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Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет Куклен 
за периода 11.11.2019 г. -31.12.2019 г. 

 

№ по 

ред 

 

Решение № на 

ОбС Куклен 

 

 

Относно 

 
Изпълнение 

1 № 1/11.11.2019 Избиране на Председател на Общински съвет Куклен Администрацията е запозната с решението. 

2 № 2/20.11.2019 Избор и състав на Постоянни комисии в Общински съвет Куклен Администрацията е запозната с решението. 

3 № 3/20.11.2019 

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. 

4 № 4/29.11.2019 

Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет, 

сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 

30.09.2019 г. 

Отчетът за текущото изпълнение на общинския бюджет, 

сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства 

към 30.09.2019 г. е публикуван на страницата на 

общината през м.ноември 2019 г., зареден е в 

информационната система за общините на Министерство 

на финансите и е представен на Сметна палата в 

указаните срокове. 

5 № 5/29.11.2019 

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

заявление вх. № 5676/03.08.2019 г. от инж. Георги Марков – 

ръководител КЕЦ Стамболийски към ЕРЮГ 

Решението е публикувано в Държавен вестник. 

6 № 6/29.11.2019 

Определяне представители на община Куклен в Общото 

събрание на Националното сдружение на общините в Република 

България (НСОРБ). 
Решението е изпратено на НСОРБ. 

7 № 7/29.11.2019 

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 № 001461, местност „Св. Петка”, 

по КВС, землище с. Гълъбово, община Куклен. 

Решението е публикувано на таблото за обявления и на 

страницата на общината на 17.12.2019 г.. 

8 № 8/29.11.2019 

Предложение за закупуване на сгради, собственост 

на ”Пловдивстройресурс” АД, находящи се в ПИ № 022163, 

местност „Бяла черква”, землище на с. Добралък, общинска 

собственост. 

Общински съвет не е приел предложението за закупуване 

на сградите, собственост на “Пловдивстройресурс“АД. 

Решението е изпратено на заявителя. 



9 № 9/29.11.2019 
Отпускане  на еднократни парични помощи на жители от 

община Куклен. 

Издадена е заповед на кмета на община Куклен и 

помощите са изплатени на правоимащите лица. 

10 № 10/29.11.2019 Избор на Заместник-Председател на ОбС Куклен Администрацията е запозната с решението. 

11 № 11/29.11.2019 

Предложение за промяна в структурата на общинската 

администрация в Община Куклен, във връзка с промяната в 

числеността на кметските наместници, за сметка на кметовете 

на кметства. 

Издадена е заповед на кмета на община Куклен за 

утвърждаване на измененото длъжностно разписание. 

Сключени са индивидуални трудови договори с 

кметските наместници. 

12 № 12/29.11.2019 

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 № 

014031, местност „Св. Георги”, землище с. Руен, община Куклен 

за „Жилищно застрояване”. 

Решението е публикувано на таблото за обявления и на 

страницата на общината на 17.12.2019 г. 

13 № 13/29.11.2019 

Упълномощаване на представител и предоставяне на мандат за 

участие и гласуване от името на община Куклен в заседанията 

на  Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от 

«Водоснабдяване и Канализация» ЕООД – гр. Пловдив 

Решението е изпратено на Областна администрация.  

14 № 14/20.12.2019 
Поемане на направени разходи по повод погребение на 

социално слаб жител на с. Яврово, община Куклен. 
Решението е изпълнено.  Разходите са извършени чрез 

кметския наместник на с. Яврово. 

15 № 15/20.12.2019 
Определяне на делегат и заместник-делегат в Общото събрание 

на Регионална ассоциация на общини /РАО/ «Тракия». Решението е изпратено на РАО „Тракия“. 

16 № 16/20.12.2019 
Актуализация на строителната програма и бюджета на община 

Куклен, ремонт на ул. «Х.Димитър» 

Актуализиран е плана на бюджета за 2019 г., както и 

плана в поименния списък на инвестиционната програма 

на община Куклен за 2019 г. 
17 № 17/20.12.2019 Актуализация на Бюджет 2019 г. на община Куклен Актуализиран е плана на бюджета за 2019 г. 

18 № 18/20.12.2019 
Отпускане  на еднократни парични помощи на жители от 

община Куклен 

Издадена е заповед на кмета на община Куклен и 

помощите са изплатени на правоимащите лица. 

19 № 19/20.12.2019 
Актуализация на Годишна програма за управление и разпореж-

дане с имотите - общинска собственост за 2019 г. 

Прогнозните приходи и разходи са разчетени по бюджета 

на община Куклен.  Актуализацията на програмата е 

публикувана на страницата на общината. 

20 № 20/20.12.2019 Застраховане на имоти – частна общинска собственост 
Имотите за застраховани на 06.02.2020 г. със 

застрахователна полица № 2012010000051. 

21 № 21/20.12.2019 

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

заявление № 6124/28.08.2019 г. от Еленка Атанасова Дърварова 

за вземане на решение за одобряване на Подробен устройствен 

план – Парцеларен план за обект: „Уличен водопровод PE-HD 

Ф90 до УПИ V-002337 жил. застр. /ПИ 000017/, местност „Св. 

Влас” по КВС на с. Гълъбово, община Куклен”. 

Решението е публикувано в Държавен вестник. 

22 № 22/20.12.2019 
Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен 

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

Решението е публикувано на таблото за обявления и на 

страницата на общината на 02.01.2020 г. 



предназначението на земеделска земя за „Жилищно застроя-

ване” на поземлен имот № 1224, местност „Пущалото”, по § 4 от 

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

23 № 23/20.12.2019 
Продажба на имот № 160034 – частна общинска собственост, 

местност Кушла 

Не е проведен търг поради тежката епидемична 

обстановка. Впоследствие Решението е отменено с 

Решение № 100 , Взето на редовно заседание с Протокол 

№ 14 от 29.05.2020 г. 

24 № 24/20.12.2019 
Продажба на имот № 32.44 – частна общинска собственост, 

местност Сай дере 

Не е проведен търг поради тежката епидемична 

обстановка. Впоследствие Решението е отменено с 

Решение № 99 , Взето на редовно заседание с Протокол 

№ 14 от 29.05.2020 г. 

25 № 25/30.12.2019 

Възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: 

„Обществен превоз на пътници по автобусни линии по 

утвърдени маршрутни разписания от областна и общинска 

транспортни схеми“, по следните автобусни линии: 

автобусни линии от областна транспортна схема - Пловдив-

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

Калоян, Куклен-Асеновград, Пловдив-Добралък; и автобусна 

линия от общинска транспортна схема- Куклен-Руен; 

Решението е върнато за преразглеждане. Отменено е с 

Решение № 29, взето с протокол № 6 от 10.01.2020 г. 

26 № 26/30.12.2019 

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. 

27 № 27/30.12.2019 

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 2020 г. 

Решението не е прието.  

 

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” 

 


