
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Р Е Ш Е Н И Е

№ 554

Взето на Редовно заседание с Протокол № 50 от 26.01.2018г.

ОТНОСНО  :   План за провеждане на редовни сесии на Общински съвет Куклен,
заседания на постоянните  комисии и приемане на проекти за решения. 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Пламен Гошев – Председател ОбС Куклен

На основание  чл. 25, т. 2 и т. 4 от ЗМСМА, и чл. 33, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
предвид изложените в предложение с вх. №  1/15.01.2018 год. на  Председателя на ОбС
Куклен  фактически основания,

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

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 26.01.2018г.  
Приемането на проекти за решения и документи за сесията - до 16.01.18г.;
Заседания на постоянните комисии:

Комисия по бюджет, финанси, ТСУ и общинска собственост на 23.01.18 г.;
Комисия  по  здравеопазване,  образование,  култура,  социална  политика,
младежта и спорта на 23.01.2018 г;
Комисия  по  законност,  обществен  ред,  сигурност,  транспорт  и  безопасност  на
движението на 23.01.2018 г.;
Комисия по европейска интеграция, земеделие и екология на 23.01.2018 г. 

 Редовна сесия на ОбС на 23.02.2018г.  
Приемането на проекти за решения и документи за сесията - до 13.02.18г.;
Заседания на постоянните комисии:

Комисия по бюджет, финанси, ТСУ и общинска собственост на 20.02.18 г.;
Комисия  по  здравеопазване,  образование,  култура,  социална  политика,
младежта и спорта на 20.02.2018 г;
Комисия  по  законност,  обществен  ред,  сигурност,  транспорт  и  безопасност  на
движението на 20.02.2018 г.;
Комисия по европейска интеграция, земеделие и екология на 20.02.2018 г. 

 Редовна сесия на ОбС на 30.03.2018г.  
Приемането на проекти за решения и документи за сесията - до 20.03.18г.;
Заседания на постоянните комисии:

Комисия по бюджет, финанси, ТСУ и общинска собственост на 27.03.18 г.;
Комисия  по  здравеопазване,  образование,  култура,  социална  политика,
младежта и спорта на 27.03.2018 г;
Комисия  по  законност,  обществен  ред,  сигурност,  транспорт  и  безопасност  на
движението на 27.03.2018 г.;
Комисия по европейска интеграция, земеделие и екология на 27.03.2018 г. 



 Редовна сесия на ОбС на 27.04.2018г.  
Приемането на проекти за решения и документи за сесията - до 17.04.18г.;
Заседания на постоянните комисии:

Комисия по бюджет, финанси, ТСУ и общинска собственост на 24.04.18 г.;
Комисия  по  здравеопазване,  образование,  култура,  социална  политика,
младежта и спорта на 24.04.2018 г;
Комисия  по  законност,  обществен  ред,  сигурност,  транспорт  и  безопасност  на
движението на 24.04.2018 г.;
Комисия по европейска интеграция, земеделие и екология на 24.04.2018 г. 

 Редовна сесия на ОбС на 23.05.2018г.  
Приемането на проекти за решения и документи за сесията - до 14.05.18г.;
Заседания на постоянните комисии:

Комисия по бюджет, финанси, ТСУ и общинска собственост на 21.05.18 г.;
Комисия  по  здравеопазване,  образование,  култура,  социална  политика,
младежта и спорта на 21.05.2018 г;
Комисия  по  законност,  обществен  ред,  сигурност,  транспорт  и  безопасност  на
движението на 21.05.2018 г.;
Комисия по европейска интеграция, земеделие и екология на 21.05.2018 г. 

 Редовна сесия на ОбС на 29.06.2018г.  
Приемането на проекти за решения и документи за сесията - до 19.06.18г.;
Заседания на постоянните комисии:

Комисия по бюджет, финанси, ТСУ и общинска собственост на 26.06.18 г.;
Комисия  по  здравеопазване,  образование,  култура,  социална  политика,
младежта и спорта на 26.06.2018 г;
Комисия  по  законност,  обществен  ред,  сигурност,  транспорт  и  безопасност  на
движението на 26.06.2018 г.;
Комисия по европейска интеграция, земеделие и екология на 26.06.2018 г. 

 Редовна сесия на ОбС на 27.07.2018г.  
Приемането на проекти за решения и документи за сесията - до 17.07.18г.;
Заседания на постоянните комисии:

Комисия по бюджет, финанси, ТСУ и общинска собственост на 24.07.18 г.;
Комисия  по  здравеопазване,  образование,  култура,  социална  политика,
младежта и спорта на 24.07.2018 г;
Комисия  по  законност,  обществен  ред,  сигурност,  транспорт  и  безопасност  на
движението на 24.07.2018 г.;
Комисия по европейска интеграция, земеделие и екология на 24.07.2018 г. 

 Редовна сесия на ОбС на 31.08.2018г.  
Приемането на проекти за решения и документи за сесията - до 21.08.18г.;
Заседания на постоянните комисии:

Комисия по бюджет, финанси, ТСУ и общинска собственост на 28.08.18 г.;
Комисия  по  здравеопазване,  образование,  култура,  социална  политика,
младежта и спорта на 28.08.2018 г;
Комисия  по  законност,  обществен  ред,  сигурност,  транспорт  и  безопасност  на
движението на 28.08.2018 г.;
Комисия по европейска интеграция, земеделие и екология на 28.08.2018 г. 

 Редовна сесия на ОбС на 28.09.2018г.  
Приемането на проекти за решения и документи за сесията - до 18.09.18г.;



Заседания на постоянните комисии:
Комисия по бюджет, финанси, ТСУ и общинска собственост на 25.09.18 г.;
Комисия  по  здравеопазване,  образование,  култура,  социална  политика,
младежта и спорта на 25.09.2018 г;
Комисия  по  законност,  обществен  ред,  сигурност,  транспорт  и  безопасност  на
движението на 25.09.2018 г.;
Комисия по европейска интеграция, земеделие и екология на 25.09.2018 г. 

 Редовна сесия на ОбС на 26.10.2018г.  
Приемането на проекти за решения и документи за сесията - до 16.10.18г.;
Заседания на постоянните комисии:

Комисия по бюджет, финанси, ТСУ и общинска собственост на 23.10.18 г.;
Комисия  по  здравеопазване,  образование,  култура,  социална  политика,
младежта и спорта на 23.10.2018 г;
Комисия  по  законност,  обществен  ред,  сигурност,  транспорт  и  безопасност  на
движението на 23.10.2018 г.;
Комисия по европейска интеграция, земеделие и екология на 23.10.2018 г. 

 Редовна сесия на ОбС на 30.11.2018г.  
Приемането на проекти за решения и документи за сесията - до 20.11.18г.;
Заседания на постоянните комисии:

Комисия по бюджет, финанси, ТСУ и общинска собственост на 27.11.18 г.;
Комисия  по  здравеопазване,  образование,  култура,  социална  политика,
младежта и спорта на 27.11.2018 г;
Комисия  по  законност,  обществен  ред,  сигурност,  транспорт  и  безопасност  на
движението на 27.11.2018 г.;
Комисия по европейска интеграция, земеделие и екология на 27.11.2018 г. 

 Редовна сесия на ОбС на 21.12.2018г.  
Приемането на проекти за решения и документи за сесията - до 12.12.18г.;
Заседания на постоянните комисии:

Комисия по бюджет, финанси, ТСУ и общинска собственост на 17.12.18 г.;
Комисия  по  здравеопазване,  образование,  култура,  социална  политика,
младежта и спорта на 17.12.2018 г;
Комисия  по  законност,  обществен  ред,  сигурност,  транспорт  и  безопасност  на
движението на 17.12.2018 г.;
Комисия по европейска интеграция, земеделие и екология на 17.12.2018 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”                                                          - 13
“против”                                                 -   0
“въздържали се”                                    -   0
 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                                                                                                   Пламен Гошев



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН

Р Е Ш Е Н И Е

№ 555

Взето на Редовно заседание с Протокол № 50 от 26.01.2018г.

ОТНОСНО  :   Предложение за  избор на форма за  управление на горските
територии – общинска собственост. 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 181, ал. 2, във връзка с
чл.  181,  ал.  1,  т.  1,  буква  „а“  от  Закона  за  горите, предвид  изложените  в
предложение с вх. № 2/15.01.2018 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 

РЕШИ

1. Общински съвет  Куклен определя управлението на горските територии,
собственост на община Куклен да се осъществява от общинска горска структура,
организирана  в  структурно  звено  в  администрацията  на  община  Куклен,
финансирана  с  местни  средства  в  бюджетна  дейност  829  „Други  дейности  по
селско и горско стопанство, лов и риболов“ с численост на персонала 3.5 щатни
бройки.

2. За ръководител на общинската горска структура да се назначи лице, което
отговаря на изискванията за директор на държавно горско стопаство и е вписано в
публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика.

3. Възлага на Кмета на община Куклен изпълнението на решението.

Общ брой на Общинските съветници:  -   13

Присъствували:                                     -   13

Гласували
“за”                                                          - 13
“против”                                                 -   0
“въздържали се”                                    -   0
 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                                                                                                   Пламен Гошев



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Р Е Ш Е Н И Е

№ 556

Взето на Редовно заседание с Протокол № 50 от 26.01.2018г.

ОТНОСНО  :   Годишна  програма  за  управление  и  разпореждане  с  имотите  -
общинска собственост за 2018 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 и ал. 2 от
ЗМСМА  , предвид изложените в предложение с вх.  №  3/15.01.2018 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 

РЕШИ

 І.  Общински  съвет  Куклен,  приема  Годишна  програма  за  управление  и
разпореждане с имотите - общинска собственост за 2018 година:

1.  Очаквани приходи и разходи по управление,  придобиване и  разпореждане с
общински имоти за 2018 г.:

1.1. Приходи от управление на общински имоти (наем, аренда, концесии): 35 400
лв. 1.2. Приходи от разпореждане с общински имоти: 1 271 00лв.

1.3. Разходи по управлението на общински имоти: 12 000 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 2018 година по землища,
съгласно Приложение 1 - 11 страници.

3.  Списък на имотите,  предвидени за предоставяне под наем през 2018 година,
съгласно Приложение 2 – 1 страница.

4. Списък на имотите, предвидени за предоставяне на концесия през 2018 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” 

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” 

7. Списък на имотите, които Общината ще придобие през 2018 година, съгласно
Приложение 4 - 1 страница.



 ІІ. Прогнозните  приходи и разходи по програмата, да се разчетат по бюджета на
Общината за 2018 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”                                                          - 13
“против”                                                 -   0
“въздържали се”                                    -   0
 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                                                                                                   Пламен Гошев



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Р Е Ш Е Н И Е

№ 557

Взето на Редовно заседание с Протокол № 50 от 26.01.2018г.

ОТНОСНО  :   Предложение за одобряване на общата численост и структурата на
общинската администрация в община Куклен. 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното
самоуправление  и  местната  администрация  (ЗМСМА), предвид  изложените  в
предложение  с  вх.  №  4/15.01.2018 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 

РЕШИ

1.  Общински съвет  Куклен  одобрява  нова  структура  и  численост  на  общинска
администрация на община Куклен, съгласно Приложение № 1.

2.  Приетата  нова  структура  и  численост  влиза  в  сила  от  влизане  в  сила  на
настоящото решение.

3.  Възлага  на  Кмета  на  община  Куклен  да  извърши  произтичащите  от
изпълнението на взетото решение действия.

Общ брой на Общинските съветници:  -   13

Присъствували:                                     -   13

Гласували
“за”                                                          - 13
“против”                                                 -   0
“въздържали се”                                    -   0
 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                                                                                                   Пламен Гошев



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Р Е Ш Е Н И Е

№ 558

Взето на Редовно заседание с Протокол № 50 от 26.01.2018г.

ОТНОСНО  :   Определяне размер на трудовото възнаграждение Кмета на Община
Куклен и на Кметовете на кметства с. Руен и с. Гълъбово.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов – Зам Кмет на община Куклен

На основание  чл.  21,  ал.  1,  т.  5  от  ЗМСМА, във  връзка  с  чл.  2,  т.  4  от  ПМС
67/14.04.2010 г.  и със Закона за държавния бюджет на република България за 2018 г.,
предвид изложените в предложение с вх. № 5/15.01.2018 год. на  Зам.  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 

РЕШИ

1.  Определя размер на трудовото възнаграждение на Кмета на Община Куклен в
размер на 1650 лв.;

2.  Определя размер на трудовото възнаграждение на Кмет на кметство с. Руен в
размер на 770 лв.;

 3. Определя размер на трудовото възнаграждение на Кмет на кметство с. Гълъбово
в размер на 748 лв.

4. Възлага изпълнение на решението на Кмета на Община Куклен.

Общ брой на Общинските съветници:  -   13

Присъствували:                                     -   13

Гласували
“за”                                                          - 13
“против”                                                 -   0
“въздържали се”                                    -   0
 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                                                                                                   Пламен Гошев



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Р Е Ш Е Н И Е

№ 559

Взето на Редовно заседание с Протокол № 50 от 26.01.2018г.

ОТНОСНО  :   Разпределение на преходен остатък от 2017г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 88, ал. 1 и ал. 2 от
Закона за държавния бюджет за 2017 г., чл.45 от Постановление на Министерски съвет №
332 от 22.12.2017 г.  за изпълнението на държавния бюджет на Република България за
2018  г.,   чл.127,  ал.2  от  Закона  за  публичните  финанси, предвид  изложените  в
предложение  с  вх.  №  6/15.01.2018 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 

РЕШИ

Приема реализираните в края на 2017 г. икономии от средства за финансиране на
делегираните от държавата дейности в размер на 321 904 лв. и реализираните в края на
годината икономии от местни приходи в размер на 645 142 лв. да се използват,  както
следва:

№ по
ред

ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ
ЕБК ОБЩО

в това число

Държавни
дейности

Местни
дейности

  Дофин-
ансиране

1 2 3 4 5 6

1 Общи държавни служби - всичко: 39524 21837 17687 0

 в т.ч.       - текущи разходи 39524 21837 17687  

                 - капиталови разходи 0    
      

2 Отбрана и сигурност - всичко: 86070 86070 0 0

 в т.ч.       - текущи разходи 27778 27778   

                 - капиталови разходи 58292 58292   
      

3 Образование - всичко: 192127 192127 0 0

 в т.ч.       - текущи разходи 192127 192127   

                 - капиталови разходи 0    
      

4 Здравеопазване - всичко: 17306 17306 0 0

 в т.ч.       - текущи разходи 17306 17306   

                 - капиталови разходи 0    



      

5

Социално осигуряване, подпомагане и
грижи - всичко:

4564 4564 0 0

 в т.ч.       - текущи разходи 4564 4564   

                 - капиталови разходи 0    
      

6

Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално с -во и 
опазване на ок.среда всичко:

627455 0 627455 0

 в т.ч.       - текущи разходи 0    

                 - капиталови разходи 627455  627455  
      

7

Почивно дело, култура, религиозни 
дейности - всичко:

0 0 0 0

 в т.ч.       - текущи разходи 0    

                 - капиталови разходи 0    
      

8

Икономически дейности и услуги - 
всичко:

0 0 0 0

 в т.ч.       - текущи разходи 0    

                 - капиталови разходи 0    
      

9

Разходи, некласифицирани в другите 
разходи - всичко:

0 0 0 0

 в т.ч.       - текущи разходи 0    

                 - капиталови разходи 0    

      

 ОБЩО РАЗХОДИ:
967046 321904 645142 0

 в т.ч.       - текущи разходи 281299 263612 17687 0

                 - капиталови разходи 685747 58292 627455 0

10

Позиции от раздела за Финансиране 
на бюджетното салдо 0    

11

Позиции от подразделите Трансфери и
Временни безлихвени заеми 0    

12

ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН 
ОСТАТЪК 967046 321904 645142 0

Общ брой на Общинските съветници:  -   13

Присъствували:                                     -   13

Гласували
“за”                                                          - 13
“против”                                                 -   0
“въздържали се”                                    -   0
    
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                                                                                                                          Пламен Гошев



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Р Е Ш Е Н И Е

№ 560

Взето на Редовно заседание с Протокол № 50 от 26.01.2018г.

ОТНОСНО  :   Приемане на Бюджет за 2018г. на община Куклен. 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

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  2018  година,  Постановление  на
Министерски  съвет  №  332/22.12.2017  г.  за  изпълнение  на  ЗДБРБ  за  2018  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, предвид  изложените  в  предложение  с  вх.  №
7/15.01.2018 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 

РЕШИ

1. Приема бюджета на Община Куклен за 2018 г. както следва:
1.1. По прихода в размер на 7 743 185 лв. /съгласно Приложение №1/ в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 703 516 лв.,

 в т.ч. :
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности (ДД) в размер на 2 388 573 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 0 лв.,

съгласно Приложението;
1.1.1.4. Финансиране -6 961 лв., съгласно Приложението;
1.1.1.5.  Преходен  остатък  от  2017  г.  в  размер  на  321  943  лв.,  съгласно

Приложението, в т.ч.: с целеви характер – 321 904 лв.; за разпределяне от ОбС - 0 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 039 669  лв., в т.ч. :
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 929 763 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 476 964 лв.,;
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 353 100 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 121 100

лв.;
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 286

100 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 –“-“126 500 лв..
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на –„-„264 400 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  2017  година  в  размер  на  645  142  лв.,  съгласно



Приложение, в т.ч.: с целеви характер – 627 455 лв., от тях за капиталови разходи 627 455
лв., за разпределение от ОбС – 17 687 лв.

1.2.  По  разходите в размер на 7 743 185 лв.,  разпределени по функции,  групи,
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 2 703 516 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 347 471 лв.;

1.2.3.  За  местни дейности в размер на 4 692 198 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 2018 г.  в размер на 3 432 456
лв., съгласно Приложение № 8;

2.1.  Одобрява  разпределението  на  целевата  субсидия  за  капиталови  разходи  в
размер на 286 100 лв., съгласно Приложение № 8;

2.2.  Приема  разчет  на  капиталовите  разходи,  финансирани  с  приходи  от
постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №8;

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 №8

3. Утвърждава разходите за заплати през 2018 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 №7;

3.2.  Разпределение  на  плановите  разходи  за  заплати  за  2018  г.,  съгласно
Приложение № 7;

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос – 9 220 лв.;
4.2. Обезщетения и помощи по решение на ОбС  в размер на  35 500 лв.;
4.3. Субсидии за:
4.3.1.  Читалища  –  73  000  лв.,  в  това  число  67  000  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 – 90 000 лв., както следва:
ФК „Атлетик” – 60 000 лв;
БК „Атлетик 95” – 15 000 лв.;
СК по борба „Атлетик 2004” – 5 000 лв.
СК по джудо Аякс – 10 000 лв.
4.3.3. Организации с нестопанска цел „Училищно настоятелство”- 4 338 лв.;
4.3.4. Финансова подкрепа на д-р Отонова 7 440 лв.
4.4.  Средства  за  реализация на  общински програми и планове през  2018 г.,  по

видове програми, както следва: 
4.4.1. Програма за намаляване популацията на безстопанствените кучета – 5 200

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.



4.5.  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 9 600 лв., разпределени както

следва:
5.2.1. Кмет на Община Куклен – 6 600 лв.;
5.2.2. Общински съвет – 3 000 лв.;
5.3. Размер на оклада в ДГ – 2,80 лв.;
6. Утвърждава поименен списък на лицата, които имат право на транспортни

разходи, съгласно Приложения от №13 до №15 вкл.;
7.  Одобрява  индикативни  годишни  разчети  за  сметките  за  средства  от

Европейския съюз, съгласно Приложения от №10 до №12 вкл.;
8.  Определя  разпоредителите с  бюджет  от  по-ниска  степен  по  бюджета  на

община Куклен, съгласно Приложение №5;
9. Определя максимален размер на дълга, както следва:
9.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. в размер на 1 000 000

лв.;
9.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2018 г. в размер на

0 лв.;
9.3.  Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на

2018 г. в размер на 1 000 000 лв.;
10.  Определя  максимален  размер  на  новите  задължения  за  разходи,  които

могат да бъдат натрупани през 2018 г. в размер на 2 700 000 лв.;
11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да

бъдат поети през 2018 г. в размер на 2 500 000 лв.;
12. Определя размера на просрочените задължения от 2017 г., които ще бъдат

разплатени от бюджет 2018 г. в размер на 15 482,82 лв., съгласно Приложение №2;
13.  Определя на размера на просрочените вземания,  които се предвижда да

бъдат събрани през 2018 г. в размер на 11 887 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 2018 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
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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 № 9.

20.  Одобрява  актуализирана  бюджетна  прогноза  за  местните  дейности  с
показатели за 2018 г. и прогнозни показатели за периода 2019 г. и 2020 г.,  съгласно
приложение № 16

Общ брой на Общинските съветници:  -   13

Присъствували:                                     -   13

Гласували
“за”                                                          - 13
“против”                                                 -   0
“въздържали се”                                    -   0
 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                                                                                                   Пламен Гошев



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Р Е Ш Е Н И Е

№ 561

Взето на Редовно заседание с Протокол № 50 от 26.01.2018г.

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  на  жители  на  община  Куклен,  чл.  60,  ал.  1  от
Административнопроцесуалния кодекс, предвид изложените в предложение с вх. № 8/16.01.2018
год. на Председателя на ПК  фактически основания,

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

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.Димитър Павлов Кацарев от с. Добралък, ул. „Читалищна” № 2 – 150 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.2. Ангел Димитров Киряков от гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 40 – 150 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.3. Йордан Ангелов Асенов от гр. Куклен, ул. „Л. Каравелов” № 40 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.4. Здравка Илиева Даскалова  от гр. Куклен, ул. „Хр. Ботев” № 6 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.5. Добринка Добринова Асенова от гр. Куклен, ул. „Л. Каравелов“ № 40 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.6. Сунай Ибрям Гоган от гр. Куклен, ул. „Бузлуджа“ № 6 -  250 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.7. Варвара Тошова Стойчева от с. Цар Калоян, ул. „Първа“ № 109 – 250 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.8. Димитрийка Костадинова Панайотова от с. Руен, ул. „Васил Левски“ № 11 – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.9. Мария Александрова Томова от гр. Куклен, ул. „Латинка“ № 8а – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.10. Зюмбюла Петрова Андонова от гр. Куклен, ул. „Л. Каравелов“ № 40 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.11. Ефтимия Борисова Кузмова от гр. Куклен, ул. „Г.С.Раковски“ № 10 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.12. Богданка Стоилова Джамбазова от гр. Куклен, ул. „Г.С.Раковски“ № 7 – 100 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:                                     -   13

Гласували
“за”                                                          - 13
“против”                                                 -   0
“въздържали се”                                    -   0
 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                                                                                                   Пламен Гошев



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Р Е Ш Е Н И Е

№ 562

Взето на Редовно заседание с Протокол № 50 от 26.01.2018г.

ОТНОСНО  :   Прилагане разпоредбите на  чл.  129,  ал.  1  от  ЗУТ във  връзка  със
заявление вх. № 5875/12.10.2017г. от Атанас Петров Талев.

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.  №  9/17.01.2018 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 

РЕШИ

1.  Общински съвет  Куклен  одобрява  подробен  устройствен  план  –  парцеларен
план за обект: Трасе на уличен водопровод през ПИ № № 1.460, 1.463, 1.465, 1.467 и
1.468  „местност  „Света  Петка“,  землище  на  с.  Гълъбово,  община  Куклен“  за  обект:
„Жилищна  сграда  в  имот  001184  –  жил.стр.,  местност  „Света  Петка“,  с.  Гълъбово,
община Куклен – уличен водопровод“.

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”                                                          - 13
“против”                                                 -   0
“въздържали се”                                    -   0
 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                                                                                                   Пламен Гошев



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Р Е Ш Е Н И Е

№ 563

Взето на Редовно заседание с Протокол № 50 от 26.01.2018г.

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 № 014094, местност „Св.
Георги“, 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.  №  10/17.01.2018 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 

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 №
014094, местност „Св. Георги“ в землището на 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”                                                          - 13
“против”                                                 -   0
“въздържали се”                                    -   0
 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                                                                                                   Пламен Гошев



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Р Е Ш Е Н И Е

№ 564

Взето на Редовно заседание с Протокол № 50 от 26.01.2018г.

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  №  002210,  местност
„Кленът“, 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.  №  11/17.01.2018 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 

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 №
002210, местност „Кленът“ в 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”                                                          - 13
“против”                                                 -   0
“въздържали се”                                    -   0
 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                                                                                                   Пламен Гошев



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Р Е Ш Е Н И Е

№ 565

Взето на Редовно заседание с Протокол № 50 от 26.01.2018г.

ОТНОСНО  :   Прилагане разпоредбите  на  чл.  129,  ал.  1  от  ЗУТ във  връзка  със
заявление вх. № 6741/24.11.2017г. от Борислав Аргиров Аргиров и Марияна Георгиева
Аргирова.

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.  №  12/18.01.2018 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 

РЕШИ

1.  Общински съвет  Куклен  одобрява Подробен устройствен  план  –  парцеларен
план за обект: „Транспортен достъп – трасе за пътна връзка до имот 011435, местност
„Капсида“ от КВС на гр. Куклен, 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”                                                          - 12
“против”                                                 -   0
“въздържали се”                                    -   0
 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                                                                                                   Пламен Гошев



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Р Е Ш Е Н И Е

№ 566

Взето на Редовно заседание с Протокол № 50 от 26.01.2018г.

ОТНОСНО  :   Осигуряване на средства за еднократна помощ за възстановяване на
щети настъпили вследствие на  пожар.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Пламен Гошев – Председател ОбС Куклен

На  основание  чл.  21,  ал.  1,  т.  8  и  т.  23,  и  ал.  2  от  Закона  за  местното
самоуправление  и  местната  администрация  (ЗМСМА),  във  връзка  с  чл.  5  т.  5  от
Правилника  за  отпускане  на  еднократни  финансови  помощи  на  жители  на  Община
Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 14/25.01.2018 год. на Председателя
на ОбС Куклен  фактически основания,

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

РЕШИ

1. Общински съвет Куклен дава съгласие за отпускане на еднократна финансова
помощ,  необходима  за  възстановяване  на  материални  щети  от  избухнал  пожар  на
Ангелина Иванова Миленчева от с. Яврово, общ. Куклен, ул. „4-та” № 11,  в размер на
3000 лв., които да бъдат отчетени с фактури, за закупуване на материали свързани целево
за реконструкция на покрива. 

2. Средствата да се осигурят от § 42*14 „Текущи помощи”.
3.  Общински  съвет  Куклен  възлага  на  Кмета  на  общината  изпълнение  на

решението.

Общ брой на Общинските съветници:  -   13

Присъствували:                                     -   13

Гласували
“за”                                                          - 12
“против”                                                 -   0
“въздържали се”                                    -   0
 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                                                                                                   Пламен Гошев


