ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 896
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 84 от 12.09.2019 г.
ОТНОСНО: Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 г.
на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник-Кмет на община Куклен
На основание чл. 83, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ЗМСМА ,
предвид изложените в предложение с вх. № 155/10.09.2019 год. на Заместник-Кмета на община
Куклен фактически основания
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 83, ал. 1 и ал. 2
от Закона за публичните финанси Общински съвет Куклен:
Одобрява Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022
г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община
Куклен, съгласно Приложение № 8 „Прогноза за периода 2020 – 2022 г. на постъпленията
от местни приходи и на разходите за местни дейности“, Прогноза на показателите за
поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2020 – 2022 г., Прогноза за
общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по
него за периода 2020 – 2022 г.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 10
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 897
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 84 от 12.09.2019 г.
ОТНОСНО: Даване разрешение за завишаване броя на децата в трета и четвърта група в
ДГ „Приятели“ - гр. Куклен за новата учебна 2019/2020 година.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник-Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 57 и чл. 57а, ал. 1 – 3 от Наредба за
финансирането на нинституциите в системата на предучилищното и училищното образование и
на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, предвид изложените в предложение с вх. № 156/10.09.2019
год. на Заместник-Кмета на община Куклен фактически основания
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен разрешава да се сформират през учебната 2019/2020 г. 3-та и
4-та подготвителни групи със завишен брой деца, както следва:
1.1. Трета подготвителна група в ДГ „Приятели“, гр. Куклен – до 31 деца за учебната
2019/2020 г.;
1.2. Четвърта подготвителна група в ДГ „Приятели“, гр. Куклен – до 26 деца за учебната
2019/2020 г.;
2. Възлага на Директора на Детска градина „Приятели“ - гр. Куклен да проследява
своевременно средната месечна посещаемост в групите и да информира Кмета и Общински
съвет за средномесечните показатели;
3. Препис от настоящото решение да се изпрати на Директора на Детска градина
„Приятели“ - гр. Куклен и на РУО – Пловдив.
4. Общински съвет Куклен допуска предварително изпълнение на настоящето решение.
5. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на община Куклен изпълнение на
настоящето решение.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 10
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

