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Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет Куклен 

за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. 
 

 

№ 

по 

ред 

Решение № на 

ОбС Куклен 

 

Относно Изпълнение 

1 № 419/28.01.2022 

Покана за партньорство на Община Куклен с „Национално сдружение за 

единство и партньорство“ във връзка с подаване на проектно предложение 

„Гражданската телевизия и електронните медии – комуникационна среда за 

взаимодействие между публични власти, гражданското общество, 

гражданите и бизнеса при опазването на околната среда“. 

Сключено е споразумение за партньорство № 68 от 

22.06.2022 г. с „Национално сдружение за единство и 

партньорство“ и „Клуб разкривай и развивай“. 

2 № 420/28.01.2022 
Обединяване на имоти публична общинска собственост, язовирът, находящ 

се в с. Руен. 

Получено е уведомление от АГКК с вх. № 

4333/15.06.2022 г., че е издадена Заповед №18-5986-

10.06.2022 г. за одобрение на изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри. 

Предстои нанасяне в КККР, след което ще се издаде 

скица и актува новообразувания поземлен имот. 

 

3 № 421/28.01.2022 
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост за 2022 година. 

Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

в раздел „Общинска собственост“. Прогнозните 

приходи и разходи са разчетени в бюджета на 

общината за 2022 г. 

4 № 422/28.01.2022 

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 № 40467.23.335 по КК  

в местност „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 е публикувано на 

сайта на община Куклен  на 10.02.2022 г. 

5 № 423/28.01.2022 Отпускане  на еднократни парични помощи на жители от община Куклен.  

Издадена е Заповед № 113 от 09.02.2022 г. на кмета на 

община Куклен за изплащане на гласуваните помощи 

и те съответно са изплатени на правоимащите лица. 

6 № 424/28.01.2022 
Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - план 

за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ / за поземлен имот с идентификатор 

Решението е разгласено с  обявление на  таблото за 

обяви в сградата на община Куклен и е публикувано на 

http://www.kuklen.org/


№ 40467.11.553 по КК  в местността „Капсида” в землището на гр. Куклен,  

община Куклен. 

сайта на община Куклен на  10.02.2022 г. 

7 № 425/28.01.2022 Приемане на дарение в полза на община Куклен от „ГЕРБЕРА“ ООД. 
Решението е изпратено до дарителя, сключен е 

Договор за дарение № 16 от 11.02.2022 г. 

8 № 426/25.02.2022 Програма за адаптация към климатичните промени на община Куклен. 
Програмата е публикувана на сайта на община Куклен 

в раздел „Стратегии, планове, програми“. 

9 № 427/25.02.2022 

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 № 1126 по плана на новообразуваните 

имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Св. Илия”, землище с. Гълъбово, 

община Куклен за „Жилищно застрояване”. 

Решението е разгласено с  обявление на  таблото за 

обяви в сградата на община Куклен и  е публикувано 

на сайта на община Куклен на 11.03.2022 г. 

10 № 428/25.02.2022 

Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - план 

за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на 

земеделска земя на ПИ с ИД № 18277.1.124 по Кадастралната карта, 

местност „Висок дувар”, землище с. Гълъбово, община Куклен за 

„Жилищно застрояване”. 

Решението е разгласено с  обявление на  таблото за 

обяви в сградата на община Куклен и е публикувано на 

сайта на община Куклен на 11.03.2022 г. 

11 № 429/25.02.2022 

Приемане на „Програма за намаляване на риска от бедствия“ на община 

Куклен, съгласно Указания на Съвета за намаляване на риска от бедствия 

към Министерски съвет на Република България. 

Програмата е публикувана на сайта на община Куклен 

в раздел „Стратегии, планове, програми“, подраздел 

„Планове за защита при бедствия и аварии“. 

12 № 430/25.02.2022 
Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ XXIV – СНС, кв. 

90, по регулационния план на гр. Куклен 

Сключен е Договор № 37/31.03.2022 г., за продажба на 

имот, частна общинска собственост. 

13 № 431/25.02.2022 
Определяне на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд 

за общо и индивидуално ползване. 

Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

в раздел „Общинска собственост“. 

14 № 432/25.02.2022 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, 18277.3.28, с. 

Гълъбово 

Проведен е търг с тайно наддаване и е сключен 

Договор за наем № 49 от 10.05.2022 г. за срок от 5 

стопански години, който влиза в сила от 10.05.2022 г.   

15 № 433/25.02.2022 Продажба на ПИ № 136.11 – частна общинска собственост, м. Попеница 

Проведен е търг с тайно наддаване, на който не се е 

явил кандидат за ПИ № 136.11 – частна общинска 

собственост, м. Попеница и няма сключен договор за 

продажба.   

16 № 434/25.02.2022 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, 18277.3.32, с. 

Гълъбово 

Проведен е търг с тайно наддаване и е сключен 

Договор за наем № 50 от 10.05.2022 г. за срок от 5 

стопански години, който влиза в сила от 10.05.2022 г.   

17 № 435/25.02.2022 

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

вх. № 8951/18.11.2021 г. на основание чл. 150, ал. 6 от ЗУТ по писмено 

искане на инж. Петко Янев – ръководител КЕЦ Стамболийски към 

Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

на 10.03.2022 г. Обнародвано в Държавен вестник на 

29.03.2022г. - бр. 26, стр. 137. 



„Електроразпределение ЮГ” ЕАД.  

18 № 436/25.02.2022 

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 № 40467.10.426 по КК  

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

„Производствена, складова и обществено обслужваща дейност ”. 

Решението е разгласено с  обявление на  таблото за 

обяви в сградата на община Куклен и е публикувано на 

сайта на община Куклен  на 11.03.2022 г. 

19 № 437/25.02.2022 

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 № 40467.10.369 по КК  

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

„Производствена, складова и обществено обслужваща дейност ”. 

Решението е разгласено с  обявление на  таблото за 

обяви в сградата на община Куклен и е публикувано на 

сайта на община Куклен на 11.03.2022 г. 

20 № 438/25.02.2022 

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

вх. № 8952/18.11.2021 г. на основание чл. 150, ал. 6 от ЗУТ по писмено 

искане на инж. Петко Янев – ръководител КЕЦ Стамболийски към 

„Електроразпределение ЮГ” ЕАД. 

Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

на 10.03.2022 г. Обнародвано в Държавен вестник на 

29.03.2022 г.- бр. 26, стр. 137. 

 

21 № 439/25.02.2022 

Одобряване на Подробен устройствен план - план за регулация и 

застрояване /ПУП- ПРЗ/ на гр. Куклен и разработените към него схеми на 

инженерната инфраструктура по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 

Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

на 15.03.2022 г. Обнародвано в Държавен вестник на 

29.03.2022 г. - бр. 26, стр. 137. 

 

22 № 440/25.02.2022 

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

№ 9336/01.12.2021 г. от Г. Т. М., с постоянен адрес: гр. М., ул. „С.“ № 1 за 

взимане на решение за одобряване на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за обект: „Уличен водопровод за селскостопанска 

постройка за съхранение на селскостопанска продукция в ПИ 63238.14.19, 

местност „Св. Георги“, землище с. Руен, община Куклен, област Пловдив“. 

Решението е публикувано на сайта на община Куклен  

на 11.03.2022 г. Обнародвано в Държавен вестник на 

18.03.2022 г. - бр. 22, стр. 103. 

23 № 441/25.02.2022 

Промяна на начина на маркиране в годишния план за ползване на 

дървесина в горски територии, собственост на Община Куклен за 2022 г., 

приет с решение № 348 взето на редовно заседание с Протокол № 32 от 

27.08.2021 г. 

Сключен договор № 57/01.06.2022г.  

24 № 442/25.02.2022 Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен. 

Издадена е Заповед № 206 от 10.03.2022 г. на кмета на 

община Куклен за изплащане на гласуваните помощи 

и те съответно са изплатени на правоимащите лица. 

25 № 443/25.02.2022 
Отчет за работата на Общински съвет гр. Куклен и Постоянните комисии 

за периода 01.07.2021 – 31.12.2021 г. 
Администрацията е запозната с отчета. 

26 № 444/25.02.2022 
Изразяване на съгласие за сключване на предварителен договор по реда на 

чл.15, ал. 3 от ЗУТ. УПИ V – 1.37 стопански дейности целият с площ 755 

Сключен е предварителен Договор № 32/22.03.2022 г. 

за покупко-продажба на  недвижим имот по чл. 15, ал. 



кв.м. и придаваема площ от 180 кв.м. към новообразувания УПИ VI – 1.37 

автомивка 

3 от ЗУТ.  

27 № 445/25.02.2022 

Изразяване на съгласие за промяна характера на собствеността от публична 

в частна общинска. УПИ VII-313; на изток: улица; на юг: улица; на запад: 

УПИ VIII - 312, по регулационния план на с. Гълъбово 

Решението е изпълнено, съставен е АЧОС № 

2140/29.03.2022 г. Сключен е договор за продажба № 

40/05.04.2022 г. 

28 № 446/25.03.2022 

Приемане на отчет на извършените дейности през 2021 г. на Дългосрочна и 

Кракосрочна Общинска програма за насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми източници и биогорива на община Куклен. 

Отчетът е изпратен до Областния управител на област 

Пловдив и до Директора на АУЕР. 

29 № 447/25.03.2022 

Приемане на отчет на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

(МКБППМН) при община Куклен за 2021 г. 

Отчетът е публикуван на страницата на община 

Куклен, раздел „Деца и младежи“. 

30 № 448/25.03.2022 

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 2022 г. 

Гласуваните приходи и разходи са разчетени по 

бюджета на община Куклен за 2022 г. 

31 № 449/25.03.2022 
Отчет на изпълнение на решенията на Общински съвет Куклен за периода 

от 11.11.2019 г. до 31.12.2021 г. 

Отчетът е публикуван на страницата на община 

Куклен. 

32 № 450/25.03.2022 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, 40467.25.62, м. 

Плоча 

Проведен е търг с тайно наддаване и е сключен 

Договор за наем № 66 от 16.06.2022 г. за срок от 5 

стопански години, който влиза в сила от 16.06.2022 г.   

33 № 451/25.03.2022 

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

вх. № 256/13.01.2022 г. на основание чл. 150, ал. 6 от ЗУТ по писмени 

искане на М. С. В. 

Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

на 13.04.2022 г. Обнародвано в Държавен вестник бр. 

30 от 15.04.2022 г. 

 

34 № 452/25.03.2022 

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

вх. № 9784/14.12.2021 г. от управителя на „Транс спорт 1“ ЕООД, за 

взимане на решение за одобряване на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за обект: „Уличен водопровод за къщи за гости – 8 бр. в 

УПИ 010022 – жил. застр. /ПИ с ИД 87179.10.22/, местност „Кара мандра“, 

землище с. Яврово, община Куклен. 

Решението е публикувано на сайта на община Куклен  

на 08.04.2022 г. Обнародвано в Държавен вестник бр. 

30 от 15.04.2022 г. 

  

35 № 453/25.03.2022 Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ I – 336, с. Яврово. 

Проведени са  търгове (2 бр.) с тайно наддаване, на 

които не са се  явили кандидати за закупуване на 

имота.   



36 № 454/25.03.2022 Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен. 
Издадена е Заповед № 293 от 05.04.2022 г. на кмета на 

община Куклен за изплащане на гласуваните помощи 

и те съответно са изплатени на правоимащите лица. 

37 № 455/25.03.2022 

Приемане на отчет на дейностите, извършени през 2021 г. по „Програма за 

управление на отпадъците на територията на община Куклен 2021 – 2024 

г.“. 

Отчетът е изпратен до РИОСВ Пловдив и е 

публикуван на интернет страницата на община Куклен 

в раздел „Стратегии, планове, програми“, подраздел 

„Програма за управление на отпадъците на 

територията на община Куклен“. 

38 № 456/25.03.2022 
Дарение на имоти – частна собственост, 21324.30.154, 21324.30.157, м. Бяла 

Черква 

Сключен е Договор № 43/27.04.2022 г. за дарение на 

имоти, частна собственост. 

39 № 457/25.03.2022 

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, 21324.2.409, с проектна площ от 2 000 кв. м., който 

имот представлява част от имот с идентификатор 21324.2.86, с обща площ 

от 11 028 кв. м., трайно предназначение на територията- земеделска, начин 

на трайно ползване – изоставена нива, м. „Семеново”, землище с. 

Добралък. 

Решението е върнато за преразглеждане от Областния 

управител на област Пловдив. Преразгледано е и е 

прието ново Решение № 461, взето на извънредно 

заседание с Протокол № 43 от 14.04.2022 г. 

40 № 458/25.03.2022 
Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, Здравен 

дом (бивша поликлиника) 

Решението е изменено поради допусната очевидна 

фактическа грешка с Решение № 470 взето на редовно 

заседание с Протокол № 45 от 29.04.2022 г. 

41 № 459/25.03.2022 
Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2023 – 

2025 г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности е публикувана на 

страницата на общината през м. април 2022 г. и е 

заредена в платформата на Министерство на 

финансите съгласно нормативните изисквания. 

42 № 460/14.04.2022 

Изменение на Решение № 448, взето на редовно заседание с протокол № 42 

от 25.03.2022 г. за 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 2022 

г., в частта по т. 2 и т. 3. 

Промяната на решението не се отразява на 

прогнозираните приходи и разходи съгласно приетата 

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 2022 г. в Бюджета на община Куклен. 

43 № 461/14.04.2022 
Преразглеждане на Решение № 457, взето на Редовно заседание с Протокол 

№ 42 от 25.03.2022 г. на ОбС Куклен. 

Решението е изпълнено, изпратени са писма до ОСЗ 

Пловдив и до заявителите. 



44 № 462/14.04.2022 

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. 

Кметът на община Куклен е издал запис на заповед 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. на стойност 160 000 лв. на 20.04.2022 г. 

45 № 463/26.04.2022 Приемане на  Бюджета за 2022 година на община Куклен 

Приетият Бюджет 2022 на община Куклен е 

публикуван на страницата на общината на 10.05.2022 

г., уведомени са Министерство на финансите и Сметна 

палата с писма в указаните срокове. 

46 № 464/29.04.2022 

Кандидатстване на община Куклен с проект: „Канализация на гр. Куклен – 

подобект канали № 69, 86,, 86“, 108 и 109“ минаващи по улиците – „Васил 

Левски“, „Бузлуджа“, „Ал. Стамболийски“ и „Победа“ пред Предприятието 

за управление на дейностите по опазване на околната среда. 

Тече процедура по съгласуване на проекта. 

 

47 № 465/29.04.2022 

Определяне на предназначение на отчисленията и обезпеченията по по 

чл.60 и чл. 64 от ЗУО за 2021 г. и 2022 г. чрез компенсирани промени в 

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 2022 г. 

Решението е отразено в уточнения план на бюджета за 

2022 г. към 31.05.2022 г. 

48 № 466/29.04.2022 
Актуализиране и допълване на Годишна програма за управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост за 2022 г. 

Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

в раздел „Общинска собственост“. 

49 № 467/29.04.2022 
Отдаване под наем на имот  –  частна общинска собственост, 40467.26.236, 

местност Бара 

Проведен е търг с тайно наддаване и предстои 

сключване на договор.   

50 № 468/29.04.2022 
Отдаване под наем на имот  –  частна общинска собственост, 40467.26.237, 

местност Бара 

Проведен е търг с тайно наддаване и предстои 

сключване на договор.   

51 № 469/29.04.2022 
Прилагане разпоредбите на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка със 

заявление вх. № 164 от 10.01.2022 г. от К. П. К. 

Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

на 26.05.2022г . Обнародвано в Държавен вестник на 

31.05.2022 г. - бр. 40, стр. 42. 

 

52 № 470/29.04.2022 

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 458, взето на 

Редовно заседание с Протокол № 42 от 25.03.2021 г. на Общински съвет 

Куклен 

Проведен е търг с тайно наддаване и предстои 

сключване на договор.   

53 № 471/29.04.2022 

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, 40467.20.125, 40467.20.120, 40467.26.405, 

Решението е изпълнено, изпратени са писма до ОСЗ 

Пловдив и до заявителите. 



40467.26.32, наследници на И. М. К. 

54 № 472/29.04.2022 
Продажба на ПИ № 275 – частна общинска собственост, местност 

Георгиева черква 

Проведен е търг с тайно наддаване, на който не се е 

явил кандидат за ПИ № 275 – частна общинска 

собственост, местност Георгиева черква.   

55 № 473/29.04.2022 
Продажба на ПИ № 274 – частна общинска собственост, местност 

Георгиева черква 

Проведен е търг с тайно наддаване, на който не се е 

явил кандидат за ПИ № 274 – частна общинска 

собственост, местност Георгиева черква.   

56 № 474/29.04.2022 
Продажба на ПИ № 273 – частна общинска собственост, местност 

Георгиева черква 

Проведен е търг с тайно наддаване, на който не се е 

явил кандидат за  ПИ № 273 – частна общинска 

собственост, местност Георгиева черква.   

57 № 475/29.04.2022 

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, 40467.29.141, наследници на К. К. В. 

Решението е изпълнено, изпратени са писма до ОСЗ-

Пловдив и до заявителите. 

58 № 476/29.04.2022 

Заявление с вх. № 886/08.02.2022 г., от Станьо Начев и Видол Кръстев – 

Управители на фирма “Стиви Лес“ ООД гр. Пловдив, за премахване на 

дървета намиращи се в поземлен имот с идентификатор 21324.20.49 

(номер на предходен план 020049), м. “Студенец“, землище на с. 

Добралък, община Куклен. 

Решението е изпратено до заявителите, издадена е 

заповед № 446/23.05.2022 г. на кмета на община 

Куклен, същата е получена от управителя на фирмата  

на 01.06.2022 г. 

59 № 477/29.04.2022 Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен 

Издадена е Заповед № 393 от 12.05.2022 г. на кмета на 

община Куклен за изплащане на гласуваните помощи 

и те съответно са изплатени на правоимащите лица. 

60 № 478/29.04.2022 
Осигуряване на средства на лице с влошено здравословно състояние - 

гражданин на Община Куклен, Д. Г. 

Издадена е Заповед № 394 от 12.05.2022 г. на кмета на 

община Куклен за изплащане на гласуваната помощ и 

тя е изплатена на 18.05.2022 г.  

61 № 479/29.04.2022 
Осигуряване на средства на лице с влошено здравословно състояние - 

гражданин на Община Куклен – М. К. 

Издадена е Заповед № 395 от 12.05.2022 г. на кмета на 

Община Куклен за изплащане на гласуваната помощ и 

тя е изплатена на 20.05.2022 г.  

62 № 480/27.05.2022 
Приемане на Общинска програма за закрила на детето – 2022 година 

община Куклен. 

Програмата е публикувана на интернет страницата на 

общината, в раздел „Деца и младежи“. 

63 № 481/27.05.2022 

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 № 40467.9.287 по КК в 

местност „Пранга дере“ в землището на гр. Куклен, община Куклен за 

Решението е разгласено с  обявление на  таблото за 

обяви в сградата на община Куклен и е публикувано на 

сайта на община Куклен  на 14.06.2022 г. 



„Жилищно застрояване“. 

64 № 482/27.05.2022 
Изразяване на съгласие и сключване на споразумение за сътрудничество 

със Сдружение Спортен клуб по джудо „АЯКС“ Куклен. 

Сключено е Споразумение за сътрудничество № 

62/10.06.2022 г. със Сдружение Спортен клуб по 

джудо „АЯКС“ Куклен.  

65 № 483/27.05.2022 
Изразяване на съгласие и сключване на споразумение за сътрудничество 

със Сдружение Футболен клуб „АТЛЕТИК“ Куклен. 

Решението е изменено и допълнено с Решение № 

505/24.06.2022 г. на Общински съвет Куклен.  

66 № 484/27.05.2022 
Изразяване на съгласие и сключване на споразумение за сътрудничество 

със Сдружение Баскетболен клуб „АТЛЕТИК-95“. 

Сключено е Споразумение за сътрудничество № 

63/10.06.2022 г. със Сдружение Баскетболен клуб 

„АТЛЕТИК-95“. 

67 № 485/27.05.2022 

Предоставяне на статут на обект от първостепенно общинско значение на 

обект: „Нов път КЦМ с дължина 700 м., засягащ поземлени имоти с 

идентификатори: 40467.11.539; 40467.11.499; 40467.11.447; 40467.11.394; 

40467.11.386; 40467.11.381; 40467.11.384 с възложители „КЦМ“ АД, гр. 

Пловдив и Община Куклен“. 

Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

в раздел „Общинска собственост“.  

68 № 486/27.05.2022 

Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП 

съгласно заявление вх. № 3410/16.05.2022 г. от Н. В. Р., приложените 

документи, Решение № 3, т. І.5/07.04.2022 г. на МЗх, скица-предложение и 

техническо задание за поземлен имот № 55, местност „Шанкини череши” 

по плана за възстановяване на собствеността съгласно чл. 28 от ППЗСПЗЗ 

на с. Цар Калоян, община Куклен, представляващ земеделска земя за 

процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на 

ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.  

Решението е разгласено с  обявление на  таблото за 

обяви в сградата на община Куклен и е публикувано на 

сайта на община Куклен  на 10.06.2022 г. 

69 № 487/27.05.2022 

Актуализация на строителната програма и бюджета на община Куклен за 

2022 г., „Проект за Реконструкция и основен ремонт на съществуващо 

водохващане за водоснабдяване на с. Руен“ 

Промените са отразени в строителната програма и 

бюджета на община Куклен. 

70 № 488/27.05.2022 
Годишни доклади за осъществени читалищни дейности през 2021г. от 

читалищата на територията на Община Куклен. 

Отчетите са публикувани на интернет страницата на 

община Куклен в раздел „Култура“, подраздел 

„Читалища и библиотеки“. 

71 № 489/27.05.2022 
Определяне на член от Община Куклен в комисия за изготвяне на областна 

аптечна карта. 

Решението на Общински съвет Куклен е изпратено на 

Министерството на здравеопазването с писмо изх. № 

2008/30.05.2022 г. 

72 № 490/27.05.2022 
Определяне на член от Община Куклен в комисия за изготвяне на областна 

здравна карта.  

Решението на Общински съвет Куклен е изпратено на 

Министерството на здравеопазването с писмо изх. № 

2007/30.05.2022 г. 

73 № 491/27.05.2022 
Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление 

вх. № 1457/02.03.2022 г. на основание чл. 150, ал. 6 от ЗУТ по писмено 

Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

на 15.06.2022 г. Обнародвано в Държавен вестник на 



искане на инж. Петко Янев – ръководител КЕЦ Стамболийски към 

„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. 

21.06.2022 г. -  бр. 47, стр. 49.  

74 № 492/27.05.2022 

Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план 

за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на поземлен имот с 

идентификатор № 21324.18.29 в местност „Корита“ по КК в землището на 

с. Добралък, община Куклен. 

Решението е разгласено с  обявление на  таблото за 

обяви в сградата на община Куклен и е публикувано на 

сайта на община Куклен  на 14.06.2022 г. 

75 № 493/27.05.2022 Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен. 

Издадена е Заповед № 523 от 10.06.2022 г. на кмета на 

община Куклен и помощите са изплатени на 

правоимащите лица. 

76 № 494/27.05.2022 
Промяна състава на постоянните комисии към Общински съвет Куклен. 

/Карамфил Димитров/ 
Администрацията е запозната с решението. 

77 № 495/27.05.2022 
Приемане на дарение в полза на Община Куклен от „КЦМ” АД, с. 

Бродилово 
Сключен е Договор за дарение № 61/08.06.2022 г.  

78 № 496/27.05.2022 

Отпускане на средства за награждаване на изявени деца в областта на 

музиката и изобразителното изкуство и постигнати успехи в национални 

състезания. 

Издадена е Заповед № 524 от 10.06.2022 г. на кмета на 

община Куклен и средствата за награждаване са 

изплатени на правоимащите лица. 

79 № 497/27.05.2022 

Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП 

съгласно заявление вх. № 3411/16.05.2022 г. от М. Р. А. и Х. А. К., 

приложените документи, Решение № 4 т.І.37/13.05.2022 г. на МЗх, скица-

предложение и техническо задание за поземлен имот с ИД 9.440, местност 

„Червенака” от Кадастралната карта на гр. Куклен, община Куклен, 

представляващ земеделска земя за процедура за промяна на 

предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.  

Решението е разгласено с  обявление на  таблото за 

обяви в сградата на община Куклен и е публикувано на 

сайта на община Куклен  на 14.06.2022 г. 

80 № 498/27.05.2022 

Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП 

съгласно заявление вх. № 3412/16.05.2022 г. от „ЕЛМА 21 ИНВЕСТ“ ООД, 

приложените документи, Решение № 2 т. І.11/04.03.2022 г. на МЗх, скица-

предложение и техническо задание за поземлени имоти с ИД 9.383 и ИД 

9.384, местност „Хайва чешма” от Кадастралната карта на гр. Куклен, общ. 

Куклен, представляващи земеделска земя за процедура за промяна на 

предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

Решението е разгласено с  обявление на  таблото за 

обяви в сградата на община Куклен и е публикувано на 

сайта на община Куклен  на 14.06.2022 г. 

81 № 499/27.05.2022 
Осигуряване на средства на лице с влошено здравословно състояние - 

гражданин на Община Куклен, К. Ц. 

Издадена е Заповед № 524 от 10.06.2022 г. на кмета на 

община Куклен и помощта е изплатена на 

правоимащото лице. 

82 № 500/24.06.2022 
Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2022 г. 

Решението е публикувано на страницата на община 

Куклен в раздел „Общинска собственост“. 

Преразгледано е в частта му на пункт III.  на 14.07. 

2022 г. 



83 № 501/24.06.2022 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, 40467.25.27, 

местност „Кьош къръ“ 

Заявителят е уведомен с писмо за решението. 

84 № 502/24.06.2022 
Продажба на имот – частна общинска собственост, ПИ № 41.781, местност 

Вриш 

Заявителят е уведомен с писмо за решението. 

85 № 503/24.06.2022 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, 40467.25.25, 

местност „Кьош къръ“ 

Заявителят е уведомен с писмо за решението. 

86 № 504/24.06.2022 

Приемане на Правилник за осигуряване на финансова помощ от община 

Куклен на семейства и лица, живеещи на семейни начала, страдащи от 

репродуктивни проблеми, за процедури и дейности по асистирана 

репродукция. 

Правилникът е приет, предстои влизането му в сила. 

87 № 505/24.06.2022 
Изменение и допълнение на Решение № 483, взето на Редовно заседание с 

Протокол № 47 от 27.05.2022 г.   

Споразумението за сътрудничество със Сдружение 

Футболен клуб „АТЛЕТИК“ Куклен е изготвено на 

14.07.2022 г. 

88 № 506/24.06.2022 
Промяна начина на трайно ползване на имот – публична общинска 

собственост, 63238.10.175, местност „Барата” 

Заявителят е уведомен с писмо за решението. 

Решението е изпратено до ОСЗ Пловдив за 

изпълнение на процедурата по чл. 78а от ППЗСПЗЗ. 

89 № 507/24.06.2022 
Промяна в състава на членовете на Съвета по въпросите на социалните 

услуги в община Куклен. 

Решението е изпратено с писма до всички членове на 

съвета по въпросите на социалните услуги в община 

Куклен на 11.07.2022 г.  

90 № 508/24.06.2022 

Промяна 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 с писмо  изх. № 

2530/11.07.2022 г. до изпълнителния директор на МИГ 

Куклен-Асеновград. 

91 № 509/24.06.2022 
Отпускане на еднократна финансова помощ на лице с влошено 

здравословно състояние – жител на град Куклен, Г. Ч. 

Издадена е Заповед № 611/11.07.2022 г. на кмета на 

общината за изплащане на отпуснатата помощ. 

92 № 510/24.06.2022 

Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП 

съгласно заявление вх. № 4059/07.06.2022 г. от И. В. М., приложените 

документи, Решение № 4/13.05.2022 г. на  ОД „Земеделие“ , скица-

предложение и техническо задание за поземлен имот № 41.369, местност 

„Вриш и Терасите” по плана на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за гр. Куклен община 

Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на 

предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

Решението е разгласено с  обявление на  таблото за 

обяви в сградата на община Куклен и е публикувано 

на сайта на община Куклен  на 15.07.2022 г. 

93 № 511/24.06.2022 

Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП 

съгласно заявление вх. № 3703/26.05.2022 г. от Р. А. Х. приложените 

документи, Решение № 4 /13.05.2022 г. на ОД „Земеделие“, скица-

предложение и техническо задание за поземлен имот № 40.632, местност 

Решението е разгласено с  обявление на  таблото за 

обяви в сградата на община Куклен и е публикувано 

на сайта на община Куклен  на 15.07.2022 г. 



„Вриш и Терасите” по плана на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за гр. Куклен община 

Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на 

предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.  

94 № 512/24.06.2022 

Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП 

съгласно заявление вх. № 3938/02.06.2022 г. от Х. Г. К. и С. Н. К., в 

качеството на законни представители на малолетната им дъщеря А. С. К., 

чрез пълномощник С. А. Р., приложените документи, Решение № КЗЗ-

08/26.05.2022 г., т.І.15 на МЗХГ-София, скица-предложение и техническо 

задание за ПИ № 160041 с НТП: Нива, местност „Кушла” по план на 

новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на с. Руен, община 

Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на 

предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.  

Решението е разгласено с  обявление на  таблото за 

обяви в сградата на община Куклен и е публикувано 

на сайта на община Куклен  на 15.07.2022 г. 

95 № 513/24.06.2022 

Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП 

съгласно заявление вх. № 3782/30.05.2022 г. от В. К. К. и В. К. К., чрез 

пълномощник М. А. Г., приложените документи, Решение № 4/13.05.2022 

г., т.І.2 на МЗ ОД „Земеделие” - Пловдив, скица-предложение и техническо 

задание за ПИ с ИД № 87179.128.7 с НТП: Изоставена орна земя, местност 

„Стайков камък” по КККР на с. Яврово, община Куклен, представляващ 

земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно 

изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.  

Решението е разгласено с  обявление на  таблото за 

обяви в сградата на община Куклен и е публикувано 

на сайта на община Куклен  на 15.07.2022 г. 

96 № 514/24.06.2022 

Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ съгласно 

заявление вх. № 3841/31.05.2022 г. от Д. Г. А., приложените документи, 

скица-предложение и техническо задание за ПИ № 68 с НТП: Др. селищна 

тер., местност „Шанкини череши” по плана за възстановяване на 

собствеността съгласно чл. 28 от ППЗСПЗЗ на с. Цар Калоян, община 

Куклен.  

Решението е разгласено с  обявление на  таблото за 

обяви в сградата на община Куклен и е публикувано 

на сайта на община Куклен  на 15.07.2022 г. 

97 № 515/24.06.2022 

Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП 

съгласно заявление вх. № 3760/27.05.2022 г. от Н. С. Г. и Е. С. В., 

приложените документи, Решение № 4/13.05.2022 г., т.І.15 на МЗ ОД 

„Земеделие” - Пловдив, скица-предложение и техническо задание за ПИ с 

ИД № 18277.5.11 с НТП: Друг вид нива, местност „Киселица” по КККР на 

с. Гълъбово, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура 

за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 

ППЗОЗЗ.  

Решението е разгласено с  обявление на  таблото за 

обяви в сградата на община Куклен и е публикувано 

на сайта на община Куклен  на 15.07.2022 г. 

98 № 516/24.06.2022 
Прилагане разпоредбите на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка със 

заявление вх. № 2717 от 14.04.2022 г. от Ц. К. Л. 

Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

на 15.07.2022 г. и е изпратено  с писмо до Държавен 

вестник.  



99 № 517/24.06.2022 

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

вх. № 1458/02.03.2022 г. на основание чл. 150, ал. 6 от ЗУТ по писмено 

искане на инж. Петко Янев – ръководител КЕЦ Стамболийски към 

„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. 

Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

на 15.07.2022 г. и е изпратено с писмо до Държавен 

вестник. 

 

100 № 518/24.06.2022 

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

вх. № 3039/29.04.2022 г. на основание чл. 150, ал. 6 от ЗУТ, по писмено 

искане на инж. Петко Янев – ръководител КЕЦ Стамболийски към 

„Електроразпределение ЮГ” ЕАД. 

Решението е публикувано на сайта на община Куклен 

на 15.07.2022 г. и е изпратено с писмо до Държавен 

вестник. 

 

101 № 519/24.06.2022 

Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП 

съгласно заявление вх. № 3727/26.05.2022 г. от Х. Н. Р. и О. Р. Р., чрез 

пълномощник Н. И. приложените документи, Решение № 4 /13.05.2022 г. на  

ОД „ Земеделие“, скица-предложение и техническо задание за поземлен 

имот № 40.18, местност „Вриш и Терасите” по плана на §4 от ПЗР на 

ЗСПЗЗ за гр. Куклен община Куклен, представляващ земеделска земя за 

процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на 

ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

Решението е разгласено с  обявление на  таблото за 

обяви в сградата на община Куклен и е публикувано на 

сайта на община Куклен  на 15.07.2022 г. 

102 № 520/24.06.2022 

Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП 

съгласно заявление вх. № 3728/26.05.2022 г. от  Х. Н. Р., чрез пълномощник 

Н. И. приложените документи, Решение № КЗЗ-06/20.04.2022 г. на  МЗХГ 

София, скица-предложение и техническо задание за поземлен имот с ИД  

№ 40467.10.204  местност „Михов орех” по КК на  гр. Куклен, община 

Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на 

предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.  

Решението е разгласено с  обявление на  таблото за 

обяви в сградата на община Куклен и е публикувано на 

сайта на община Куклен  на 15.07.2022 г. 

103 № 521/24.06.2022 Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен. 
Издадена е Заповед № 612 от 11.07.2022 г. на кмета на 

община Куклен за изплащане на отпуснатите помощи. 

104 № 522/24.06.2022 
Отпускане на средства за награждаване на изявени деца за постигнат успех 

на международно състезание, С. Д. 

Издадена е Заповед № 613 от 11.07.2022 г. на кмета на 

община Куклен за изплащане на отпуснатите средства 

за награждаване. 

105 № 523/24.06.2022 

Актуализация на Строителна програма и Бюджета на община Куклен за 

2022 г., закупуване на лек автомобил за Общинска администрация и 

Домашен социален патронаж. 

Промените са отразени в строителната програма и 

бюджета на община Куклен. 

 


