ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 542
Взето на Редовно заседание с Протокол № 49 от 22.12.2017г.
ОТНОСНО: 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 № 010223 в местността „Михов орех“, в землището
гр. Куклен, община Куклен за „Производствена и складова дейност“.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 124а от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, предвид
изложените в предложение с вх. № 935/22.12.2017 год. на Кмета на община Куклен
фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ:
1.Общински съвет Куклен дава разрешение за изработване на Подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна
предназначението на земеделска земя на поземлен имот № 010223 в местността
„Михов орех“, в землището гр. Куклен, община Куклен за „Производствена и складова
дейност“.
2. Одобрява техническо задание по чл. 125 от ЗУТ.
3. Възлага на Кмета на Община Куклен, решението на Общински съвет, да се
разгласи с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата
на общината и да се публикува на интернет страницата на общината и в един
местен вестник, съгласно изискванията на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 11
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 543
Взето на Редовно заседание с Протокол № 49 от 22.12.2017г.
ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на
земеделска земя за „Жилищно застрояване“ на поземлен имот № 016071, местност
„Кайнаклъка“, землище гр. Куклен, община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 124а от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, предвид
изложените в предложение с вх. № 879/30.11.2017 год. на Кмета на община Куклен
фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ:
1.Общински съвет Куклен дава разрешение за изработване на Подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна
предназначението на земеделска земя за „Жилищно застрояване“ на поземлен имот №
016071, местност „Кайнаклъка“, землище гр. Куклен, община Куклен.
2. Одобрява техническо задание съгласно изискванията на ЗУТ.
3. Възлага на Кмета на Община Куклен, решението на Общински съвет, да се
разгласи с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата
на общината и да се публикува на интернет страницата на общината и в един
местен вестник, съгласно изискванията на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 11
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 544
Взето на Редовно заседание с Протокол № 49 от 22.12.2017г.
ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от
Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. №
905/8.12.2017 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ:
1.Общински съвет Куклен приема списък на имоти – частна общинска
собственост, които подлежат на задължително застраховане за 2018 година,
неразделна част от настоящото решение.
2. Възлага на Кмета на Община Куклен да застрахова имотите от списъка по
точка от 1 от настоящото решение.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 11
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 545
Взето на Редовно заседание с Протокол № 49 от 22.12.2017г.
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 536, взето с протокол № 47 от 24.11.2017г.
на ОбС Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 45, ал. 9, във връзка с ал. 7 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 2, предвид
изложените в предложение с вх. № 906/8.12.2017 год. на Кмета на община Куклен
фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ:
1.Общински съвет Куклен отменя свое решение № 536, взето с протокол № 47
от 24.11.2017г.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 11
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 546
Взето на Редовно заседание с Протокол № 49 от 22.12.2017г.
ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма
разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г.

за

управление

и

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9,
изречение второ от ЗОС, предвид изложените в предложение с вх. № 920/14.12.2017
год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ:
1. Общински съвет Куклен актуализира годишна Програма за управление и
разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г., приета с Решение № 333,
взето на Редовно заседание с Протокол № 29 от 27.01.2017 г. на Общински съвет
Куклен, като включва в нея следните имоти:
1.1. В приложение № 1, т. I Програма за управление и разпореждане с
имоти, общинска собственост – част гр. Куклен, ПИ № 41.761 – частна общинска
собственост, в местност ”Терасите и Вриш” по плана на новообразуваните имоти в
територията на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр. Куклен, община Куклен, с площ от 1095
кв.м., с НТП – нива, при граници и съседи: Север – ПИ № 41.337 – нива на
Александър Янков Христозов; на Изток – ПИ № 41.780 – за селскостопански, горски,
ведомствен път на община Куклен; на Югозапад – ПИ № 41.782 – за селскостопански,
горски, ведомствен път на община Куклен; на Запад – ПИ № 41.771 – за
селскостопански, горски, ведомствен път на община Куклен, с акт за частна общинска
собственост № 1193 от 12.07.2012 г. Пазарната стойност на имота е в размер на 13
140 лв. (тринадесет хиляди сто и четиридесет лева).
2.Общински съвет Куклен приема приходите, получени от продажбата на
допълнително включеният в приватизационната програма имот да бъдат използвани
за обект:
Закупуване, доставка и монтаж на видеокамери за денонощно наблюдение
на населените места в община Куклен
Увеличава § 40 в приходната част на бюджета - постъпления от продажба
с - 13 140 лв. (тринадесет хиляди сто и четиридесет лева)
Било – 383 777 лв.
Става – 396 917 лв.

Дейност 122
Увеличава § 52*03 - Закупуване, доставка и монтаж на видеокамери за
денонощно наблюдение на населените места в община Куклен
Било – 10 000 лв.
Става – 23 140 лв.
3. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Общината да обнародва
актуализираната годишна Програма по съответния ред.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 11
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 547
Взето на Редовно заседание с Протокол № 49 от 22.12.2017г.
ОТНОСНО: 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 № 011412, местност „Бунар Йолу“, в землището на
гр. Куклен, община Куклен за „Складова дейност и търговска дейност“.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 124а от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, предвид
изложените в предложение с вх. № 921/14.12.2017 год. на Кмета на община Куклен
фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ:
1.Общински съвет Куклен дава разрешение за изработване на Подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна
предназначението на земеделска земя на поземлен имот № 011412, местност „Бунар
Йолу“, в землището на гр. Куклен, община Куклен за „Складова дейност и търговска
дейност“.
2. Одобрява техническо задание по чл. 125 от ЗУТ.
3. Възлага на Кмета на Община Куклен, решението на Общински съвет, да се
разгласи с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата
на общината и да се публикува на интернет страницата на общината и в един
местен вестник, съгласно изискванията на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 11
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 548
Взето на Редовно заседание с Протокол № 49 от 22.12.2017г.
ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на
земеделска земя за „Обществено обслужващи дейности и жилищно застрояване“ на
поземлен имот № 006222, местност „Юрукалан/хижа Здравец“, землище с. Гълъбово,
община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 124а от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, предвид
изложените в предложение с вх. № 922/14.12.2017 год. на Кмета на община Куклен
фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ:
1.Общински съвет Куклен дава разрешение за изработване на Подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна
предназначението на земеделска земя за „Обществено обслужващи дейности и
жилищно застрояване“ на поземлен имот № 006222, местност „Юрукалан/хижа
Здравец“, землище с. Гълъбово, община Куклен.
2. Одобрява техническо задание съгласно изискванията на ЗУТ.
3. Възлага на Кмета на Община Куклен, решението на Общински съвет, да се
разгласи с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата
на общината и да се публикува на интернет страницата на общината и в един
местен вестник, съгласно изискванията на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 11
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 549
Взето на Редовно заседание с Протокол № 49 от 22.12.2017г.
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 41.761 – частна общинска собственост
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46,
ал.1 във връзка с чл.45 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Куклен , предвид изложените в предложение с вх. №
923/14.12.2017 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ:
1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг
с тайно наддаване на ПИ № 41.761 – частна общинска собственост, в местност ” Терасите и
Вриш” по плана на новообразуваните имоти в територията на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр.
Куклен, община Куклен, с площ от 1095 кв.м., с НТП – нива, при граници и съседи: Север –
ПИ № 41.337 – нива на Александър Янков Христозов; на Изток – ПИ № 41.780 – за
селскостопански, горски, ведомствен път на община Куклен; на Югозапад – ПИ № 41.782 – за
селскостопански, горски, ведомствен път на община Куклен; на Запад – ПИ № 41.771 – за
селскостопански, горски, ведомствен път на община Куклен, с акт за частна общинска
собственост № 1193 от 12.07.2012 г.
2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 13140лв.
(тринадесет хиляди сто и четиридесет лева).
3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна цена от 12 лв./кв.м. (дванадесет
лева на квадратен метър), въз основа на приетата актуална пазарна оценка.
4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на кмета на общината.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 12

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 11
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 550
Взето на Редовно заседание с Протокол № 49 от 22.12.2017г.
ОТНОСНО: Отпускане
Куклен.

на еднократни парични помощи на жители от община

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Ердуан Мехмед – Председател на ПК по здравеопазване,
образование, култура, социална политика, младежта и спорта.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5 от Правилника за отпускане
на еднократни финансови помощи на жители на община Куклен, чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс, предвид изложените в предложение с вх. №
925/15.12.2017 год. на Председателя на ПК фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1.Общински съвет Куклен дава съгласие за отпускане на еднократни парични помощи,
съгласно Правилника за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на община
Куклен, на основание долупосочените разпоредби от същия както следва:
1.1. Себиля Фаик Шабан от гр. Куклен, ул. „Тракия” № 25 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.2. Радостин Чавдаров Близнаков от гр. Куклен, ул. „Паисий Хилендарски” № 24А – 200 лв.
съгласно чл. 5, т. 6
1.3. Румен Богданов Бончев от гр. Куклен, ул. „Божаница“ № 6 – 150 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.4. Хатидже Шериф Караали от гр. Куклен, ул. „Бузлуджа“ № 27 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
2. Средствата да се осигурят от § 42*14 „Обезщетения и помощи по решение на
Общинския съвет”.
3. Общински съвет Куклен допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
4. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Община Куклен изпълнението на
решението.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 12

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 12
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 551
Взето на Редовно заседание с Протокол № 49 от 22.12.2017г.
ОТНОСНО: 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 2018 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, буква „а”, чл. 66, ал. 1, чл. 69, ал. 1
и чл. 71 от Закона за местните данъци и такси, чл. 2, ал. 5 и чл. 10, ал. 6 от Наредба № 10 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Куклен ,
предвид изложените в предложение с вх. № 926/15.12.2017 год. на Кмета на община Куклен
фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ:
1. Одобрява план - сметка, съгласно приложение № 2, за необходимите разходи за:
а/осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери,
кофи и други;
б/събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
в/проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депа за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждането им, включително отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците
г/ почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии
от населените места, предназначени за обществено ползване.
2. Определя такса за битови отпадъци за 2018 г., както следва:
2.1. Според количеството на битовите отпадъци – в левове на 1 брой заявен
от ползвателите съд по договаряне, след заявка – на база разходите за
предоставяне на съд , транспорт и депониране, съгласно Приложение № 1.1.;
2.2. Пропорционално – в левове на хиляда (в промили) на база данъчната
оценка на недвижимите имоти, чиито собственици или ползватели са физически лица, или
на база отчетна стойност на недвижимите имоти, чиито собственици или ползватели са
юридически лица, когато не може да се установи броя използвани съдове, съгласно
приложение № 1.2 и приложение № 1.3;
3. Пропорционално в левове на хиляда(в промили) на база отчетната стойност или
данъчната оценка на недвижимите имоти, чиито собственици или ползватели са юридически
лица, разпределени в няколко основни групи според размера на отчетната им
стойност/данъчната оценка, както следва:
I-ва група: отчетна стойност/данъчна оценка от 400 000 лв. до 1 000 000 лв. вкл. –
промил 14,8;
II-ра група: отчетна стойност/данъчна оценка от 1 000 000 лв. до 3 000 000 вкл. –

промил 3,8;
III-та група: отчетна стойност/данъчна оценка от 3 000 000 лв. до 8 000 000 вкл. –
промил 3.3;
IV-та група: отчетна стойност/данъчна оценка от 8 000 000 лв. до 20 000 000 вкл. –
промил 2,3;
V-та група: отчетна стойност/данъчна оценка над 20 000 000 лв. вкл. – промил 1,0;
VI-та група: Бюджетни организации на държавна издръжка със социална насоченост –
промил 1,0;
съгл. Приложение №1.4.
4. Приема, да не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване и такса за
депо по смисъла на чл. 71 от ЗМДТ за имотите, собствени на или ползвани от
юридически или физически лица, на които тези услуги не се предоставят, посочени в
приложение № 1.5.
5. Приема, да се събира ТБО за имотите, чиито собственици или ползватели са
юридически или физически лица, съгласно приложение № 1.6;
6.1. Тъй като съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗМДТ - таксата се заплаща по ред,
определен от Общинския съвет, заплащането на таксата за битови отпадъци за 2018 г. в
Община Куклен, да става по реда на чл. 28, ал. 1 ЗМДТ:
а/ първа вноска – до 30 юни 2018 г.;
б/ втора вноска – до 31 октомври 2018 г.
6.2. На предплатилите пълния (годишен) размер на таксата в срока от 01 март
до 30 април 2018 г. се прави отстъпка от 5 на сто.
6.3. Съгласно разпоредбата на § 21. (1) от Преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ, органите на данъчната администрация да
изчисляват и съобщават на лицата по чл. 64 от ЗМДТ, за дължимите от тях такси за битови
отпадъци и за сроковете за плащане, заедно със съобщенията за данъка върху недвижимите
имоти.
7. Кметът на Общината да осигури включване в общинския бюджет за 2018 г. на
приход и на разход, съгласно определените в план-сметката средства, както и да организира
изпълнението на настоящото решение.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 12

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 12
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 552
Взето на Редовно заседание с Протокол № 49 от 22.12.2017г.
ОТНОСНО: Определяне на член от община Куклен в комисия за изготвяне на
областна здравна карта.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 2 и ал. 3 от
ЗЛЗ, предвид изложените в предложение с вх. № 929/19.12.2017 год. на Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ:
1. Общински съвет Куклен избира за член от община Куклен в комисия за
изготвяне на областна здравна карта – Христо Божинов – Заместник – Кмет на община
Куклен.
2. Упълномощава Кмета на община Куклен да изпълни настоящото решение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 553
Взето на Редовно заседание с Протокол № 49 от 22.12.2017г.
ОТНОСНО: Постъпило искане от Владимир Димитров Димов – Кметски
наместник на с.Добралък за безвъзмездно предоставяне на гориво от община Куклен
за изпълнение на служебните му задължения.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, предвид изложените в предложение
с вх. № 878/30.11.2017 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ:
1.Общински съвет Куклен дава съгласие Община Куклен да предоставя
безвъзмездно гориво за ползване на личните автомобили на кметските наместници и
кметове на кметства към Община Куклен за служебни нужди. Горивото да се отчита
ежемесечно с пътни листове. Определя месечен лимит за зареждане на гориво, както
следва:
1.1. Кметски наместник с. Добралък – 40 литра, в срок до 31.12.2018г.;
1.2. Кметски наместник с. Яврово – 30 литра, в срок до 31.12.2018г.;
1.3. Кметски наместник с. Цар Калоян – 20 литра, в срок до 31.12.2018г.;
1.4. Кмет на кметсво с. Гълъбово – 20 литра, в срок до 31.12.2018г.;
1.5. Кмет на кметсво с. Руен – 20 литра, в срок до 31.12.2018г.;
Поддръжката на автомобилите ще е за сметка на собствениците им.
2. Възлага на Кмета на Общината изпълнение на настоящото решение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

