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Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет Куклен 
за периода от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г. 

 

№ 

по 

ред 

Решение № на 

ОбС Куклен 

 

Относно 

 
Изпълнение 

1.  

№ 524/14.07.2022 
Преразглеждане на Решение № 500, взето на Редовно заседание с Протокол № 

48 от 24.06.2022 г. на ОбС Куклен. 

Отменен е пункт III на Решение № 

500/24.06.2022 г., в останалата си част същото 

е изпълнено – публикувано е на сайта на 

община Куклен в раздел „Общинска 

собственост“. 

2.  

№ 525/29.07.2022 
Отчет за работата на Общински съвет гр. Куклен и Постоянните комисии за 

периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г. 

Общинска администрация е запозната с 

отчета. 

3.  

№ 526/29.07.2022 

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, 87179.8.48 (стар № 008048), с площ 3052 кв. м., м. „Кара 

Мандра” на наследници на К. А. Д. 

Решението е  изпратено до ОСЗ -Пловдив и до 

заявителите. 

4.  

№ 527/29.07.2022 

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

заявление вх. № 4981/05.07.2022 г., приложените документи, Решение № 

5/24.06.2022 г., т.І.2 на МЗ ОД „Земеделие” - Пловдив, скица-предложение и 

техническо задание за ПИ с ИД № 18277.1.477 с НТП: Нива, местност 

„Измерлийски гьол” 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 12.08.2022 г. 

5.  

№ 528/29.07.2022 

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

заявление вх. № 4939/04.07.2022 г., приложените документи, скица-

предложение и техническо задание за ПИ № 36 с НТП: Др. Селищна тер., 

местност „Ханъм кайнак” 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 12.08.2022 г. 



6.  

№ 529/29.07.2022 

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

заявление Вх. № 4752/28.06.2022 г., приложените документи, Решение № 

4/13.05.2022 г. на  ОД „З“, скица-предложение и техническо задание за 

поземлен имот с ИД  № 40467.16.46  местност  „Кайнаклъка” 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 12.08.2022 г. 

7.  

№ 530/29.07.2022 

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

заявление вх. № 4980/05.07.2022 г., приложените документи, Решение № 

5/24.06.2022 г., т.І.1 на МЗ ОД „Земеделие” - Пловдив, скица-предложение и 

техническо задание за ПИ с ИД № 18277.2.335 с НТП: Друг вид нива, местност 

„Св. Влас” 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 12.08.2022 г. 

8.  

№ 531/29.07.2022 

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

заявление вх. № 4210/10.06.2022 г., приложените документи, Решение № 8, 

т.І.21/26.05.2022 г. на МЗх, скица-предложение и техническо задание за 

поземлен имот № 180046, местност „Гробът” по плана 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 12.08.2022 г. 

9.  

№ 532/29.07.2022 

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

заявление вх. № 4209/10.06.2022 г., приложените документи, удостоверение за 

търпим строеж № 22/10.09.2019 г., скица-предложение и техническо задание за 

поземлен имот с ИД 63238.14.119, местност „Св. Георги” от Кадастралната 

карта 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 12.08.2022 г. 

10.  

№ 533/29.07.2022 
Прилагане разпоредбите на основание чл. 129, ал .1 от ЗУТ във връзка със 

заявление вх. № 2435 от 05.04.2022 г.  

Решението е публикувано на сайта на 

Община Куклен на 15.08.2022 г. Обнародвано 

в Държавен вестник на 26.08.2022 г. - бр. 69, 

стр. 59. 

 

11.  
№ 534/29.07.2022 

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

заявление вх. № 3799 от 30.05.2022 г.  
Решението е публикувано на сайта на 

Община Куклен на 15.08.2022 г. Обнародвано 



в Държавен вестник на 26.08.2022 г. - бр. 69, 

стр. 59. 

 

12.  
№ 535/29.07.2022 

Изразяване на съгласие за промяна характера на собствеността  от публична в частна 

общинска 

Изготвени са актове за частна общинска 

собственост за имотите. 

13.  

№ 536/29.07.2022 

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

заявление с вх. № 5261/14.07.2022 г., приложените документи, писмо изх. № 19-

232/21.06.2022 г. на МЗХГ – ТП ДГС Пловдив, скица-предложение и 

техническо задание за поземлен имот с ИД 63238.9.212, местност „Гьолът“ от 

Кадастралната карта на с. Руен, община „Куклен“, представляващ горска 

територия с НТП – „Друг вид недървопроизводителна горска площ“ за 

процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на чл. 73 

ал. 1 т. 1 от Закона за горите.  

Решението е разгласено с  обявление на  

таблото за обяви в сградата на Община 

Куклен и е публикувано на сайта на Община 

Куклен  на 12.08.2022 г. 

14.  

№ 537/29.07.2022 

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

заявление Вх. № 4922/04.07.2022 г., приложените документи, Решение № 

5/24.06.2022 г. на ОД„З“, скица-предложение и техническо задание за поземлен 

имот с ИД  № 40467.2.22  местност „Хайва чешма” 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 12.08.2022 г. 

15.  

№ 538/29.07.2022 

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, 21324.7.215, с НТП „изоставена нива” в м. ”Преслоп”; 

21324.2.86, м. „Семеново”, наследници на З. П. А. 

Решението е изпратено до ОСЗ - Пловдив и до 

заявителите. 

16.  

№ 539/29.07.2022 
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Куклен за периода от 

01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. 

Отчетът е публикуван на интернет страницата 

на община Куклен в раздел „Администрация“, 

подраздел „Отчети за изпълнение решенията 

на ОБС Куклен“. 

17.  

№ 540/29.07.2022 

Определяне от Общински съвет Куклен на минимални цени за продажба на 

добита дървесина, цени за продажба по ценоразпис, максимални цени за 

маркиране на стояща дървесина и максимални цени за възлагане на услугата 

добив на дървесина от горски територии, собственост на Община Куклен.  

Решението се прилага при провеждане на 

търгове и конкурси. 



18.  

№ 541/29.07.2022 Отпускане  на еднократни парични помощи на жители от община Куклен. 

Издадена е заповед № 740/16.08.2022 г. на 

кмета на община Куклен и помощите са 

получени от правоимащите лица. 

19.  
№ 542/26.08.2022 

Разрешение за завишаване на броя деца в групите в Детска градина „Приятели“ 

– гр. Куклен за учебната 2022/2023 г. 

Решението е изпратено до Директора на 

Детска градина “Приятели“ и до РУО 

Пловдив. 

20.  

№ 543/26.08.2022 

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

заявление вх. № 4807/29.06.2022 г., приложените документи, Решение № КЗЗ-

10, т. І.23/28.06.2022 г. на МЗх, скица-предложение и техническо задание за 

поземлен имот № 170064 с НТП: Нива, местност „Св. Георги” по плана 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 14.09.2022 г. 

21.  

№ 544/26.08.2022 
Актуализация 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“. 

22.  

№ 545/26.08.2022 
Актуализация на Строителна програма и Бюджета на община Куклен за 2022 

г. Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна. 

Актуализиран е плана на бюджета към 

31.08.2022 г. Закупен е лекотоварен 

автомобил „Фолксваген Кади“, който се 

ползва за разнос на храна.   

23.  

№ 546/26.08.2022 

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

заявление вх. № 5818/02.08.2022 г., приложените документи, Решение № 

7/22.07.2022 г. на ОД „З“– Пловдив, скица-предложение и техническо задание 

за поземлен имот с ИД 9.356, местност „Хайва чешма” по Кадастралната карта 

на гр. Куклен, общ. 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 26.09.2022 г. 

24.  

№ 547/26.08.2022 

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

заявление вх. № 5817/02.08.2022 г., приложените документи, Решение № 

за поземлени имоти с ИД 9.358 и ИД 9.359, местност „Хайва чешма” по 

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 26.09.2022 г. 



25.  

№ 548/26.08.2022 

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

заявление Вх. № 2589/11.04.2022 г., приложените документи, Решение № 

7/22.07.2022 г. на ОД „З“– Пловдив, скица-предложение и техническо задание 

за поземлен имот с ИД  № 40467.9.612  местност „Хайва чешма” 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 26.09.2022 г. 

26.  

№ 549/26.08.2022 

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

заявление Вх. № 3767/27.05.2022 г., приложените документи, Решение № 

7/22.07.2022 г. на  ОД „З“ – Пловдив, скица-предложение и техническо задание 

за поземлен имот с ИД  № 21324.7.234, местност    „Закърс” по КК на с. 

Добралък, 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 26.09.2022 г. 

27.  

№ 550/26.08.2022 

Вземане на решение за допускане изработването на Подробен устройствен план 

- Парцеларен план за обект: „Реконструкция на съществуващ питеен 

водопровод, захранващ КЦМ-АД от вододайна зона „Говедарника“, 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 14.09.2022 г.  

28.  

№ 551/26.08.2022 

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

заявление вх. № 5165/12.07.2022 г., приложените документи, Решение № КЗЗ-

10/ /28.06.2022 г. на Министерството на земеделието, скица-предложение и 

техническо задание за поземлен имот с ИД № 40467.6.118, местност „Кавака” 

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 26.09.2022 г. 

29.  

№ 552/26.08.2022 

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

заявление вх. № 5164/12.07.2022 г., приложените документи, Решение № 

5/24.06.2022 г. на  ОД „З“ - Пловдив, скица-предложение и техническо задание 

за поземлен имот с ИД  № 40467.2.36  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 26.09.2022 г. 

30.  

№ 553/26.08.2022 

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

заявление вх. № 3763/27.05.2022 г., приложените документи, Решение № 7 

/22.07.2022 г. на ОД„З“ – Пловдив, скица-предложение и техническо задание за 

поземлени имоти:  ПИ 40.763 и ПИ 40.764, по плана на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за 

местност „Вриш и Терасите” в землището на гр. Куклен, общ.Куклен, 

представляващи земеделска земя за процедура за промяна на предназначението 

Решението е разгласено с  обявление на  

таблото за обяви в сградата на Община 

Куклен и е публикувано на сайта на Община 

Куклен  на 26.09.2022 г. 



съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.  

31.  

№ 554/26.08.2022 
Одобрение от общински съвет на начина за ползване на дървесина през 2022 г., 

в горски територии -  общинска собственост.  

Сключен е договор № 156 от 03.11.2022 г. за 

продажба на прогнозни количества дървесина 

с „Маркони груп лес“ ЕООД. 

Сключен е договор № 181 от 13.12.2022 г. за 

възлагане добив на дървесина с „Модър 2002“ 

ООД. 

 
32.  

№ 555/26.08.2022 
Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет, сметките за 

средства от ЕС и сметките за чужди средства за първото полугодие на 2022 г.  

Отчетът за изпълнение на бюджета, сметките 

за средства от ЕС и сметките за чужди 

средства към 30.06.2022 година е публикуван 

на страницата на общината през месец юли 

2022 г., зареден е в информационната система 

за общините на Министерство на финансите и 

е представен на Сметна палата в указаните 

срокове. 

33.  

№ 556/26.08.2022 Актуализация на Бюджет 2022 г. на община Куклен, Здравни медиатори 

Компенсираните промени са отразени в плана 

на бюджета към 30.09.2022 г. 

34.  

№ 557/26.08.2022 

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

заявление вх. № 5856/03.08.2022 г. от „БИЛДА ИНВЕСТ” ООД, приложените 

документи, Решение № 7/22.07.2022 г., т.І.28 на МЗ-ОД ”Земеделие” - Пловдив, 

скица-предложение и техническо задание за ПИ с ИД № 78207.6.16 с НТП: 

Нива, местност „Гробите” по КККР 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 14.09.2022 г. 

35.  
№ 558/26.08.2022 

Даване на съгласие за разкриване на паралелка под определения стандартен 

образователен норматив в СУ „Отец Паисий“– гр. Куклен. 

Решението е изпратено до Директора на СУ 

„Отец Паисий“ и до РУО Пловдив. 



36.  

№ 559/26.08.2022 

Даване на съгласие за разкриване на паралелка под определения стандартен 

норматив в Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Куклен (ПГ 

по СС – гр. Куклен). 

Решението е изпратено до Директора на 

Професионална гимназия по селско 

стопанство и до РУО Пловдив. 

37.  

№ 560/26.08.2022 
Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал.1 от ЗУТ във връзка със заявление № 

3685/ 02.06.2022 г.   

Решението е публикувано на сайта на 

Община Куклен на 14.09.2022 г. Обнародвано 

в Държавен вестник на 23.09.2022 г. - бр. 76, 

стр. 55. 

 

38.  

№ 561/26.08.2022 
Продажба на имот – частна общинска собственост, 40467.21.162, местност 

Хайля 

Проведен е търг с тайно наддаване и е  

сключен  Договор за продажба № 159 от 

11.11.2022 г. 

39.  

№ 562/26.08.2022 

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

заявление вх. № 5918/04.08.2022 г., приложените документи, Решение № 

7/22.07.2022 г. на ОД „Земеделие“, скица-предложение и техническо задание за 

поземлен имот с ИД 40467.10.373 и ПИ с ИД 40467.10.374,  местност „Св. 

Петка” 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 26.09.2022 г. 

40.  

№ 563/26.08.2022 

Повторна покана за изкупуване на 6565/7830 ид. ч. от съсобствен поземлен 

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

Куклен, област Пловдив .  

Сключен е Договор за покупко-продажба на 

недвижим имот № 143 от 12.10.2022 г. между 

Ц. С. Я. и Община Куклен. 

41.  

№ 564/26.08.2022 
Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ I – 336 в кв. 20 по 

кадастралния и регулационeн план на с. Яврово 

Проведен е търг с тайно наддаване, на който 

не се е явил кандидат за закупуване на  имота.  

42.  
№ 565/26.08.2022 Продажба на имот – частна общинска собственост, ПИ 32.44, местност Сай дере 

Проведен е търг с тайно наддаване и е 

сключен  Договор за продажба № 164 от 

21.11.2022 г. 



43.  

№ 566/26.08.2022 
Продажба на имот – частна общинска собственост, ПИ 40.703, местност Вриш 

и Терасите 

Проведен е търг с тайно наддаване, на който 

не се е явил кандидат за закупуване на  имота. 

44.  

№ 567/26.08.2022 
Продажба на имот – частна общинска собственост, ПИ 40.162 местност Вриш 

и Терасите 

Проведен е търг с тайно наддаване, на който 

не се е явил кандидат за закупуване на  имота. 

45.  
№ 568/26.08.2022 

Продажба на имот – частна общинска собственост, ПИ 41.830 местност Вриш 

и Терасите 

Проведен е търг с тайно наддаване, на който 

не се е явил кандидат за закупуване на  имота. 

46.  
№ 569/26.08.2022 

Продажба на имот – частна общинска собственост, ПИ 136.11,  местност 

Попеница 

Проведен е търг с тайно наддаване, на който 

не се е явил кандидат за закупуване на  имота. 

47.  

№ 570/26.08.2022 

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, както и по автобусна линия от общинска транспортна 

схема Куклен – Руен.  

Процедурата е проведена и на 18.11.2022 г. е 

сключен договор № 163 с избрания 

изпълнител на поръчката – „Детелина-Дрита“ 

ЕООД. 

48.  
№ 571/26.08.2022 

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление за 2021 г.  

Отчетът е публикуван на сайта на община 

Куклен в раздел „Общинска собственост“. 

49.  

№ 572/26.08.2022 Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен. 

Издадена е заповед № 867/13.09.2022 г. на 

кмета на община Куклен и помощите са 

получени от правоимащите лица.  

50.  

№ 573/26.08.2022 

Актуализация на строителната програма и бюджета на община Куклен за 2022 

г., Осн. ремонт на ул. "Гергана" - 200м', "Топола", "Ал. Стамболийски", 

"Ропотамо", "Петко Войвода" 

Актуализацията е отразена в уточнения 

годишен план на бюджета и строителната 

програма на община Куклен. 

51.  
№ 574/26.08.2022 

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

„Нова кабелна линия 20 kV, започваща от ТП „Бяла Черква“, попадащ в ПИ с 

Решението е разгласено с  обявление на  

таблото за обяви в сградата на Община 



идентификатор 21324.22.175 по КККР на с. Добралък, община Куклен и 

завършва в кабелни муфи, попадащи в ПИ с идентификатор 21324.22.174 по 

КККР на с. Добралък, община Куклен“. 

Куклен и е публикувано на сайта на Община 

Куклен  на 26.09.2022 г. 

52.  

№ 575/26.08.2022 

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

заявление вх. № 5955/08.08.2022 г., приложените документи, Решение № КЗЗ-

13/01.08.2022 г. на Министерството на земеделието - София, скица-

предложение и техническо задание за поземлен имот с ИД  40467.12.47 и за 

поземлен имот с ИД  40467.12.48  местност „Бунар Йолу” по КК на  гр. Куклен 

община 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 26.09.2022 г. 

53.  

№ 576/26.08.2022 
Прилагане разпоредбите на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка със 

заявление вх. № 5664 от 27.07.2022 г. 

Решението е публикувано на сайта на 

Община Куклен на 14.09.2022 г. Обнародвано 

в Държавен вестник на 23.09.2022 г. - бр. 76, 

стр. 56. 

 

54.  

№ 577/26.08.2022 

Даване на съгласие за изменение на действащия Подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ XXVII-0111613 ПСОВ 

(ПИ с идентификатор 40467.11.1612), УПИ XII-011365 ТП (ПИ с 

идентификатор 40467.11.425) и УПИ XI-011364 производствени и складови 

дейности (ПИ с идентификатор 40467.11.424) в местност „Капсида“, землище 

на гр. Куклен, община Куклен. 

Издадена е Заповед № 999/12.10.2022 г. на 

кмета на община Куклен за одобряване 

изменението на действащия ПУП-ПРЗ за 

посочените имоти. 

55.  

№ 578/15.09.2022 
Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

Актуализирана средносрочна 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.септември 

2022 г. и е заредена в платформата на 

Минстерство на финансите съгласно 

нормативните изисквания. 



56.  

№ 579/15.09.2022 
Актуализация на строителната програма и бюджета на община Куклен за 2022 

г., главния колектор 

Актуализацията е отразена в уточнения 

годишен план на бюджета и строителната 

програма на община Куклен. 

57.  

№ 580/21.09.2022 
Изразяване на съгласие за промяна характера на собствеността от публична в 

частна общинска, 40467.11.1612, Капсида 

Изготвен е АЧОС № 2325/23.11.2022 г. 

58.  

№ 581/21.09.2022 

Актуализация 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“. 

59.  

№ 582/21.09.2022 
Изразяване на съгласие за сключване на предварителен договор по повод 

промяна границите на поземлени имоти, 40467.11.424  40467.11.425, Капсида 

Сключен е Предварителен договор № 

142/11.10.2022 г. и окончателен Договор № 

161/18.11.2022 г. между Община Куклен и 

„Тракия икономическа зона“ ЕАД.  

60.  

№ 583/30.09.2022 
Приемане на отчет за изпълнение на бюджета, сметките за средства от ЕС и 

състоянието на общинския дълг на Община Куклен за 2021 година. 

Отчетът за изпълнение на бюджета, сметките 

за средства от ЕС и състоянието на общинския 

дълг на община Куклен за 2021 година е 

публикуван на страницата на общината през 

месец юни 2022 г., зареден е в 

информационната система за общините на 

Министерство на финансите и е представен на 

Сметна палата в указаните срокове. 

61.  

№ 584/30.09.2022 

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

заявление вх. № 5301/15.07.2022 г., приложените документи, Решение № КЗЗ-

10/28.06.2022 г., т.І.24 на МЗХГ - София, скица-предложение и техническо 

задание за ПИ с ИД № 63238.13.118 с НТП: Нива, местност „Св. Илия” по КККР 

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 24.10.2022 г. 

62.  
№ 585/30.09.2022 

Приемане на “Дългосрочна програма за насърчаване на използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива  на община Куклен 2022-2031 

г.“ 

Програмата е публикувана на интернет 

страницата на общината в раздел “Стратегии, 

планове и програми“, подраздел “Програма за 



насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива“   и е 

изпратена до Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие. 

63.  

№ 586/30.09.2022 
Удължаване срока на проект „Патронажна грижа+“ в община Куклен с нов 6-

месечен период след изтичането му на дата 03.10.2022 г. 

Подписано е Допълнително споразумение № 

2/2022 г. към Договор №BG05M9OP001-

6.002-0045-C01, с което проекта се удължава с 

нови 6 месеца до 04.04.2023 г. 

64.  
№ 587/30.09.2022 Актуализация на Бюджет 2022 г. на община Куклен. 

Компенсираните промени са отразени в 

уточнения годишен плана на бюджета за 2022 

г. към 30.09.2022 г. 

65.  

№ 588/30.09.2022 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 за условията 

и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст 

в общинските детски градини и училища на територията на община Куклен 

(Наредба № 29). 

Наредбата е изпратена е на РУО-Пловдив, на 

ДГ „Приятели“, СУ „Отец Паисий“ и на ДСП 

„Родопи“ гр. Пловдив. 

66.  

№ 589/30.09.2022 

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

заявление вх. № 5970/08.08.2022 г., приложените документи, Решение № 

техническо задание за ПИ с ИД № 87179.7.68 с НТП: Нива, местност „Кара 

мандра” 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 24.10.2022 г. 

67.  

№ 590/30.09.2022 Приемане на План за интегрирано развитие на община Куклен. 

Планът и решението за приемането му са 

публикувани на интернет страницата на 

община Куклен в раздел “Стратегии, планове 

и програми“, подраздел “Общински план за 

развитие на община Куклен“. 

68.  
№ 591/30.09.2022 

Актуализация 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“. 

69.  

№ 592/30.09.2022 Продажба на имот 1212 – частна общинска собственост, м. „Пущалото“ 

Издадена е заповед № 1071 от 02.11.2022 г. на 

кмета на общината за провеждане на тръжна 

процедура. Договор за продажба на имота не 

е сключен, поради липса на участници в 

процедурата. 



70.  

№ 593/30.09.2022 

Предоставянето на храна по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община 

Куклен”, като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси, и 

кандидатстване на Община Куклен с проект по операция BG05SFPR003-1.001 

„Топъл обяд“, по новата Програма за храни и основно материално подпомагане 

2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП 

ЕСФ+).  

Сключен договор № BG 05SFPR003-

1.001/2022 “Топъл обяд“ с АСП.  

71.  

№ 594/30.09.2022 

Кандидатстване с проектно предложение по процедура № BG06RDNP001-7.020 

- Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с 

цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020г. 

Документацията за кандидатстване с 

проектното предложение е в процес на 

подготовка. Ще бъде подадено за разглеждане 

в определения срок.  

72.  

№ 595/30.09.2022 

Кандидатстване с проектно предложение по процедура № BG06RDNP001-7.017 

– Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 

2020 г. 

Проектното предложение е подготвено и  

подадено в ИСУН за разглеждане на 

23.12.2022 г. 

73.  
№ 596/30.09.2022 Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен. 

Издадена е Заповед № 1019/19.10.2022 г. на 

кмета на Община Куклен и правоимащите 

лица са получили помощите си. 

74.  
№ 597/30.09.2022 

Осигуряване на средства на лице, претърпяло загуба на недвижимо имущество 

в резултат на пожар. 

Издадена е Заповед № 1020/19.10.2022 г. на 

кмета на Община Куклен и правоимащото 

лице е получило помощта си. 

75.  

№ 598/30.09.2022 

Кандидатстване с проект по програма „Патронажна мобилност за доставка на 

топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ към Министерството 

на труда и социалната политика. 

Проектът  е  изготвен и подаден за 

разглеждане от Фонд „Социална закрила“ към 

Министерството на труда и социалната 

политика. Същият е одобрен на 04.01.2023 г. 

76.  
№ 599/28.10.2022 

Изменение и допълнение 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“. 

77.  
№ 600/28.10.2022 

Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на Параграф 27 

от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 

Решението е изпратено до ОСЗ -Пловдив и до 

заявителите. 



допълнение на ЗСПЗЗ,  

63238.14.237, с проектна площ от 2 000 кв. м., местност „Св. Георги“ 

78.  

№ 601/28.10.2022 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, 21324.4.259, с. 

Добралък 

Предстои провеждането на търг с тайно 

наддаване на 07.02.2023 г. 

79.  
№ 602/28.10.2022 

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, 21324.4.260, с. 

Добралък 

Предстои провеждането на търг с тайно 

наддаване на 07.02.2023 г. 

80.  

№ 603/28.10.2022 

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

заявление вх. № 7937/11.10.2022 г., приложените документи, Решение № 9 

т.І.1/30.09.2022 г. на ОД „Земеделие“ - Пловдив, скица-предложение и 

техническо задание за ПИ с ИД № 40467.9.681, местност „Хайва чешма” 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 14.11.2022 г. 

81.  

№ 604/28.10.2022 

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

заявление вх. № 5163/12.07.2022 г., приложените документи, Решение № КЗЗ-

10/28.06.2022 г. на Министерството на земеделието, скица-предложение и 

техническо задание за ПИ с ИД № 40467.13.346, местност „Сеймен тарла” 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 14.11.2022 г. 

82.  

№ 605/28.10.2022 

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

заявление вх. № 1442/02.03.2022 г.  и вх. № 6950/13.09.2022 г., приложените 

документи, Решение № 8, т.I.18/25.08.2022 г. на МЗ ОД „Земеделие“ – Пловдив, 

скица-предложение и техническо задание за ПИ № 1005 с НТП: Нива, местност 

„Царина” по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ 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 14.11.2022 г. 

83.  

№ 606/28.10.2022 

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

заявление вх. № 7615/30.09.2022 г., приложените документи, скица-

предложение и техническо задание за ПИ № 22 /стар кадастрален № 16/ 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 14.11.2022 г. 



84.  

№ 607/28.10.2022 
Одобрение от общински съвет на начина за ползване на дървесина през 2022 г., 

в горски територии -  общинска собственост. 

Към настоящия момент не са проведени 

търгове за продажба на стояща дървесина на 

корен, предвид предстоящо преразглеждане 

на определените цени за продажба на 

дървесина на корен.  

85.  

№ 608/28.10.2022 
Отдаване под наем на част от недвижим имот –  частна общинска собственост 

за здравни нужди, кабинет № 16 

В изпълнение на решението на Общински 

съвет е изготвен Договор за наем с 

дружеството, представлявано от  д-р Инджева 

с № 174 от 07.12.2022 г., който към настоящия 

момент не е подписан от контрагента. С 

Писмо с изх. № 5069 от 23.12.2022 г. е 

отправена покана за подписване на договора и 

е определен срок за това. 

86.  

№ 609/28.10.2022 

Актуализация на строителната програма и бюджета на община Куклен за 2022 

г., Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ 

Актуализацията е отразена в уточнения 

годишен план на бюджета и строителната 

програма на община Куклен. 

87.  

№ 610/28.10.2022 
Приемане на дарение – изграден обект „Търговска зона на ул. „Славянска“ в гр. 

Куклен – два броя навеси, подпорна стена и благоустрояване“. 

Сключен е Договор за дарение № 166 от 

24.11.2022 г. 

88.  

№ 611/28.10.2022 Отпускане  на еднократни парични помощи на жители от община Куклен. 

Издадена е Заповед № 1103/14.11.2022 г. на 

кмета на община Куклен и помощите се 

получени от правоимащите лица. 

89.  

№ 612/28.10.2022 

Изменение на Решение № 370, взето на Редовно заседание на Общински съвет 

Куклен с Протокол № 34 от 01.10.2021 г., за 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. 

Провежда се обществена поръчка за 

закупуване на сметосъбиращ автомобил. 

90.  

№ 613/28.10.2022 

Определяне на предназначение на отчисленията и обезпеченията по по чл.60 и 

чл. 64 от ЗУО 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 

Компенсираните  промени са отразени в 

План-сметката за годишния размер на 

разходите за дейностите по сметосъбиране и 

сметоизвозване, обезвреждане на битовите 



териториите за обществено ползване 2022 г. отпадъци в депа и поддържане чистота на 

териториите за обществено ползване 2022 г. и 

в уточнения план на бюджета на община 

Куклен към 31.10.2022 г. 

91.  

№ 614/03.11.2022  

Актуализация на строителната програма и бюджета на община Куклен за 2022 

г., Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ 

Актуализацията е отразена в уточнения 

годишен план на бюджета и строителната 

програма на община Куклен. 

92.  

№ 615/25.11.2022 

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

заявление вх. № 5446/20.07.2022 г., приложените документи, Решение № 

9/30.09.2022 г., т.I.8 на МЗ ОД „Земеделие“ - Пловдив, скица-предложение и 

техническо задание за ПИ с ИД  № 18277.1.44 с НТП: Нива, местност „Калоянов 

връх” по КККР на с. Гълъбово, общ. 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 15.12.2022 г. 

93.  
№ 616/25.11.2022 Актуализация на Бюджет 2022 г. на община Куклен.  

Актуализацията е отразена в уточнения 

годишен план на бюджета.  

94.  

№ 617/25.11.2022 
Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет, сметките за 

средства от ЕС и сметките за чужди средства за към 30.09.2022 г.  

Отчетът за изпълнение на бюджета, сметките 

за средства от ЕС и сметките за чужди 

средства към 30.09.2022 година е публикуван 

на страницата на общината през месец 

октомври 2022 г., зареден е в 

информационната система за общините на 

Министерство на финансите и е представен на 

Сметна палата в указаните срокове. 

95.  

№ 618/25.11.2022 

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

заявление вх. № 8172/19.10.2022 г., приложените документи, Решение № КЗЗ-

17/11.10.2022 г. на Министерството на земеделието - София, скица-

предложение и техническо задание за поземлен имот с ИД 40467.11.578, 

местност „ Капсида” 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 22.12.2022 г. 

96.  
№ 619/25.11.2022 

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

заявление вх. № 5217/13.07.2022 г., 5217-1/21.09.2022 г. и 5217-2/08.11.2022 г., 

Решението е разгласено с  обявление на  

таблото за обяви в сградата на Община 



приложените документи, Решение № 8/25.08.2022 г., т. I.13 на МЗ ОД - Пловдив, 

скица-предложение и техническо задание за ПИ с ИД  № 18277.6.369 с НТП: 

Нива, ПИ с ИД № 18277.6.370 с НТП:Нива и ПИ с ИД № 18277.6.373 с НТП: 

Ливада,   местност „Гробът” по КККР на  с. Гълъбово, община Куклен, 

представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението 

съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

Куклен и е публикувано на сайта на Община 

Куклен  на 15.12.2022 г. 

97.  

№ 620/25.11.2022 

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

заявление вх. № 8469/28.10.2022 г., приложените документи, Решение № 9, т. 

I.9/30.09.2022 г. на МЗ ОД - Пловдив, скица-предложение и техническо задание 

за ПИ № 1133 с НТП: нива, местност „Бабина нива” по плана на 

новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ 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 15.12.2022 г. 

98.  

№ 621/25.11.2022 
Актуализация 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“. 

99.  

№ 622/25.11.2022 

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

заявление вх. № 8766/09.11.2022 г., приложените документи, Решение № 10, т. 

I.11/28.10.2022 г. на ОД „Земеделие“ - Пловдив, скица-предложение и 

техническо задание за ПИ с ИД № 40467.9.566,   местност „Прага дере” 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 22.12.2022 г. 

100.  

№ 623/25.11.2022 

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

заявление вх. № 8765/09.11.2022 г., приложените документи, Решение № 

10/28.10.2022 г. на ОД “Земеделие“- Пловдив, скица-предложение и техническо 

задание за поземлен имот № 40.612 по плана на новообразуваните имоти за 

територията по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр.Куклен, местност „Вриш и Терасите”, 

общ. 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 22.12.2022 г. 

101.  

№ 624/25.11.2022 

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

заявление вх. № 8050/14.10.2022 г., приложените документи, Решение № 

9/30.09.2022 г. на Областна Дирекция „Земеделие“- гр. Пловдив, скица-

предложение и техническо задание за поземлен имот с ИД  40467.8.301, 

местност „Кавака” по КК на  гр. Куклен, община Куклен, представляващ 

Решението е разгласено с  обявление на  

таблото за обяви в сградата на Община 

Куклен и е публикувано на сайта на Община 

Куклен  на 22.12.2022 г. 



земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно 

изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.  

102.  

№ 625/25.11.2022 

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

заявление вх. № 8741/08.11.2022 г., приложените документи, Решение № 

10/28.10.2022 г. на Областна Дирекция „Земеделие“- гр. Пловдив, скица-

предложение и техническо задание за поземлен имот с ИД  40467.9.288, 

местност „Пранга дере” по 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 23.12.2022 г. 

103.  

№ 626/25.11.2022 

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

заявление вх. № 8694/07.11.2022 г., приложените документи, Решение № 

10/28.10.2022 г. на ОД „Земеделие“ – Пловдив, скица-предложение и 

техническо задание за поземлен имот с ИД 40467.9.39, местност „Падина” по 

Кадастралната карта на гр. Куклен, общ. 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 23.12.2022 г. 

104.  

№ 627/25.11.2022 

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

заявление вх. № 8695/07.11.2022 г., приложените документи, Решение № 

10/28.10.2022 г. на ОД „Земеделие“ – Пловдив, скица-предложение и 

техническо задание за поземлен имот № 42.542, местност „Вриш и Терасите”, 

общ. 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 22.12.2022 г. 

105.  

№ 628/25.11.2022 

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

4223/10.06.2022 г.  за вземане  на решение за одобряване на Подробен 

устройствен план-Парцеларен план за обект: „Уличен водопровод в ПИ 

18277.2.281 за захранване на УПИ I-13, 14 жил. застр. /ПИ с ИД 18277.2.1009/, 

местност „Св. Влас“, землище с. Гълъбово, община Куклен“. 

Решението е публикувано на сайта на 

Община Куклен на 15.12.2022 г. 

Обнародвано в Държавен вестник на 

23.12.2022 г. - бр. 102, стр. 178. 

106.  

№ 629/25.11.2022 

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

6647/01.09.2022 г. от КЦМ АД, за вземане на решение за одобряване на 

Подробен устройствен план-Парцеларен план за обект: „Реконструкция на 

съществуващ водопровод за захранване на „КЦМ”- АД от вододайна зона 

„Говедарника“ при км 0+200 по общински път за гр. Куклен“, община Куклен“. 

Решението е публикувано на сайта на 

Община Куклен на 15.12.2022 г. 

Обнародвано в Държавен вестник на 

23.12.2022 г. - бр. 102, стр. 178. 



107.  

№ 630/25.11.2022 Продажба на имот – частна общинска собственост, ПИ № 41.399 

Решението е върнато за преразглеждане от 

Областна администрация. Отменено е с 

Решение № 636/14.12.2022 г. на ОБС Куклен. 

108.  

№ 631/25.11.2022 Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен. 

Издадена е заповед № 1249/13.12.2022 г. на 

кмета на община Куклен. Помощите са 

получени от правоимащите лица. 

109.  
№ 632/25.11.2022 

Удостояване на д-р Румяна Горева със званието “Почетен гражданин на 

Община Куклен”. 

Общинска администрация е запозната с 

решението. 

110.  
№ 633/25.11.2022 

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, 

18277.6.218,  с. Гълъбово 

Предстои провеждането на търг с тайно 

наддаване на 07.02.2023 г. 

111.  

№ 634/25.11.2022 

Прекратяване на съсобственост между Община Куклен и „Тракия 

икономическа зона“ ЕАД върху недвижим имот с идентификатор 

40467.11.1640, местност „Капсида”, гр. Куклен. 

Сключен е Договор № 182/14.12.2022 г. 

между Община Куклен и „Тракия 

икономическа зона“ ЕАД. 

112.  

№ 635/14.12.2022 

Даване на предварително   съгласие  за  утвърждаване на трасе  за изграждането 

на обект: НОВ ПЪТ КЦМ С ПРИБЛИЗИТЕЛНА ДЪЛЖИНА 700м., засягащ ПИ 

с идентификатори: 40467.11.639; 40467.11.499; 40467.11.447; 40467.11.394; 

40467.11.386;  40467.11.382; 40467.11.384, землището на гр. Куклен, Община 

Куклен, Област Пловдив. 

Решението е публикувано на сайта на Община 

Куклен на 09.01.2023 г. Предоставено е в 

Областна дирекция „Земеделие“ Пловдив и са 

получени актове за категоризация на имотите, 

общинска собственост. Предоставено е на 

КЦМ за последващи действия. 

113.  
№ 636/14.12.2022 

Отмяна на Решение № 630, взето на Редовно заседание с Протокол № 57 от 

25.11.2022 г. на  ОбС Куклен. 

Решението е отменено и не подлежи на 

изпълнение. 

114.  
№ 637/14.12.2022 Продажба на имот № 41.399, местност „Вриш“– частна общинска собственост 

Предстои провеждането на търг с тайно 

наддаване на 07.02.2023 г. 

115.  

№ 638/20.12.2022 
Актуализация на строителната програма и бюджета на община Куклен за 2022 

г. 

Актуализацията е отразена в уточнения 

годишен план на бюджета и строителната 

програма на община Куклен. 

116.  

№ 639/23.12.2022 
Изразяване на съгласие за придобиване собственост на движими вещи 

предоставени от Министерство на отбраната на Република България. 

Движимите вещи са приети с Приемо-

предавателни протоколи на 09.01 и на 

12.01.2023 г. от Регионални складови бази 

Пловдив и Казанлък. 



117.  

№ 640/23.12.2022 

Приемане на „Програма за опазване на околната среда на община Куклен за 

периода 2021 – 2025 г.“ в изпълнение на чл. 79, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване 

на околната среда /ЗООС/. 

Програмата е публикувана на интернет 

страницата на община Куклен в раздел 

“Стратегии, планове и програми“, подраздел 

“Програма за опазване на околната среда на 

община Куклен“. 

118.  
№ 641/23.12.2022 

План за провеждане на редовни сесии на Общински съвет Куклен, заседания на 

постоянните комисии и приемане на проекти за решения.  

Общинска администрация е запозната с 

решението. 

119.  

№ 642/23.12.2022 

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

4313/14.06.2022 г. и № 4313-1/19.07.2022 г. от Ремзи Мехмед Бошнак, гр. 

Куклен, ул. „Снежанка“ № 2 за вземане на решение за одобряване на Подробен 

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

захранване на ПИ 40467.17.154, местност „Исака“, община Куклен“. 

Решението е публикувано на сайта на Община 

Куклен  на 16.01.2023 г., предстои 

обнародването му в Държавен вестник. 

120.  
№ 643/23.12.2022 

Актуализация 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“. 

121.  
№ 644/23.12.2022 Застраховане на имоти – частна общинска собственост. 

Застрахователната полица ще се сключи през 

м. 02.2023 г., след изтичане на предходната.  

122.  

№ 645/23.12.2022 

Съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 

– „Укрепване на общинския капацитет” по Програма “Развитие на човешките 

ресурси” 2021-2027. 

Проектното предложение е подадено за 

разглеждане на 13.01.2023 г. 

123.  

№ 646/23.12.2022 

Съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 

„ГРИЖА В ДОМА“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. 

Проектното предложение е в процес на 

подготовка, като ще бъде подадено за 

разглеждане до 31.01.2023 г. 

124.  

№ 647/23.12.2022 
Прекратяване на съсобственост между Община Куклен и лицата С. Г., И.  Г., С. 

К., Р. Г. и К. Г. върху УПИ XXIV – 1654, кв. 90в, гр. Куклен. 

Издадена е заповед № 18/13.01.2023 г. на 

кмета на община Куклен. Предстои 

сключване на договор, в едномесечен срок от 

получаването й. 

125.  

№ 648/23.12.2022 

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

заявление вх. № 8686/07.11.2022г., приложените документи, Решение № 

11/25.11.2022 г., т.І.11 на МЗ ОД „Земеделие” - Пловдив, скица-предложение и 

техническо задание за ПИ с ИД № 18277.2.414 с НТП: Друг вид нива, местност 

„Аргирова чешма” по КККР на с. Гълъбово, община Куклен, представляващ 

земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно 

Решението е разгласено с  обявление на  

таблото за обяви в сградата на Община 

Куклен и е публикувано на сайта на Община 

Куклен  на 16.01.2023 г. 



изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

126.  

№ 649/23.12.2022 

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

заявление с вх. № 8987/16.11.2022 г., приложените документи, Решение № 10, 

т.І.3/28.10.2022 г. на МЗ ОД „Земеделие” - Пловдив, скица-предложение и 

техническо задание за поземлен имот № 519 с НТП: Нива, местност „Аршов 

кайнак” по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ 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 16.01.2023 г. 

127.  

№ 650/23.12.2022 

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

заявление с вх. № 5464-1/21.03.2022 г., приложените документи, Решение № 

КЗЗ-10, т.І.22/28.06.2022 г. на МЗХ, скица-предложение и техническо задание 

за поземлен имот  № 160030 с НТП: Нива, местност „Кушла” по плана 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 16.01.2023 г. 

128.  

№ 651/23.12.2022 

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

заявление с вх. № 8880/11.11.2022 г., приложените документи, Решение № КЗЗ-

19/09.11.2022 г. на МЗ – гр. София, скица-предложение и техническо задание за 

поземлени имоти с ИД № 40467.2.28 и № 40467.2.30, местност „Хайва чешма” 

по 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 16.01.2023 г. 

129.  

№ 652/23.12.2022 

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 и Застрояване /ПУП-ПРЗ/ съгласно Скица-предложение за 

изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-220, ветеринарна лечебница от кв. 36 по 

регулационния план на гр. Куклен, област Пловдивска, одобрен с Решение № 

439/25.02.2022 г. на ОбС Куклен, община Куклен във връзка с промяна 

предназначението за образователни и социални дейности.  

Решението е в процес на изпълнение. 

130.  

№ 653/23.12.2022 Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен.  

Издадена е заповед № 17/13.01.2023 г. на 

кмета на община Куклен и помощите се 

предоставят на правоимащите лица. 



131.  

№ 654/23.12.2022 

Продажба на ПИ 228, част от УПИ XIV – жилищно застрояване и обществено 

обслужващи дейности, кв. 2 по регулационния план на с. Добралък, обл. 

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

517/2010 г. на кмета на Община Куклен и Заповед № 846/2022 г. на кмета на 

Община Куклен, ведно с намиращите се в него сгради.  

Предстои провеждането на търг с тайно 

наддаване на 07.02.2023 г. 

132.  
№ 655/23.12.2022 Приемане на дарение – движима вещ /улична метачна машина/ Решението е в процес на изпълнение. 

133.  
№ 656/23.12.2022 

Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за 

определяне размера и администриране на местните данъци в Община Куклен.  

Наредбата е публикувана на страницата на 

община Куклен и се прилага. 

134.  
№ 657/23.12.2022 

Предоставяне в полза на ЦСМП – Куклен на безвъзмездно право на ползване 

на медицински апарат.  
Решението е в процес на изпълнение. 

135.  
№ 658/23.12.2022 

Приемане на извършени през 2022 г. от „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив инвестиции 

във ВиК инфраструктура и предаване управлението им на АВиК.  
Решението е в процес на изпълнение. 

136.  

№ 659/23.12.2022 

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 2023 г. 

Данъчно задължените лица се облагат с 

определения размер на  таксата за битови 

отпадъци. Гласуваните приходи и разходи ще 

бъдат разчетени по бюджета на община 

Куклен за 2023 г. 

 

Кмет: 

Мария Белчева 

Съгласувал: 

Мариана Ганева – секретар на община Куклен 

Изготвили: 

Марий Гаджев – директор на дирекция 

Мария Ковачева – директор на дирекция 

Илия Димов – началник на отдел 

Азизе Хаджиянева – началник на отдел 


