ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 755
Взето на Редовно заседание с Протокол № 70 от 25.01.2019г.
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление
вх. № 7618/15.11.2018г. от Христо Георгиев Василев.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, предвид изложените в
предложение с вх. № 13/22.01.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен одобрява подробен устройствен план – Парцеларен план за
обект: „Водопроводно отклонение от уличен водопровод PE – HDФ90 за ПИ 000170 в местността
„Юрукалан“/х. „Здравец“ - УПИ XXVI-91, кв. 2/ по плана на с. Гълъбово, община Куклен“.
2. На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Куклен възлага на Кмета на община
Куклен в седем дневен срок да обнародва в Държавен вестник Решението.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 13
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 756
Взето на Редовно заседание с Протокол № 70 от 25.01.2019г.
ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План
за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя за
„Жилищно застрояване“ на поземлен имот № 1084, местност „Пущалото“, по § 4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ, землище с. Гълъбово, община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 124а от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, предвид изложените в
предложение с вх. № 14/22.01.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план
– План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя
за „Жилищно застрояване“ на поземлен имот № 1084, местност „Пущалото“, по § 4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ, землище с. Гълъбово, община Куклен.
2. Одобрява Техническо задание съгласно изискванията на ЗУТ.
3. Възлага на Кмета на община Куклен, решението на Общински съвет, да се разгласи с
обявление, което да се постави на определеното за това място в сградата на общината и да се
публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник, съгласно изискванията
на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 13
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 757
Взето на Редовно заседание с Протокол № 70 от 25.01.2019г.
ОТНОСНО: Промяна на представител на Общински съвет Куклен в Общото събрание на
членовете на Национално сдружение на общините в Република България.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Ердуан Мехмед — Зам. Председател ОбС Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Устава на
НСОРБ, във връзка с чл. 4, ал. 4 и ал. 8, т. 1 от Правилник за устройството и дейността на
НСОРБ, предвид изложените в предложение с вх. № 15/22.01.2019 год. на Зам. Председател
ОбС Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен прекратява пълномощията на г-н Пламен Петров Гошев като
представител на Общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в
Република България.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 12
- 0
- 1

2. Общински съвет Куклен определя нов представител на Общински съвет Куклен за
делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България г-н
Стефан Манолов Куцинов – Председател на Общински съвет Куклен.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 12
- 0
- 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 758
Взето на Редовно заседание с Протокол № 70 от 25.01.2019г.
ОТНОСНО: План за провеждане на редовни сесии на Общински съвет Куклен,
заседания на постоянните комисии и приемане на проекти за решения.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Стефан Куцинов— Председател ОбС Куклен
На основание чл. 25, т. 2 и т. 4 от ЗМСМА, чл. 33, ал. 2 от ПОДОСНКВОА, предвид
изложените в предложение с вх. № 1/4.01.2019 год. на Председател ОбС Куклен фактически
основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет определя датите на редовните сесии, заседанията на постоянните
комисии, както и датите, до които ще се приемат проекти за решения - както следва:
 Редовна сесия на ОбС на 25.01.2019г.
Приемането на проекти за решения и документи за сесията - до 16.01.19г.;
Заседания на постоянните комисии:
Комисия по бюджет, финанси, ТСУ и общинска собственост на 22.01.19 г.;
Комисия по здравеопазване, образование, култура, социална политика,
младежта и
спорта на 22.01.2019 г;
Комисия по законност, обществен ред, сигурност, транспорт и безопасност на движението
на 22.01.2019 г.;
Комисия по европейска интеграция, земеделие и екология на 22.01.2019 г.
 Редовна сесия на ОбС на 01.03.2019г.
Приемането на проекти за решения и документи за сесията - до 15.02.19г.;
Заседания на постоянните комисии:
Комисия по бюджет, финанси, ТСУ и общинска собственост на 26.02.19 г.;
Комисия по здравеопазване, образование, култура, социална политика,
младежта и
спорта на 26.02.2019 г;
Комисия по законност, обществен ред, сигурност, транспорт и безопасност на движението
на 26.02.2019 г.;
Комисия по европейска интеграция, земеделие и екология на 26.02.2019 г.
 Редовна сесия на ОбС на 29.03.2019г.
Приемането на проекти за решения и документи за сесията - до 19.03.19г.;
Заседания на постоянните комисии:
Комисия по бюджет, финанси, ТСУ и общинска собственост на 26.03.19 г.;
Комисия по здравеопазване, образование, култура, социална политика,
спорта на 26.03.2019 г;

младежта и

Комисия по законност, обществен ред, сигурност, транспорт и безопасност на движението
на 26.03.2019 г.;
Комисия по европейска интеграция, земеделие и екология на 26.03.2019 г.
 Редовна сесия на ОбС на 25.04.2019г.
Приемането на проекти за решения и документи за сесията - до 15.04.19г.;
Заседания на постоянните комисии:
Комисия по бюджет, финанси, ТСУ и общинска собственост на 23.04.19 г.;
Комисия по здравеопазване, образование, култура, социална политика,
младежта и
спорта на 23.04.2019 г;
Комисия по законност, обществен ред, сигурност, транспорт и безопасност на движението
на 23.04.2019 г.;
Комисия по европейска интеграция, земеделие и екология на 23.04.2019 г.
 Редовна сесия на ОбС на 31.05.2019г.
Приемането на проекти за решения и документи за сесията - до 21.05.19г.;
Заседания на постоянните комисии:
Комисия по бюджет, финанси, ТСУ и общинска собственост на 28.05.19 г.;
Комисия по здравеопазване, образование, култура, социална политика,
младежта и
спорта на 28.05.2019 г;
Комисия по законност, обществен ред, сигурност, транспорт и безопасност на движението
на 28.05.2019 г.;
Комисия по европейска интеграция, земеделие и екология на 28.05.2019 г.
 Редовна сесия на ОбС на 28.06.2019г.
Приемането на проекти за решения и документи за сесията - до 18.06.19г.;
Заседания на постоянните комисии:
Комисия по бюджет, финанси, ТСУ и общинска собственост на 25.06.19 г.;
Комисия по здравеопазване, образование, култура, социална политика,
младежта и
спорта на 25.06.2019 г;
Комисия по законност, обществен ред, сигурност, транспорт и безопасност на движението
на 25.06.2019 г.;
Комисия по европейска интеграция, земеделие и екология на 25.06.2019 г.
 Редовна сесия на ОбС на 26.07.2019г.
Приемането на проекти за решения и документи за сесията - до 16.07.19г.;
Заседания на постоянните комисии:
Комисия по бюджет, финанси, ТСУ и общинска собственост на 23.07.19 г.;
Комисия по здравеопазване, образование, култура, социална политика,
младежта и
спорта на 23.07.2019 г;
Комисия по законност, обществен ред, сигурност, транспорт и безопасност на движението
на 23.07.2019 г.;
Комисия по европейска интеграция, земеделие и екология на 23.07.2019 г.
 Редовна сесия на ОбС на 30.08.2019г.
Приемането на проекти за решения и документи за сесията - до 20.08.19г.;
Заседания на постоянните комисии:
Комисия по бюджет, финанси, ТСУ и общинска собственост на 27.08.19 г.;

Комисия по здравеопазване, образование, култура, социална политика,
младежта и
спорта на 27.08.2019 г;
Комисия по законност, обществен ред, сигурност, транспорт и безопасност на движението
на 27.08.2019 г.;
Комисия по европейска интеграция, земеделие и екология на 27.08.2019 г.
 Редовна сесия на ОбС на 27.09.2019г.
Приемането на проекти за решения и документи за сесията - до 17.09.19г.;
Заседания на постоянните комисии:
Комисия по бюджет, финанси, ТСУ и общинска собственост на 24.09.19 г.;
Комисия по здравеопазване, образование, култура, социална политика,
младежта и
спорта на 24.09.2019 г.;
Комисия по законност, обществен ред, сигурност, транспорт и безопасност на движението
на 24.09.2019 г.;
Комисия по европейска интеграция, земеделие и екология на 24.09.2019 г.
2. Настоящето решение да се доведе до знанието на Общинска администрация за сведение и
изпълнение.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 13
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 759
Взето на Редовно заседание с Протокол № 70 от 25.01.2019г.
ОТНОСНО: Избор на Председател Постоянна комисия бюджет, финанси,
териториално и селищно устройство (ТСУ) и общинска собственост.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Стефан Куцинов— Председател ОбС Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 1 от
ПОДОСНКВОА, предвид изложените в предложение с вх. № 213/20.12.2018 год. на
Председател ОбС Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен избира за Председател Постоянна комисия бюджет,
финанси, териториално и селищно устройство (ТСУ) и общинска собственост г-н Райчо
Бижев.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 12
- 0
- 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 760
Взето на Редовно заседание с Протокол № 70 от 25.01.2019г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за
обществения ред в община Куклен /приета с Решение № 636, взето на редовно заседание
с Протокол № 56 от 29.06.2018г. на Общински съвет Куклен/
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов— Заместник Кмет на община
Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, чл. 15, чл.
19, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, предвид изложените в
предложение с вх. № 3/7.01.2019 год. на Заместник Кмета на община Куклен фактически
основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 за обществения ред на община Куклен, както следва:
§ 1. чл. 13 се отменя.
§ 2. чл. 13, т. 1 се отменя.
§ 3. чл. 13, т. 2 се отменя.
§ 4. чл. 13, т. 3 се отменя.
§ 5. чл. 13, т. 4 се отменя.
§ 6. чл. 13, т. 5 се отменя.
§ 7. чл. 13, т. 6 се отменя.
§ 8. чл. 13, т. 7 се отменя.
§ 9. чл. 13, т. 8 се отменя.
§ 10. чл. 13, т. 9 се отменя.
§ 11. чл. 27, ал. (4) се изменя и придобива следния вид:
Чл. 27, ал. (4). За нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от
14 до 16 години и лица, поставени под пълно запрещение, отговарят съответно
родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали
извършването им.
§ 12. Създава се нов § 7 в Преходни и Заключителни разпоредби със следния текст:
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред в община Куклен
е приета с Решение № 760, взето на редовно заседание с Протокол № 70 от 25.01.2019г. на

Общински съвет Куклен и влиза в сила от деня на влизане в сила на решението за
приемането й от Общински съвет Куклен.
2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред на
община Куклен влиза в сила от деня на влизането в сила на решението за приемането й от
Общински съвет Куклен.
3. Възлага на Кмета на община Куклен всички последващи действия за изпълнение
на настоящото решение.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 12
- 0
- 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 761
Взето на Редовно заседание с Протокол № 70 от 25.01.2019г.
ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План
за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя за
„Жилищно застрояване“ на поземлен имот № 170090, местност „Св. Георги“, по § 4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ, землище с. Руен, община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 124а от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, предвид изложените в
предложение с вх. № 4/16.01.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план
– План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя
за „Жилищно застрояване“ на поземлен имот № 170090, местност „Св. Георги“, по § 4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ, землище с. Руен, община Куклен.
2. Одобрява Техническо задание съгласно изискванията на ЗУТ.
3. Възлага на Кмета на община Куклен, решението на Общински съвет, да се разгласи с
обявление, което да се постави на определеното за това място в сградата на общината и да се
публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник, съгласно изискванията
на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 13
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 762
Взето на Редовно заседание с Протокол № 70 от 25.01.2019г.
ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План
за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя на
поземлен имот № 011267, местност „Капсида“, землище гр. Куклен, община Куклен за
„Складови дейности – склад за метални изделия“.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 124а от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, предвид изложените в
предложение с вх. № 5/16.01.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план
– План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя
за „Складови дейности – склад за метални изделия“ на поземлен имот № 011267, местност
„Капсида“, землище гр. Куклен, община Куклен.
2. Одобрява Техническо задание по чл. 125 от ЗУТ.
3. Възлага на Кмета на община Куклен, решението на Общински съвет, да се разгласи с
обявление, което да се постави на определеното за това място в сградата на общината и да се
публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник, съгласно изискванията
на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 13
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 763
Взето на Редовно заседание с Протокол № 70 от 25.01.2019г.
ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План
за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя на
поземлен имот № 008295, местност „Кавака“, землище гр. Куклен, община Куклен за „Складове
за съхранение и обработка на селскостопанска продукция и изграждане на сондажен кладенец“.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Зам. Кмет на община Куклен
На основание чл. 124а от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, предвид изложените в
предложение с вх. № 6/16.01.2019 год. на Зам. Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план
– План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя
за „Складове за съхранение и обработка на селскостопанска продукция и изграждане на сондажен
кладенец“ на поземлен имот № 008295, местност „Кавака“, землище гр. Куклен, община Куклен.
Процедурата по промяна предназначението на части от ПИ № 008375 и 008376 представляващи
общинска собственост с цел осигуряване на транспортен достъп до имота, съгласно Решение №
КЗЗ-25/29.11.2018г. на МЗХГ – гр. София да бъде и извършено от възложителя и за негова сметка.
2. Одобрява Техническо задание по чл. 125 от ЗУТ.
3. Възлага на Кмета на община Куклен, решението на Общински съвет, да се разгласи с
обявление, което да се постави на определеното за това място в сградата на общината и да се
публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник, съгласно изискванията
на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 12
- 0
- 1
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 764
Взето на Редовно заседание с Протокол № 70 от 25.01.2019г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Ердуан Мехмед — Председател на ПК по здравеопазване,
образование, култура, социална политика, младежта и спорта.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5 от Правилника за отпускане на
еднократни финансови помощи предвид изложените в предложение с вх. № 7/16.01.2019 год. на
Председателя на ПК фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1.Общински съвет Куклен дава съгласие за отпускане на еднократни парични помощи, съгласно
Правилника за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на община Куклен, на основание
долупосочените разпоредби от същия както следва:
1.1 Живка Атанасова Стоянова от гр. Куклен, ул. „Д. Чинтулов“ № 6 - 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.2. Найле Мюмюнова Баджаклиева от гр. Куклен, ул. „Божаница“ № 31 - 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.3 Ивелина Николова Солакова от гр. Куклен, ул. „Демокрация“ № 1 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.4 Йелиз Бедри Афузалиева от гр. Куклен, ул. „Преслав“ № 6 – 300 лв. съгласно чл. 5, т.1
1.5 Рашид Рамадан Мехмед от гр. Куклен, ул. „Речна“ № 2 – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.6 Иринка Радева Игнатева от гр. Куклен, ул. „Възраждане“№ 26 – 100 лв. съгласно чл. 5 , т. 6
1.7 Стефка Крумова Гечева – Ламбрева от гр. Куклен, ул. „П. Яворов“ № 12 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.8 Исмаил Сали Кадир от гр. Куклен, ул. „Дружба“ № 3 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.9 Стоян Георгиев Ставрев от с. Гълъбово, ул. „Войнишка слава“ № 21 - 250 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.10 Юмюгюл Емин Мехмедова от гр. Куклен, ул. „Стръмна“ № 23 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.11 Недялка Величкова Куртева от гр. Куклен, ул. „Г.С.Раковски“ № 15 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.12 Димитър Борисов Лулчев от с. Руен, ул. „Хр. Ботев“ № 63 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
2. Средствата да се осигурят от § 42*14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
3. Общински съвет Куклен допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
4. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Община Куклен изпълнението на решението.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 12

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 12
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 765
Взето на Редовно заседание с Протокол № 70 от 25.01.2019г.
ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на заповед от Кмета на община Куклен, за
допускане, да се изработи изменение на Подробен устройствен План – План за регулация /ПУП
– ПР/ .
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, предвид
изложените в предложение с вх. № 8/16.01.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически
основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие за издаване на заповед за допускане
изработването на частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП –
ПР/, за част от кв. 32 на УПИ VIII-312, съгласно представената скица - предложение.
2. Общински съвет възлага на Кмета на общината изпълнението на решението и сключване
на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 13
- 0
- 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 766
Взето на Редовно заседание с Протокол № 70 от 25.01.2019г.
ОТНОСНО: Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост за 2019 година.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл.8, ал.9 от ЗОС, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, т.12, т.23 и ал.2 от
ЗМСМА, предвид изложените в предложение с вх. № 9/16.01.2019 год. на Кмета на община
Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ

І. Общински съвет Куклен, приема Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 година:
1. Очаквани приходи и разходи по управление, придобиване и разпореждане с
общински имоти за 2019г.:
1.1. Приходи от управление на общински имоти (наем, аренда, концесии):
54 192.11 лв.
1.2. Приходи от разпореждане с общински имоти: 1 592 827лв.
1.3. Разходи по управлението на общински имоти: 22 600 лв.
1.4. Разходи по разпореждането с общински имоти: 4 000 лв.
1.5. Разходи по придобиване на имоти: 30 000 лв.
2. Списък на имотите, предвидени за разпореждане през 2019 година по землища,
съгласно Приложение 1 - 12 страници.
3. Списък на имотите, предвидени за предоставяне под наем през 2019 година,
съгласно Приложение 2 – 1 страница.
4. Списък на имотите, предвидени за възлагане чрез концесия през 2019 година,
съгласно Приложение 3 – 1 страница.
5. Обекти, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти –
„Реконструкция на общински път PDV 2110 (ІІІ-8606) Куклен-Руен-Яврово (PDV 3016) от км. 00+00 до км. 10+237, участък от км. 4+750 до км. 10+237” и ОБЕКТ: локални
платна на път II -86 "Пловдив - Асеновград" от км 20+000 до км 21+060/ляво/, от км
17+000 до км 21+060 /дясно/ на територията на община Куклен.
6.Обекти, които са от първостепенно значение на основание чл.8, ал.9, т.6 от ЗОС –
„Реконструкция на общински път PDV 2110 (ІІІ-8606) Куклен-Руен-Яврово (PDV 3016) от км. 00+00 до км. 10+237, участък от км. 4+750 до км. 10+237” и ОБЕКТ: локални
платна на път II -86 "Пловдив - Асеновград" от км 20+000 до км 21+060/ляво/, от км
17+000 до км 21+060 /дясно/ на територията на община Куклен.

7. Списък на имотите, които Общината ще придобие през 2019 година, съгласно
Приложение 4 - 1 страница.
ІІ. Прогнозните приходи и разходи по програмата, да се разчетат по бюджета на
Общината за 2019 г.
ІІІ. Общински съвет Куклен възлага изпълнението на решението на кмета на
Общината, като се спазят изискванията и на чл.8, ал.10 от ЗОС.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 13
- 0
- 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 767
Взето на Редовно заседание с Протокол № 70 от 25.01.2019г.
ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План
за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя на
поземлен имот № 001291, местност „Бахчите“, землище с. Гълъбово, община Куклен за
„Жилищно застрояване“.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Зам. Кмет на община Куклен
На основание чл. 124а от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, предвид изложените в
предложение с вх. № 10/16.01.2019 год. на
Зам. Кмета на община Куклен фактически
основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава на разрешение за изработване на Подробен устройствен
план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска
земя за „Жилищно застрояване“ на поземлен имот № 001291, местност „Бахчите“, землище с.
Гълъбово, община Куклен.
2. Одобрява Техническо задание по чл. 125 от ЗУТ.
3. Възлага на Кмета на община Куклен, решението на Общински съвет, да се разгласи с
обявление, което да се постави на определеното за това място в сградата на общината и да се
публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник, съгласно изискванията
на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 13
- 0
- 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 768
Взето на Редовно заседание с Протокол № 70 от 25.01.2019г.
ОТНОСНО: Разпределение на преходен остатък от 2018г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Зам. Кмет на община Куклен, заместващ
Кмета съгласно заповед № 1254/10.12.2015г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 44, ал. 1, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 47, ал. 2
от Постановление на Министерски съвет № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2019 г., предвид изложените в предложение с вх. №
11/16.01.2019 год. на Зам. Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
Приема реализираните в края на 2018 г. икономии от средства за финансиране на
делегираните от държавата дейности в размер на 435 408 лв.; и реализираните в края на годината
икономии от местни приходи в размер на 1 406 663 лв. да се използват, както следва:

в това число
№
по
ред
1
1

2

3

ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ
ЕБК
2

Общи държавни служби - всичко:
в т.ч.
- текущи разходи
- капиталови разходи

ОБЩО

Държавни
дейности

Местни
дейности

Дофинансиране

3

4

5

6

53334

53334

53334

53334

0

0

0

0

0

0

Отбрана и сигурност - всичко:
в т.ч.
- текущи разходи
- капиталови разходи

167382

167382

31237

31237

136145

136145

Образование - всичко:
в т.ч.
- текущи разходи
- капиталови разходи

256020

199810

56210

212020

155810

56210

44000

44000

4

5

6

Здравеопазване - всичко:
в т.ч.
- текущи разходи
- капиталови разходи
Социално осигуряване, подпомагане
и грижи - всичко:
в т.ч.
- текущи разходи
- капиталови разходи
Жилищно строителство,
благоустройство, комунално с -во и
опазване на ок.среда всичко:
в т.ч.

7

8

9

- текущи разходи
- капиталови разходи

Почивно дело, култура, религиозни
дейности - всичко:
в т.ч.
- текущи разходи
- капиталови разходи
Икономически дейности и услуги всичко:
в т.ч.
- текущи разходи
- капиталови разходи
Разходи, некласифицирани в другите
разходи - всичко:
в т.ч.
- текущи разходи
- капиталови разходи

ОБЩО РАЗХОДИ:
в т.ч.
- текущи разходи
- капиталови разходи
Позиции от раздела за Финансиране
10 на бюджетното салдо
Позиции от подразделите Трансфери
11 и Временни безлихвени заеми
ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН
12 ОСТАТЪК

47945

10005

37940

0

47945

10005

37940

2077

2077

0

0

2077

2077

1251968

0

0

0

1251968

0

277000

277000

974968

974968

14800

2800

12000

14800

2800

12000

0

48545

0

0

48545
48545

0

48545

0

0

0

0

0

1842071

435408

1406663

0

686958

255263

431695

0

1155113

180145

974968

0

435408

1406663

0

0
0

0
0
1842071

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 8
- 2
- 3
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 769
Взето на Редовно заседание с Протокол № 70 от 25.01.2019г.
ОТНОСНО: Приемане на Бюджет за 2019 г. на община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Зам. Кмет на община Куклен, заместващ
Кмета съгласно заповед № 1254/10.12.2015г.
На основание На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите
на Закона за държавния бюджет за 2019 година, Постановление на Министерски съвет
№344/21.12.2018 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 година и Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Куклен,
Общински съвет - Куклен., предвид изложените в предложение с вх. № 12/16.01.2019 год. на
Зам. Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Приема бюджета на Община Куклен за 2019 г. както следва:
1.1. По прихода в размер на 9 255 933 лв. /съгласно Приложение №1/ в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 208 624 лв., в т.ч. :
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности (ДД) в размер на 2 773 216 лв.;
1.1.1.2.Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в размер на 0 лв.
1.1.1.3.Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 1 970 лв.,
съгласно Приложение №2;
1.1.1.4.Финансиране 0 лв., съгласно Приложението;
1.1.1.5.Преходен остатък от 2018 г. в размер на 435 408 лв., съгласно Приложението, в т.ч.:
с целеви характер – 435 408 лв.;
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 6 047 309 лв., в т.ч. :
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 1 048 051 лв.;
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 2 791 625 лв.,;
1.1.2.3.Трансфери за местни дейности в размер на 365 100 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 232 000 лв.;
1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 133 100 лв.;
1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 332 800 лв.;
1.1.2.5.Получени трансфери между бюджети(от отчисления за депо) – 240 000 лв.;
1.1.2.6.Предоставени трансфери в размер на –(-)159 600 лв..
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на –(-)476 830 лв.;
1.1.2.8. Придобиване на дялове и акции – (-)500 лв.;
1.1.2.9. Получени дългосрочни заеми от банки в страната –500 000 лв.;

1.1.2.10.Преходен остатък от 2018 година в размер на 1 406 663 лв., съгласно Приложение,
в т.ч.: с целеви характер – 1 155 513 лв., от тях за капиталови разходи 974 968 лв.;
1.2.По разходите в размер на 9 255 933 лв., разпределени по функции, групи, дейности и
параграфи, съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.2.1.За делегирани държавни дейности в размер на 3 208 624 лв., в т.ч. резерв за
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0 лв.;
1.2.2.За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от
изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 424 836 лв.;
1.2.3.За местни дейности в размер на 5 622 473 лв., в т.ч. резерв за неотложни и/или
непредвидени разходи в размер на 20 000 лв.;
1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината,
изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо;
2.Приема Програма на капиталовите разходи за 2019 г. в размер на 4 217 349 лв.,
съгласно Приложение №3;
2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на
332 800 лв., съгласно Приложение №3;
2.2.Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от
продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №3;
2.3. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със
средства от Европейския съюз, средства по други международни програми и договори и
свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, съгласно Приложение №3
3.Утвърждава разходите за заплати през 2019 г., без звената от системата на
образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:
3.1.Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска
администрация”, съгласно Приложение №14;
3.2.Разпределение на плановите разходи за заплати за 2019 г., съгласно Приложение №1;
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1.Членски внос – 5 210 лв.;
4.2.Обезщетения и помощи по решение на ОбС в размер на 45 500 лв.;
4.3.Субсидии за:
4.3.1.читалища – 81 920 лв., в това число 75 920 лв. финансирани от обща субсидия за
държавни дейности и 6 000 лв. финансирани от местни приходи за обезпечаване на годишната
програма за развитие на читалищната дейност;
4.3.2.спортни клубове – 65 000 лв., както следва:
ФК „Атлетик” – 40 000 лв;
БК „Атлетик 95” – 15 000 лв.;
СК по джудо Аякс – 10 000 лв.
4.3.3.организации с нестопанска цел „Училищно настоятелство”- 5 500 лв.;
4.3.4. Финансова подкрепа на д-р Отонова 7 440 лв.
4.3.5. Средства за закупуване на един брой лек автомобил за изпълнение на служебните
задължения на служителите към Първо РУ на ОД на МВР Пловдив в размер на 5 000 лв., който
да бъде им бъде дарен;
4.4.Средства за реализация на общински програми и планове през 2019 г., по видове
програми, както следва:
4.4.1. Програма за намаляване популацията на безстопанствените кучета – 7 000 лв.;
4.4.2. Програма за оценка и качество на атмосферния въздух – 5 000лв.;
4.4.3.Програма за управление на дейностите по отпадъци – 5000 лв.;
4.4.4.Програма за опазване на околната среда – 5 000лв.;
4.4.5.Общинска програма за закрила на детето – 2 000лв.;

4.4.6.Годишен план за младежта – 2 000лв.;
4.4.7.Общински план за подкрепа на интеграционните политики – 2 000лв.
4.4.8. Програма за развитие на туризма – 4 000 лв.
4.5.Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.-4.4.;
5.Приема следните лимити за разходи:
5.1.СБКО до 3 % върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения;
5.2.Разходи за представителни цели в размер на 12 200 лв., разпределени както следва:
5.2.1. Кмет на Община Куклен – 8 200 лв.;
5.2.2. Общински съвет – 4 000 лв.;
5.3.Размер на оклада в ДГ – 3,00 лв.;
6.Утвърждава поименен списък на лицата, които имат право на транспортни
разходи, съгласно Приложения от №4 до №6 вкл.;
7.Одобрява индикативни годишни разчети за сметките за средства от Европейския
съюз, съгласно Приложения от №7 до №10 вкл.;
8.Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община
Куклен, съгласно Приложение №11;
9.Определя максимален размер на дълга, както следва:
9.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2019 г. в размер на 1 000 000 лв.;
9.2.Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2019 г. в размер на 0 лв.;
9.3.Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2019 г. в
размер на 1 000 000 лв.;
10.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2019 г. в размер на 5 300 000 лв.;
11.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2019 г. в размер на 5 000 000 лв.;
12.Определя размера на просрочените задължения от 2018 г., които ще бъдат
разплатени от бюджет 2019 г. в размер на 0 лв.
13.Определя на размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2019 г. в размер на 10 235 лв.;
14.Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:
14.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели
за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при
условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
14.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
14.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи.
15. Възлага на кмета:
15.1.Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
15.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението;
15.2.Да информира ОбС в случай на отклонение на средния темп на нарастване на
разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на
бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;
15.3.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях;

15.4.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните
общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и МФ;
15.5.Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на
дарителя, донора;
16.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по
проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други
програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския
бюджет;
16.1.За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно
от края на 2019 г.;
16.2.При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства
по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ, който гласи:Временно
свободните средства по бюджета на общината могат да се ползват за текущо финансиране на
одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава
своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им
размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила
по този закон, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.
16.3.При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват
изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ, както следва:
Чл. 104. (1) За авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства
от Европейския съюз и от други международни програми и договори, освен по реда на чл. 142,
ал. 1, може да се отпускат временни безлихвени заеми:
4. от сметките за средства от Европейския съюз на общините - с решение на съответния
общински съвет; в случай че не може да се извършат плащания от сметки за средства от
Европейския съюз, от които са предоставени безлихвени заеми, дължимите суми се изплащат от
съответния общински бюджет;
16.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по
решение на общинския съвет;
17. Упълномощава кмета:
17.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо
текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания,
при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата
дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за
общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края
на годината.
17.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни
фондове и от други донори, по международни, национални и други програми и от други
източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план
за развитие;
17.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти;
18. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от общинския
бюджет да осъществяват разходването на бюджетните средства (без целевите средства) при
съблюдаване на следните приоритети:

18.1. Разходите за делегирани от държавата дейности се извършват до размера на
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови
възнаграждения и стипендии са приоритетни;
18.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови
разходи; за покриване на просрочените задължения от минали години; за разходи свързани с
дейности, за които се събират такси, за хранителни продукти; неотложни сезонни разходи –
горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти;
19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение № 12;
20. ОДОБРЯВА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ
ДЕЙНОСТИ С ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2019 Г. И ПРОГНОЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА
2020 Г. И 2021 Г., ПРИЛОЖЕНИЕ №13.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 8
- 5
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

