
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 665 

Взето на Извънредно заседание с Протокол № 62 от 13.02.2023 г. 

ОТНОСНО: Предоставяне на финансова помощ за пострадалите от земетресенията 

в Турция и Сирия на 06.02.2023 г. 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен  

 

Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 9/10.02.2023 год. на Кмета на 

община Куклен фактически основания, а именно: На 06.02.2023 г. жестоко природно 

бедствие сполетя съседна Турция и Сирия. Хиляди хора загубиха живота си, десетки хиляди 

домове бяха разрушени до основи. В минусови температури, страх от вторични трусове, в 

търсене за оцелели под отломките турските и сирийските граждани са на ръба на 

оцеляването пореден ден. Макар и безсилни пред природата, ние сме способни да помогнем 

на жертвите от нейните стихии: изготвени са списъци с вещи от първа необходимост, 

обявени са банкови сметки за набиране на средства. В тази връзка Ви призовавам да изразим 

своята съпричастност към опустошителната трагедия, като община Куклен предостави 

финансови средства за преодоляване последиците от нея. Предлагам средствата да бъдат 

преведени на официалната дарителска сметка, обявена от БЧК, за да се организира най-

целесъобразното им разходване и след направените обсъждания и предложения, 

И на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,  

 

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

 

   Р Е Ш И:   

 

1. Общински съвет Куклен дава съгласие за отпускане на парични средства в размер 

на 20 000 лв. за подпомагане на жертвите от земетресенията в Турция и Сирия, като сумата 

бъдат разпределени както следва: 

- 14 000 лв. да бъдат преведени по следната банкова сметка  

БАНКА: ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – Клон София 

ТИТУЛЯР: EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY 

BAN: BG64TCZB93501010150300 

основание: подпомагане на жертвите от земетресенията в Турция 

 

- 6 000 лв. да бъдат преведени по банковата сметка: 

БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 

ТИТУЛЯР: БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

 

основание: подпомагане на жертвите от земетресенията в Сирия 

 



2. Средствата да се изплатят от дейност 122 „Общинска администрация”, §42-14  

„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”. 

3. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на общината изпълнение на решението. 

 

 

 

 

 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  13 

 

Присъствували:   -  12 

 Гласували: 

“за”    -  10 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   2 

 

 

 

       РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” – 14.02.2023 г.; 

 

2. Интернет страницата – 14.02.2023 г.; 

  

3. Инф. табло – община Куклен – 14.02.2023 г.      
 

 
    

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 

 

 

 


