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Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет Куклен 

за 2021 г. 
 

 

№ по 

ред 

 

Решение № на 

ОбС Куклен 

 

Относно 

 
Изпълнение 

1 № 215/15.01.2021  
Преразглеждане на Решение № 211, взето на Редовно заседание с 

Протокол № 23 от 23.12.2020 г. на  ОбС Куклен. 

С настоящото решение е отменено решение № 211, 

взето на Редовно заседание с Протокол № 23 от 

23.12.2020 г. 

2 № 216/15.01.2021  
Преразглеждане на Решение № 192, взето на Редовно заседание с 

Протокол № 23 от 23.12.2020 г. на  ОбС Куклен. 

С настоящото решение е изменено  и допълнено 

решение № 192 взето на редовно заседание с Протокол 

№ 23 от 23.12.2020 г.  

Решението е изпълнено, като е  актуализиран плана на 

Бюджета за 2020 г. 

3 № 217/29.01.2021  
Приемане на дарение в полза на Община Куклен от „КЦМ” АД, лек 

автомобил Дачия дъстер 

Сключен е договор за дарение № 34/18.02.2021 г. с 

КЦМ АД. 

4 № 218/29.01.2021 

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

заявление вх. № 9143/24.11.2020 г. от инж. Петко Янев – ръководител 

КЕЦ Стамболийски „ЕРЮГ“ ЕАД. 

Обявено в Държавен вестник бр. 15/19.02.2021 г. 

 

5 № 219/29.01.2021 
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. 

6 № 220/29.01.2021 
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2021 година. 

Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

в раздел Общинска собственост. Прогнозните приходи 

и разходи са разчетени в бюджета на общината за 2021 

г. 

7 № 221/29.01.2021 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, ПИ № 

40467.14.426, местност Гьол къра 

Проведен е търг с тайно наддаване и е сключен 

Договор за наем № 66 от 14.05.2021 г. за срок от 7 

стопански години, който влиза в сила от 01.10.2021 г.   

http://www.kuklen.org/


8 № 222/29.01.2021 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, ПИ 

40467.11.476, местност Капсида 

Решението не е изпълнено, поради предприети 

допълнителни стъпки за промяна на НТП на имота.  С 

Решение № 256/26.03.2021г. е променено НТП от 

„Друг вид нива“ на „Овощна градина“. 

9 № 223/29.01.2021 Приемане на дарение в полза на община Куклен от „ГЕРБЕРА“ ООД 
Сключен е договор за дарение № 25/16.02.2021 г. с 

„Гербера“ ООД. 

10 № 224/29.01.2021 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, ПИ № 

40467.11.478, местност Капсида 

Решението не е изпълнено, поради предприети 

допълнителни стъпки за промяна на НТП на имота.  С 

Решение № 256/26.03.2021 г. е променено НТП от 

„Друг вид нива“ на „Овощна градина“. 

11 № 225/29.01.2021 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, ПИ № 

40467.11.331, местност Капсида 

Проведен е търг с тайно наддаване и е сключен  

Договор за наем № 67 от 14.05.2021 г. за срок от 7 

стопански години, който влиза в сила от 01.10.2021 г. 

12 № 226/29.01.2021 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, ПИ № 

40467.11.330, местност Капсида 

Проведен е търг с тайно наддаване и е сключен 

Договор за наем № 65 от 14.05.2021 г. за срок от 7 

стопански години, който влиза в сила от 01.10.2021 г. 

13 № 227/29.01.2021 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, ПИ № 

40467.11.328, местност Капсида 

Проведен е търг с тайно наддаване и е сключен 

Договор за наем № 64 от 14.05.2021 г. за срок от 7 

стопански години, който влиза в сила от 01.10.2021 г.  

14 № 228/29.01.2021 

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

за допускане, да се изработи изменение на Подробен устройствен план – 

план за регулация /ПУП – ПР/, с. Гълъбово 

В изпъление в решението е издадена заповед № 

130/10.03.2021 г. 

15 № 229/29.01.2021 
Разделяне на имот, частна общинска собственост, 40467.11.493, гр. 

Куклен, местност Капсида 

Решението, ведно с проекта за разделяне е изпратено 

на АГКК. Имотът е разделен на два нови имота - 

40467.11.1617  и 40467.11.1618, след което са 

съставени АОС №1977/23.02.2021г.  и 

АОС№1978/31.03.2021 г. 

16 № 230/29.01.2021 

Даване на съгласие одобряване на инвестиционно намерение и 

започване на процедура  за изграждане на ново-транзитно  трасе на 

общинския път свързващ кръговото движение на асеновградско шосе и 

гр. Куклен. 

Изготвен е ПУП-ПП и технически проект, които в 

момента се съгласуват.  

17 № 231/29.01.2021 

Даване на съгласие община Куклен да кандидатства по Процедура 

BG05M9OP001-6.002 – „Патронажна грижа +“ , по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 

Сключен е административен договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Развите на човешките ресурси“ 2014-2020 

по процедура BG05M9OP001-6.002“Патронажна 

грижа+“ № 31/01.03.2021 г. 

18 № 232/26.02.2021 
Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 40467.11.219 – 

частна общинска собственост, местност „Капсида“. 

Проведен е търг с тайно наддаване и е сключен 

Договор за наем № 63 от 14.05.2021 г. за срок от 5 

стопански години, който влиза в сила от 01.10.2021 г.  



19 № 233/26.02.2021 

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 № 1095 по 

плана на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местността „Св. Неделя“ 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 12.03.2021г. 

20 № 234/26.02.2021 

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 № 41.462 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 12.03.2021г. 

21 № 235/26.02.2021 

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 № 44.790 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 12.03.2021г. 

22 № 236/26.02.2021 

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 № 12, местността „Цигански алчак“, 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 12.03.2021г. 

23 № 237/26.02.2021 

Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – 

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

предназначението на земята за „Жилищно застрояване“ на поземлени 

имоти с № 71 и № 66, масив 15, местност „Ханъм Кайнак“, по §4 от ПЗР 

на ЗСПЗЗ, землище с. Цар Калоян, община Куклен 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 12.03.2021г. 

24 № 238/26.02.2021 

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 с идентификатор 18277.1.80, местност „Калоянов връх“, 

находящ се в землището на с. Гълъбово, община Куклен 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 12.03.2021г. 

25 № 239/26.02.2021 
Определяне на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен 

фонд за общо и индивидуално ползване 

Решението, ведно със списъците е публикувано на 

страницата на община Куклен в раздел Общинска 

собственост. 

26 № 240/26.02.2021 
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. 

27 № 241/26.02.2021 
Изразяване на съгласие за промяна характера на собствеността от 

публична в частна общинска, Караюмер 
Решението е изпълнено, имотът е актуван  като частна 

собственост с АЧОС №1992/18.06.2021 г. 



28 № 242/26.02.2021 

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация 

Администрацията е запозната с изменения правилник. 

29 № 243/26.02.2021 
Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост за 2021 г. 
Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

в раздел Общинска собственост. 

30 № 244/26.02.2021 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 40467.11.1617 – частна 

общинска собственост, местност „Капсида“. 
Проведен е търг с тайно наддаване и е  сключен 

Договор за продажба № 70 от 19.05.2021 г. 

31 № 245/26.02.2021 Приемане на Бюджета за 2021 година на община Куклен 

Претият Бюджет 2021 на община Куклен е публикуван 

на страницата на общината на 12.03.2021 г., уведомени 

са Министерство на финансите и Сметна палата с 

писма в указаните срокове.  

32 № 246/26.02.2021 
Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022 – 2021 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022 – 

2021 г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности е публикувана на 

страницата на общината през м.март 2021 г. и е 

заредена в платформата на Минстерство на финансите 

съгласно нормативните изисквания. 

33 № 247/26.03.2021 

Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

(МКБППМН) при община Куклен за 2020 г. 

Отчетът е публикуван на страницата на община 

Куклен. 

34 № 248/26.03.2021 
Предложение за подобряване на обществения ред от Началника на 

Първо РУ при ОД на МВР - Пловдив с вх. № 1489 от 26.02.2021 г. 
Сключен е договор за дарение № 94/07.07.2021 г. с 

областна дирекция на МВР – Пловдив. 

35 № 249/26.03.2021 
Приемане на отчет на извършените дейности през 2020 г. по „Програма 

за развитието на туризма в община Куклен за периода 2018 г. – 2020 г.“ 

Отчетът е публикуван на интернет страницата на 

община Куклен в  раздел „Стратегии, планове и 

програми“.  

36 № 250/26.03.2021 

Приемане на отчет на извършените дейности през 2020 г. на 

Дългосрочна и Кракосрочна Общинска програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на 

община Куклен 

Отчетът е публикуван на интернет страницата на 

общината и е изпратен до Агенцията устойчиво и 

енергийно развитие с копие до областна 

администрация. 

37 № 251/26.03.2021 
Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2021 г. 
Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

в раздел Общинска собственост. 

38 № 252/26.03.2021 

Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за транспортен 

достъп на ПИ 40467.10.223 в землище на гр. Куклен, местност „Михов 

орех“ през ПИ 40467.10.388. 
Решението не е прието. 

39 № 253/26.03.2021 

Приемане на отчет на дейностите извършени през 2020 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. 



 

40 № 254/26.03.2021 
Приемане на отчет на дейностите извършени през 2020 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. 

41 № 255/26.03.2021 

Приемане на отчет на дейностите извършени през 2020 г. по “Програма 

за управление на отпадъците на територията на община Куклен 2015 – 

2020 г.“ (актуализация). 

Отчетът е публикуван на сайта на община Куклен и 

изпратен до РИОСВ – Пловдив. 

42 № 256/26.03.2021 
Промяна начина на трайно ползване на имоти, частна общинска 

собственост, ПИ 40467.11.478, ПИ 40467.11.476, местност Капсида 

Промяната е отразена в АГКК и са издадени нови 

АОС за имотите с НТП  „Овощна градина” – № 

1991/08.06.2021 г. и  

№ 1990/08.06.2021 г.  

43 № 257/26.03.2021 

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 с идентификатор 87179.9.14, местност „Кара мандра”, 

находящ се в  землището на  с. Яврово, община Куклен. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 12.04.2021г. 

44 № 258/26.03.2021 

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 40.136 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 12.04.2021г. 

45 № 259/26.03.2021 
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. 

46 № 260/26.03.2021 
Отпускане на средства на лице с тежко материално и здравословно 

положение – М. Х. 

Решението е изпълнено. Кметът на общината е издал 

заповед за изплащане на гласуваната помощ и тя е 

изплатена на 16.04.2021 г. на каса. 

47 № 261/26.03.2021 
Отчет за работата на Общински съвет гр. Куклен и Постоянните 

комисии за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г. Администрацията е запозната с отчета. 

48 № 262/26.03.2021 

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 № 40467.12.210 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 12.04.2021г. 

49 № 263/26.03.2021 
Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 

план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 



предназначението на земеделска земя на поземлен имот с 

идентификатор № 40467.12.380 по КК в местността „Каракуш тарла” в  

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

селскостопанска продукция и селскостопанска техника”. 

страницата на 12.04.2021г. 

50 № 264/26.03.2021 

Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

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

му за 2020 г. 

Докладът е изпратен до Областна администрация гр. 

Пловдив. 

51 № 265/29.04.2021 

Пряко предаване на съвместните заседания по всички точки от дневния 

ред на постоянните комисии към Общински съвет Куклен чрез онлайн 

излъчване на интернет страницата на Община Куклен. 

Осигурена е техническа възможност за изпълнение на 

решението, направен е канал на община Куклен в 

youtube.com, където се излъчват директно всички 

заседания, също така е осигурен достъп до записите 

на всички заседания, считано от 25.05.2021 г. 

52 № 266/29.04.2021 
Проект на Стратегия за управление на общинската собственост на 

община Куклен за периода 2021 – 2023 година. 
Стратегията е публикувана на интернет страницата на 

общината в раздел Общинска собственост. 

53 № 267/29.04.2021 

Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – 

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

предназначението на земеделска земя на позмелен имот 41.685 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 21.05.2021г. 

54 № 268/29.04.2021 
Даване на съгласие да се извърши бракуване на дълготрайни материални 

активи, собственост на община Куклен 

Съставени са актове за брак на дълготрайни 

материални активи №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 от 

27.05.2021 г. Предадени са  за скрап и са снети от 

отчет от МВР-Пловдив. 

55 № 269/29.04.2021 
Приемане на Общинска програма за закрила на детето – 2021 година - 

община Куклен. 
Програмата е публикувана на интернет страницата на 

общината. 

56 № 270/29.04.2021 

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

заявление № 1306/1.02.2021 г. от „Леи Проспектс“ ЕООД – София за 

вземане на решение за одобряване на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за обект: „Трасе на водопровод за захранване на ПИ 

63238.8.312, местност „Делница“ по КК на с. Руен, община Куклен“. 

Решението е публикувано в  Държавен вестник  бр. 

45/28.05.2021 г. 

57 № 271/29.04.2021 

Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – 

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

предназначението на земеделска земя на позмелен имот с № 180045 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 11.06.2021г. 



58 № 272/29.04.2021 

Даване на принципно съгласие за прокарване на уличен водопровод за 

УПИ I – 024085 жил.застр., идентичен с имот ИД 40467.24.254 и УПИ 

III – 024084 жил.застр., идентичен с имот с ИД 40467.24.84 през ПИ с 

ИД № 40467.24.206 – общинска частна собственост с НТП – 

селскостопански път. 

Решението е публикувано на сайта на  Община Куклен 

на 12.05.2021 г. 

59 № 273/29.04.2021 

Принципно съгласие за прокарване на водопроводно отклонение от 

уличен водопровод за УПИ II – 011243 през ПИ с ИД № 40467.11.501 – 

общинска частна собственост с НТП – водно течение 

Решението е публикувано на сайта на  Община Куклен 

на 12.05.2021 г. 

60 № 274/29.04.2021 

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 № 180007 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 21.05.2021г. 

61 № 275/29.04.2021 

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

заявление № 1060/09.02.2021 г. от Гюлюзар Ахмед Каракузу за взимане 

на решение за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен 

план за обект: „Улична канализация до УПИ I – 009374 – жилищно 

застрояване, идентичен с ПИ 40467.9.638, местност „Хайва чешма“, 

землище гр. Куклен, община Куклен. 

Решението е  публикувано на интернет страницата на 

Община Куклен на 21.05.2021г. и в Държавен вестник 

бр.45/28.05.2021 г.   

62 № 276/29.04.2021 
Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2021 г. 
Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

в раздел Общинска собственост. 

63 № 277/29.04.2021 

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/, УПИ 

XVIII – СНС кв. 10б по плана на гр. Куклен 

Издадена е заповед за допускане № 575/13.08.2021 г. 

на Кмета на Община Куклен 

64 № 278/29.04.2021 
Продажба на ПИ № 1051 – частна общинска собственост, местност 

Света Неделя 

Проведен е  търг с тайно наддаване и е  сключен 

Договор за продажба № 112 от 05.08.2021 г.  

65 № 279/29.04.2021 
Продажба на ПИ № 40.745 – частна общинска собственост, местност 

Терасите 

Проведен е  търг с тайно наддаване и е  сключен 

Договор за продажба № 124 от 15.09.2021 г.  

66 № 280/29.04.2021 
Продажба на ПИ № 40467.29.82 – частна общинска собственост, 

местност Св. Илия 

Проведен е търг с тайно наддаване и е сключен 

Договор за продажба № 111 от 04.08.2021г. 

67 № 281/29.04.2021 
Отдаване под наем на част от недвижим имот –  частна общинска 

собственост за здравни нужди, д-р Айваз Ибрям 

Сключен е договор за наем за срок от 10 години  и 

влиза в сила от датата на подписването му. Договор № 

100 от 16.07.2021 г. 

68 № 282/29.04.2021 
Даване на съгласие за издаване на заповед от Кмета на община Куклен за 

допускане, да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен 

Публикувано на сайта на Община Куклен на 

10.05.2021г.  Издадена заповед № 433/26.06.2021 г. на 



план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/, част от кв. 3 по плана на 

с. Руен 

кмета на община Куклен. 

69 № 283/29.04.2021 

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 № 40467.16.63 в местността „Кайнаклъка“ 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 21.05.2021г. 

70 № 284/29.04.2021 
Изразяване на съгласие и сключване на споразумение за сътрудничество 

със Сдружение „Баскетболен клуб Атлетик – 95“. 
Сключено е споразумение № 74/25.05.2021 г. със 

сдружение „Баскетболен клуб Атлетик – 95“ 

71 № 285/29.04.2021 
Изразяване на съгласие и сключване на споразумение за сътрудничество 

със Сдружение „Спортен клуб по джудо „АЯКС“ – КУКЛЕН “. 
Сключено е споразумение № 73/25.05.2021 г. със 

сдружение Спортен клуб по джудо „АЯКС“  

72 № 286/29.04.2021 
Изразяване на съгласие и сключване на споразумение за сътрудничество 

със Сдружение „Футболен клуб Атлетик“ – КУКЛЕН“. 
Сключено е споразумение № 72/25.05.2021 г. със 

сдружение Футболен клуб „Атлетик“  

73 № 287/29.04.2021 
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. 

74 № 288/29.04.2021 

Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за транспортен 

достъп на ПИ 40467.10.223 в землище на гр. Куклен, местност „Михов 

орех“ през ПИ 40467.10.388. 

Решението е предоставено на заявителя по 

преписката. 

75 № 289/28.05.2021 
Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2021 г. 
Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

в раздел Общинска собственост. 

76 № 290/28.05.2021 Приемане на Наредба за общинската собственост 
Наредбата е публикувана на страницата на община 

Куклен. 

77 № 291/28.05.2021 

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

вх. № 2883/20.04.2021 г. от инж. Петко Янев- ръководител КЕЦ 

Стамболийски „ЕРЮГ” ЕАД 

Решението е обявено по съответния ред. Издадено 

разрешение за строеж № 46/14.06.2021 г. 

78 № 292/28.05.2021 

Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет, сметките 

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

на 2021 г.  

Отчетът за текущото изпълнение на общинския 

бюджет, сметките за средства от ЕС и сметките за 

чужди средства за първото тримесечие на 2021 г. е 

публикуван на страницата на общината през м.май 

2021 г., зареден е в информационната система за 

общините на Министерство на финансите и е 

представен на Сметна палата в указаните срокове.  

79 № 293/28.05.2021 
Отдаване под наем на ПИ с идентификатор 40467.20.109 – частна 

общинска собственост, местност „Вигла“. 

Проведен е търг с тайно наддаване и е сключен 

Договор за наем № 114 от 12.08.2021 г. за срок от 5 

стопански години, който влиза в сила от 01.10.2021 г. 



80 № 294/28.05.2021 
Отдаване под наем на ПИ с идентификатор 40467.21.196 – частна 

общинска собственост, местност „Хайля“. 

 Проведен е търг с тайно наддаване и е сключен 

Договор за наем № 120 от 30.08.2021 г. за срок от 5 

стопански години, който влиза в сила от 01.10.2021 г. 

81 № 295/28.05.2021 
Отдаване под наем на част от ПИ с идентификатор 21324.4.261 – частна 

общинска собственост, местност „Марциганивица“. 

Проведен е търг с тайно наддаване и  е сключен 

Договор за наем № 113 от 09.08.2021 г. за срок от 5 

стопански години, който влиза в сила от 01.10.2021 г. 

82 № 296/28.05.2021 

Одобряване на техническо задание за изработване на ПУП – ПП за 

„Транспортен достъп до ПИ с идентификатор 63238.7.306, местност 

„Ветрияк“, землище на с. Руен, община Куклен.  

Решението е обявено на страницата на общината и на 

таблото за обявления на 11.06.2021 г. 

  

83 № 297/28.05.2021 

Одобряване на техническо задание за изработване на ПУП – ПП за 

„Транспортен достъп до ПИ с идент. 18277.5.74, местност „Киселица“, 

землище на с. Гълъбово, община Куклен.  
Решението не е прието. 

84 № 298/28.05.2021 
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. 

85 № 299/28.05.2021 

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 № 40467.1.451 по КК в местността „Орта хан“ в 

землището на гр. Куклен, община Куклен за „Складова и търговска 

дейност – склад и търговия на дърва и строителни материали“.  

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 16.06.2021г. 

86 № 300/28.05.2021 

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 № 40467.8.299 по КК в местността „Кавака“ в 

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

селскостапанска продукция и селскостопанска техника“.  

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 16.06.2021г. 

87 № 301/28.05.2021 

Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за промяна 

предназначението на поземлени имоти № 40.100, 40.103 и 40.629 в 

местността „Терасите и Вриш“ в землището на гр. Куклен 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 16.06.2021г. 

88 № 302/28.05.2021 
Отпускане на средства за награждаване на изявени деца в областта на 

спорта и за постигнати успехи в национални състезания 

Кметът на общината е издал заповед за изплащане на 

гласуваните суми и те съответно са изплатени на 

правоимащите лица. 

89 № 303/25.06.2021 
Приемане на дарение в полза на община Куклен от „КЦМ“ АД, 

Бродилово 

 Дарението е прието и е изпълнено по волята на 

дарителя. 



90 № 304/25.06.2021 

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

заявление вх. № 2655/12.04.2021 г. от инж. Петко Янев - ръководител 

КЕЦ Стамболийски „ЕРЮГ” ЕАД.  

Решението е обявено по съответния ред. Издадено 

разрешение за строеж № 55/26.07.2021г. 

 

91 № 305/25.06.2021 

Одобряване на техническо задание за изработване на ПУП – ПП за 

„Транспортен достъп до ПИ с идент. 18277.5.74, местност „Киселица“, 

землище на с. Гълъбово, община Куклен 

Решението не е прието. 

92 № 306/25.06.2021 
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. 

93 № 307/30.07.2021 

Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 

план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна 

предназначението на земята за „Жилищно застрояване” на поземлен 

имот с идентификатор 78207.11.11, местност „Шанкини череши” в 

землището на с. Цар Калоян, община Куклен, област Пловдив 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 12.08.2021г. 

94 № 308/30.07.2021 
Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2021 г.  
Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

в раздел Общинска собственост. 

95 № 309/30.07.2021 
Дарение на имот – частна собственост, местност „Шабан дере“, с 

идентификатор № 40467.24.256 
Сключен е  Договор за дарение №127 от 24.09.2021 г. 

96 № 310/30.07.2021 
Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ XXIV – СНС, 

кв. 90 

Определената от експерт пазарна оценка загуби 

актуалност заради пасивност от страна на заявителите. 

Подадено е ново заявление за закупуване и е внесена 

нова докладна записка. С  решение № 430/25.02.2022 г. 

решение № 310/30.07.2021 г. е отменено.  

97 № 311/30.07.2021 
Продажба на имот – частна общинска собственост, ПИ 001333, местност 

Орта хан 

Проведен е търг с тайно наддаване и  е сключен 

Договор за продажба № 153 от 07.12.2021 г. 

98 № 312/30.07.2021 

Отдаване под наем на площ  от 1 кв.м. за поставяне на машина за топли 

напитки на входната площадка в сградата на Общинска администрация 

на община Куклен, намираща се в УПИ-XV-СНС-МЖ, кв. 38 по 

регулационния план на гр. Куклен, съгласно схема, одобрена от 

Техническа служба на Община Куклен 

Проведен е търг с тайно наддаване и  е сключен 

Договор за наем № 156 от 10.12.2021 г. за срок от 5 

години. 

99 № 313/30.07.2021 
Отдаване под наем имот – частна общинска собственост, ПИ 

40467.11.478, местност Капсида 

Проведен е търг с тайно наддаване и  е сключен 

Договор за наем № 159 от 14.12.2021 г. за срок от 7 

стопански години, който влиза в сила от 14.12.2021 г. 

100 № 314/30.07.2021 
Отдаване под наем имот – частна общинска собственост, ПИ 

40467.11.476, местност Капсида 

Проведен е търг с тайно наддаване и  е сключен 

Договор за наем № 158 от 14.12.2021 г. за срок от 7 

стопански години, който влиза в сила от 14.12.2021 г. 

101 № 315/30.07.2021 

Допускане изработване на ПУП-ПП за транспортен достъп през през ПИ 

18277.2.368, ПИ 18277.3.439 и ПИ 18277.3.472 мест. "Св. Влас" в 

землището на с. Гълъбово, общ. Куклен, обл. Пловдив 

Решението е обявено на страницата на общината и на 

таблото за обявления на 13.08.2021 г. 



  

102 № 316/30.07.2021 

Постъпило Предложение за подобряване на обществения ред от Главен 

инспектор Атанас Атанасов, заместващ Началника на Първо РУ при ОД 

на МВР – Пловдив, съгласно Заповед № 317з-6460/15.07.2021 г., с вх. № 

5394 от 20.07.2021 г. 

Дарен е автомобил Фолсфаген пасат на I-РУ на ОД на 

МВР-Пловдив. 

103 № 317/30.07.2021 

Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 

план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  промяна 

предназначението на земеделска земя на поземлени имоти с 

идентификатори 63238.14.134 и 63238.14.129 находящи се в местност 

‘’Свети Георги’’, 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 09.08.2021г. 

104 № 318/30.07.2021 
Дарение на имот – частна собственост, 63238.14.220, местност Св. 

Георги 

Разпоредбата от ЗУТ, която мотивираше искането за 

дарение, беше обявена за противоконституционна и 

дарителите се отказаха, затова договор не е сключван. 

105 № 319/30.07.2021 

Вземане на решение за разрешаване за изработването на Подробен 

устройствен план – парцеларен план за обект: „Новопроектиран 

електропровод – ниско напрежение 1 кV, за захранване на поземлен имот 

с кад. № 21324.1.217, местност „Узунала“ по КК на с. Добралък“, 

община Куклен 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 12.08.2021г. 

106 № 320/30.07.2021 

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/, 

Георги Бараболов 

Издадена е заповед за допускане №781/2021г. на 

Кмета на Община Куклен. 

107 № 321/30.07.2021 

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

заявление вх. № 3291/10.05.2021 г. на основание чл. 150, ал. 6 от ЗУТ по 

писмено искане на Таньо Стефанов Тепов – ръководител КЕЦ 

Асеновград „Електроразпределение Юг“ ЕАД 

Решението е обявено по съответния ред. Издадено 

разрешение за строеж № 72/29.09.2021г.  

 

108 № 322/30.07.2021 

Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за транспортен 

достъп на ПИ 40467.11.151 в землище на гр.Куклен, местност 

„КАПСИДА” през  ПИ 40467.11,224 и ПИ 40467.11.527 

Решението не е прието. 

109 № 323/30.07.2021 

Внасяне за разглеждане и приемане от Общински съвет Куклен на 

проект на „План за действие на Община Куклен в изпълнение на 

Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от 

ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, 

живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023)“. 

Планът е публикуван на интернет страницата на 

община Куклен в раздел „Стратегии, планове и 

програми“ и е изпратен с писмо до Областна 

администрация Пловдив.  

110 № 324/30.07.2021 Отпускане на еднократни парични помощи на жители от общ. Куклен 
Кметът на общината е издал заповед за изплащане на 

гласуваните помощи и те съответно са изплатени на 



правоимащите лица. 

111 № 325/30.07.2021 

Определяне на представител и упълномощаването му за изразяване на 

позицията на община Куклен на насроченото на 25.08.2021 г. извънредно 

заседание на  Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от «Водоснабдяване 

и Канализация» ЕООД, гр. Пловдив 

Решението е изпълнено, като представителят е 

присъствал на заседанието и е гласувал, съгласно 

упълномощаването му от ОбС за изразяване на 

позицията на община Куклен. 

112 № 326/30.07.2021 

Одобряване на техническо задание за изработване на ПУП – ПП за 

„Транспортен достъп до ПИ с идент. 18277.5.74, местност „Киселица“, 

землище на с. Гълъбово, община Куклен. 

Решението е обявено на страницата на общината и на 

таблото за обявления на 13.08.2021 г. 

  

113 № 327/27.08.2021 
Разрешение за завишаване на броя деца в групите в Детска градина 

„Приятели“ – гр. Куклен за учебната 2021/2022 г. 
Решението е върнато за преразглеждане. Отменено е с 

реш. № 350, взето с протокол № 33 от 19.09.2021 г. 

114 № 328/27.08.2021 

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 № 40467.11.588 по КК в местността ”Бунар Йолу” в 

землището на гр. Куклен, община Куклен за „Производствена, складова 

и обществено обслужваща дейност – склад за промишлени стоки и 

открит склад за дървен материал”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 28.09.2021г. 

115 № 329/27.08.2021 
Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост за 2021 г. 
Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

в раздел Общинска собственост. 

116 № 330/27.08.2021 

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 № 40467.9.40 по КК в местността ”Падина„ 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 28.09.2021г. 

117 № 331/27.08.2021 

Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 

план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна 

предназначението на земеделска земя на поземлени имоти с 

идентификатори № 40467.12.44 и № 40467.12.45 в местността ”Бунар 

Йолу„ по КК в землището на гр. Куклен,  община Куклен за 

„Производствена, складова и обществено обслужваща дейност – склад 

за промишлени стоки и открит склад за дървен материал”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 29.09.2021г. 

118 № 332/27.08.2021 
Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 

план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 28.09.2021г. 



предназначението на земеделска земя на поземлен имот 40.69 по плана 

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

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

119 № 333/27.08.2021 

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 180069 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 21.09.2021г. 

120 № 334/27.08.2021 
Продажба на имот – частна общинска собственост, ПИ 41.306, местност 

Вриш 

Проведен е  търг с тайно наддаване и е  сключен 

Договор за продажба № 151 от 02.12.2021 г. 

121 № 335/27.08.2021 

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 1099, местност 

”Магрян„ по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ 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 21.09.2021г. 

122 № 336/27.08.2021 

Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 

план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна 

предназначението на земеделска земя на поземлени имоти с 

идентификатори № 40467.11.565 и № 40467.11.587 в местността 

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

„Производствена, складова и обществено обслужваща дейност – склад 

за промишлени стоки и открит склад за дървен материал”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 29.09.2021г. 

123 № 337/27.08.2021 

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 № 40467.10.381 по КК в местностт „Св. Петка“ в 

землището на гр. Куклен,  община Куклен за „Склад за селскостопанска 

продукция и техника”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 29.09.2021г. 

124 № 338/27.08.2021 

Даване на съгласие за промяна на действащия Подробен устройствен 

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

предназначението на УПИ I – 336 за здравна служба, фурна и баня, кв. 

20 по кадастралния и регулационен план на с. Яврово, община Куклен за 

„Жилищно застрояване“. 

Издадена е заповед за допускане №862/08.11.2021г. на 

Кмета на Община Куклен. 

125 № 339/27.08.2021 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. 

126 № 340/27.08.2021 
Отчет за работата на Общински съвет гр. Куклен и Постоянните 

комисии за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г. Администрацията е запозната с отчета. 

127 № 341/27.08.2021 
Продажба на имот ПИ № 220 – частна общинска собственост, местност 

„Добрева чешма”/„Ласово” 

Търгът е обявен за непроведен, поради липса на 

кандидати за този имот. 

128 № 342/27.08.2021 
Продажба на имот ПИ № 221 – частна общинска собственост, местност 

„Добрева чешма”/„Ласово” 

Търгът е обявен за непроведен, поради липса на 

кандидати за този имот. 

129 № 343/27.08.2021 
Продажба на имот ПИ № 40.703 – частна общинска собственост, 

местност Вриш и Терасите 

Търгът е обявен за непроведен, поради липса на 

кандидати за този имот. 

130 № 344/27.08.2021 

Предоставяне за безвъзмездно управление на недвижими имоти и 

движими вещи – общинска собственост на Професионална гимназия по 

селско стопанство – гр. Куклен. 

Издадена е Заповед № 839/04.11.2021 г. за 

предоставяне на имотите и вещите за безвъзмездно 

управление на ПГСС.   

131 № 345/27.08.2021 
Промяна начина на трайно ползване на имот, частна общинска 

собственост, 21324.20.86 местност Студенец Решение не е прието. 

132 № 346/27.08.2021 

Вземане на решение за разрешение за изработването на Подробен 

устройствен план – Парцеларен план за обект: „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“, община Куклен.  

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 21.09.2021г. 

133 № 347/27.08.2021 
Даване на разрешение за завишаване на броя деца в една подготвителна 

група към СУ „Отец Паисий“ – гр. Куклен за учебната 2021/2022 г.  
Решението е изпратено на РУО Пловдив и на 

директора на СУ за изпълнение.  

134 № 348/27.08.2021 
Одобрение от общински съвет на годишен план за ползване на 

дървесина през 2022 г., в горски територии – общинска собственост 

Планът е публикуван на страницата на община 

Куклен, в раздел „Общинска собственост“ , подраздел 

„Гори“. 

135 № 349/16.09.2021 Приемане на дарение – движима вещ Сключен е  Договор за дарение № 139 от 27.10.2021 г. 

136 № 350/16.09.2021 
Разрешение за завишаване на броя деца в групите на Детска градина 

„Приятели“ – гр. Куклен за учебната 2021/2022 г.  
Решението е изпратено до РУО Пловдив и до 

директора на ДГ “Приятели“ гр. Куклен. 

137 № 351/16.09.2021 
Даване на разрешение местата в подготвителна група към СУ „Отец 

Паисий“ – гр. Куклен за учебната 2021/2022 г. да бъдат завишени на 29. 

Решението е изпратено до РУО Пловдив и до 

директора на СУ “Отец Паисий“ гр. Куклен. 

138 № 352/16.09.2021 

Даване на съгласие за поставяне на „Декоративен елемент на градското 

обзавеждане – скулптура“ в УПИ I – културен дом и зеленина, кв. 41 по 

плана на гр. Куклен. 

Декоративният елемент е поставен на указаното в 

решението място през септември 2021 г. 



139 № 353/01.10.2021 

Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет, сметките за 

средства от ЕС и сметките за чужди средства за първото полугодие на 

2021 г. 

Отчетът за изпълнение на бюджета, сметките за 

средства от ЕС и сметките за чужди средства към 

30.06.2021 година е публикуван на страницата на 

общината през месец юли 2021 г., зареден е в 

информационната система за общините на 

Министерство на финансите и е представен на Сметна 

палата в указаните срокове. 

140 № 354/01.10.2021 
Приемане на отчет за изпълнение на бюджета, сметките за средства от 

ЕС и състоянието на общинския дълг на Община Куклен за 2020 година. 

Отчетът за изпълнение на бюджета, сметките за 

средства от ЕС и състоянието на общинския дълг на 

община Куклен за 2020 година е публикуван на 

страницата на общината през месец юни 2021 г., 

зареден е в информационната система за общините на 

Министерство на финансите и е представен на Сметна 

палата в указаните срокове. 

141 № 355/01.10.2021 

Приемане на „Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Куклен 2021 – 2024 

г.“. 

Програмата е публикувана на интернет страницата на 

община Куклен. 

142 № 356/01.10.2021 
Приемане на „Програма за управление на отпадъците на територията на 

община Куклен 2021 – 2024 г.“. 
Програмата е публикувана на интернет страницата на 

община Куклен. 

143 № 357/01.10.2021 

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 с идентификатор 18277.2.354, местност „Св. Влас“, 

находящ се в землището на с. Гълъбово, община Куклен. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 21.10.2021г. 

144 № 358/01.10.2021 
Промяна на лимити за гориво за служебни пътувания на Кметски 

наместници на населените места в община Куклен. 
Решението е изпълнено със заповед №792/26.10.2021 

г. на кмета на общината. 

145 № 359/01.10.2021 

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 пл. № 78207.13.27 и пл. № 78207.13.28, местност 

„Боровик“, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с. Цар Калоян, община 

Куклен. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 21.10.2021г. 

146 № 360/01.10.2021 

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 № 41.676 по 

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

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 21.10.2021г. 



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

147 № 361/01.10.2021 

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 № 40467.10.209 по КК в  местността „Михов орех“, в 

землището на гр. Куклен, община Куклен за „Склад и ремонт на 

земеделска техника“. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 21.10.2021г. 

148 № 362/01.10.2021 

Определяне и упълномощаване на представител на Община Куклен, в 

качеството й на акционер, в търговско дружество с общинско участие 

„Инфраструктура ПТЗ“ АД – в ликвидация, с ЕИК 160045848, при 

провеждане на Извънредно Общо събрание на дружеството, насрочено 

за 18.10.2021 г. от 11:00 ч. 

Упълномощеният представител взе участие в 

Извънредното общо събрание на дружеството. 

Протоколът от общото събрание на „Инфрастуктура 

ПТЗ“ АД е представен в общината с вх. № 

8037/18.10.2021 г.  Взети са счетоводни операции за 

ликвидацията на дружеството и то вече не фигурира в 

баланса на община Куклен. 

149 № 363/01.10.2021 

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост за 2021 г. 

 

Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

в раздел Общинска собственост. 

150 № 364/01.10.2021 Продажба на ПИ № 41.830 – частна общинска собственост 

Състоял се е публичен търг с тайно наддаване, на 

който не се е явил кандидат  за закупуване на ПИ 

№ 41.830, поради което  няма сключен договор. 

151 № 365/01.10.2021 Продажба на ПИ № 41.162 – частна общинска собственост. 

Състоял се е публичен търг с тайно наддаване, на 

който не се е явил кандидат  за закупуване на ПИ 

№ 41.162, поради което  няма сключен договор. 

152 № 366/01.10.2021 
Отчет за състоянието  на общинската собственост  и резултатите  от 

нейното управление за 2020 г. 
Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

в раздел Общинска собственост. 

153 № 367/01.10.2021 
Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Куклен 

Анализът е изпратен  до Областна администрация  

Пловдив. 

154 № 368/01.10.2021 
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. 

155 № 369/01.10.2021 
Предложение за промяна на общата численост и структура на 

Общинска администрация Куклен 
Изготвена е заповед за утвърждаване на промените в 

длъжостното разписание № 838/04.11.2021 г. 

156 № 370/01.10.2021 

Закупуване на 1 (един) брой нов специализиран сметосъбиращ камион 

от натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 

19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. 

Решението е изпратено с писмо  изх. 

№4276/28.10.2021 г. до Регионалното сдружение за 

управление на отпадъци на община Асеновград, 

община Първомай, община Садово, община Куклен и 



община Лъки. Инициирана е процедура по Закона за 

обществените поръчки за закупуване на 

сметосъбиращ автомобил.  

157 № 371/15.10.2021 
Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 г. на 

постъпления от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за 

периода 2022 – 2024 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности е 

публикувана на страницата на общината през 

м.октомври 2021 г. и е заредена в платформата на 

Минстерство на финансите съгласно нормативните 

изисквания. 

158 № 372/15.10.2021 

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост за 2021 г. 

 

Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

в раздел Общинска собственост. 

159 № 373/15.10.2021 
Изразяване на съгласие за сключване на предварителен договор по реда 

на чл.15, ал. 3 от ЗУТ. 

Решението е изпълнено, сключен е предварителен 

Договор №140 от 01.11.2021 г. 

160 № 374/29.10.2021 
Дарение на имот – частна собственост, поземлен имот, с идентификатор 

40467.16.131, м. Кайнаклъка 

Решението е отменено с Решение № 410/29.12.2021 г., 

взето на Редовно заседание с Протокол № 39 от 

29.12.2021 г. 

161 № 375/29.10.2021 
Дарение на имот – частна собственост, поземлен имот, с идентификатор 

40467.9.648 и 40467.9.649, м. Хайва чешма 
Сключен е  Договор за дарение №147 от 24.11.2021 г. 

162 № 376/29.10.2021 

Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 

план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна 

предназначението на земята за „Жилищно застрояване” на поземлен 

имот с идентификатор 63238.14.26, местност „Св. Георги” в землището 

на с. Руен, община Куклен, област Пловдив 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 22.11.2021г. 

163 № 377/29.10.2021 

Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 

план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна 

предназначението на земята за „Жилищно застрояване” на поземлен 

имот с идентификатор 18277.2.929, местност „Царина”, находящ се в 

землището на с. Гълъбово, община Куклен. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 22.11.2021г. 

164 № 378/29.10.2021 

Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 

план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна 

предназначението на земята за „Жилищно застрояване” на поземлен 

имот с идентификатор 1214, местност „Пущалото”, находящ се в 

землището на с. Гълъбово, община Куклен. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 22.11.2021г. 

165 № 379/29.10.2021 

Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 

план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна 

предназначението на земята за „Жилищно застрояване” на поземлен 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 22.11.2021г. 



имот с идентификатор 78207.13.13, местност „Боровик” в землището на 

с. Цар Калоян, община Куклен. 

166 № 380/29.10.2021 

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 40.779 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 22.11.2021г. 

167 № 381/29.10.2021 

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 40467.10.223 по КК в местността „Михов орех” в 

землището на гр. Куклен, община Куклен за „Складова дейност – склад 

за торове”. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 22.11.2021г. 

168 № 382/29.10.2021 

Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 

план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна 

предназначението на земеделска земя за „Производство на алуминиева 

дограма и склад” на поземлен имот с идентификатор 40467.10.224 , 

местност „Михов орех”, находящ се 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 25.11.2021г. 

169 № 383/29.10.2021 

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 с идентификатор 18277.6.23 по КК , местност „Цигански 

дол”, находящ се в  землището на  с. Гълъбово, община Куклен. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 22.11.2021г. 

170 № 384/29.10.2021 
Годишни доклади за осъществени читалищни дейности през 2020 г. от 

читалищата на територията на община Куклен. 
Докладите за дейностите са публикувани на 

страницата на общината. 

171 № 385/29.10.2021 
Определяне на състава по въпросите на социалните услуги в община 

Куклен. Решението е изпратено на заинтересованите страни.  

172 № 386/29.10.2021 

Вземане на решение за разрешение за изработването на Подробен 

устройствен план - Парцеларен план за обект: „Утвърждаване на трасе 

на транспортен достъп на ПИ 40467.11.588 в землище на гр. Куклен, 

местност „Бунар Йолу“ през ПИ 40467.11.197 – селскостопански път, 

публична общинска собственост и ПИ 40467.11.382 – селскостопански 

път, публична общинска собственост, община Куклен. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 25.11.2021г. 



173 № 387/29.10.2021 

Даване на съгласие за провеждане на процедура за безвъзмездно 

прехвърляне  на недвижим имот, частна държавна собственост, в 

собственост на община Куклен, УПИ ХVI-ветеринарна лечебница 

Решението е поправено, поради  очевидна фактическа 

грешка с Решение № 407/26.11.2021 г ., взето на 

Редовно заседание с Протокол № 37 от 26.11.2021г. и 

изпратено ведно с мотивирано искане и финансова 

обосновка до Областна управа за процедиране на 

прехвърлянето. 

174 № 388/29.10.2021 
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. 

175 № 389/26.11.2021 
Приемане на “Програма за енергийна ефективност на община Куклен 

2021-2027г.“. 
Програмата е публикувана на интернет страницата на 

община Куклен. 

176 № 390/26.11.2021 

Приемане на “Краткосрочна програма за насърчаване на използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива  на община Куклен 

2021-2023г.“. 

Програмата е публикувана на интернет страницата на 

община Куклен. 

177 № 391/26.11.2021 

Даване на принципно съгласие за иницииране на процедура за 

изменение на действащия Подробен устройствен план - план за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на 

УПИ XIV – училище, кв. 2 по кадастралния и регулационен план на с. 

Добралък, обл. Пловдивска, одобрен със Заповед № 98/1994 г. и изменен 

със Заповед № 517/2010 г., ведно с намиращата се в него двуетажна 

сграда, за жилищно застрояване. 

Решението, заедно с цялата преписка, свързана с 

училището в с. Добралък, е изпратено в МОН с искане 

за предоставяне на писмено съгласие от 

министерството за промяна в предназначението на 

имота. 

178 № 392/26.11.2021 
Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2021 г. 
Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

в раздел Общинска собственост. 

179 № 393/26.11.2021 

Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на 

Параграф 27 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на ЗСПЗЗ. 

„Блатища“; „Драгиньовица“; „Чипина“, „Узунала“ 

Изпратени са писма до ОСЗ -Пловдив и до 

заявителите. 

180 № 394/26.11.2021 

Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на 

Параграф 27 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на ЗСПЗЗ. 

наследници на  Димитър Михалев Тинков върху нива с площ от 3, 200 

дка в местност „Узунала” и нива от 2,000 дка в местност „Цириганица”, 

землище на с. Добралък 

Изпратени са писма до ОСЗ -Пловдив и до 

заявителите. 

181 № 395/26.11.2021 
Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ XIV – СНС, кв. 

10 б, 
Сключен е  Договор за продажба № 10 от 24.01.2021 г. 

182 № 396/26.11.2021 
Приемане на дарение – услуга, специализиран кабинет по природни 

науки в СУ „Отец Паисий“ 
Сключен е  Договор за дарение № 150 от 02.12.2021 г. 



183 № 397/26.11.2021 Актуализация на Бюджет 2021 г. на община Куклен. Актуализиран е плана на бюджета за 2021 г. 

184 № 398/26.11.2021 

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 40.146 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 09.12.2021г. 

185 № 399/26.11.2021 

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 № 18277.6.17, местностт „Цигански дол” по КК  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 09.12.2021г. 

186 № 400/26.11.2021 

Вземане на решение за допускане изработването на ПУП – ПП за обект: 

„Уличен водопровод за „Селскостопанска постройка за съхранение на 

селскостопанската продукция“ в ПИ 63238.14.19, местност „Св. Георги“ 

по кадастралната карта на с. Руен, община Куклен. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 10.12.2021 г. 

187 № 401/26.11.2021 

Вземане  на решение за разрешение за изработването  на Подробен 

устройствен план - Парцеларен план за обект: „Утвърждаване на трасе 

за транспортен достъп на ПИ с идент. № 40467.10.223 по КК в землище 

на гр.Куклен, местност „Михов орех” през част от ПИ с идент. № 

40467.10.388 по КК /за който имот има образувана процедура за ПУП-

ПП от съседен ПИ с идент. № 40467.10.224 по КК / с НТП- за 

селскостопански, горски и ведомствен път, община Куклен. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 09.12.2021г. 

188 № 402/26.11.2021 
Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет, сметките за 

средства от ЕС и сметките за чужди средства към 30.09.2021 г. 

Отчетът за изпълнение на бюджета, сметките за 

средства от ЕС и сметките за чужди средства към 

30.09.2021 година е публикуван на страницата на 

общината през месец октомври 2021 г., зареден е в 

информационната система за общините на 

Министерство на финансите и е представен на Сметна 

палата в указаните срокове. 

189 № 403/26.11.2021 
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. 

190 № 404/26.11.2021 
Осигуряване средства на лице с влошено здравословно състояние, 

гражданин на община Куклен. 

Кметът на общината е издал заповед за изплащане на 

гласуваната помощ и тя съответно е изплатена на 

15.12.2021 г. на правоимащото лице. 



191 № 405/26.11.2021 

Изразяване на съгласие за промяна на характера на собствеността на 

сграда – 2МЖ – училище, с площ от 165 кв. м. и 3 МЖ, с площ от 170 

кв. м., построени в УПИ II – училище, кв. 62, по регулационния план на 

гр. Куклен с обща  площ от 14 730 кв. м., от частна общинска 

собственост в публична общинска собственост. 

В изпълнение на решението е изготвен акт за 

публична общинска собственост на имота. 

192 № 406/26.11.2021 
Предоставяне за безвъзмездно управление на недвижими имоти – 

общинска собственост, в полза на СУ „Отец Паисий“ – гр. Куклен. 

Издадена е заповед 197/02.03.2022г. за предоставяне за 

безвъзмездно упраление на недвижимите имоти в 

полза на СУ „Отец Паисий” гр. Куклен.   

193 № 407/26.11.2021 

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 387, взето на 

Редовно заседание с Протокол № 36 от 29.10.2021 г. на Общински съвет 

Куклен. 

 

Решенията ведно с мотивираното искане и 

финансовата обосновка са изпратени до Областна 

управа за процедиране на прехвърлянето. Получено е 

писмо от Областна управа с вх. № 724/02.02.2022 г., с 

което ни уведомяват, че препращат преписката до 

Министъра на регионалното развитие и 

благоусторйство за вземане на решение от 

Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне на 

имота в собственост на Община Куклен.  

194 № 408/20.12.2021 

Определяне на заместник-кмет, който да замества кмета на община 

Куклен по време на отсъствието му от общината, а именно за периода от 

20.12.2021 г. до 30.12.2021 г. /включително/. 

Решението е изпратено до Областна администрация и 

е сведено до знанието на общинска администрация. 

195 № 409/29.12.2021 
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. 

196 № 410/29.12.2021 
Отмяна на решение за дарение на имот – частна собственост /374 от 

29.10.2021 г./ 

Решението е за отмяна на решение за дарение на имот, 

поради което не е сключен договор. 

197 № 411/29.12.2021 Застраховане на имоти – частна общинска собственост 
Имотите за застраховани на 08.02.2022 г. със 

застрахователна полица на стойност 1268.78 лв. 

198 № 412/29.12.2021 

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 № 40467.16.49  в местността ”Кайнаклъка„ по КК 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 14.01.2022г. 

199 № 413/29.12.2021 

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 № 40467.9.435 и на поземлен имот с идентификатор № 

40467.9.393  по КК  в местностт „ Червенака” в землището на гр. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 14.01.2022г. 



Куклен,  община Куклен за  „Жилищно застрояване”. 

200 № 414/29.12.2021 
Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка със 

заявление вх. № 7027/13.09.2021 г. от „Терра Вестра“ ООД. 

Решението е разгласено с обявление в ДВ бр. 

№4/14.01.22г. и на таблото за обяви в сградата на 

Община Куклен и на интернет страницата на 

14.01.2022г. 

201 № 415/29.12.2021 

Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – 

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

предназначението на земеделска земя част от поземлен имот с 

идентификатор 87179.7.60 /проектни имоти с идентификатори 

87179.7.184 – 731 кв.м., 87179.7.183 – 79 кв.м./, местност „Кара 

Мандра“, землище с. Яврово, община Куклен за „Къща за гости“. 

Решението е разгласено с обявление на таблото за 

обяви в сградата на Община Куклен и на интернет 

страницата на 17.01.2022г. 

202 № 416/29.12.2021 

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 № 40467.23.69 по КК  в местностт „ Кушла” 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 14.01.2022г. 

203 № 417/29.12.2021 
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. 

204 № 418/29.12.2021 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за 

определяне размера  администриране на местните данъци в община 

Куклен. 
Наредбата е публикувана на страницата на общината. 

 

Кмет на община Куклен: 

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

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


