
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 103 

Взето на Извънредно заседание с Протокол № 15 от 03.06.2020 г. 

ОТНОСНО: Допълнение към Докладна записка № 68 от 19.05.2020 г. за актуализация на 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. 

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен 

 

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

от ЗОС, във връзка с Докладна записка № 68 от 19.05.2020 г. за актуализация на Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., във връзка с 

чл. 60, ал. 1 и ал. 5 от АПК, предвид изложените в предложение с вх. № 79/29.05.2020 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 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., изменена с 

Решение № 89, взето на редовно заседание с Протокол № 12 от 24.04.2020 г., както следва: 

1.1. Допълва в Приложение № 1 Програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост - част гр. Куклен, като създава нов раздел II. Имоти за учредяване право 

на строеж на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2020 г., като се включват в нея следните имоти–частна общинска собственост: 

        Поземлен имот с идентификатор 40467.11.538 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, три, осем), по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: 

местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 813 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.11.445, номер по предходен план 011445, съседи: 

40467.11.539, 40467.11.541, 40467.11.453, 40467.11.540, 40467.11.637. 

       Съгласно удостоверение изх. № 6617008265/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 591.20 лева  (две хиляди петстотин деветдесет и един лева и двадесет стотинки); 

       Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 8 928.19 лева  (осем хиляди деветстотин двадесет и осем лева и деветнадесет стотинки) без 

ДДС ; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.11.540 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, четири, нула) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият 

имот: местност „Бунар Йолу”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 685 кв.м., 



трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за 

местен път, предходен идентификатор: 40467.11.412, номер по предходен план 011412, съседи: 

40467.11.539, 40467.11.541, 40467.11.543, 40467.11.542, 40467.11.453, 40467.11.538. 

            Съгласно удостоверение изх. № 6617008270/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 183.20 лева  (две хиляди сто осемдесет и три лева и двадесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на  7 522.52 лева  (седем  хиляди петстотин двадесет и два лева и петдесет и две стотинки) без 

ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.11.542 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, четири, две) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият 

имот: местност „Бунар Йолу”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 629 кв.м., 

трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за 

местен път, предходен идентификатор: 40467.11.239, номер по предходен план 011239, съседи: 

40467.11.543, 40467.11.545, 40467.11.544, 40467.11.453, 40467.11.511, 40467.11.540, 

40467.11.541. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008254/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 004.80 лева  (две хиляди и четири лева и осемдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на  6 907.54 лева  (шест хиляди  деветстотин и седем лева и петдесет и четири стотинки) без 

ДДС; 

             Поземлен имот с идентификатор 40467.11.544 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, четири, четири) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият 

имот: местност „Бунар Йолу”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив  с площ от 631 кв.м., 

трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за 

местен път, предходен идентификатор: 40467.11.510, номер по предходен план 011510, съседи: 

40467.11.545, 40467.11.547, 40467.11.546, 40467.11.428, 40467.11.453, 40467.11.511, 

40467.11.542, 40467.11.543.  

Съгласно удостоверение изх. № 6617008259/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 011.10 лева  (две хиляди и единадесет лева и десет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 6 929.51 лева  (шест хиляди деветстотин двадесет и девет лева и петдесет и една стотинки) 

без ДДС; 



             Поземлен имот с идентификатор 40467.11.546 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, четири, шест), по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият 

имот: местност „Бунар Йолу”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 28 кв.м., 

трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за 

местен път, предходен идентификатор: 40467.11.429, номер по предходен план 011429, съседи: 

40467.11.545, 40467.11.547, 40467.11.549, 40467.11.548, 40467.11.428, 40467.11.544.  

Съгласно удостоверение изх. № 6617008237/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 89.30 лева  (осемдесет и девет лева и тридесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 307.49 лева  (триста и седем лева и четиридесет и девет стотинки)  без ДДС; 

             Поземлен имот с идентификатор 40467.11.548 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, четири, осем), по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият 

имот: местност „Бунар Йолу”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 445 кв.м., 

трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за 

местен път, предходен идентификатор: 40467.11.272, номер по предходен план 011272, съседи: 

40467.11.549, 40467.11.551, 40467.11.550, 40467.11.453, 40467.11.428, 40467.11.546, 

40467.11.547.  

Съгласно удостоверение изх. № 6617008257/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 418.30 лева  (хиляда четиристотин и осемнадесет лева и тридесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 4 886.89 лева  (четири хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и осемдесет и девет 

стотинки) без ДДС; 

             Поземлен имот с идентификатор 40467.11.550 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, пет, нула) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият 

имот: местност „Бунар Йолу”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 880 кв.м., 

трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за 

местен път, предходен идентификатор: 40467.11.16, номер по предходен план 011016, съседи: 

40467.11.551, 40467.11.553, 40467.11.552, 40467.11.456, 40467.11.453, 40467.11.548, 

40467.11.549.  

Съгласно удостоверение изх. № 6617008250/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 804.70 лева  (две хиляди осемстотин и четири лева и седемдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 



„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 9 663.97 лева  (девет хиляди шестстотин шестдесет и три лева и деветдесет и седем стотинки)  

без ДДС; 

           Поземлен имот с идентификатор 40467.11.554 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, едно, точка, пет, пет, четири) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение 

със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 375 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.11.430, номер по предходен план 011430, съседи: 40467.11.553, 

40467.11.555, 40467.11.456, 40467.11.637, 40467.11.552.  

Съгласно удостоверение изх. № 6617008236/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 195.20 лева  (хиляда сто деветдесет и пет лева и двадесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 4 118.17лева  (четири хиляди сто и осемнадесет лева и седемнадесет стотинки) без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.11.556 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, пет, шест) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият 

имот: местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 264 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване:  за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.11.454, номер по предходен план 011454, съседи: 

40467.11.557, 40467.11.559, 40467.11.558, 40467.11.458, 40467.11.637. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008238/22.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 841.40 лева  (осемстотин четиридесет и един лева и четиридесет  стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 899.19 лева  (две хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и деветнадесет стотинки) без 

ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.11.558 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, пет, осем) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият 

имот: местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 213 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.11.95, номер по предходен план 011095, съседи: 

40467.11.559, 40467.11.561, 40467.11.560, 40467.11.458, 40467.11.556, 40467.11.557. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008229/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 678.90 лева  (шестстотин седемдесет и осем лева и деветдесет стотинки); 



Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на  2 339.12 лева  (две хиляди триста тридесет и девет лева и дванадесет стотинки) без ДДС; 

           Поземлен имот с идентификатор 40467.11.560 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, едно, точка, пет, шест, нула) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Капсида”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 236 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.11.96, номер по предходен план 011096, съседи: 40467.11.559, 

40467.11.561, 40467.11.563, 40467.11.562, 40467.11.458, 40467.11.558. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008263/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 752.20 лева  (седемстотин петдесет и два лева и двадесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 591.70 лева  (две хиляди петстотин деветдесет и един лева и седемдесет стотинки) без ДДС; 

           Поземлен имот с идентификатор 40467.11.562 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, едно, точка, пет, шест, две) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Капсида”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 256 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.11.512, номер по предходен план 011512, съседи: 40467.11.561, 

40467.11.563, 40467.11.565, 40467.11.564, 40467.11.513, 40467.11.458, 40467.11.560. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008224/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 815.90 лева  (осемстотин и петнадесет лева и деветдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 811.34 лева  (две хиляди осемстотин и единадесет лева и тридесет и четири стотинки) без 

ДДС; 

           Поземлен имот с идентификатор 40467.11.564 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, едно, точка, пет, шест, четири) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение 

със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 123 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.11.514,  номер по предходен план 011514, съседи: 40467.11.563, 

40467.11.565, 40467.11.567, 40467.11.566, 40467.11.515, 40467.11.458, 40467.11.513, 

40467.11.562.  

Съгласно удостоверение изх. № 6617008266/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 



местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 392.00 лева  (триста деветдесет и два лева и нула стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 350.76лева  (хиляда триста и петдесет лева и седемдесет и шест стотинки ) без ДДС; 

           Поземлен имот с идентификатор 40467.11.570 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, едно, точка, пет, седем, нула) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, адрес на поземленият 

имот: местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ от 58 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.11.459, номер по предходен план 011570, съседи: 

40467.11.572, 40467.11.461, 40467.11.568, 40467.11.637, 40467.11.569.  

Съгласно удостоверение изх. № 6617008228/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 184.90 лева  (сто осемдесет и четири лева и деветдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 636.94 лева  (шестстотин тридесет и шест лева и деветдесет и четири стотинки)  без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.11.571 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, седем, едно) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, адрес на 

поземленият имот: местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ от 34 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.11.459, номер по предходен план 011571, съседи: 

40467.11.572, 40467.11.574, 40467.11.573, 40467.11.463, 40467.11.637. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008248/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 108.40 лева  (сто и осем лева и четиридесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 373.38 лева  (триста седемдесет и три лева и тридесет и осем стотинки) без ДДС; 

           Поземлен имот с идентификатор 40467.11.573 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, едно, точка, пет, седем, три) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, адрес на поземленият 

имот: местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ от 301 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.11.157, номер по предходен план 011573, съседи: 

40467.11.574, 40467.11.576, 40467.11.575, 40467.11.463, 40467.11.571, 40467.11.572. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008271/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 



местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 959.40 лева  (деветстотин петдесет и девет лева и четиридесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 3 305.52 лева  (три хиляди триста и пет лева и петдесет и две стотинки) без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.11.575 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, седем, пет) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, адрес на 

поземленият имот: местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ от 162 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.11.158, номер по предходен план 011575, съседи: 

40467.11.576, 40467.11.578, 40467.11.577, 40467.11.463, 40467.11.573, 40467.11.574. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008241/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 516.30 лева  (петстотин и шестнадесет лева и тридесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 779.05 лева  (хиляда седемстотин седемдесет и девет лева и пет стотинки)  без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.11.577 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, седем, седем) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, адрес на 

поземленият имот: местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ от 162 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.11.159, номер по предходен план 011577, съседи: 

40467.11.576, 40467.11.578, 40467.11.580, 40467.11.579, 40467.11.463, 40467.11.575. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008268/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 466.60 лева  (четиристотин шестдесет и шест лева и шестдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 779.05 лева  (хиляда седемстотин седемдесет и девет лева и пет стотинки) без ДДС; 

           Поземлен имот с идентификатор 40467.11.579 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, едно, точка, пет, седем, девет) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, адрес на поземленият 

имот: местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ от 219 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.11.160, номер по предходен план 011579, съседи: 

40467.11.578, 40467.11.580, 40467.11.582, 40467.11.581, 40467.11.463, 40467.11.577. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008258/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 



местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 698.00 лева  (шестстотин деветдесет и осем лева и нула стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 405.01 лева  (две хиляди четиристотин и пет лева и една стотинки) без ДДС; 

          Поземлен имот с идентификатор 40467.11.581 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, едно, точка, пет, осем, едно) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, адрес на поземленият 

имот: местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ от 220 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.11.161, номер по предходен план 011581, съседи: 

40467.11.582, 40467.11.584, 40467.11.583, 40467.11.463, 40467.11.579, 40467.11.580. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008251/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 701.20 лева  (седемстотин и един лева и двадесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 415.99 лева  (две хиляди четиристотин и петнадесет лева и деветдесет и девет стотинки) без 

ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.11.583 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, осем, три) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, адрес на 

поземленият имот: местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ от 349 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.11.516, номер по предходен план 011583, съседи: 

40467.11.584, 40467.11.586, 40467.11.517, 40467.11.585, 40467.11.509, 40467.11.508, 

40467.11.463, 40467.11.581, 40467.11.582. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008262/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 112.30 лева  (хиляда сто и дванадесет лева и тридесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 3 832.64 лева  (три хиляди осемстотин тридесет и два лева и шестдесет и четири стотинки) 

без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.270 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, седем, нула) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 833 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 



път, предходен идентификатор: 40467.1.250, номер по предходен план 001250, съседи: 

40467.1.271, 40467.1.276, 40467.1.274, 40467.1.452, 40467.1.458, 40467.1.459. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008255/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 655.00 лева  (две хиляди шестстотин петдесет и пет лева и нула стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 9 147.83 лева  (девет хиляди сто четиридесет и седем лева и осемдесет и три стотинки) без 

ДДС; 

           Поземлен имот с идентификатор 40467.1.274 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, седем, четири) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,  адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 371 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.1.272, номер по предходен план 001272, съседи: 40467.1.276, 

40467.11.637, 40467.1.452, 40467.1.270, 40467.1.271. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008235/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 182.50 лева  (хиляда сто осемдесет и два лева и петдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 4 074.24 лева  (четири хиляди седемдесет и четири лева и двадесет и четири стотинки) без 

ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.275 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, седем, пет) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,  адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 631 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.1.272, номер по предходен план 001272, съседи: 

40467.1.276, 40467.1.278, 40467.1.277,  40467.11.637, 40467.1.454. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008242/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 011.10 лева  (две хиляди и единадесет лева и десет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 6 929.51 лева  (шест хиляди деветстотин двадесет и девет лева и петдесет и една стотинки) 

без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.277 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, седем, седем) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 



заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 1079 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване:за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.1.252, номер по предходен план 001252, съседи: 

40467.1.280, 40467.1.278, 40467.1.279, 40467.1.454, 40467.1.275, 40467.1.276. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008227/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 3 439.00 лева  (три хиляди четиристотин тридесет и девет лева и нула стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 11 849.34 лева  (единадесет хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и тридесет и четири 

стотинки) без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.279 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, седем, девет) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 213 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.1.249, номер по предходен план 001249, съседи: 

40467.1.295, 40467.1.294, 40467.1.454, 40467.1.277, 40467.1.278, 40467.1.280. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008232/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 678.90 лева  (шестстотин седемдесет и осем лева и деветдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 339.12 лева  (две хиляди триста тридесет и девет лева и дванадесет стотинки) без ДДС; 

           Поземлен имот с идентификатор 40467.1.281 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, осем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,  адрес на поземленият имот:  местност 

„Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 26 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.1.3, номер по предходен план 001003, съседи: 40467.1.282, 40467.1.284, 

40467.1.283, 40467.1.454, 40467.1.294, 40467.1.295. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008253/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 82.90 лева  (осемдесет и два лева и деветдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 285.53 лева  (двеста осемдесет и пет лева и петдесет и три стотинки)  без ДДС; 

             Поземлен имот с идентификатор 40467.1.283 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, осем, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 



Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 141 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.1.4, номер по предходен план 001004, съседи: 40467.1.284, 40467.1.287, 

40467.1.285, 40467.1.454, 40467.1.281, 40467.1.282. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008239/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 449.40 лева  (четиристотин четиридесет и девет лева и четиридесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на  1 548.43 лева  (хиляда петстотин четиридесет и осем лева и четиридесет и три стотинки) без 

ДДС; 

           Поземлен имот с идентификатор 40467.1.285 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, осем, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 45 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.1.268, номер по предходен план 001268, съседи: 40467.1.284, 40467.1.287, 

40467.11.637, 40467.1.454, 40467.1.283. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008234/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 143.40 лева  (сто четиридесет и три лева и четиридесет  стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 494.18 лева  (четиристотин деветдесет и четири лева и осемнадесет стотинки) без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.286 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, осем, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,  адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 174 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.1.268, номер по предходен план 001268, съседи: 

40467.1.287, 40467.1.289, 40467.1.288, 40467.11.637, 40467.1.456. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008233/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 554.60 лева  (петстотин петдесет и четири лева и шестдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 910.83 лева  (хиляда деветстотин и десет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС; 



           Поземлен имот с идентификатор 40467.1.288 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, осем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,  адрес на поземленият имот:  местност 

„Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 127 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.1.6, номер по предходен план 001006, съседи: 

40467.1.287, 40467.1.289, 40467.1.291, 40467.1.290, 40467.1.456, 40467.1.286. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008264/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 404.80 лева  (четиристотин и четири лева и осемдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 394.69 лева  (хиляда триста деветдесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки) без 

ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.290 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, девет, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 96 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.1.7, номер по предходен план 001007, съседи: 40467.1.289, 40467.1.291, 

40467.1.293, 40467.1.292, 40467.1.456, 40467.1.288. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008226/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 306.00 лева  (триста и шест лева и нула стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 054.25 лева  (хиляда петдесет и четири лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС; 

              Поземлен имот с идентификатор 40467.1.292 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, точка, две, девет, две) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот:  местност 

„Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 150 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.1.8, номер по предходен план 001008, съседи: 

40467.1.293, 40467.1.297, 40467.1.296, 40467.1.456, 40467.1.290, 40467.1.291. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008261/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 478.10 лева  (четиристотин седемдесет и осем лева и десет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 



на 1 647.27 лева  (хиляда шестстотин четиридесет и седем лева и двадесет и седем стотинки) без 

ДДС; 

              Поземлен имот с идентификатор 40467.1.294 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, точка, две, девет, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият 

имот: местност „Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 268 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.1.2, номер по предходен план 001002, съседи: 

40467.1.295, 40467.1.282, 40467.1.281, 40467.1.454, 40467.1.279, 40467.1.280. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008269/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 854.20 лева  (осемстотин петдесет и четири лева и ддвадесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 943.12 лева  (две хиляди деветстотин четиридесет и три лева и дванадесет стотинки) без 

ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.296 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, девет, шест) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 39 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.1.27, номер по предходен план 001027, съседи: 40467.1.297, 40467.1.299, 

40467.1.298, 40467.1.456, 40467.1.292, 40467.1.293. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008231/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 124.30 лева  (сто двадесет и четири лева и тридесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 428.29 лева  (четиристотин двадесет и осем лева и двадесет и девет стотинки) без ДДС; 

              Поземлен имот с идентификатор 40467.1.298 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, точка, две, девет, осем) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение 

със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 51 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.1.9, номер по предходен план 001009, съседи: 40467.1.297, 40467.1.299, 

40467.1.328, 40467.1.302, 40467.1.456, 40467.1.296. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008260/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 162.60 лева  (сто шестдесет и два лева и шестдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 



„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 560.07 лева  (петстотин и шестдесет лева и седем стотинки) без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.302 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, три, нула, две), гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив по кадастрална карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен 

Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в 

КККР, адрес на поземленият имот: гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 19 кв.м., 

трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за 

местен път, предходен идентификатор: 40467.1.10, номер по предходен план 001010, съседи: 

40467.1.299, 40467.1.328, 40467.1.11, 40467.11.637, 40467.1.456, 40467.1.298. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008240/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 60.60 лева  (шестдесет лева и шестдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 208.65 лева  (двеста и осем лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.447 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, четири, четири, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение 

със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 254 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.1.443, номер по предходен план 001443, съседи: 

40467.1.448, 40467.1.440, 40467.1.451, 40467.11.637, 40467.1.450, 40467.1.1447. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008267/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 809.60 лева  (осемстотин и девет лева и шестдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 789.37 лева  (две хиляди седемстотин осемдесет и девет лева и тридесет и седем стотинки) 

без ДДС; 

             Поземлен имот с идентификатор 40467.1.450 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, четири, пет, нула) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 211 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.1.445, номер по предходен план 001445, съседи: 

40467.1.448, 40467.1.451, 40467.1.459, 40467.1.458, 40467.1.452, 40467.11.637, 40467.1.447. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008272/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 672.50 лева  (шестстотин седемдесет и два лева и петдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 



представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 317.16 лева  (две хиляди триста и седемнадесет лева и шестнадесет стотинки) без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.458 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, четири, пет, осем) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 240 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.1.405, номер по предходен план 001405, съседи: 

40467.1.459, 40467.1.271, 40467.1.270, 40467.1.452, 40467.1.450, 40467.1.451. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008225/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 764.90 лева  (седемстотин шестдесет и четири лева и деветдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 635.63 лева  (две хиляди шестстотин тридесет и пет лева и шестдесет и три стотинки)  без 

ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.460 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, четири, шест, нула) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, адрес на поземленият 

имот: местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,  адрес на поземленият имот: гр. Куклен, 

п.к.4101, ул. „Асеновградско шосе”, с площ от 1005 кв.м., трайно предназначение на 

територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.1.420,  номер по предходен план: няма, съседи: 40467.1.461, 40467.1.417, 

40467.1.355, 40467.1.462, 40467.1.1440. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008230/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 3 203.10 лева  (три хиляди двеста и три лева и десет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 11 036.69 лева  (единадесет хиляди тридесет и шест лева и шестдесет и девет стотинки) без 

ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.462 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, четири, шест, две) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,  адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 3 469 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.1.355, номер по предходен план 001355, съседи: 

40467.1.355, 40467.1.771, 40467.1.1440, 40467.1.460, 40467.1.417. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008249/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 



местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 11 056.40 лева  (единадесет хиляди петдесет и шест лева и четиридесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 38 095.81 лева  (тридесет и осем хиляди деветдесет и пет лева и осемдесет и една стотинки) 

без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.11.428 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, четири, две, осем) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,  адрес на поземленият 

имот:  местност „Бунар Йолу”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 435 кв.м., 

трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за 

местен път, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план 011428, съседи: 

40467.11.548, 40467.11.453, 40467.11.544, 40467.11.546. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008252/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 386.40 лева  (хиляда триста осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж, е в размер 

на 4 777.08 лева  (четири хиляди седемстотин седемдесет и седем лева и осем стотинки) без 

ДДС.   

Имотите са добавени в Приложение № 1 Програма за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост - част гр. Куклен, раздел II. Имоти за учредяване право на строеж на 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост, са изготвени пазарни оценки от оценител на имоти, независим 

оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, представляван от Никола Йорданов Гаров, със 

седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК „Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на 

Камарата на независимите оценители в България, притежаващ сертификат № 901300165 от 

08.04.2015 г. 

Общата пазарната  стойност на учредяваното право на строеж върху гореописаните 

в т. 1.2. имоти е в размер на  215 155, 87 лева. (двеста и петнадесет хиляди сто петдесет и 

пет лева и осемдесет и седем стотинки) с ДДС. 

2. Прогнозните приходи и разходи по програмата са разчетени по бюджета на община 

Куклен за 2020 г. 

           3. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на община Куклен да обнародва 

актуализираната годишна Програма по съответния ред.                                            

           4. В изпълнение на Споразумение № 08-00-449/20.02.2019 г., изменено и допълнено с 

Анекс № 1, и с оглед започване на строителството на обект „Довеждащи пътища (локали), 

осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото трасе на път II-86, в 

участъка „Пловдив-Асеновград” от км 14+860 до км 25+150 и с оглед защита на особено важни 

обществени интереси и недопускане на значителни и трудно поправими вреди за община 

Куклен, община Родопи и община Асеновград, които биха възникнали от неосъществяването на 

строителството на „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнати 

имоти от/до реконструиращото се трасе на път II-86 ,,Пловдив-Асеновград” и  съществуващата 

вероятност да бъде разстроена дейността на държавни и местни органи на властта, на основание 

чл. 60, ал. 1 от АПК, се допуска предварително изпълнение на настоящото решение, касаещо 



Приложение № 1 Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост - 

част гр. Куклен, като създава нов раздел II. Имоти за учредяване право на строеж на Годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. 

      5. Настоящото решение в частта си, в която е допуснато предварително изпълнение подлежи 

на обжалване чрез Общински съвет Куклен пред Административен съд Пловдив по реда на чл. 

60, ал. 5 от АПК в тридневен срок от съобщаването му. 

 

 

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -    10 
 Гласували: 

“за”                                                         -   9 

“против”                                                 -   0 

“въздържали се”                                    -   1 

                                        

   РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 15.06.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  15.06.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 104 

Взето на Извънредно заседание с Протокол № 15 от 03.06.2020 г. 

ОТНОСНО: Учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж в полза на Агенция 

„Пътна инфраструктура” във връзка с реализацията на обект „Довеждащи пътища (локали), 

осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото трасе на път II-86, в 

участъка „Пловдив-Асеновград” от км 14+860 до км 25+150.      

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 1, ал. 5 от Споразумение № 08-00-449/20.02.2019 г., изменено с 

Анекс № 08-00-70/20.01.2020 г., във връзка с чл. 37, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската 

собственост и чл. 49, ал. 5, т. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в община Куклен, във връзка с чл. 60, ал. 1 и ал. 5 от АПК, 

предвид изложените в предложение с вх. № 80/29.05.2020 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:      

 
         I.Общински съвет Куклен дава съгласие да се учреди в полза на Агенция „Пътна 

инфраструктура”, Булстат 000695089, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, 

бул.”Македония” № 3, представлявана от Георги Терзийски - Председател на Управителния 

съвет, възмездно и безсрочно право на строеж за сумата от 215 155,87 лева (двеста и петнадесет 

хиляди сто петдесет и пет лева и осемдесет и седем стотинки) с ДДС, за изграждане на 

„Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп (връзка на засегнати имоти от/до 

реконструиращото се трасе на път II-86 ,,Пловдив-Асеновград’’ от 14+860 до км 25+150’’, 

съгласно Споразумение № 08-00-449/20.02.2019 г., изменено с Анекс № 08-00-70/20.01.2020 г. 

върху следните поземлени имоти, частна общинска собственост, а именно: 

Поземлен имот с идентификатор 40467.11.538 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, три, осем), по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: 

местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 813 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.11.445, номер по предходен план 011445, съседи: 

40467.11.539, 40467.11.541, 40467.11.453, 40467.11.540, 40467.11.637. 

       Съгласно удостоверение изх. № 6617008265/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 591.20 лева  (две хиляди петстотин деветдесет и един лева и двадесет стотинки); 

       Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 8 928.19 лева  (осем хиляди деветстотин двадесет и осем лева и деветнадесет стотинки) без 

ДДС ; 

http://kuklen.org/wp-content/uploads/2018/03/%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90-%E2%84%96-5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD.pdf
http://kuklen.org/wp-content/uploads/2018/03/%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90-%E2%84%96-5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD.pdf


            Поземлен имот с идентификатор 40467.11.540 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, четири, нула) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият 

имот: местност „Бунар Йолу”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 685 кв.м., 

трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за 

местен път, предходен идентификатор: 40467.11.412, номер по предходен план 011412, съседи: 

40467.11.539, 40467.11.541, 40467.11.543, 40467.11.542, 40467.11.453, 40467.11.538. 

            Съгласно удостоверение изх. № 6617008270/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 183.20 лева  (две хиляди сто осемдесет и три лева и двадесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на  7 522.52 лева  (седем  хиляди петстотин двадесет и два лева и петдесет и две стотинки) без 

ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.11.542 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, четири, две) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият 

имот: местност „Бунар Йолу”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 629 кв.м., 

трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за 

местен път, предходен идентификатор: 40467.11.239, номер по предходен план 011239, съседи: 

40467.11.543, 40467.11.545, 40467.11.544, 40467.11.453, 40467.11.511, 40467.11.540, 

40467.11.541. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008254/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 004.80 лева  (две хиляди и четири лева и осемдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на  6 907.54 лева  (шест хиляди  деветстотин и седем лева и петдесет и четири стотинки) без 

ДДС; 

             Поземлен имот с идентификатор 40467.11.544 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, четири, четири) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият 

имот: местност „Бунар Йолу”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив  с площ от 631 кв.м., 

трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за 

местен път, предходен идентификатор: 40467.11.510, номер по предходен план 011510, съседи: 

40467.11.545, 40467.11.547, 40467.11.546, 40467.11.428, 40467.11.453, 40467.11.511, 

40467.11.542, 40467.11.543.  

Съгласно удостоверение изх. № 6617008259/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 011.10 лева  (две хиляди и единадесет лева и десет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 



представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 6 929.51 лева  (шест хиляди деветстотин двадесет и девет лева и петдесет и една стотинки) 

без ДДС; 

             Поземлен имот с идентификатор 40467.11.546 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, четири, шест) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият 

имот: местност „Бунар Йолу”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 28 кв.м., 

трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за 

местен път, предходен идентификатор: 40467.11.429, номер по предходен план 011429, съседи: 

40467.11.545, 40467.11.547, 40467.11.549, 40467.11.548, 40467.11.428, 40467.11.544.  

Съгласно удостоверение изх. № 6617008237/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 89.30 лева  (осемдесет и девет лева и тридесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 307.49 лева  (триста и седем лева и четиридесет и девет стотинки)  без ДДС; 

             Поземлен имот с идентификатор 40467.11.548 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, четири, осем) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият 

имот: местност „Бунар Йолу”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 445 кв.м., 

трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за 

местен път, предходен идентификатор: 40467.11.272, номер по предходен план 011272, съседи: 

40467.11.549, 40467.11.551, 40467.11.550, 40467.11.453, 40467.11.428, 40467.11.546, 

40467.11.547.  

Съгласно удостоверение изх. № 6617008257/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 418.30 лева  (хиляда четиристотин и осемнадесет лева и тридесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 4 886.89 лева  (четири хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и осемдесет и девет 

стотинки) без ДДС; 

             Поземлен имот с идентификатор 40467.11.550 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, пет, нула) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият 

имот: местност „Бунар Йолу”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 880 кв.м., 

трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за 

местен път, предходен идентификатор: 40467.11.16, номер по предходен план 011016, съседи: 

40467.11.551, 40467.11.553, 40467.11.552, 40467.11.456, 40467.11.453, 40467.11.548, 

40467.11.549.  

Съгласно удостоверение изх. № 6617008250/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 



местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 804.70 лева  (две хиляди осемстотин и четири лева и седемдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 9 663.97 лева  (девет хиляди шестстотин шестдесет и три лева и деветдесет и седем стотинки)  

без ДДС; 

           Поземлен имот с идентификатор 40467.11.554 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, едно, точка, пет, пет, четири) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение 

със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 375 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.11.430, номер по предходен план 011430, съседи: 40467.11.553, 

40467.11.555, 40467.11.456, 40467.11.637, 40467.11.552.  

Съгласно удостоверение изх. № 6617008236/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 195.20 лева  (хиляда сто деветдесет и пет лева и двадесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 4 118.17лева  (четири хиляди сто и осемнадесет лева и седемнадесет стотинки) без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.11.556 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, пет, шест) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият 

имот: местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 264 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване:  за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.11.454, номер по предходен план 011454, съседи: 

40467.11.557, 40467.11.559, 40467.11.558, 40467.11.458, 40467.11.637. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008238/22.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 841.40 лева  (осемстотин четиридесет и един лева и четиридесет  стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 899.19 лева  (две хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и деветнадесет стотинки) без 

ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.11.558 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, пет, осем) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият 

имот: местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 213 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.11.95, номер по предходен план 011095, съседи: 

40467.11.559, 40467.11.561, 40467.11.560, 40467.11.458, 40467.11.556, 40467.11.557. 



Съгласно удостоверение изх. № 6617008229/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 678.90 лева  (шестстотин седемдесет и осем лева и деветдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на  2 339.12 лева  (две хиляди триста тридесет и девет лева и дванадесет стотинки) без ДДС; 

           Поземлен имот с идентификатор 40467.11.560 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, едно, точка, пет, шест, нула) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Капсида”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 236 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.11.96, номер по предходен план 011096, съседи: 40467.11.559, 

40467.11.561, 40467.11.563, 40467.11.562, 40467.11.458, 40467.11.558. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008263/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 752.20 лева  (седемстотин петдесет и два лева и двадесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 591.70 лева  (две хиляди петстотин деветдесет и един лева и седемдесет стотинки) без ДДС; 

           Поземлен имот с идентификатор 40467.11.562 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, едно, точка, пет, шест, две) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Капсида”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 256 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.11.512, номер по предходен план 011512, съседи: 40467.11.561, 

40467.11.563, 40467.11.565, 40467.11.564, 40467.11.513, 40467.11.458, 40467.11.560. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008224/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 815.90 лева  (осемстотин и петнадесет лева и деветдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 811.34 лева  (две хиляди осемстотин и единадесет лева и тридесет и четири стотинки) без 

ДДС; 

           Поземлен имот с идентификатор 40467.11.564 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, едно, точка, пет, шест, четири) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение 

със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 123 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.11.514,  номер по предходен план 011514, съседи: 40467.11.563, 



40467.11.565, 40467.11.567, 40467.11.566, 40467.11.515, 40467.11.458, 40467.11.513, 

40467.11.562.  

Съгласно удостоверение изх. № 6617008266/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 392.00 лева  (триста деветдесет и два лева и нула стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 350.76лева  (хиляда триста и петдесет лева и седемдесет и шест стотинки ) без ДДС; 

           Поземлен имот с идентификатор 40467.11.570 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, едно, точка, пет, седем, нула) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, адрес на поземленият 

имот: местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ от 58 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.11.459, номер по предходен план 011570, съседи: 

40467.11.572, 40467.11.461, 40467.11.568, 40467.11.637, 40467.11.569.  

Съгласно удостоверение изх. № 6617008228/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 184.90 лева  (сто осемдесет и четири лева и деветдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 636.94 лева  (шестстотин тридесет и шест лева и деветдесет и четири стотинки)  без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.11.571 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, седем, едно) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, адрес на 

поземленият имот: местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ от 34 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.11.459, номер по предходен план 011571, съседи: 

40467.11.572, 40467.11.574, 40467.11.573, 40467.11.463, 40467.11.637. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008248/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 108.40 лева  (сто и осем лева и четиридесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 373.38 лева  (триста седемдесет и три лева и тридесет и осем стотинки) без ДДС; 

           Поземлен имот с идентификатор 40467.11.573 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, едно, точка, пет, седем, три) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, адрес на поземленият 

имот: местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ от 301 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 



път, предходен идентификатор: 40467.11.157, номер по предходен план 011573, съседи: 

40467.11.574, 40467.11.576, 40467.11.575, 40467.11.463, 40467.11.571, 40467.11.572. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008271/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 959.40 лева  (деветстотин петдесет и девет лева и четиридесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 3 305.52 лева  (три хиляди триста и пет лева и петдесет и две стотинки) без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.11.575 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, седем, пет) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, адрес на 

поземленият имот: местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ от 162 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.11.158, номер по предходен план 011575, съседи: 

40467.11.576, 40467.11.578, 40467.11.577, 40467.11.463, 40467.11.573, 40467.11.574. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008241/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 516.30 лева  (петстотин и шестнадесет лева и тридесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 779.05 лева  (хиляда седемстотин седемдесет и девет лева и пет стотинки)  без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.11.577 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, седем, седем) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, адрес на 

поземленият имот: местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ от 162 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.11.159, номер по предходен план 011577, съседи: 

40467.11.576, 40467.11.578, 40467.11.580, 40467.11.579, 40467.11.463, 40467.11.575. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008268/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 466.60 лева  (четиристотин шестдесет и шест лева и шестдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 779.05 лева  (хиляда седемстотин седемдесет и девет лева и пет стотинки) без ДДС; 

           Поземлен имот с идентификатор 40467.11.579 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, едно, точка, пет, седем, девет) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, адрес на поземленият 

имот: местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ от 219 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 



път, предходен идентификатор: 40467.11.160, номер по предходен план 011579, съседи: 

40467.11.578, 40467.11.580, 40467.11.582, 40467.11.581, 40467.11.463, 40467.11.577. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008258/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 698.00 лева  (шестстотин деветдесет и осем лева и нула стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 405.01 лева  (две хиляди четиристотин и пет лева и една стотинки) без ДДС; 

          Поземлен имот с идентификатор 40467.11.581 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, едно, точка, пет, осем, едно) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, адрес на поземленият 

имот: местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ от 220 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.11.161, номер по предходен план 011581, съседи: 

40467.11.582, 40467.11.584, 40467.11.583, 40467.11.463, 40467.11.579, 40467.11.580. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008251/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 701.20 лева  (седемстотин и един лева и двадесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 415.99 лева  (две хиляди четиристотин и петнадесет лева и деветдесет и девет стотинки) без 

ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.11.583 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, пет, осем, три) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, адрес на 

поземленият имот: местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ от 349 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.11.516, номер по предходен план 011583, съседи: 

40467.11.584, 40467.11.586, 40467.11.517, 40467.11.585, 40467.11.509, 40467.11.508, 

40467.11.463, 40467.11.581, 40467.11.582. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008262/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 112.30 лева  (хиляда сто и дванадесет лева и тридесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 3 832.64 лева  (три хиляди осемстотин тридесет и два лева и шестдесет и четири стотинки) 

без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.270 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, седем, нула) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 



заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 833 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.1.250, номер по предходен план 001250, съседи: 

40467.1.271, 40467.1.276, 40467.1.274, 40467.1.452, 40467.1.458, 40467.1.459. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008255/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 655.00 лева  (две хиляди шестстотин петдесет и пет лева и нула стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 9 147.83 лева  (девет хиляди сто четиридесет и седем лева и осемдесет и три стотинки) без 

ДДС; 

           Поземлен имот с идентификатор 40467.1.274 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, седем, четири) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,  адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 371 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.1.272, номер по предходен план 001272, съседи: 40467.1.276, 

40467.11.637, 40467.1.452, 40467.1.270, 40467.1.271. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008235/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 182.50 лева  (хиляда сто осемдесет и два лева и петдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 4 074.24 лева  (четири хиляди седемдесет и четири лева и двадесет и четири стотинки) без 

ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.275 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, седем, пет) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,  адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 631 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.1.272, номер по предходен план 001272, съседи: 

40467.1.276, 40467.1.278, 40467.1.277,  40467.11.637, 40467.1.454. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008242/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 011.10 лева  (две хиляди и единадесет лева и десет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 6 929.51 лева  (шест хиляди деветстотин двадесет и девет лева и петдесет и една стотинки) 

без ДДС; 



            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.277 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, седем, седем) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 1079 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване:за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.1.252, номер по предходен план 001252, съседи: 

40467.1.280, 40467.1.278, 40467.1.279, 40467.1.454, 40467.1.275, 40467.1.276. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008227/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 3 439.00 лева  (три хиляди четиристотин тридесет и девет лева и нула стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 11 849.34 лева  (единадесет хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и тридесет и четири 

стотинки) без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.279 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, седем, девет) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 213 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.1.249, номер по предходен план 001249, съседи: 

40467.1.295, 40467.1.294, 40467.1.454, 40467.1.277, 40467.1.278, 40467.1.280. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008232/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 678.90 лева  (шестстотин седемдесет и осем лева и деветдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 339.12 лева  (две хиляди триста тридесет и девет лева и дванадесет стотинки) без ДДС; 

           Поземлен имот с идентификатор 40467.1.281 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, осем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,  адрес на поземленият имот:  местност 

„Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 26 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.1.3, номер по предходен план 001003, съседи: 40467.1.282, 40467.1.284, 

40467.1.283, 40467.1.454, 40467.1.294, 40467.1.295. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008253/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 82.90 лева  (осемдесет и два лева и деветдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 



притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 285.53 лева  (двеста осемдесет и пет лева и петдесет и три стотинки)  без ДДС; 

             Поземлен имот с идентификатор 40467.1.283 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, осем, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 141 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.1.4, номер по предходен план 001004, съседи: 40467.1.284, 40467.1.287, 

40467.1.285, 40467.1.454, 40467.1.281, 40467.1.282. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008239/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 449.40 лева  (четиристотин четиридесет и девет лева и четиридесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на  1 548.43 лева  (хиляда петстотин четиридесет и осем лева и четиридесет и три стотинки) без 

ДДС; 

           Поземлен имот с идентификатор 40467.1.285 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, осем, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 45 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.1.268, номер по предходен план 001268, съседи: 40467.1.284, 40467.1.287, 

40467.11.637, 40467.1.454, 40467.1.283. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008234/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 143.40 лева  (сто четиридесет и три лева и четиридесет  стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 494.18 лева  (четиристотин деветдесет и четири лева и осемнадесет стотинки) без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.286 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, осем, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,  адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 174 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.1.268, номер по предходен план 001268, съседи: 

40467.1.287, 40467.1.289, 40467.1.288, 40467.11.637, 40467.1.456. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008233/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 554.60 лева  (петстотин петдесет и четири лева и шестдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 



„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 910.83 лева  (хиляда деветстотин и десет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС; 

           Поземлен имот с идентификатор 40467.1.288 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, осем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,  адрес на поземленият имот:  местност 

„Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 127 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.1.6, номер по предходен план 001006, съседи: 

40467.1.287, 40467.1.289, 40467.1.291, 40467.1.290, 40467.1.456, 40467.1.286. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008264/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 404.80 лева  (четиристотин и четири лева и осемдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 394.69 лева  (хиляда триста деветдесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки) без 

ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.290 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, девет, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 96 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.1.7, номер по предходен план 001007, съседи: 40467.1.289, 40467.1.291, 

40467.1.293, 40467.1.292, 40467.1.456, 40467.1.288. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008226/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 306.00 лева  (триста и шест лева и нула стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 054.25 лева  (хиляда петдесет и четири лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС; 

              Поземлен имот с идентификатор 40467.1.292 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, точка, две, девет, две) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот:  местност 

„Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 150 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.1.8, номер по предходен план 001008, съседи: 

40467.1.293, 40467.1.297, 40467.1.296, 40467.1.456, 40467.1.290, 40467.1.291. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008261/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 478.10 лева  (четиристотин седемдесет и осем лева и десет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 



представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 647.27 лева  (хиляда шестстотин четиридесет и седем лева и двадесет и седем стотинки) без 

ДДС; 

              Поземлен имот с идентификатор 40467.1.294 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, точка, две, девет, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият 

имот: местност „Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 268 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.1.2, номер по предходен план 001002, съседи: 

40467.1.295, 40467.1.282, 40467.1.281, 40467.1.454, 40467.1.279, 40467.1.280. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008269/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 854.20 лева  (осемстотин петдесет и четири лева и двадесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 943.12 лева  (две хиляди деветстотин четиридесет и три лева и дванадесет стотинки) без 

ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.296 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, две, девет, шест) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 39 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.1.27, номер по предходен план 001027, съседи: 40467.1.297, 40467.1.299, 

40467.1.298, 40467.1.456, 40467.1.292, 40467.1.293. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008231/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 124.30 лева  (сто двадесет и четири лева и тридесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 428.29 лева  (четиристотин двадесет и осем лева и двадесет и девет стотинки) без ДДС; 

              Поземлен имот с идентификатор 40467.1.298 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, точка, две, девет, осем) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение 

със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 51 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.1.9, номер по предходен план 001009, съседи: 40467.1.297, 40467.1.299, 

40467.1.328, 40467.1.302, 40467.1.456, 40467.1.296. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008260/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 162.60 лева  (сто шестдесет и два лева и шестдесет стотинки); 



Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 560.07 лева  (петстотин и шестдесет лева и седем стотинки) без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.302 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, три, нула, две), гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив по кадастрална карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен 

Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в 

КККР, адрес на поземленият имот: гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 19 кв.м., 

трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за 

местен път, предходен идентификатор: 40467.1.10, номер по предходен план 001010, съседи: 

40467.1.299, 40467.1.328, 40467.1.11, 40467.11.637, 40467.1.456, 40467.1.298. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008240/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 60.60 лева  (шестдесет лева и шестдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 208.65 лева  (двеста и осем лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.447 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, четири, четири, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение 

със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 254 кв.м., трайно 

предназначение на територията:  

Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен идентификатор: 

40467.1.443, номер по предходен план 001443, съседи: 40467.1.448, 40467.1.440, 40467.1.451, 

40467.11.637, 40467.1.450, 40467.1.1447. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008267/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 809.60 лева  (осемстотин и девет лева и шестдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 789.37 лева  (две хиляди седемстотин осемдесет и девет лева и тридесет и седем стотинки) 

без ДДС; 

             Поземлен имот с идентификатор 40467.1.450 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, четири, пет, нула) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив,  с площ от 211 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.1.445, номер по предходен план 001445, съседи: 

40467.1.448, 40467.1.451, 40467.1.459, 40467.1.458, 40467.1.452, 40467.11.637, 40467.1.447. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008272/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 



местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 672.50 лева  (шестстотин седемдесет и два лева и петдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 317.16 лева  (две хиляди триста и седемнадесет лева и шестнадесет стотинки) без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.458 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, четири, пет, осем) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”,  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 240 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 

път, предходен идентификатор: 40467.1.405, номер по предходен план 001405, съседи: 

40467.1.459, 40467.1.271, 40467.1.270, 40467.1.452, 40467.1.450, 40467.1.451. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008225/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 764.90 лева  (седемстотин шестдесет и четири лева и деветдесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 2 635.63 лева  (две хиляди шестстотин тридесет и пет лева и шестдесет и три стотинки)  без 

ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.460 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, четири, шест, нула) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, адрес на поземленият 

имот: местност „Капсида”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,  адрес на поземленият имот: гр. Куклен, 

п.к.4101, ул. „Асеновградско шосе”, с площ от 1005 кв.м., трайно предназначение на 

територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, предходен 

идентификатор: 40467.1.420,  номер по предходен план: няма, съседи: 40467.1.461, 40467.1.417, 

40467.1.355, 40467.1.462, 40467.1.1440. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008230/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 3 203.10 лева  (три хиляди двеста и три лева и десет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 11 036.69 лева  (единадесет хиляди тридесет и шест лева и шестдесет и девет стотинки) без 

ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.1.462 (четири, нула, четири, шест, седем, точка, 

едно, точка, четири, шест, две) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,  адрес на поземленият имот: местност 

„Орта Хан”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 3 469 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен 



път, предходен идентификатор: 40467.1.355, номер по предходен план 001355, съседи: 

40467.1.355, 40467.1.771, 40467.1.1440, 40467.1.460, 40467.1.417. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008249/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 11 056.40 лева  (единадесет хиляди петдесет и шест лева и четиридесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж е в размер 

на 38 095.81 лева  (тридесет и осем хиляди деветдесет и пет лева и осемдесет и една стотинки) 

без ДДС; 

            Поземлен имот с идентификатор 40467.11.428 (четири, нула, четири, шест, седем, 

точка, едно, едно, точка, четири, две, осем) по кадастрална карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,  адрес на поземленият 

имот:  местност „Бунар Йолу”, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с площ от 435 кв.м., 

трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: за 

местен път, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план 011428, съседи: 

40467.11.548, 40467.11.453, 40467.11.544, 40467.11.546. 

Съгласно удостоверение изх. № 6617008252/21.05.2020 г., издадено от Дирекция 

„Административно, правно, информационно обслужване, финансово счетоводна дейност и 

местни данъци и такси” при община Куклен, данъчната оценка на правото на строеж е в размер 

на 1 386.40 лева  (хиляда триста осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки); 

Съгласно доклад за определяне на пазарната стойност на правото на строеж вх. № 

4127/27.05.2020 г., изготвен от независим оценител „Делта Консулт“ООД, с ЕИК 115523356, 

представляван от Никола Йорданов Гаров, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК 

„Тракия”, бл. № 140, ет. 15, ап. 56, член на Камарата на независимите оценители в България, 

притежаващ сертификат № 901300165 от 08.04.2015 г., оценка на правото на строеж, е в размер 

на 4 777.08 лева  (четири хиляди седемстотин седемдесет и седем лева и осем стотинки) без 

ДДС.    

       II. Общински съвет Куклен одобрява проект на договор за учредяване право на строеж върху 

общински недвижими имоти, частна общинска собственост, неразделна част от настоящото 

решение. 

       III. Общински съвет Куклен упълномощава Кмета на Община Куклен да извърши всички 

последващи действия, свързани с учредяване на правото на строеж в полза на Агенция „Пътна 

инфраструктура”. 

       IV. С оглед защита на особено важни обществени интереси и недопускане на значителни и 

трудно поправими вреди за община Куклен, община Родопи и община Асеновград, които биха 

възникнали от неосъществяването на строителството на „Довеждащи пътища (локали), 

осигуряващи достъп/връзка на засегнати имоти от/до реконструиращото се трасе на път II-86 

,,Пловдив-Асеновград” и недопускане ограничаване на транспортния достъп до републикански 

път II-86, имащо общ икономически интерес за цялата област Пловдив и с цел защита на 

особено важния обществен интерес по осигуряване на транспортен достъп до републикански 

път II-86 на населението и съществуващата вероятност да бъде разстроена дейността на 

държавни и местни органи на властта, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, се допуска 

предварително изпълнение на настоящото решение. 

      V. Настоящото решение в частта си, в която е допуснато предварително изпълнение подлежи 

на обжалване чрез Общинският съвет Куклен пред Административен съд Пловдив по реда на чл. 

60, ал. 5 от АПК в тридневен срок от съобщаването му. 

 



Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -    10 
 Гласували: 

“за”                                                         -   9 

“против”                                                 -   0 

“въздържали се”                                    -   1 

              

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 15.06.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  15.06.2020 г.            

 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 

 


