
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 31 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 8 от 31.01.2020 г. 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 001333 – частна 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. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 

във връзка с чл. 45 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в Община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 193/16.12.2019 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 дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно 

наддаване на ПИ № 001333, в землището на гр. Куклен, община Куклен, с  площ от 6.195 дка, НТП – 

нискостъблена гора, категория на земята при неполивни условия – трета, местност ”Орта хан”, при 

граници и съседи:  Север – № 001437 – път II клас на Държавата; Североизток – имот № 001433, полски 

път на община Куклен; Югоизток – имот № 001339, полски път на община Куклен;  Югозапад – имот 

№ 001332, изоставени трайни насаждения на „ВИКТОРИЯ ИНВЕСТМЪНТ - ВИП” ЕООД; 

Северозапад – имот № 001011, производствен терен на Борис Радев Джегълов,  с Акт за частна 

общинска собственост №  65 от 24.01.2003 г.  

Върху имота има следните ограничения: Имотът попада в зона със замърсяване. Има 

ограничения в земеползването, отразени в сертификат. Право на преминаване  за имот № 001011.  

            Съгласно Заповед № 663/12.09.2017 г. на Кмета на Община Куклен  върху 287 кв.м. от имота  е 

учредено право на преминаване на Борис Радев Джегълов.  

2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота  в размер на 185 850  (сто 

осемдесет и пет хиляди осемстотин и петдесет лева).  

3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна  цена от 30 лв./кв.м. (тридесет лева на 

квадратен метър), въз основа на приетата  актуална пазарна оценка.  

          4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на Решението на Кмета на Общината. 
 

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 

 

Присъствували:                                  -     11 

 Гласували: 

“за”                                                          - 10 

“против”                                                 -   0 

“въздържали се”                                    -   1 

               РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 30.03.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  07.02.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 32 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 8 от 31.01.2020 г. 

  
ОТНОСНО: Определяне на лимит за зареждане на гориво на кметските наместници в община 

Куклен за ползване на личните им автомобили за изпълнение на служебните им задължения. 

 
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов – Заместник-кмет на община Куклен 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, предвид изложените в предложение с вх. № 

194/17.12.2019 год. на Заместинк - 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 дава съгласие Община Куклен да предоставя гориво за ползване на 

личните автомобили на кметските наместници към Община Куклен за служебни нужди.  

Горивото да се отчита ежемесечно с пътни листове.  

Определя месечен лимит за зареждане на гориво, както следва: 

1.1. Кметски наместник с. Добралък –  40 литра, в срок до 31.12.2020 г.; 

1.2. Кметски наместник с. Яврово –  30 литра, в срок до 31.12.2020 г.; 

1.3. Кметски наместник с. Цар Калоян –  20 литра, в срок до 31.12.2020 г.; 

1.4. Кметски наместник с. Гълъбово –  20 литра, в срок до 31.12.2020 г.; 

1.5. Кметски наместник с. Руен –               20 литра, в срок до 31.12.2020 г.; 

Поддръжката на автомобилите ще е за сметка на собствениците им. 

 

2. Възлага на Кмета на Общината изпълнение на настоящото решение.  

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -    11 
 Гласували: 

“за”                                                          - 11 

“против”                                                 -   0 

“въздържали се”                                    -   0 

 

                    

   РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 30.03.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  07.02.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 33 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 8 от 31.01.2020 г. 

  
ОТНОСНО: Вземане на разрешение за изработването на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за електрозахранване на обект: „Склад за съхранение и осоляване на кожи в 

УПИ 009355 – скл. съхр. на мокро осолени кожи” в масив 9, местност „Хайва чешма” в 

землището на гр. Куклен, община Куклен”. 
 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен 

 

На основание чл. 124а, ал. 5 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 

от ЗМСМА, предвид изложените в предложение с вх. № 195/17.12.2019 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 дава разрешение за изработване на Подробен устройствен 

план – парцеларен план за електрозахранване на обект: „Склад за съхранение и осоляване на 

кожи в УПИ 009355 – скл. съхр. на мокро осолени кожи” в УПИ 009355 – скл. съхр. на мокро 

осолени кожи” в масив 9, местност „Хайва чешма” в землището на гр. Куклен, община 

Куклен”. 

2. Одобрява Техническо задание съгласно изискванията на ЗУТ. 
 

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -    11 
 Гласували: 

“за”                                                          - 10 

“против”                                                 -   0 

“въздържали се”                                    -   0 

               

                    РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 30.03.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  07.02.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 34 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 8 от 31.01.2020 г. 

  
ОТНОСНО: Възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Обществен 

превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени маршрутни разписания от областна и 

общинска транспортни схеми“, по следните автобусни линии: автобусни линии от областна 

транспортна схема - Пловдив-Куклен, Пловдив-Руен, Пловдив-х. Здравец, Пловдив-Цар 

Калоян, Куклен-Асеновград, Пловдив-Добралък; и автобусна линия от общинска транспортна 

схема- Куклен-Руен. 
 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за 

автомобилните превози, във връзка с чл. 16в от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и 

реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси, предвид изложените в предложение с вх. № 196/17.12.2019 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. Дава съгласие да бъде проведена процедура по реда на ЗОП с предмет: „Обществен 

превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени маршрутни разписания от областна и 

общинска транспортни схеми“, както следва по следните автобусни линии по утвърдени 

маршрутни разписания по Приложение № 1:  

автобусни линии от областна транспортна схема- 

Автобусна линия Пловдив-Куклен със следните маршрутни разписания № 060101, № 

060102, № 060103, № 060103-А, № 060104, № 060105, № 060106,  № 060107, № 060108, № 

060109, № 060110, № 060111, № 060112, № 060113, № 060114, № 060115, № 060116, № 060116-

А, № 060117, № 060118, № 060119, № 060120, № 060121, № 060122, № 060123, № 060124, № 

060201, № 060202, № 060203, № 060204,  и № 060301; 

Автобусна линия Пловдив-Руен със следните маршрутни разписания № 060101 и № 

060102; 

Автобусна линия Пловдив-х. Здравец със следните маршрутни разписания № 060101, № 

060102 и № 060201; 

Автобусна линия Пловдив-Цар Калоян със следното маршрутно разписание № 060102Б;  

Автобусна линия Куклен-Асеновград със следните маршрутни разписания № 060101, № 

060102 и № 060103; 

Автобусна линия Пловдив-Добралък със следните маршрутни разписания № 060101, № 

060201, № 060301,  № 060401, № 060501, № 060601 и № 060701;  

и автобусна линия от общинска транспортна схема- 

Автобусна линия Куклен-Руен със следното маршрутно разписание № 1. 

ІІ. Във връзка с изискването на чл. 113, ал. 1 от ЗОП, определя срок на договора с 

избрания изпълнител 5 /пет/ години от дата на сключване му. 

 



III. С настоящото решение Общинският съвет Куклен делегира изпълнението на своите 

функции, относно подготовката, провеждането и избора на изпълнител по процедурата по реда 

на ЗОП на Кмета на Община Куклен, като го оправомощава да предприеме и извърши всички 

правни и фактически действия по провеждането ѝ. 

IV. Възлага на Кмета на Община Куклен в рамките на предоставените му от ЗОП 

правомощия да проведе процедура по реда на чл.18, ал. 1, т. 12 от ЗОП - публично състезание, 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни 

линии по утвърдени маршрутни разписания от областна и общинска транспортни схеми“. 

 

 
 

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -    11 
 Гласували: 

“за”                                                          - 11 

“против”                                                 -   0 

“въздържали се”                                    -   0 

                                      

 

                  РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 30.03.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  07.02.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 35 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 8 от 31.01.2020 г. 

  
ОТНОСНО: Вземане на решение за одобряване цената на прокарване и на сервитут за 

изграждане и обслужване на водопроводно отклонение PE-HD Ф32 през имот № 000331, 

собственост на община Куклен, за захранване на имот № 000170, собственост на Христо 

Георгиев Василев. Имотите се намират в местност „Юрукалан” /хижа „Здравец”, с. Гълъбово, 

община Куклен. 
 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 5 и ал. 7 от Закона за горите, 

предвид изложените в предложение с вх. № 4/16.01.2020 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 определя цената на прокарване и сервитута на 

водопроводното отклонение PE-HD Ф32 през имот № 000331, собственост на община Куклен, 

за захранване на имот № 000170, собственост на Христо Георгиев Василев на 437 лв. 

/четиристотин тридесет и седем лв./. 

Определената цена следва да се заплати от Христо Георгиев Василев по банковата 

сметка на община Куклен – Централна кооперативна банка АД, клон Асеновград с: 

IBAN: BG08CECB979084G0663600, BIC: CECBBGSF, код 448007 или на касата в 

Общината. 
 

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -    11 
 Гласували: 

“за”                                                          - 11 

“против”                                                 -   0 

“въздържали се”                                    -   0 

                 РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 30.03.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  07.02.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 36 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 8 от 31.01.2020 г. 

  
ОТНОСНО: Вземане на решение за допускане изработването на Подробен устройствен 

план – Парцеларен план за обект: „Уличен водопровод до УПИ I – 008006 – за жилищно 

строителство /ПИ 008096/, местност „Кара Мандра”, землище с. Яврово, община Куклен”. 
 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен 

 

На основание чл. 124а, ал. 5 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 

от ЗМСМА, предвид изложените в предложение с вх. № 5/16.01.2020 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 допуска изработване на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за обект: „Уличен водопровод до УПИ I – 008006 – за жилищно строителство 

/ПИ 008096/, местност „Кара Мандра”, землище с. Яврово, община Куклен”. 

 
 

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -    11 
 Гласували: 

“за”                                                          - 11 

“против”                                                 -   0 

“въздържали се”                                    -   0 

                   

             РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 30.03.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  07.02.2020 г.            

 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 37 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 8 от 31.01.2020 г. 

  
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 № 41.451 в местността „Терасите и Вриш” в землището на гр. Куклен, 

община Куклен за „Жилищно застрояване”. 
 

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. № 6/20.01.2020 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 дава разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението 

на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот № 41.451 в местността 

„Терасите и Вриш” в землището на 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 определените за това места 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:                                  -    12 
 Гласували: 

“за”                                                          - 12 

“против”                                                 -   0 

“въздържали се”                                    -   0 

                 

  РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 30.03.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  07.02.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 8 от 31.01.2020 г. 

  
ОТНОСНО: Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2020 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. № 7/21.01.2020 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:   

    

І. Общински съвет Куклен, приема Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост за 2020 година: 

1.Очаквани приходи и разходи по управление, придобиване и разпореждане с общински 

имоти за 2020г.: 

1.1. Приходи от управление на общински имоти (наем, аренда, концесии): 54 400 лв. 

1.2. Приходи от разпореждане с общински имоти: 1 718 885.87 лв. 

1.2.1. Разходи за ДДС и други данъци: 28 904.83 лв. 

1.3. Разходи по управлението на общински имоти: 24 000 лв. 

1.4. Разходи по разпореждането с общински имоти:  4 200 лв. 

1.5. Разходи по придобиване на имоти: 245155.87 лв. 

2. Списък на имотите, предвидени за разпореждане през 2020 година по землища, 

съгласно Приложение 1 - 12 страници. 

3. Списък на общински имоти отдадени под наем и предвидени за предоставяне под 

наем през 2020 година, съгласно Приложение 2 – 6 страница. 

4. Списък на имотите, предвидени за възлагане чрез концесия през 2020 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 2020 година, съгласно 

Приложение 4 - 1 страница. 

      ІІ. Прогнозните  приходи и разходи по програмата, да се разчетат по бюджета на 

Общината за 2020 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:                                  -    12 
 Гласували: 

“за”                                                         -  12 

“против”                                                 -   0 

“въздържали се”                                    -   0 

                                            

 

 РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 30.03.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  07.02.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 39 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 8 от 31.01.2020 г. 

  
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление 

вх. № 8716/28.11.2019 г. от инж. Георги Марков – ръководител КЕЦ Стамболийски „ЕРЮГ” 

ЕАД. 
 

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. № 8/21.01.2020 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 одобрява ПУП – Парцеларен план за обект: „Външно ел. 

захранване 1 kV на „СОТ, осветление, косачка и циркуляр” в имот № 013347, местност 

„Сеймен тарла”, землище на гр. 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:                                  -    12 
 Гласували: 

“за”                                                          - 12 

“против”                                                 -   0 

“въздържали се”                                    -   0 

                                           

              РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 30.03.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  07.02.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 40 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 8 от 31.01.2020 г. 

  
ОТНОСНО: Вземане на решение за уведомяване и предоставяне управлението на: 

„Външни ВиК връзки към жилищна сграда в имот 001458, с дължина 88.50 м. през местен път, 

състоящ се от поземлени имоти 1.460, 1.463, 1.465, 1.467, 1.468, местност „Св. Петка” землище 

с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив” на Асоциацията по ВК на обособената 

територия, обслужвана от „ВК” ЕООД – Пловдив. 
 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен 

 

На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 2, във връзка с 

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 4-а, чл. 198б, т. 2 и чл. 198ж от Закона 

за водите, предвид изложените в предложение с вх. № 9/21.01.2020 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 одобрява изготвянето и изпращането на уведомление и 

предоставянето на: „Външни ВиК връзки към жилищна сграда в имот 001458, с дължина 88.50 м. през 

местен път, състоящ се от поземлени имоти 1.460, 1.463, 1.465, 1.467, 1.468, местност „Св. Петка” 

землище с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив”, които представляват уличен водопровод от PE-

HD тръби Ф90, на Асоциацията по ВК в обособената територия, обслужвана от „ВК” ЕООД – Пловдив” 

за управление и сключване на договор с „ВК” ЕООД – Пловдив” за управление и сключване на договор 

с „ВК” ЕООД – Пловдив за стопанисването, поддръжката и експлоатацията му.  

2. Възлага на Кмета на община Куклен да изготви и изпрати уведомлението по т. 1 до 

Председателя на Асоциацията по ВК в обособената територия, обслужвана от „ВК” ЕООД – Пловдив, 

придружено с всички необходими документи с цел управление и сключване на договор с „ВК” ЕООД – 

Пловдив за стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водопровода. 
 

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -    12 
 Гласували: 

“за”                                                          - 12 

“против”                                                 -   0 

“въздържали се”                                    -   0 

                                         

                  РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 30.03.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  07.02.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 41 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 8 от 31.01.2020 г. 

  
ОТНОСНО: Отпускане  на еднократни парични помощи на жители от община Куклен. 

 
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Тефика Реджебова – Председател 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. № 10/21.01.2020 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  

Р Е Ш И:      

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.Катерина Лъчезарова Кежева от гр. Куклен, ул. „Победа“ № 8 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 1 

1.2. Златка Василева Димитрова от  с. Руен, ул. „Хр. Ботев“ № 51 - 300 лв. съгласно чл. 5, т. 6 

1.3 Сузана Пламенова Милева от гр. Куклен, ул. „Явровска“ № 4 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1 

1.4  Васил Николов Нямов от гр. Куклен, ул. „Н. Вапцаров“ № 14 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6 

1.5 Тефика Расим Бекирефенди от гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 11 - 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6 

1.6. Владимир Тушев Георгиев от гр. Куклен, ул. „Славянска“ № 46 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 6 

1.7. Фахри Фаик Али от гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 100 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6 

1.8. Величка Димитрова Калоянова от гр. Куклен, ул. „Славянска“ № 35 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1 

1.9. Съдика Адилова Ибрям от гр. Куклен, ул. „Самуил” № 9 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 6 

1.10. Семра Нуридин Шериф от гр. Куклен, ул. „Н.Вапцаров” № 4 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 6 

1.11. Хайрие Реджеп Мехмед от гр. Куклен, ул. „Божаница” № 10 – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6 

1.12. Севда Салих Дерели от гр. Куклен, ул. „Филип Тотю” № 2 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1 

1.13. Есма Сунай Мустафа от гр. Куклен, ул. „Дружба” № 10 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 1 

1.14. Кадрие Емин Шабан от гр. Куклен, ул. „Стръмна” № 21 – 300 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”                                                          - 12 

“против”                                                 -   0 

“въздържали се”                                    -   0                       

                РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 30.03.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  07.02.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 42 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 8 от 31.01.2020 г. 

  
ОТНОСНО: Приемане на дарение в полза на община Куклен от „ГЕРБЕРА” ООД. 
 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 225 от ЗЗД, чл. 8, ал. 1 и ал. 

2 от ЗОС, и чл. 14, ал. 1, т. 2 в от Наредба № 31 за реда за получаване и управление на дарения 

от община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 13/28.01.2020 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 приема дарението от „ГЕРБЕРА” ООД, с ЕИК 201204043, 

със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Тракия”, бул. ”Освобождение” № 83, 

представлявано от управителя Георги Крумов Чалъмов, на парични средства в размер на 

43 200 лв. (четиридесет и три хиляди и двеста лева), което дарение ще се ползва за покриване 

на разходи за храна и режийни разноски във връзка с дейността извършвана от Домашен 

социален патронаж. 

2. Общински съвет Куклен одобрява проект на Договор за дарение. 

3. Общински съвет Куклен упълмощава Кмета на Община Куклен да сключи договор за 

дарение с „ГЕРБЕРА” ООД, с ЕИК 201204043, със седалище и адрес на управление: гр. 

Пловдив, р-н „Тракия”, бул. ”Освобождение” № 83, представлявано от Управителя Георги 

Крумов Чалъмов, съгласно одобрения проект-договор за дарение. 
 

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -    12 
 Гласували: 

“за”                                                         -  12 

“против”                                                 -   0 

“въздържали се”                                    -   0 

                                           

               РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 30.03.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  07.02.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 43 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 8 от 31.01.2020 г. 

  
ОТНОСНО: Осигуряване на средства на лице с влошено здравословно състояние на 

гражданин на Община Куклен. 
 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Елена Филева – Председател ОбС Куклен 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, т. 4 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. 

№ 14/30.01.2020 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  

Р Е Ш И:      

 

1.Общински съвет Куклен дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ, 

за покриване на разходите по рехабилитация и физиотерапия след претърпяна през 2018 г. 

операция за отстраняване на тумор в гръбначния мозък на Тунджай Абдурахимов Мехмедов 

от гр. Куклен, ул. „Стръмна” № 23, в размер на 3 000 лв. 

2. Средствата да се изплатят от дейност 122 «Общинска администрация», § 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 общината изпълнение на решението. 
 

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -    12 
 Гласували: 

“за”                                                         -  12 

“против”                                                 -   0 

“въздържали се”                                    -   0 

                                             

                   РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. Интернет страница – 30.03.2020 г. 

2. Инф. табло – община Куклен -  07.02.2020 г.            
 

 
Председател на Общински съвет Куклен 

                                                                 Елена Филева 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 44 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 8 от 31.01.2020 г. 

  
ОТНОСНО: Приемане на  Бюджета за 2020 година 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 2020 година, Постановление на Министерски съвет 

№381/30.12.2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 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. № 12/23.01.2020 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. Приема бюджета на Община Куклен за 2020 г. както следва: 

 1.1. По прихода в размер на 10 150 387 лв. /съгласно Приложение №1/ в т.ч.: 

 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 682 452 лв., в т.ч. : 

 1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности (ДД) в размер на 3 001 133 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 2 090 лв., 

съгласно Приложение № 2; 

1.1.1.4.Финансиране (-)6 909 лв., съгласно Приложението; 

1.1.1.5.Преходен остатък от 2019 г. в размер на 686 138 лв., съгласно Приложение № 5, в 

т.ч.: с целеви характер – 686 138 лв.; 

 1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 6 467 935  лв., в т.ч. : 

 1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 1 121 970 лв.; 

 1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 2 885 096 лв.,; 

1.1.2.3.Трансфери за местни дейности в размер на 808 583 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 155 500 лв.; 

 1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 391 200 

лв.; 

 1.1.2.5.Получени трансфери между бюджети(от отчисления за депо) – 236 883 лв.; 

 1.1.2.6.Предоставени трансфери в размер на –(-)207 000 лв.. 

 1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на –(-)734 431 лв.; 

 1.1.2.8. Придобиване на дялове и акции – (-)500 лв.; 

 1.1.2.9. Получени дългосрочни заеми от други лица в страната, в т.ч. фонд „ФЛАГ“ЕАД 

– 734 431 лв.; 

 1.1.2.10.Преходен остатък от 2019 година в размер на 1 652 786 лв., съгласно 

Приложение № 5, в т.ч.: с целеви характер – 701 977 лв., от тях за капиталови разходи 453 469 

лв.; 



 

 1.2.По разходите в размер на 10 150 387 лв., разпределени по функции, групи, дейности 

и параграфи, съгласно Приложение № 1, в т.ч.: 

 1.2.1.За делегирани държавни дейности в размер на 3 682 452 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 482 051 лв.; 

 1.2.3.За местни дейности в размер на 5 985 884 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 2020 г. в размер на 5 047 740 лв., 

съгласно Приложение № 2; 

2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 

391 200 лв., съгласно Приложение № 2; 

2.2.Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от 

продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 2; 

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 № 2. 

3.Утвърждава разходите за заплати през 2020 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 № 3; 

3.2.Разпределение на плановите разходи за заплати за 2020 г., съгласно Приложение №1; 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

4.1.Членски внос – 7 510 лв.; 

4.2.Обезщетения и помощи по решение на ОбС  в размер на 45 500 лв.; 

4.3.Субсидии за: 

4.3.1.читалища – 89 520 лв., в това число 83 520 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 – 96 500 лв., както следва: 

ФК „Атлетик” – 60 000 лв; 

БК „Атлетик 95” – 21 500 лв.; 

СК по джудо Аякс – 15 000 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 ПВЦ дограма за осигуряване на изпълнение на 

служебните задължения на служителите към Първо РУ на ОД на МВР Пловдив в размер на 5 

000 лв., която да бъде им бъде дарена; 

4.4.Средства за реализация на общински програми и планове през 2020 г., по видове 

програми, както следва:  

4.4.1. Програма за намаляване популацията на безстопанствените кучета – 8 500 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.Годишен план за младежта – 2 000лв.; 

4.4.6. 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.-4.6.; 

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 12 500 лв., разпределени както следва: 

5.2.1. Кмет на Община Куклен – 8 500 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 № 6 до № 8 вкл.; 

7.Одобрява индикативни годишни разчети за сметките за средства от Европейския 

съюз, съгласно Приложения от № 9 до № 11 вкл.; 

8.Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община 

Куклен, съгласно Приложение № 4; 

9.Определя максимален размер на дълга, както следва: 

9.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2020 г. в размер на 1 000 000 лв.; 

9.2.Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2020 г. в размер на 0 лв.; 

9.3.Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2020 г. в 

размер на 1 000 000 лв.; 

10.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 

бъдат натрупани през 2020 г. в размер на 6 120 000 лв.; 

11.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г. в размер на 6 000 000 лв.; 

12.Определя размера на просрочените задължения от 2019 г., които ще бъдат 

разплатени от бюджет 2020 г. в размер на 0 лв. 

13.Определя на размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 

събрани през 2020 г. в размер на 7 899 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 утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен; 

15.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението; 

15.3.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; 

15.4.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях; 

15.5.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните 

общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и МФ; 

15.6.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. Дава съгласие временният недостиг на средства по сметките за средствата от 

Европейския съюз за финансиране на проекти по Оперативни програми да се покрива от 

временни безлихвени заеми от бюджетната сметка до възстановяване им от Управляващия 

орган; 

 



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 2020 г. и прогнозни показатели за периода 2021 г. и 2022 г., съгласно Приложение №13. 
 

 

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -    12 
 Гласували: 

“за”                                                         -  12 

“против”                                                 -   0 

“въздържали се”                                    -   0 
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