредба № 24 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на имоти – общинска 

собственост на Община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 52/19.03.2020 год. 

на Кмета на община Куклен фактически основания 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К У К Л Е Н  

Р Е Ш И:      

1. Общински съвет Куклен дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с 

тайно наддаване на следния имот, частна общинска собственост:  

Поземлен имот с идентификатор 63238.8.160, с площ от 551 кв.м., местност „Делница‖,  

по кадастралната карта  и кадастралните регистри на с. Руен, трайно предназначение на имота – 

земеделска, начин на трайно ползване -  изоставена орна земя, категория на земята - 4, при 

граници и съседи: на Североизток  - ПИ  № 63238.8.206; на Изток - ПИ  № 63238.8.312; на Юг - 

ПИ  № 63238.8.312; на Запад: ПИ  № 63238.8.161, с Акт за частна общинска собственост № 1920 

от 13.03.2020 г. 

          2. Общински съвет Куклен определя начална тръжна наемна  цена от 50 лв./дка. (петдесет 

лева на декар) на година. 

          3. Общински съвет Куклен определя срок на договора за наем  – 5 години. 

          4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на Решението на Кмета на Общината. 

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -    13 
 Гласували: 

―за‖                                                         -  13 

―против‖                                                 -   0 

―въздържали се‖                                    -   0 

                    

  РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 29.04.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  29.04.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 85 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 12 от 24.04.2020 г. 

  
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот  –  частна общинска собственост 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал. 2 и ал.8 от ЗОС, Раздел І на 

ГЛАВА VІІІ от  Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в Община Куклен както и чл. 3, във връзка с  Приложение № 3, Тарифа № 3, т. 2 от 

Наредба № 24 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на имоти – общинска 

собственост на Община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 53/19.03.2020 год. 

на Кмета на община Куклен фактически основания 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К У К Л Е Н  

Р Е Ш И:      

1. Общински съвет Куклен дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с 

тайно наддаване на следния имот, частна общинска собственост:  

             Поземлен имот с идентификатор 63238.8.159, с площ от 384 кв.м., местност 

„Делница‖,  по кадастралната карта  и кадастралните регистри на с. Руен, трайно 

предназначение на имота – земеделска, начин на трайно ползване -  изоставена орна земя, 

категория на земята - 4, при граници и съседи: на Север - ПИ  № 63238.8.162; на Изток - ПИ  № 

63238.8.312; на Юг - ПИ  № 63238.8.312; на Запад: ПИ  № 63238.8.312, с Акт за частна общинска 

собственост № 1919 от 13.03.2020 г. 

          2. Общински съвет Куклен определя начална тръжна наемна  цена от 50 лв./дка. (петдесет 

лева на декар) на година. 

          3. Общински съвет Куклен определя срок на договора за наем  – 5 години. 

          4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на Решението на Кмета на Общината. 

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -    13 
 Гласували: 

―за‖                                                         -  13 

―против‖                                                 -   0 

―въздържали се‖                                    -   0 

                           

 РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 29.04.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  29.04.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 86 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 12 от 24.04.2020 г. 

  
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот  –  частна общинска собственост 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал. 2 и ал.8 от ЗОС, Раздел І на 

ГЛАВА VІІІ от  Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в Община Куклен както и чл. 3, във връзка с  Приложение № 3, Тарифа № 3, т. 2 от 

Наредба № 24 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на имоти – общинска 

собственост на Община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 54/19.03.2020 год. 

на Кмета на община Куклен фактически основания 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К У К Л Е Н  

Р Е Ш И:      

1. Общински съвет Куклен дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с 

тайно наддаване на следния имот, частна общинска собственост:  

           Поземлен имот с идентификатор 63238.8.168, с площ от 682 кв.м., местност „Делница‖,  

по кадастралната карта  и кадастралните регистри на с. Руен, трайно предназначение на имота – 

земеделска, начин на трайно ползване -  изоставена орна земя, категория на земята - 4, при 

граници и съседи: на Север  - ПИ  № 63238.8.170; на Изток - ПИ  № 63238.8.155; на Юг - ПИ  № 

63238.8.312; на Запад: ПИ  № 63238.8.312, с Акт за частна общинска собственост № 1921 от 

13.03.2020 г. 

          2. Общински съвет Куклен определя начална тръжна наемна  цена от 50 лв./дка. (петдесет 

лева на декар) на година. 

          3. Общински съвет Куклен определя срок на договора за наем  – 5 години. 

          4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на Решението на Кмета на Общината. 

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -    13 
 Гласували: 

―за‖                                                         -  13 

―против‖                                                 -   0 

―въздържали се‖                                    -   0 

              

    РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 29.04.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  29.04.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 87 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 12 от 24.04.2020 г. 

  

ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 

във връзка с чл.45 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество в Община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 

56/19.03.2020 год. на Кмета на община Куклен фактически основания 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К У К Л Е Н  

Р Е Ш И:      

 1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с 

тайно наддаване на ПИ  № 43.508 -  частна общинска собственост, находящ се в местност 

„Терасите и Вриш‖, по плана на новообразуваните имоти  в територията на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, 

гр. Куклен Община Куклен, с площ от 1519.37 кв.м., при граници и съседи: на север - ПИ № 

43.787 – нива на община Куклен, ПИ № 41.768 – селскостопански, горски, ведомствен  път на 

община Куклен; на изток ПИ № 43.835 – нива на Гевеза Стоименова Авдева; на юг ПИ № 43.793 

– дере на община Куклен; на запад ПИ № 43.510 – нива на община Куклен; на северозапад ПИ 

№ 43.787 – нива на община Куклен, с акт за частна общинска собственост  № 1918/09.03.2020 г. 

2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на  27 348.66 лв. 

(двадесет и седем хиляди триста четиридесет и осем лева и шестдесет и шест стотинки). 

3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна  цена от 18 лв./кв.м. (осемнадесет 

лева на квадратен метър), въз основа на приетата актуална пазарна оценка.  

4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на кмета на общината. 

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -    13 
 Гласували: 

―за‖                                                         -  13 

―против‖                                                 -   0 

―въздържали се‖                                    -   0 

 

         РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 29.04.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  29.04.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 88 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 12 от 24.04.2020 г. 

  

ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 

във връзка с чл.45 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество в Община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 

57/19.03.2020 год. на Кмета на община Куклен фактически основания 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К У К Л Е Н  

Р Е Ш И:      

 1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с 

тайно наддаване на ПИ  № 44.716 -  частна общинска собственост, находящ се в местност „Вриш 

и Терасите‖, по плана на новообразуваните имоти  в територията на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр. 

Куклен Община Куклен, с площ от 723 кв.м., при граници и съседи: на север - ПИ № 43.793 – 

дере на община Куклен; на югоизток ПИ № 44.789 – селскостопански, горски, ведомствен път 

на община Куклен; на запад ПИ № 44.715 – нива на Никола Иванов Йовков, ПИ № 43.713 – нива 

на Георги Андонов Янолов, с акт за частна общинска собственост  № 1917/10.03.2020 г. 

2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на  13 014 лв. 

(тринадесет хиляди и четиринадесет лева). 

3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна  цена от 18 лв./кв.м. (осемнадесет 

лева на квадратен метър), въз основа на приетата актуална пазарна оценка.  

4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на кмета на общината. 

 

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -    13 
 Гласували: 

―за‖                                                         -  13 

―против‖                                                 -   0 

―въздържали се‖                                    -   0 

  РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 29.04.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  29.04.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 89 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 12 от 24.04.2020 г. 

  
ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост за 2020 г. 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов – Заместник-Кмет на община Куклен 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, изречение 

второ от ЗОС, предвид изложените в предложение с вх. № 59/14.04.2020 год. на Заместник-

Кмета на община Куклен фактически основания 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К У К Л Е Н  

Р Е Ш И:      

 1. Общински съвет Куклен актуализира годишна Програма за управление и разпореждане 

с имотите - общинска собственост за 2020 г., приета с Решение № 38, взето на Редовно 

заседание с Протокол № 8 от 31.01.2020 г.  на Общински съвет – Куклен, изменена с Решение № 

81, взето на редовно заседание с Протокол № 11 от 27.03.2020 г.,    като включва в нея следния 

имот: 

1.1. Приложение № 1, раздел I. Имоти за продажба – т.2 земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, 

землище на гр. Куклен на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2020 г.  

 - ПИ № 44.790 -  частна общинска собственост, находящ се в местност „Вриш и 

Терасите‖, по плана на новообразуваните имоти  в територията на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр. 

Куклен Община Куклен, с площ от 676 кв.м., при граници и съседи: на север - ПИ № 44.789 – 

селскостопански, горски, ведомствен път на община Куклен; на изток ПИ № 44.789 – 

селскостопански, горски, ведомствен път на община Куклен; на юг – край на § 4 от ПЗР на 

ЗСПЗЗ; на запад ПИ № 44.789 – селскостопански, горски, ведомствен път на община Куклен, с 

акт за частна общинска собственост  № 1923/03.04.2020 г. 

Пазарната  стойност на имота е в размер на  12 168 лв. (дванадесет хиляди сто и 

шестдесет и осем лева). 

2. Общински съвет  Куклен приема приходите, получени  от  продажбата  на 

допълнително включения в Програмата имот да бъдат използвани за обект: „СМР по 

разширение на „Пенсионерски клуб -  гр. Куклен” и изграждане на градска тоалетна. 

3. Прогнозните приходи и разходи по програмата да се разчетат по бюджета на община 

Куклен за 2020 г., както следва: 

Увеличава  § 40*40   „Постъпления от продажба на земя” с 12 168 лв. (двадесет 

хиляди сто и шестдесет и осем лева).                                                          

Увеличава Дейност 525―Клубове на пенсионера, инвалида и др.― § 51*00―Основен 

ремонт― – обект „СМР по разширение на „Пенсионерски клуб – гр. Куклен“ и изграждане 

на градска тоалетна 12 168 лв. (дванадесет хиляди сто и шестдесет и осем лева). 

          

 

 

 



 

 

   4. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Общината да обнародва 

актуализираната годишна Програма по съответния ред.                                                   

 

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -    13 
 Гласували: 

―за‖                                                         -  13 

―против‖                                                 -   0 

―въздържали се‖                                    -   0 

  

 РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 29.04.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  29.04.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 90 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 12 от 24.04.2020 г. 

  

ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 

във връзка с чл.45 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество в Община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 

60/14.04.2020 год. на Кмета на община Куклен фактически основания 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К У К Л Е Н  

Р Е Ш И:      

 1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с 

тайно наддаване на ПИ  № 44.790 -  частна общинска собственост, находящ се в местност „Вриш 

и Терасите‖, по плана на новообразуваните имоти  в територията на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр. 

Куклен Община Куклен, с площ от 676 кв.м., при граници и съседи: на север - ПИ № 44.789 – 

селскостопански, горски, ведомствен път на община Куклен; на изток ПИ № 44.789 – 

селскостопански, горски, ведомствен път на община Куклен; на юг – край на § 4 от ПЗР на 

ЗСПЗЗ; на запад ПИ № 44.789 – селскостопански, горски, ведомствен път на община Куклен, с 

акт за частна общинска собственост  № 1923/03.04.2020 г. 

2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на  12 168 лв. 

(двадесет хиляди сто и шестдесет и осем лева). 

3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна  цена от 18 лв./кв.м. (осемнадесет 

лева на квадратен метър), въз основа на приетата актуална пазарна оценка.  

4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на кмета на общината. 

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -    13 
 Гласували: 

―за‖                                                         -  13 

―против‖                                                 -   0 

―въздържали се‖                                    -   0 

  РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 29.04.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  29.04.2020 г.            

 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 91 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 12 от 24.04.2020 г. 

  
ОТНОСНО: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

14 за определяне размера и администриране на местните данъци в Община Куклен. 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов – Заместник-Кмет на община Куклен 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 25, и ал. 2, чл. 22, ал. 4 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за 

местните данъци и такси, чл. 76, ал. 3, и чл. 79 от Административно процесуален кодекс, 

предвид изложените в предложение с вх. № 61/14.04.2020 год. на Заместник-Кмета на община 

Куклен фактически основания 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К У К Л Е Н  

Р Е Ш И:      

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

администриране на местните данъци в Община Куклен, както следва: 

§1. В чл. 1 се създава нова т. 9. със следния текст: Други местни данъци, определени със 

закон. 

§2. В чл. 5, ал. 1 се прави следното изменение и придобива следния вид: Установяването, 

обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската 

администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на 

свързаните с тях актове се извършва по местонахождението на общината, в чийто район е 

възникнало задължението, по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

§3. В чл. 5, ал. 3 се прави следното изменение и придобива следния вид: В производствата 

по ал. 1 служителите на общинската администрация, определени със заповед на кмета на 

общината, имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по 

обезпечаване на данъчни задължения - на публични изпълнители. 

§4.  В чл. 5 се създава нова ал. 5 със следния текст: Кметът на общината упражнява 

правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс, а ръководителят на звеното за местни приходи в общината - на териториален директор на 

Националната агенция за приходите. 

§5.  В чл. 5а,  т. 6.  се отменя.  

§6.  В чл. 5а,  т. 7. се прави следното изменение и придобива следния вид:  данни от 

значение за определяне на таксата за битови отпадъци, като обхватът на данните се определя със 

заповедта на министъра на финансите; 

§7. В чл. 5а се създава т. 8. със следния текст: други данни от значение за определянето, 

обезпечаването и събирането на местните данъци и такси. 

§8. В чл. 7,  ал. 1 се прави следното изменение и придобива следния вид: С данък върху 

недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и 

самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в строителните 

граници на населените места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които 

според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство 
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на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на 

специален закон. 

§9. В чл. 7 се създава нова ал. 4 със следния текст: Не се облагат с данък недвижимите 

имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително. 

§10.  В чл. 8, ал. 2 се прави следното допълнение и придобива следния вид: Собственикът 

на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за 

този имот или съответната част от него. 

§11.  В чл. 8, ал. 4 се прави следното допълнение и придобива следния вид: При концесия 

данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е 

собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно 

право на ползване върху поземления имот или съответната част от него. 

§12. В чл. 9 се прави следното изменение и придобива следния вид: Когато върху 

облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е 

притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си. 

§13. В чл. 10, ал. 2 се прави следното изменение и придобива следния вид: Всеки от 

съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право на 

ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите. 

§14. В чл. 11 се създава нова ал. 1 със следния текст: Данъкът върху недвижимите имоти 

се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за 

която е дължим. 

§15. В чл. 11 се създава нова ал. 2 със следния текст:  На предплатилите до 30 април за 

цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 

§16.  В чл. 18, ал. 1 се прави следното допълнение и придобива следния вид: Данъкът се 

определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 от Закона за местните 

данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи и се съобщава на лицата до 1 март 

на същата година. 

§17. В чл. 19 се създава нова ал. 3 със следния текст: В случай, че е установено 

деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и 

данъкът, определен по чл. 15, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в 

който едновременно са декларирани като основни жилища. 

§18. В чл. 20 се прави следното изменение и придобива следния вид: Необходимо условие 

за определяне на данъка е наличието на подадена декларация и/или информация, предоставена 

по реда на чл. 14, чл. 15, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7, и чл. 51 от Закона за местните данъци и 

такси. 

§19. В чл. 21 се прави следното изменение и придобива следния вид: Лицата предявяват 

правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна 

декларация, която подават в срока по чл. 14, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. 

§20. В чл. 25 се създава нова ал. 2 със следния текст: В случай, че не е подадена данъчна 

декларация по ал. 1, след изтичане на срока по ал. 1, служителят по чл. 5, ал. 3, образува партида 

за наследствения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на 

населението.    

§21. В чл. 30 се прави следното изменение и придобива следния вид: Данъкът се определя 

и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс. 

§22. В чл. 32, ал. 3 се прави следното изменение и придобива следния вид: Алинея 1 не се 

прилага за моторни превозни средства, придобити преди първоначалната им регистрация за 

движение в страната. 

§23. В чл. 37 се създава нова ал. 3 със следния текст: Декларация при безвъзмездно 

придобиване на имущество не се подава в случаите посочени в чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 

5, 6, 8 и 9 от Закона за местни данъци и такси, както и за получени и предоставени дарения от 

юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. 



§24. В чл. 37 се създава нова ал. 4 със следния текст: При безвъзмездно придобиване на 

имущество, с изключение на случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават 

декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му. 

§25. В чл. 40, ал. 3, т. 5 се прави следното изменение и придобива следния вид: са налице 

основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, ал. 4 от ЗМДТ.  

§26. В чл. 41, ал. 1 се прави следното изменение и придобива следния вид: За леки и 

товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният 

данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната 

формула: 

ГДПС = ИмК x ЕК, 

където: 

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни 

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.; 

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;  

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от 

мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на 

автомобила, по следната формула: 

ИмК = СkW x Кгп, 

където: 

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която 

се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен в следните граници: 

            1. до 55 kW включително – 0,34 лв. за 1 kW; 

2. над 55 kW до 74 kW включително –  0,54 лв. за 1 kW; 

3. над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW; 

4. над 110 kW до 150 kW включително – 1,23 лв. за 1 kW; 

5. над 150 kW – до 245 kW включително, - 1,60 лв. за 1 kW; 

6. над 245 kW  - 2,10 лв. за 1 kW. 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните 

размери: 

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство: 

1. Над 20 години – 1,1 коефициент; 

2. Над 15 до 20 години включително – 1 коефициент; 

3. Над 10 до 15 години включително – 1,3 коефициент; 

4. Над 5 до 10 години включително – 1,5 коефициент; 

5. До 5 години включително – 2,3 коефициент. 

Екологичният компонент се определя от общинския съвет в зависимост от екологичната 

категория на автомобила в следните граници: 

Екологична категория: 

1. Без екологична категория, с екологични категории „Евро 1― и „Евро 2― – 1,10 

коефициент; 

2.  „Евро 3― – 1,00 коефициент; 

3. „Евро 4― – 0,80 коефициент; 

4. „Евро 5― – 0,60 коефициент; 

5. „Евро 6― и „EEV― – 0,40 коефициент. 

§27. В чл. 41, ал. 2 се прави следното изменение и придобива следния вид: Данъкът за 

ремаркета на леки и товарни автомобили с техническа допустима максимална маса не повече от 

3,5 т се определя в следните размери: 

§28.  В чл. 41, ал. 3 се прави следното изменение и придобива следния вид: Данъкът за 

мотопеди е в размер на 10 лв., а за мотоциклети-в размер, както следва: 

§29.  В чл. 41, ал. 4 се прави следното изменение и придобива следния вид: Данъкът за 

триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от ―Регламент (ЕС) № 168/2013― на база 

общото тегло е както следва: 



  §30. В чл. 41, ал. 6 се прави следното изменение и придобива следния вид: Данъкът за 

товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т е в 

размер 10 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост. 

§31. В чл. 41, ал. 8 се прави следното изменение и придобива следния вид: Данъкът за 

специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други 

специални автомобили, без тролейбусите, е в размер на 100 лв. 

§32. В чл. 41, ал. 9 се прави следното изменение и придобива следния вид: Данъкът за 

автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер на 200 лв. 

§33. В чл. 41, ал. 11 се прави следното изменение и придобива следния вид: за други 

самоходни машини е в размер на 40 лв. 

§34. В чл. 41, ал. 12 се прави следното изменение и придобива следния вид: Данъкът за 

моторни шейни и четириколесни превозни средства, оплределени в т. 4 от Регламент ЕС № 

168/2013 е в размер на 100 лв.                     

§35. В чл. 41 се създава нова ал. 14 със следния текст: Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 

от ЗМДТняма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че 

превозното средство е без екологична категория. 

§36. В чл. 44 се създава нова ал. 1 със следния текст: Освобождават се от данък 

превозните средства по чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местните данъци и такси. 

§37. В чл. 44 се създава нова ал. 2 със следния текст: При прехвърляне на собствеността 

на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е 

платил за времето до края на календарната година. 

§38. В чл. 44 се създава нова ал. 3 със следния текст: За превозните средства, на които е 

прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на 

регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно средство 

регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в съответното 

звено "Пътна полиция" по месторегистрация на превозното средство. За излезлите от употреба 

моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за 

разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и 

представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване. 

§39. В чл. 44 се създава нова ал. 4 със следния текст: Алинея 3 не се прилага и данъкът се 

дължи за превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 

от Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена 

регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на 

изискванията на българските държавни стандарти – БДС 15980 и БДС ISO 7591. 

§40. В чл. 45, ал. 1 се прави следното изменение и придобива следния вид: За мотопеди и 

мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична 

категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на 

екологични категории, по-високи от "Евро 4" – с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, 

ал. 3 от ЗМДТ данък. 

§41. В чл. 45, ал. 2 се прави следното изменение и придобива следния вид: За автобусите, 

товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке 

и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се 

заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто 

намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък. 

§42. В чл. 45, ал. 3 се прави следното изменение и придобива следния вид: За автобуси, 

извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в 

слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се 

заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от ЗМДТ, при условие 

че не се използват за други цели. 

§43. В чл. 46, ал. 1 се прави следното изменение и придобива следния вид: Данъкът върху 

превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 

октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се 

прави отстъпка 5 на сто. 



§44. В чл. 46 се създава нова ал. 3 със следния текст:  За придобитите превозни средства в 

неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2. 

§45. В чл. 46 се създава нова ал. 4 със следния текст:  Извън предвидените случаи, при 

промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се 

изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната. 

§46. В чл. 47 се прави следното изменение и придобива следния вид: Данъкът се внася в 

приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в 

случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ – в приход на общината по регистрация на превозното 

средство. 

§47. В чл. 48, ал. 1, т. 1 се прави следното изменение и придобива следния вид: оборотът 

на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и 

§48. В чл. 48, ал. 1, т. 2 се прави следното допълнение и придобива следния вид: лицето 

не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация 

при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от 

Закона за данък върху добавената стойност. 

§49. В чл. 52, ал. 1, т. 4 се прави следното изменение и придобива следния вид: Лицата, 

които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и 

извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ 

от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за 

съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 53 е 

приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от 

съответната регионална занаятчийска камара. 

§50. В чл. 57, ал. 2 се прави следното изменение и придобива следния вид: Задължени 

лица да начисляват и внасят данък са лицата предлагащи нощувки в места за настаняване. 

§51. В чл.57, ал. 3 се прави следното изменение и придобива следния вид: Данъкът се 

внася в бюджета на общината по местонахождение на мeстата за настаняване по смисъла на 

Закона за туризма. 

§52. В чл. 57, ал. 5 се прави следното изменение и придобива следния вид: Лицата по ал. 

2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък 

за предходната календарна година. 

§53. В чл. 57, ал. 6 се прави следното изменение и придобива следния вид: Данъкът по чл. 

57 е в размер, както следва: 

§54. В чл. 57, ал. 7 се прави следното изменение и придобива следния вид: Размерът на 

дължимия данък за календарния месец се определя от служител на общинската администрация 

въз основа на данни от Единната система за туристическа информация, поддържана от 

Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по 

размера на данъка по ал. 6. 

§55. В чл. 57, ал. 8 се прави следното изменение и придобива следния вид: 

Министерството на туризма непосредствено след изтичане на календарния месец, както и след 

изтичане на текущата година, предоставя автоматизирано по електронен път на Министерството 

на финансите необходимите данни от Единната система за туристическа информация чрез 

системата за обмен на информация, поддържана в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ. 

§56. В чл. 57, ал. 9 се прави следното изменение и придобива следния вид: Данните по ал. 

8 се предоставят от Министерството на финансите на общините в срок до три дни след 

получаването им от Министерството на туризма:  

1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между системата за обмен на 

информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ, и 

софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община, или  

2. чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до получената 

информация от Единната система за туристическа информация. 

§57. В чл. 57 се създава нова ал. 10 със следния текст:  Дължимият данък по ал. 2 се внася 

от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са 

предоставени нощувките. 
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§58. В чл. 57 се създава нова ал. 11 със следния текст: Приходите от туристическия данък 

се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма. 

§59. В чл. 62, ал. 1 се прави следното изменение и придобива следния вид: Когато 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на 

годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула: 

  

                     ГДТПП х БМ 

ДДТГ =   ————————— , където 

                           12 

 

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година; 

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61ф; 

БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за който 

е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

§60. В чл. 62, ал. 2 се прави следното изменение и придобива следния вид: Когато действието на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на 

годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната 

формула: 

 

                        ПДТПП x ОМ 

НВДТПП = ________________ 

                               БМ 

 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за 

текущата година; 

ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е 

издадено разрешението; 

БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът 

върху таксиметров превоз на пътници; 

ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване 

на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници. 

§61. В чл. 64 се прави следното изменение и придобива следния вид: Възстановяване на 

надвнесен данък по чл. 62, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по 

реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

§62. Създава се нов § 6 в Преходни и Заключителни разпоредби със следния текст: 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. 

 §63. Създава се нов § 7 в Преходни и Заключителни разпоредби със следния текст: 

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

на местните данъци в Община Куклен, е приета с Решение № 91, взето с Протокол № 12 от 

24.04.2020 година на Общински съвет Куклен, и влиза в сила от влизане в сила на решението за 

приемането й от Общински съвет Куклен. 

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -    13 
 Гласували: 

―за‖                                                         -  13 

―против‖                                                 -   0 

―въздържали се‖                                    -   0 



       РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 29.04.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  29.04.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 92 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 12 от 24.04.2020 г. 

  

ОТНОСНО: Отпускане  на еднократни парични помощи на жители от община Куклен 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Тефика Реджебова – Председател на ПК по 

здравеопазване,образование, култура, социална политика, младежта и спорта 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5 от Правилника за отпускане на 

еднократни финансови помощи на жители на община Куклен, предвид изложените в 

предложение с вх. № 62/14.04.2020 год. на Председателя на ПК фактически основания 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К У К Л Е Н  

Р Е Ш И:      

 1.Общински съвет Куклен дава съгласие за отпускане на еднократни парични помощи, съгласно 

Правилника за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на община Куклен, на основание 

долупосочените разпоредби от същия както следва: 

1.1 Невена Георгиева Николова  от  с. Гълъбово, ул. „Войнишка слава‖ № 21  – 100  лв. съгласно чл. 5, т. 6 
1.2. Сема Метин Шериф от гр. Куклен, ул. „Дружба― № 17- 200 лв. съгласно чл. 5, т. 1 
1.3 Златка Кънчева Емилова от гр. Куклен, ул. „Дружба―  № 11 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1 

1.4  Гюлджан Йълмаз Кадир от  гр. Куклен, ул. „Райна Княгиня― № 4 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1 
1.5 Мехмед Реджеб Бошнак от гр. Куклен, ул. „Снежанка― № 2 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 6 
1.6. Салимехмед Салиев Рамаданов от гр. Куклен, ул. „П. Хилендарски― № 35 – 300   лв. съгласно чл. 5, т. 6 

1.7. Фердес Али Пайтал от гр. Куклен, ул. „Родопи― № 16 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 6 
1.8. Местан Абдурахманов Алиев от гр. Куклен, ул. „Дружба― № 16 – 500 лв. съгласно чл. 5, т. 6 

1.9. Сейде Ахмед Коджаахмед от гр. Куклен, ул. „Студенец‖ № 10 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 6 
2. Средствата да се осигурят от § 42*14  „Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет‖. 
3.Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Община Куклен изпълнението на решението. 

 

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -    13 
 Гласували: 

―за‖                                                         -  11 

―против‖                                                 -   0 

―въздържали се‖                                    -   0 

       РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 29.04.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  29.04.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 93 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 12 от 24.04.2020 г. 

  
ОТНОСНО: Приемане на мерки за преодоляване на икономическите последици,  

вследствие на усложнената епидемиологична обстановка 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., чл. 60, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение на Народното събрание на 

Република България за обявяване на извънредно положение върху цялата територия на 

Република България, прието на 13.03.2020 г., във връзка с разрастващата се пандемия от 

COVID-19 и издадената Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., на Министъра на здравеопазването 

на Република България, предвид изложените в предложение с вх. № 63/15.04.2020 год. на Кмета 

на община Куклен фактически основания 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К У К Л Е Н  

Р Е Ш И:      

 1. Общински съвет Куклен дава съгласие, считано от 13.03.2020 г., до края  на 

извънредното положение, обявено от Народното събрание на 13.03.2020 г., да се освободят от 

заплащане на наемни цени физически и юридически лица - наематели на общински нежилищни 

имоти, за времето, в което са ограничили или преустановили дейността си вследствие на 

мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение, обявено с Решение на 

Народното събрание от 13.03.2020 г. до отмяната му. 

      2. Общински съвет Куклен допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -    13 
 Гласували: 

―за‖                                                         -  12 

―против‖                                                 -   0 

―въздържали се‖                                    -   0 

  РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 29.04.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  29.04.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 94 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 12 от 24.04.2020 г. 

  
            ОТНОСНО: Даване на съгласие на Община Куклен да кандидатства по проект 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община 

Съединение и Община Куклен―, по процедура BG05М9ОР001-2.101 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3― 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация,  чл. 60, ал. 1 от АПК, във връзка с Общинския план за развитие на 

Община Куклен 2014 – 2020 г., предвид изложените в предложение с вх. № 64/22.04.2020 год. на 

Кмета на община Куклен фактически основания 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К У К Л Е Н  

Р Е Ш И:      

1. Общински съвет Куклен дава съгласие на Община Куклен да кандидатства с проект 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община 

Съединение и Община Куклен―, по процедура BG05М9ОР001-2.101 „Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3―. 

2. Общински съвет Куклен удостоверява, че дейностите, включени в проекта, съответстват 

на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Куклен. 

3. Общински съвет одобрява проект на споразумение с община Съединение за съвместно 

кандидатстване и партньорство по проекта. 

4. Общински съвет  Куклен упълномощава Кмета на община Куклен  да сключи 

споразумението за партньорство с община Съединение.  

5. Общински съвет Куклен допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 

6. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Община Куклен осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.  

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -    13 
 Гласували: 

―за‖                                                         -  13 

―против‖                                                 -   0 

―въздържали се‖                                    -   0 

         РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 29.04.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  29.04.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 


