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Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет Куклен 

за 2020 г. 
 

№ 

по 

ред 

 

Решение № на 

ОбС Куклен 

 

Относно 

 
Изпълнение 

1 № 28/10.01.2020  
Определяне представител на Общински съвет Куклен в Областен съвет 

за развитие на област Пловдив 

Решението е изпратено на Областна администрация 

Пловдив. 

2 № 29/10.01.2020  
Преразглеждане на Решение № 25, взето на Извънредно заседание с 

Протокол № 5 от 30.12.2019 г. на  ОбС Куклен 

Решение № 25, взето на Извънредно заседание с 

Протокол № 5 от 30.12.2019 г. на  ОбС Куклен е 

отменено. 

 

3 № 30/17.01.2020  

Одобряване на Анекс № 1 към Споразумение с № 08-00-449/20.02.2019 

г., сключено между Агенция „Пътна инфраструктура”, и Община 

Куклен, Община Родопи и Община Асеновград. 

Сключен е Анекс № 1 към Споразумение № 08-00-

449/20.02.2019 г. 

4 № 31/31.01.2020 
Продажба на ПИ № 001333 – частна общинска собственост, местност 

Орта хан 

Поради обявеното извънредно положение не е 

проведен търг. 

5 № 32/31.01.2020 

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. 

Издадена е заповед на кмета на община Куклен 

№102/12.02.2020 г. 

6 № 33/31.01.2020 

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”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 12.02.2020 г. 

7 № 34/31.01.2020 

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“, 

Обявена е обществена поръчка с предмет: 

„Обществен превоз на пътници по автобусни линии 

по утвърдени маршрутни разписания от областна и 

общинска транспортни схеми“ с Решение на кмета 

http://www.kuklen.org/


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. 

на община Куклен №163/10.03.2020 г., която е 

прекратена с Решение на кмета на община Куклен 

№379/18.05.2020г. поради обстоятелството, че е 

подадена само една оферта. 

8 № 35/31.01.2020 

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. 

Сключен договор за учредяване на сервитутно 

право № 67/18.06.2020 г. 

9 № 36/31.01.2020 

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”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 12.02.2020 г. 

10 № 37/31.01.2020 

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”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 12.02.2020 г. 

11 № 38/31.01.2020 
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2020 година. 

Решението е публикувано на сайта на община 

Куклен в раздел Общинска собственост. 

Прогнозните приходи и разходи са разчетени в 

бюджета на общината за 2020 г. 

12 № 39/31.01.2020 

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. 
Решението е публикувано в Държавен вестник. 

13 № 40/31.01.2020 

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. 

Решението е изпратено с писмо с изх. № 

4720/27.11.2020 г. до Асоциацията, с копие до 

„ВиК’’ ЕООД гр. Пловдив. 

14 № 41/31.01.2020 
Отпускане  на еднократни парични помощи на жители от община 

Куклен 

Кметът на общината е издал заповед за изплащане 

на гласуваните помощи и те съответно са изплатени 

на правоимащите лица. 



15 № 42/31.01.2020 Приемане на дарение в полза на община Куклен от „ГЕРБЕРА” ООД 
Сключен е договор за дарение № 35/17.02.2021 г. с 

„Гербера“ ООД. 

16 № 43/31.01.2020 
Осигуряване на средства на лице с влошено здравословно състояние на 

гражданин на Община Куклен – Т. М. 

Кметът на общината е издал заповед за изплащане 

на гласуваната помощ и тя е изплатена на 

правоимащото лице. 

17 № 44/31.01.2020 Приемане на  Бюджета за 2020 година на община Куклен 

Приетият Бюджет 2020 на община Куклен е 

публикуван на страницата на общината на 

14.02.2020 г., уведомени са Министерство на 

финансите и Сметна палата с писма в указаните 

срокове. 

18 № 45/28.02.2020 
Одобрение от Общински съвет на годишен план за ползване на 

дървесина през 2020 г., в горски територии – общинска собственост 

Планът е публикуван на страницата на общината, в 

раздел „Общинска собственост”, подраздел „Гори”. 

След проведени търгове за добив на дървесина са 

сключени договори с „Модър 2002” ООД и 

„Маркони груп лес” ЕООД. 

19 № 46/28.02.2020 

Даване на съгласие за издаване на заповед от Кмета на община Куклен, 

за допускане, да се изработи проект за изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, част 

от кв. 58 на ПИ 1986 и УПИ XXV – 479 

Решението е отменено с Решение на ОбС № 

70/12.03.2020 г. 

20 № 47/28.02.2020 

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 № 011173 в 

местността „Капсида” в землището на гр. Куклен, община Куклен за 

„Складова и търговска дейност”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 16.03.2020 г. 

21 № 48/28.02.2020 

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 № 40.152 в 

местността „Терасите и Вриш” в землището на гр. Куклен, община 

Куклен за „Жилищно застрояване”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 16.03.2020 г. 

22 № 49/28.02.2020 

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 № 40.603 в 

местността „Терасите и Вриш” в землището на гр. Куклен, община 

Куклен за „Жилищно застрояване”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 16.03.2020 г. 

23 № 50/28.02.2020 

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 № 009588 в 

местността „Хайва чешма” в землището на гр. Куклен, община Куклен 

за „Жилищно застрояване”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 16.03.2020 г. 



24 № 51/28.02.2020 
Приемане на проект на нова наредба – Наредба за условията и реда за 

използването на спортни обекти, собственост на община Куклен 

Наредбата е публикувана на страницата на община 

Куклен. 

25 № 52/28.02.2020 Приемане на максимални цени за маркиране на стояща дървесина 

Решението е публикувано на страницата на 

общината, в раздел „Общинска собственост”, 

подраздел „Гори”.  Дървесината е маркирана след 

проведена процедура за избор на изпълнител. 

26 № 53/28.02.2020 
Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на община 

Куклен. 

Решението се изпълнява съгласно публикувани 

данни на НСИ за последния месец на изтеклото 

тримесечие. 

27 № 54/28.02.2020 
Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности 

Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021 

– 2023г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности е публикувана на 

страницата на общината през м. април 2020 г. и е 

заредена в платформата на Минстерство на 

финансите съгласно нормативните изисквания. 

28 № 55/28.02.2020 
Членство в Национална асоциация на Председателите на Общинските 

съвети в Република България. 
Администрацията е запозната с решението. 

29 № 56/28.02.2020 
Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община 

Куклен 

Кметът на общината е издал заповед за изплащане 

на гласуваните помощи и те съответно са изплатени 

на правоимащите лица. 

30 № 57/28.02.2020 
Осигуряване на средства на лице с влошено здравословно състояние на 

гражданин на община Куклен 

Кметът на общината е издал заповед за изплащане 

на гласуваната помощ и тя е изплатена на 

правоимащото лице. 

31 № 58/28.02.2020 

Приемане на Общинския план за защита при бедствия съгласно 

Указания на Съвета за намаляване на риска от бедствия към 

Министерския съвет на Република България 

Планът е публикуван на интернет страницата на 

община Куклен. 

32 № 59/28.02.2020 

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 № 1246, местност „Пущалото”, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, 

землище с. Гълъбово, община Куклен 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 16.03.2020 г. 

33 № 60/28.02.2020 

Вземане на решение за изработването на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план /ПУП – ПП/ за обект: „Външно кабелно ел. 

захранване за ПИ № 000169, местност „Юрукалан”, землище на с. 

Гълъбово, община Куклен 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата16.03.2020г. 

34 № 61/28.02.2020 

Вземане на решение за предварително съгласуване за учредяване на 

сервитут върху поземлен имот в горска територия за обект: „Външно 

електрозахранване – кабел 1 kV за ПИ № 000169 в местността 

„Юрукалан” по КВС на с. Гълъбово, община Куклен” 

Обявено в Държавен Вестник № 41/08.05.2020 г. 

 

35 № 62/28.02.2020 
Вземане на решение за допускане изработването на Подробен 

устройствен план – Парцеларен план за обект: „Уличен водопровод в 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 



общински път с ИД 40467.116.77 за имот 40467.16.43 по КВС на гр. 

Куклен, община Куклен” 

страницата16.03.2020г. 

36 № 63/28.02.2020 
Определяне на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен 

фонд за общо и индивидуално ползване. 

Решението, ведно със списъците на имотите е 

публикувано на сайта на община Куклен в раздел 

Общинска собственост. 

37 № 64/28.02.2020 

Даване на съгласие за издаване на заповед от Кмета на община Куклен 

за допускане, да се изработи проект за изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, ПИ 

№ 011483, местност „Капсида” 

Издадена е заповед за допускане № 25/2021 г. на 

Кмета на Община Куклен. 

38 № 65/28.02.2020 
Изразяване на съгласие и сключване на споразумение за 

сътрудничество със Сдружение   „Баскетболен клуб  Атлетик-95" 

Сключено е споразумение № 41/17.03.2020 г. със 

сдружение „Баскетболен клуб Атлетик – 95“. 

39 № 66/28.02.2020 

Изразяване на съгласие и сключване на споразумение за 

сътрудничество със Сдружение   „Спортен клуб  по джудо АЯКС 

Куклен" 

Сключено е споразумение № 43/17.03.2020 г. със 

сдружение Спортен клуб по джудо „АЯКС“. 

40 № 67/28.02.2020 
Изразяване на съгласие и сключване на споразумение за 

сътрудничество със Сдружение   „Футболен клуб  Атлетик Куклен" 

Сключено е споразумение №42/17.03.2020 г. със 

сдружение „Футболен клуб Атлетик Куклен“.  

41 № 68/28.02.2020 

Осигуряване на транспорт във връзка с необходимостта да бъде 

осигурен достъп до хранителни продукти от първа необходимост в с. 

Руен, община Куклен 

Решението не е изпълнено, тъй като достъп до 

хранителни продукти е осигурен от РКС Пловдив. 

42 № 69/12.03.2020 
Попълване състава на постоянните  комисии към Общински съвет 

Куклен 
Администрацията е запозната с решението. 

43 № 70/12.03.2020 
Отмяна на Решение № 46, взето на Редовно заседание с Протокол № 9 

от 28.02.2020 г. на  ОбС Куклен 

Решението е за отмяна на Решение № 46, взето на 

Редовно заседание с Протокол № 9 от 28.02.2020 г.   

44 № 71/12.03.2020 

Издаване на запис на заповед от община Куклен в полза на ДФ  

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 

плащане по Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Към момента няма издадена запис на заповед. 

45 № 72/27.03.2020 

Приемане на проект на Наредба за отмяна на Наредба № 3 на 

Общински съвет при община Куклен – Област Пловдив за 

противопожарна безопасност 

Решението е отразено на страницата на общината. 

46 № 73/27.03.2020 
Отпускане  на еднократни парични помощи на жители от община 

Куклен 

Кметът на общината е издал заповед за изплащане 

на гласуваните помощи и те съответно са изплатени 

на правоимащите лица. 

47 № 74/27.03.2020 

Приемане на отчет на дейностите извършени през 2019 г. по „Програма 

за подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Куклен 

с План на действие за периода 2016 – 2020 г.” (актуализация). 

Съгласно чл. 27, ал. 2 и ал. 3 от Закона за чистотата 

на атмосферния въздух, отчетът е публикуван на 

сайта на община Куклен и изпратен до РИОСВ – 

Пловдив. 



48 № 75/27.03.2020 

Приемане на отчет на дейностите извършени през 2019 г. по 

„Програма за опазване на околната среда на община Куклен 2015 - 

2020 г.”. 

Съгласно чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване 

на околната среда, отчетът е публикуван на сайта на 

община Куклен и изпратен до РИОСВ – Пловдив. 

49 № 76/27.03.2020 

Приемане на отчет на дейностите извършени през 2019 г. по „Програма 

за управление на отпадъците на територията на община Куклен 2015 – 

2020 г.”. 

Отчетът е публикуван на сайта на община Куклен и 

изпратен до РИОСВ – Пловдив. 

50 № 77/27.03.2020 

Приемане на отчет на извършените дейности през 2019 г. по 

„Програма за развитието на туризма в община Куклен за периода 2018 

– 2020 г.”. 

Приетият отчет на  дейностите по програмата е 

публикуван на интернет страницата на общината. 

51 № 78/27.03.2020 

Приемане на отчет на извършените дейности през 2019 г. на 

Дългосрочна и Краткосрочна Общинска програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на 

община Куклен. 

Приетият отчет на дейностите по програмите е 

изпратен до Агенцията за устойчиво и енергийно 

развитие с копие до Областна администрация  

Пловдив. Отчетът е публикуван на интернет 

страницата на общината. 

52 № 79/27.03.2020 

Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

(МКБППМН) при община Куклен за 2019 г. 

Отчетът е публикуван на интернет страницата на 

общината. 

53 № 80/27.03.2020 

Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Куклен за 2014 – 2020 г., в 

частта му за 2019 г. 

Одобреният Годишен доклад е изпратен до 

Областна администрация Пловдив и е публикуван 

на интернет страницата на общината. 

54 № 81/27.03.2020 
Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост за 2020 г. 

Актуализиран е плана в приходната и съответно 

разходната част на бюджета на община Куклен за 

2020 г. Решението е публикувано на сайта на 

община Куклен в раздел Общинска собственост. 

55 № 82/27.03.2020 
Учредяване на безвъзмездно право на ползване - Агенция по социално 

подпомагане 

Учредено е безвъзмездно право на ползване и е 

сключен договор с „Агенция по социално 

подпомагане”, за срок от пет години. 

56 № 83/27.03.2020 

Закупуване на лични предпазни средства, представляващи защитни 

облекла от най – висок защитен клас за медицински лица и даряването 

им на Областна администрация на област Пловдив. 

Сключен е договор за дарение № 46/31.03.2020 г. 

между община Куклен и Областна администрация 

на област Пловдив. Закупените лични предпазни 

средства са предоставени като дарение на Областна 

администрация Пловдив. 

57 № 84/24.04.2020 

Отдаване под наем на имот  –  частна общинска собственост Поземлен 

имот с идентификатор 63238.8.160, с площ от 551 кв.м., местност 

„Делница” 

Състоял се е публичен търг с тайно наддаване, на 

който не се е явил кандидат за ПИ с идентификатор 

63238.8.160 и няма сключен договор за наем. 

58 № 85/24.04.2020 

Отдаване под наем на имот  –  частна общинска собственост Поземлен 

имот с идентификатор 63238.8.159, с площ от 384 кв.м., местност 

„Делница” 

Състоял се е публичен търг с тайно наддаване, на 

който не се е явил кандидат за ПИ с идентификатор 

63238.8.159  и няма сключен договор за наем. 



59 № 86/24.04.2020 

Отдаване под наем на имот  –  частна общинска собственост           

Поземлен имот с идентификатор 63238.8.168, с площ от 682 кв.м., 

местност „Делница” 

Състоял се е публичен търг с тайно наддаване, на 

който не се е явил кандидат за ПИ с идентификатор 

63238.8.168  и няма сключен договор за наем. 

60 № 87/24.04.2020 
Продажба на имот – частна общинска собственост, ПИ  № 43.508, 

местност Терасите и Вриш 

Имотът е продаден на търг с тайно наддаване с 

Договор № 79 от 20.07.2020 г. 

61 № 88/24.04.2020 
Продажба на имот – частна общинска собственост, ПИ 44.716, 

местност Вриш и Терасите 

Имотът е продаден на търг с тайно наддаване с 

Договор № 78 от 20.07.2020 г. 

62 № 89/24.04.2020 
Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост за 2020 г. 

Актуализиран е плана в приходната и съответно 

разходната част на бюджета на община Куклен за 

2020 г. Решението е публикувано на сайта на 

община Куклен в раздел Общинска собственост. 

63 № 90/24.04.2020 
Продажба на имот – частна общинска собственост, ПИ 44.790, 

местност Вриш и Терасите 

Имотът е продаден на търг с тайно наддаване с 

Договор № 77 от 17.07.2020 г. 

64 № 91/24.04.2020 

Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 14 за определяне размера и администриране на местните 

данъци в Община Куклен. 

Наредбата е публикувана на страницата на община 

Куклен. 

65 № 92/24.04.2020 
Отпускане  на еднократни парични помощи на жители от община 

Куклен 

Кметът на общината е издал заповед за изплащане 

на гласуваните помощи и те съответно са изплатени 

на правоимащите лица. 

66 № 93/24.04.2020 
Приемане на мерки за преодоляване на икономическите последици,  

вследствие на усложнената епидемиологична обстановка 

Освободени са от наем наемателите на общински 

нежилищни имоти, които са ограничили или 

преустановили дейността си вследствие на мерките 

и ограниченията наложени по време на 

извънредното положение. 

67 № 94/24.04.2020 

Даване на съгласие на Община Куклен да кандидатства по проект 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на 

територията на Община Съединение и Община Куклен“, по процедура 

BG05М9ОР001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 3“ 

Община Куклен спечели проекта и го реализира 

през 2020 г. 

68 № 95/11.05.2020 

Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услугите в Община Куклен 

Наредбата е публикувана на сайта на общината. 

69 № 96/29.05.2020 

Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет, сметките 

за средства от ЕС и сметките за чужди средства за първото тримесечие 

на 2020 г.  

Решението не е прието. Отчетът за текущото 

изпълнение на общинския бюджет, сметките за 

средства от ЕС и сметките за чужди средства за 

първото тримесечие на 2020 г. е публикуван на 

страницата на общината през м. май 2020 г., зареден 

е в информационната система за общините на 

Министерство на финансите и е представен на 



Сметна палата в указаните срокове.  

70 № 97/29.05.2020 
Предложение за продажба на недвижим имот от „Българска 

телекомуникационна компания” ЕАД. 

С писмо изх. № 2531/18.06.2020 г. е изпратена 

покана за среща на БТК ЕАД. 

71 № 98/29.05.2020 
Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост за 2020 г. 

Актуализиран е плана в приходната и съответно 

разходната част на бюджета на община Куклен за 

2020 г. Решението е публикувано на сайта на 

община Куклен в раздел Общинска собственост. 

72 № 99/29.05.2020 
Продажба на имот № 32.44 –  частна общинска собственост, местност 

Сай дере 

Състоял се е публичен търг с тайно наддаване, на 

който не се еявил кандидат  за закупуване на ПИ № 

32.44, поради което  няма сключен договор. 

73 
№ 

100/29.05.2020 

Продажба на имот № 160034 –  частна общинска собственост, местност 

Кушла 

Имотът е продаден на търг с тайно наддаване с 

Договор № 104 от 05.10.2020 г. 

74 
№ 

101/29.05.2020 

Отпускане  на еднократни парични помощи на жители от община 

Куклен 

Кметът на общината е издал заповед за изплащане 

на гласуваните помощи и те съответно са изплатени 

на правоимащите лица. 

75 
№ 

102/29.05.2020 

Даване на съгласие за провеждане на процедура по обявяване на имоти 

от публична в частна държавна собственост и за безвъзмездното им 

прехвърляне в собственост на Община Куклен. 

Решението, ведно с мотивирано предложение и 

финансова обосновка е изпратено до Областна 

администрация Пловдив.  

76 
№ 

103/03.06.2020 

Допълнение към Докладна записка № 68 от 19.05.2020 г. за 

актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2020 г. 

Прогнозните приходи и разходи са разчетени по 

бюджета на община Куклен. Решението е 

публикувано на сайта на община Куклен в раздел 

Общинска собственост. 

77 
№ 

104/03.06.2020 

Учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж в полза на 

Агенция „Пътна инфраструктура” във връзка с реализацията на обект 

„Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на 

засегнатите имоти до/от реконструиращото трасе на път II-86, в 

участъка „Пловдив-Асеновград” от км 14+860 до км 25+150.      

Сключен е договор № 66/15.06.2020 г. за възмездно 

и безсрочно право на строеж с АПИ.  

78 
№ 

105/26.06.2020 

Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, поземлен имот № 77 

/27/, местност Шанкини череши 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 20.07.2020г. 

79 
№ 

106/26.06.2020 

Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, поземлен имот № 

21324.22.13, местност Бяла Черква 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 20.07.2020г. 

80 
№ 

107/26.06.2020 

Отдаване под наем на площ за поставяне на машина за топли напитки, 

ул. Стръмна 

Състоял се е публичен търг с тайно наддаване, на 

който не се е явил кандидат, поради което  няма 

сключен договор за наем. 



81 
№ 

108/26.06.2020 

Отпускане  на еднократни парични помощи на жители от община 

Куклен. 

Кметът на общината е издал заповед за изплащане 

на гласуваните помощи и те съответно са изплатени 

на правоимащите лица. 

82 
№ 

109/26.06.2020 

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост за 2020 г. 

Актуализиран е плана в приходната и съответно 

разходната част на бюджета на община Куклен за 

2020 г. Решението е публикувано на сайта на 

община Куклен в раздел Общинска собственост. 

83 
№ 

110/26.06.2020 

Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, 

аптека 

Сключен е договор за наем за срок от пет години – 

Договор № 105 от 07.10.2020 г. 

84 № 111/26.06.2020 
Продажба на имот – частна общинска собственост, ПИ № 1214, 

местност Пущалото 

Имотът е продаден на търг с тайно наддаване с 

Договор № 108 от 13.10.2020 г. 

85 
№ 

112/26.06.2020 

Изразяване на съгласие за сключване на предварителен договор по 

реда на чл.15, ал. 3 от ЗУТ. Ф., Гълъбово  
Сключен е предварителен договор за покупко-

продажба на недвижим имот по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ. 

86 
№ 

113/26.06.2020 

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

заявление № 1176/11.02.2020 г. от Стефанка Венкова Вълева за 

вземане на решение за одобряване на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за обект: „Уличен водопровод за еднофамилна 

жилищна сграда и гараж в УПИ I – 008006 за жилищно строителство, 

идентичен с ПИ с ИД 87179.8.96, местност „Кара Мандра”, землище с. 

Яврово, община Куклен”. 

Решението е публикувано на интернет страницата 

на Община Куклен на 24.07.2020 г. Обявено в 

Държавен вестник бр. 67/28.07.2020 г. 

87 
№ 

114/26.06.2020 

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

заявление № 2198/18.03.2020 г. от „Тургай Делен” ООД – Кърджали за 

вземане на решение за одобряване на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за обект: „Уличен водопровод в общински път с ИД 

40467.116.77 за имот 40467.16.43 по КВС на гр. Куклен, община 

Куклен”. 

Решението е публикувано на интернет страницата 

на Община Куклен на 24.07.2020 г.  Обявено в 

Държавен вестник бр. 67/28.07.2020 г. 

88 
№ 

115/26.06.2020 

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 с № 180029 в 

местността „Гробът” в землището на с. Руен, община Куклен за 

„Жилищно застрояване”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 20.07.2020г. 

89 
№ 

116/26.06.2020 

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 с 

идентификатор № 40467.11.280 в местността „Капсида” в землището 

на гр. Куклен, община Куклен за „Складова дейност”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 20.07.2020г. 



90 
№ 

117/26.06.2020 

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 с 

идентификатор № 40467.9.611 в местността „Хайва чешма” в 

землището на гр. Куклен, община Куклен за „Жилищно застрояване”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 20.07.2020г. 

91 
№ 

118/26.06.2020 

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

заявление вх. № 3144/14.04.2020 г. от Боньо Иванов Сомов за 

одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект: „Външно кабелно ел. 

захранване за ПИ 000169, местност „Юрукалан”, землище на с. 

Гълъбово, община Куклен”. 

Решението е публикувано на интернет страницата 

на Община Куклен на 24.07.2020г. и в Държавен 

вестник бр. 67/28.07.2020 г. 

92 
№ 

119/26.06.2020 

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

заявление вх. № 2845-1/12.05.2020 г. на основание чл. 150, ал. 6 от ЗУТ 

по писмено искане на Георги Марков – ръководител КЕЦ 

Стамболийски към „Електроразпределение Юг” ЕАД. 

Решението е публикувано на интернет страницата 

на Община Куклен на 24.07.2020г. и в Държавен 

вестник бр. 67/28.07.2020 г. 

93 
№ 

120/26.06.2020 

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

заявление вх. № 536/21.01.2020 г. от „ТВ САТ КОМ” ООД, гр. 

Пловдив. 

Решението е публикувано на интернет страницата 

на Община Куклен на 24.07.2020г. и в Държавен 

вестник бр. 67/28.07.2020 г. 

94 
№ 

121/26.06.2020 

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

заявление вх. № 1988/12.03.2020 г. от „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД, София. 

Решението е публикувано на интернет страницата 

на Община Куклен на 24.07.2020г. и в Държавен 

вестник бр. 67/28.07.2020 г. 

95 
№ 

122/26.06.2020 

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 40.132 в 

местността „Вриш и Терасите” в землището на гр. Куклен, община 

Куклен за „Жилищно застрояване”. 

Решението е публикувано на интернет страницата 

на Община Куклен на 24.07.2020г. 

96 
№ 

123/30.07.2020 

Даване на съгласие на Община Куклен да кандидатства по Процедура 

BG05М9ОР001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 4“ към проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община 

Съединение и Община Куклен“.  

Община Куклен е спечелила и реализира проект 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 4“. 

97 
№ 

124/30.07.2020 

Определяне на представител на община Куклен в Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – Куклен – Асеновград”, 

с Булстат 1777161024, със седалище и адрес на управление: гр. Куклен 

4101, ул. „Хр.Г.Данов” № 21. 

Решението е изпратено на Сдружение с нестопанска 

цел „Местна инициативна група – Куклен – 

Асеновград”. 



98 
№ 

125/30.07.2020 

Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – 

Парцеларен план за обект: „Електро трасе за имот с КИ 40467.11.267, 

по кадастралния план на гр. Куклен, местност „Капсида”, община 

Куклен /номер по КВС 011267, по КВС на гр. Куклен, местност 

„Капсида”, община Куклен/. 

Решението е публикувано на страницата на 

общината и на таблото за обявления на 24.08.2020 

г. 

 

99 
№ 

126/30.07.2020 

Пряко предаване на заседанията на Общински съвет Куклен чрез 

онлайн излъчване на сесията на интернет страницата на Община 

Куклен. 

Решението е изпълнено, като е осигурена 

техническа възможност за пряко предаване на 

заседанията на Обс. 

100 
№ 

127/30.07.2020 

Отпускане  на еднократни парични помощи на жители от община 

Куклен. 

Кметът на общината е издал заповед за изплащане 

на гласуваните помощи и те съответно са изплатени 

на правоимащите лица. 

101 
№ 

128/30.07.2020 

Годишни доклади за осъществени читалищни дейности през 2019 г. от 

читалищата на територията на община Куклен. 

Докладите за дейностите са публикувани на 

страницата на общината. 

102 
№ 

129/30.07.2020 

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост за 2020 г. 

Решението е публикувано на сайта на община 

Куклен в раздел Общинска собственост. 

103 
№ 

130/30.07.2020 

Отдаване под наем на площ за поставяне на машина за топли напитки 

на югозападната улично-регулационна линия на УПИ I – културен дом 

и зеленина, кв. 41 по регулационния план на гр. Куклен. 

Състоял се е публичен търг с тайно наддаване, на 

който не се е явил кандидат, поради което  няма 

сключен договор за наем. 

104 
№ 

131/30.07.2020 

Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ  III ресторант, 

механа, кв.5  с. Руен 

Състоял се е публичен търг с тайно наддаване, на 

който не се е явил кандидат, поради което  няма 

сключен договор за наем. 

105 
№ 

132/30.07.2020 

Продажба на ПИ 136.11  – частна общинска собственост, местност 

Попеница 

Състоял се е публичен търг с тайно наддаване, на 

който не се е явил купувач за имота, поради което  

няма сключен договор за продажба. 

106 
№ 

133/30.07.2020 

Даване на разрешение за завишаване броя на децата в групите в ДГ 

“Приятели“ – гр. Куклен за новата учебна 2020 г./2021 г. 
Решението е изпратено до РУО на МОН и до 

директора на ДГ „Приятели“ за изпълнение. 

107 
№ 

134/30.07.2020 

Продажба на имот – частна общинска собственост, ПИ 40467.29.72, 

местност Вриш 

Имотът е продаден на търг с тайно наддаване с 

договор № 140 от 21.12.2020 г. 

108 
№ 

135/30.07.2020 

Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за транспортен 

достъп на ПИ 40467.11.588 по КК на гр. Куклен, местност „Бунар 

Йолу” през ПИ 40467.11.197-селскостопански път, публична общинска 

собственост /обща площ на пътя – 1055 кв.м./ и ПИ 40467.11.382 – 

селскостопански път, публична общ. собственост с площ 513 кв.м. 

Решението е върнато за ново обсъждане, в частта 

по  

т. 2 и т. 4. С Решение № 140/28.08.2020 г. се отменят 

точка 2 и точка 4 от Решение № 135, взето на 

Редовно заседание с Протокол № 17 от 30.07.2020 г. 

Двете решения са предоставени на заявителя по 

преписката. 

109 
№ 

136/30.07.2020 

Учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на 

Агенция „Пътна инфраструктура” във връзка с реализацията на обект 

Изпратен е на АПИ договор № 94/12.08.2020 г. за 

учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на 



„Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на 

засегнатите имоти до/от реконструиращото трасе на път II-86, в 

участъка „Пловдив-Асеновград” от км 14+860 до км 25+150. 

строеж, който все още не е върнат на общината. 

110 
№ 

137/30.07.2020 

Издаване на запис на заповед от община Куклен в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 

16/07/2/0/00650 от 16.01.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция, 

ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна 

инфраструктура - ДГ „Приятели“ в гр. Куклен”, сключен между 

Община Куклен и ДФ „Земеделие”. 

Кметът на община Куклен е издал запис на заповед 

в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово 

плащане по договор № 16/07/2/0/00650 от 

16.01.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ за Проект 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане 

на общинска образователна инфраструктура - ДГ 

„Приятели“ в гр. Куклен”, сключен между Община 

Куклен и ДФ „Земеделие” на стойност 294 669,21 

лева на 31.07.2020 г. 

111 
№ 

138/30.07.2020 

Издаване на запис на заповед от община Куклен в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 

16/07/2/0/00650 от 16.01.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция, 

ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна 

инфраструктура - ДГ „Приятели“ в гр. Куклен”, сключен между 

Община Куклен и ДФ „Земеделие”. 

Кметът на община Куклен е издал запис на заповед 

в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща ДДС 

върху авансово плащане по договор № 

16/07/2/0/00650 от 16.01.2018 г. по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ за Проект 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане 

на общинска образователна инфраструктура - ДГ 

„Приятели“ в гр. Куклен”, сключен между Община 

Куклен и ДФ „Земеделие” на стойност 58 933,84 лв. 

на 31.07.2020 г. 

112 
№ 

139/30.07.2020 

Определяне и упълномощаване на представител на Община Куклен, в 

качеството й на акционер, в търговско дружество с общинско участие 

„Инфраструктура ПТЗ“АД, с ЕИК 160045848, при провеждане на 

Редовно Общо събрание на акционерите, насрочено за 03.09.2020 г. от 

11:00 часа. 

Определеният представител е взел участие в 

общото събрание на акционерите. 

113 
№ 

140/28.08.2020 

Преразглеждане на точка 2 и точка 4 от Решение № 135, взето на 

Редовно заседание с Протокол № 17 от 30.07.2020 г. на  ОбС Куклен. 

 С Решение № 140/28.08.2020 г. се отменят точка 2 и 

точка 4 от Решение № 135, взето на Редовно 

заседание с Протокол № 17 от 30.07.2020 г.  

114 
№ 

141/28.08.2020 

Отчет за състоянието  на общинската собственост  и резултатите  от 

нейното управление за 2018 г. 
Решението е публикувано на сайта на община 

Куклен в раздел Общинска собственост. 



115 
№ 

142/28.08.2020 

Отчет за състоянието  на общинската собственост  и резултатите  от 

нейното управление за 2019 г. 
Решението е публикувано на сайта на община 

Куклен в раздел Общинска собственост. 

116 
№ 

143/28.08.2020 

Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 14 за определяне размера и администриране на местните 

данъци в община Куклен 

Наредбата е публикувана на страницата на 

общината.  

117 
№ 

144/28.08.2020 

Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община 

Куклен 

Кметът на общината е издал заповед за изплащане 

на гласуваните помощи и те съответно са изплатени 

на правоимащите лица. 

118 
№ 

145/28.08.2020 

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2020 г. 

Актуализиран е плана в приходната и съответно 

разходната част на бюджета на община Куклен за 

2020 г. Решението е публикувано на сайта на 

община Куклен в раздел Общинска собственост. 

119 
№ 

146/28.08.2020 

Продажба на ПИ № 66 – частна общинска собственост, местност 

Ханъм кайнак 

Имотът е продаден на търг с тайно наддаване с 

Договор № 123 от 25.11.2020 г. 

120 
№ 

147/28.08.2020 

Продажба на ПИ № 1214 – частна общинска собственост, местност 

Пущалото 

Имотът е продаден на търг с тайно наддаване с 

Договор № 108 от 13.10.2020 г. 

121 
№ 

148/28.08.2020 

Актуализация на строителната програма и бюджета на община Куклен 

за 2020 г. - Закупуване на преместваема тоалетна тип фургон, 

Закупуване на повдигателно съоръжение за хора с увреждания 

Актуализиран е плана на бюджета за 2020 г., както и 

плана в поименния списък на инвестиционната 

програма на община Куклен за 2020 г. 

122 
№ 

149/28.08.2020 

Издаване на Запис на заповед от Община Куклен в полза на ДФ 

„Земеделие”, в размер на BGN 36 446,16 (тридесет и шест хиляди 

четиристотин четиридесет и шест лева и шестнадесет стотинки), 

обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-

0092-С01 от 09.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ за Проект "Реконструкция, оборудване и 

обзавеждане на футболно игрище на малко поле в двора на СУ "Отец 

Паисий", сключен между Община Куклен и ДФ „Земеделие”.  

Кметът на община Куклен е издал Запис на заповед 

от Община Куклен в полза на ДФ „Земеделие”, в 

размер на BGN 36 446,16, обезпечаваща авансово 

плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0092-

С01 от 09.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ за Проект 

"Реконструкция, оборудване и обзавеждане на 

футболно игрище на малко поле в двора на СУ 

"Отец Паисий", сключен между Община Куклен и 

ДФ „Земеделие” на 24.09.2020 г.  

123 
№ 

150/28.08.2020 

Издаване на Запис на заповед от Община Куклен в полза на ДФ 

„Земеделие”, в размер на BGN 7 289,23 (седем хиляди двеста 

осемдесет и девет лева и двадесет и три стотинки), обезпечаващ 

100% размера на ДДС върху авансово плащане по договор № 

BG06RDNP001-7.007-0092-С01 от 09.05.2019 г. по подмярка 7.2 

Кметът на община Куклен е издал Запис на заповед 

от Община Куклен в полза на ДФ „Земеделие”, в 

размер на BGN 7 289,23, обезпечаваща 100% 

размера на ДДС върху авансово плащане по 

договор № BG06RDNP001-7.007-0092-С01 от 

09.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на 



„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект 

"Реконструкция, оборудване и обзавеждане на футболно игрище 

на малко поле в двора на СУ "Отец Паисий", сключен между 

Община Куклен и ДФ „Земеделие”. 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ за Проект 

"Реконструкция, оборудване и обзавеждане на 

футболно игрище на малко поле в двора на СУ 

"Отец Паисий", сключен между Община Куклен и 

ДФ „Земеделие” на  24.09.2020 г. 

124 
№ 

151/28.08.2020 

Даване на разрешение за завишаване броя на децата в подготвителна 

група към училище по реда на чл. 57а, ал.2 от Наредба за финансиране 

на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г. и чл. 61 от ЗПУО 

Решението е изпратено до РУО на МОН и до 

директора на СУ „Отец Паисий“ за изпълнение. 

125 
№ 

152/28.08.2020 

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

заявление вх. № 4276/02.06.2020 г. по писмено искане на „Дерма лукс” 

ООД, гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” 13 с представител Вели 

Шукри Ходжа.  

Решението е обявено по съответния ред. 

126 
№ 

153/14.09.2020 

Осигуряване на средства в Бюджет 2020 г. за обяд на децата в 

подготвителната група в СУ “Отец Паисий“, гр. Куклен. 

Решението е изпълнено, актуализиран е плана на 

бюджета за 2020 г. и са осигурени гласуваните 

средства. 

127 
№ 

154/14.09.2020 

Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021 – 

2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 

дейности 

Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за 

периода 2021 – 2023 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности е 

публикувана на страницата на общината през 

м.септември 2020 г. и е заредена в платформата на 

Минстерство на финансите съгласно нормативните 

изисквания. Решението е публикувано на сайта на 

община Куклен в раздел Общинска собственост. 

128 
№ 

155/25.09.2020 

Приемане на отчет за изпълнение на бюджета, сметките за средства от 

ЕС и състоянието на общинския дълг на община Куклен за 2019 година 

Отчетът за изпълнение на бюджета, сметките за 

средства от ЕС и състоянието на общинския дълг на 

община Куклен за 2019 година е публикуван на 

страницата на общината през месец юни 2020 г., 

зареден е в информационната система за общините 

на Министерство на финансите и е представен на 

Сметна палата в указаните срокове. 

129 
№ 

156/25.09.2020 

Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет, сметките 

за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 30.06.2020 г. 

Отчетът за изпълнение на бюджета, сметките за 

средства от ЕС и сметките за чужди средства към 

30.06.2020 година е публикуван на страницата на 

общината през месец август 2020 г., зареден е в 

информационната система за общините на 

Министерство на финансите и е представен на 

Сметна палата в указаните срокове. 



130 
№ 

157/25.09.2020 

Отпускане  на еднократни парични помощи на жители от община 

Куклен.  

Кметът на общината е издал заповед за изплащане 

на гласуваните помощи и те съответно са изплатени 

на правоимащите лица. 

131 
№ 

158/25.09.2020 

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2020 г. 

Актуализиран е плана в приходната и съответно 

разходната част на бюджета на община Куклен за 

2020 г. Решението е публикувано на сайта на 

община Куклен в раздел Общинска собственост. 

132 
№ 

159/25.09.2020 

Отчет за работата на Общински съвет гр. Куклен и Постоянните 

комисии за периода 11.11.2019 г.  – 30.06.2020 г. Администрацията е запозната с отчета. 

133 
№ 

160/25.09.2020 

Даване на разрешение  за изработване на Подробен –устройствен план- 

план за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ /  , за поземлен имот 

№11.999 с начин на трайно ползване – за друг вид поземлен имот без 

определено стопанско предназначение в местността ‘’ Капсида’’ в 

землището на гр. Куклен 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 09.10.2020 г. 

134 
№ 

161/25.09.2020 

Изразяване на съгласие за сключване на предварителен договор по 

реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, Караюмер, Куклен 
Сключен е предварителен договор за покупко-

продажба на недвижим имот по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ. 

135 
№ 

162/25.09.2020 

Покана  за изкупуване на 6565/7830 ид.ч. от съсобствен поземлен имот 

с идентификатор 63238.13.67,местност „Св.Илия”, с. Руен, община 

Куклен, област Пловдив. 

С уведомление вх. № 8837/11.11.2020 г. 

съсобствениците се отказват да се прекрати 

съсобствеността.   

136 
№ 

163/25.09.2020 

Продажба на имот – частна общинска собственост, ПИ 40467.2.173, 

Михов орех 

Имотът е продаден на търг с тайно наддаване с 

Договор № 122 от 25.11.2020 г. 

137 
№ 

164/25.09.2020 

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 с № 

40467.17.136 в местността ”Исака„ в землището на гр. Куклен,  община 

Куклен за „Жилищно застрояване ”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 09.10.2020 г. 

138 
№ 

165/25.09.2020 

Одобрение от Общински съвет на начина за ползване на дървесина 

през 2020 г., в горски територии – общинска собственост. 
В изпълнение на решението са проведени търгове и 

са сключени договор за продажба на дъвесина. 

139 
№ 

166/25.09.2020 

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

заявление вх.№ 4472/09.06.2020 г. от Вели Рамис Реджеб. 

Публикувано на интернет страницата на Община 

Куклен на 08.10.2020г. Обявено в Държавен вестник 

бр.89/16.10.2020 г. 

140 
№ 

167/25.09.2020 

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

заявление вх. № 4660/17.06.2020 г. на основание  чл.150, ал.6 от ЗУТ 

по писмено искане на Георги Марков- ръководител КЕЦ 

Стамболийски към „Електроразпределение Юг” ЕАД. 

Издадено разрешение за строеж № 69/15.10.2020г. 

Обявено в Държавен вестник бр.89/16.10.2020 г. 



141 
№ 

168/25.09.2020 

Вземане  на решение за одобряване цената на прокарване и на 

сервитут за изграждане и обслужване на външно кабелно 

ел.захранване 1kV през имот № 000331, собственост на община 

Куклен, за  захранване на имот № 000169, собственост на Боньо 

Иванов Сомов. Имотите се намират в местност „ Юрукалан” / хижа „ 

Здравец“/, с. Гълъбово, община Куклен. 

Сключен договор за учредяване на сервитутно 

право № 129/27.11.2020 г. 

142 
№ 

169/30.10.2020 

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 с № 160021 по 

плана на новообразуваните имоти – параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в 

местността „Кушла“ в землището на с. Руен, община Куклен за 

„Жилищно застрояване“. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 09.11.2020 г. 

143 
№ 

170/30.10.2020 

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 с № 160023 по 

плана на новообразуваните имоти – параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в 

местността „Кушла“ в землището на с. Руен, община Куклен за 

„Жилищно застрояване“. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 09.11.2020 г. 

144 
№ 

171/30.10.2020 

Приемане на дарение в полза на Община Куклен от „КЦМ 2000“ АД, 

специализиран кабинет по природни науки в  СУ “Отец Паисий“ – гр. 

Куклен 

Сключен е договор за дарение №116/13.11.2020 г. 

между община Куклен и КЦМ 2000 АД. 

145 
№ 

172/30.10.2020 

Приемане на дарение в полза на Община Куклен от „КЦМ 2000“ АД, 

изграждане на лятна класна стая в двора на СУ “Отец Паисий“ – гр. 

Куклен 

Сключен е договор за дарение №117/13.11.2020 г. 

между община Куклен и КЦМ 2000 АД. 

146 
№ 

173/30.10.2020 

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 с 

идентификатор № 40467.10.185 по КК в местността „Михов орех“ в 

землището на гр. Куклен, община Куклен за „Складове и обработка на 

селскостопанска продукция“. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 09.11.2020 г. 

147 
№ 

174/30.10.2020 

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 № 1081 по 

плана на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местността „Пущалото“ в землището 

на с. Гълъбово, община Куклен за „Жилищно застрояване“. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 09.11.2020 г. 



148 
№ 

175/30.10.2020 

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 № 520 по 

плана на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местността „Аршов кайнак“ в 

землището на с. Гълъбово, община Куклен за „Жилищно застрояване“. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 09.11.2020 г. 

149 
№ 

176/30.10.2020 

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 с 

идентификатор № 40467.12.363 по КК в местността „Каракуш тарла“ в 

землището на гр. Куклен, община Куклен за „Складове за 

селскостопанска продукция и селскостопанска техника“. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 09.11.2020 г. 

150 
№ 

177/30.10.2020 

Отпускане  на еднократни парични помощи на жители от община 

Куклен. 

Кметът на общината е издал заповед за изплащане 

на гласуваните помощи и те съответно са изплатени 

на правоимащите лица. 

151 
№ 

178/30.11.2020 

Актуализация на строителната програма и бюджета на община Куклен 

за 2020 г., Закупуване на един брой лек автомобил 

Актуализиран е плана на бюджета за 2020 г., както и 

плана в поименния списък на инвестиционната 

програма на община Куклен за 2020 г.  

152 
№ 

179/30.11.2020 

Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет, сметките 

за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 30.09.2020 г. 

Отчетът за изпълнение на бюджета, сметките за 

средства от ЕС и сметките за чужди средства към 

30.09.2020 година е публикуван на страницата на 

общината през месец октомври 2020 г., зареден е в 

информационната система за общините на 

Министерство на финансите и е представен на 

Сметна палата в указаните срокове. 

153 
№ 

180/30.11.2020 

Отпускане  на еднократни парични помощи на жители от община 

Куклен    

Кметът на общината е издал заповед за изплащане 

на гласуваните помощи и те съответно са изплатени 

на правоимащите лица. 

154 
№ 

181/30.11.2020 

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 № 40.780 по 

плана на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ  в местността „Вриш и Терасите” в 

землището на гр. Куклен,  община Куклен за „Жилищно застрояване”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 07.12.2020 г. 

155 
№ 

182/30.11.2020 

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 с 

идентификатор № 63238.14.39 в местността ”Св. Георги„ в землището 

на с. Руен,  община Куклен за „Жилищно застрояване”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 07.12.2020 г. 



156 
№ 

183/30.11.2020 

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 с 

идентификатор № 40467.10.503 по КК  в местността „Св. Петка ” в 

землището на гр. Куклен,  община Куклен за „Складовe за 

селскостопанска продукция и селскостопанска техника”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 07.12.2020 г. 

157 
№ 

184/30.11.2020 

Даване на разрешение за изработване на Подробен –устройствен план - 

план за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/, за поземлен имот № 

40.177 с начин на трайно ползване – за жилищно застрояване в 

местността ‘’Вриш и Терасите’’ в землището на гр. Куклен.   

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 07.12.2020 г. 

158 
№ 

185/30.11.2020 

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 с 

идентификатор № 40467.8.390 по КК  в местността „Кавака ” в 

землището на гр. Куклен,  община Куклен за „Складовe за 

селскостопанска продукция и селскостопанска техника”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 07.12.2020 г. 

159 
№ 

186/30.11.2020 

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 № 44.717 по 

плана на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местността „Вриш и Терасите” в 

землището на гр. Куклен,  община Куклен за „Жилищно застрояване”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 07.12.2020 г. 

160 
№ 

187/30.11.2020 

Промяна начина на трайно ползване на имот, публична общинска 

собственост, 40467.11.494, местност Капсида 

Решението е изпълнено. Променен е НТП на ПИ с 

идентификатор 40467.11.493 от „селскостопански, 

горски, ведомствен път” в „нива”. 

161 
№ 

188/30.11.2020 
Приемане на дарение в полза на община Куклен от „КЦМ” АД. Сключен е договор за дарение №10/05.01.2021 г. 

между община Куклен и КЦМ 2000 АД. 

162 
№ 

189/30.11.2020 

Приемане на дарение в полза на община Куклен от „СИЕНИТ 

СТРОИТЕЛНА ГРУПА” АД. 

Сключен е договор за дарение №11/05.01.2021 г. 

между община Куклен и „Сиенит Строителна 

Група” АД. 

163 
№ 

190/30.11.2020 

Осигуряване на гориво за служебни пътувания на кметски наместници 

 на населените места в община Куклен. 

Разходите са разчетени по Бюджет 2021 г. на 

община Куклен и е издадена заповед на кмета на 

община Куклен №101/22.02.2021г. 

164 
№ 

191/30.11.2020 

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 с № 160027 по 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 07.12.2020 г. 



плана на новообразуваните имоти – параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в 

местността ”Кушла„ в землището на с. Руен,  община Куклен за 

„Жилищно застрояване”. 

165 
№ 

192/23.12.2020 

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2020 г. 

Актуализацията на Годишната програма е 

публикувана на страницата на общината. 

Решението е върнато за преразглеждане в  частта му 

по т. 2, като е изменено и допълнено с Решение № 

216/15.01.2021 г.  

166 
№ 

193/23.12.2020 

Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за промяна 

предназначението на земеделска земя на поземлен имот с 

идентификатор № 40467.16.50 в местността „Кайнаклъка“ в земището 

на гр. Куклен, община Куклен за „Жилищно застрояване“. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 08.01.2021 г. 

167 
№ 

194/23.12.2020 

Продажба на ПИ № 1211 – частна общинска собственост, местност 

Пущалото 

Решението е изпълнено. Състоял се е публичен търг 

с тайно наддаване, на който не се е явил купувач за 

имота, поради което  няма сключен договор за 

продажба. 

168 
№ 

195/23.12.2020 

Изразяване на съгласие за промяна характера на собствеността от 

публична в частна общинска собственост, Филкин, с. Гълъбово 
Променен е характера на собствеността от 

публична в частна общинска собственост. 

169 
№ 

196/23.12.2020 
Застраховане на имоти – частна общинска собственост 

Към всички  договори за наем на имоти частна 

общинска собственост  подлежащи на 

задължително застраховане, съгласно чл. 9, ал. 4 от 

ЗОС са сключени анекси. Имотите за застраховани 

на 08.02.2021 г. със застрахователна полица на 

стойност 1111,25 лв. 

170 
№ 

197/23.12.2020 

Промяна на начина на ползване на дървесина в обект 2002 от 

годишния план за ползване на дървесина от горски територии 

собственост на Община Куклен за 2020 г. приет с решение № 165,  

взето на редовно заседание с Протокол № 20 от 25.09.2020 г. 

Проведен е търг с променен начин на ползване – по 

общия ред .  

171 
№ 

198/23.12.2020 

Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за транспортен 

достъп на ПИ 40467.10.224 в землище на гр. Куклен, местност „Михов 

орех” през  ПИ 40467.2.209, ПИ 40467.10.388, ПИ 40467.10.399, ПИ 

40467.10.473, ПИ 40467.10.477. 

Решението е предоставено на заявителя по 

преписката. 

172 
№ 

199/23.12.2020 

Вземане  на решение за допускане изработването на Подробен 

устройствен план- Парцеларен план за обект: „Улична канализация до 

УПИ I-009374- жил. стр., отразен в кадастралната карта с ИД 

40467.9.638”. 

Решението е публикувано на интернет страницата 

на Община Куклен на 08.01.2021 г. Обявено в 

Държавен вестник бр.17/26.02.2021 г. за постъпил 

ПУП – ПП в Община Куклен. 



173 
№ 

200/23.12.2020 

Вземане  на решение за допускане изработването на Подробен 

устройствен план - Парцеларен план за обект: „Водопровод за 

захранване на ПИ 63238.8.312, местност „Делница“ по кадастралната 

карта на с. Руен, община Куклен”.   

Решението е публикувано на интернет страницата 

на Община Куклен на 08.01.2021 г. Обявено в 

Държавен вестник бр.19/05.03.2021г. за ПУП – ПП 

постъпил в Община Куклен. 

174 
№ 

201/23.12.2020 

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 

поземлени имоти с  № 1052 и № 1053, местност „Света Неделя”, по §4 

от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с. Гълъбово, община Куклен. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 08.01.2021 г. 

175 
№ 

202/23.12.2020 

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 с  № 

63238.14.20 в местността „Свети Георги” в землището на с. Руен, 

община Куклен за „Жилищно застрояване”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 08.01.2021 г. 

176 
№ 

203/23.12.2020 

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 с 

идентификатор № 40467.11.574 в местността „Капсида” в землището 

на гр. Куклен, община Куклен за „Складови, търговски и обществ. 

обслужващи дейности – складова и търговска база за мрамор”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 08.01.2021 г. 

177 
№ 

204/23.12.2020 

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 с 

идентификатор № 40467.9.249 в местността „Червенака” в землището 

на гр. Куклен, община Куклен за „Жилищно застрояване”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 08.01.2021 г. 

178 
№ 

205/23.12.2020 
Актуализация на Бюджет 2020 г. на община Куклен. Актуализиран е плана на приходната част бюджета 

за 2020г. 

179 
№ 

206/23.12.2020 

Предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ, BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл 

обяд в условията на пандемията от COVID-19“, по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане, като 

местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси, и 

кандидатстване на Община Куклен по Процедурата.  

Проектът е спечелен и реализиран от община 

Куклен. 

180 
№ 

207/23.12.2020 

Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община 

Куклен 

Кметът на общината е издал заповед за изплащане 

на гласуваните помощи и те съответно са изплатени 



на правоимащите лица. 

181 
№ 

208/23.12.2020 
Осигуряване на средства за ремонт на Джамията в гр. Куклен 

Издадена е заповед на кмета №18/11.01.2021 г. и 

помощта е изплатена на 09.03.2021 г. 

182 
№ 

209/23.12.2020 
Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно 

делегирана дейност, считано от 01.01.2021 г.  

Социалната услуга Асистентска подкрепа е 

заложена в бюджет 2021 г. на община Куклен като 

делегирана от държавата дейност. Създадена е през 

2021 г.  Информация и необходимите документи за 

кандидатстване са публикувани на интернет 

страницата на община Куклен за осигуряване на 

обществен достъп и информиране на гражданите. 

183 
№ 

210/23.12.2020 

План за провеждане на редовни сесии на Общински съвет Куклен, 

заседания на постоянните  комисии и приемане на проекти за решения.  Администрацията е запозната с решението. 

184 
№ 

211/23.12.2020 
Продажба на имот с идентификатор 40467.29.82 – частна общинска 

собственост, местност Св. Илия 

Решението е върнато за преразглеждане. Отменено 

е с Решение № 215, взето с протокол № 24 от 

15.01.2021 г. 

185 
№ 

212/23.12.2020 

Осигуряване на средства за ремонт за довършване на Обединена 

Божия църква Божи дом Ерусалим в гр. Куклен. 

 

Издадена е заповед на кмета №19/11.01.2021 г. и 

помощта е изплатена на 28.01.2021 г. 

186 
№ 

213/23.12.2020 
Промяна на характера на собствеността от публична в частна, ПИ 

40467.11.493, местност Капсида 

Променен е характера собствеността на ПИ 

40467.11.493, местност „Капсида” от публична в 

частна общинска собственост.   

187 
№ 

214/23.12.2020 

Одобряване на План-сметка за годишния размер на разходите за 

дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на 

битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за 

обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 

2021 г. 

Гласуваните приходи и разходи са разчетени по 

бюджета на община Куклен за 2021 г. Съгласно 

одобрената План-сметка са извършени следните 

дейности: 

Закупени са съдове за битови отпадъци; 

Сключен е договор за обслужване на контейнерите 

за строителни отпадъци; 

Редовно обслужване на съдовете за битови 

отпадъци от сметосъбиращите автомобили на 

община Куклен, поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване, паркове и 

уличната мрежа на населените места, почистване на 

общинските пътища, деретата и 

нерегламентираните замърсявания; 



Редовно превеждане на сумите за отчисления и 

депонирането на битовите отпадъци. 

 

Кмет на община Куклен: 

Мария Белчева 

 

Съгласувал: 

Мариана Ганева – секретар на община Куклен 

 

Изготвили: 

Мария Ковачева – директор на дирекция „АПИО, ФСД и МДТ” 

Марий Гаджев – директор на дирекция „УТС, ПП, ООС, СП, ХД, ОС, ТТ, ОМПС и ГР” 

Илия Димов – началник на отдел „ ПП, ООС, СП и ХД” 

Илхан Кадир – началник на отдел„ОС, ТТ, ОМПС и ГР” 

 

 


