ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 567
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 83, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 5 и т. 6 от
ЗМСМА, предвид изложените в предложение с вх. № 38/22.02.2018 год. на Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 83, ал. 1 и ал.
2 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет Куклен одобрява Средносрочна бюджетна прогноза за периода
2019 – 2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности
на община Куклен, съгласно Приложение № 8 „Прогноза за периода 2019 – 2021г. На
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“, Прогноза на
показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2019 –
2021г., прогноза за общинския дълг (вкл. И намеренията за поемане на нов дълг) и на
разходите за лихви по него за периода 2019 – 2021г., справка за ефекта от увеличението
на минималната работна заплата за периода 2009 – 2021г. за делегирани от държавата
дейности, финансирани чрез бюджетите на общините, Справка за приходите от
концесии по бюджета на общината за периода 2019 – 2021г.
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
№ 568
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: Предоставяне на средства за гориво на Първо РУ при ОД на МВР
– Пловдив за изпълнение на служебните задължения по опазване на обществения ред
на органите на Националната полиция.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов – Зам. Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 43, ал. 5 от Наредба № 5 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община
Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 39/01.03.2018 год. на Зам. Кмета
на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие да бъдат предоставени безвъзмездно
средства за гориво за МПС на обща стойност 5 000 лв. за изпълнение на служебните
задължения на служителите към Първо РУ при ОД на МВР – Пловдив, която сума да се
предостави като трансфер за календарната 2018 година.
2. Възлага на Кмета на община Куклен да сключи договор с Областна дирекция
на Министерство на вътрешните работи – Пловдив съгласно т. 1 от 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
№ 569
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 40.132 – 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. № 25/13.02.2018 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 № 40.132 – частна общинска собственост, в местност ”Терасите” по
плана на новообразуваните имоти в територията на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр. Куклен, община
Куклен, с площ от 539 кв.м., при граници и съседи: Север – ПИ № 40.111 – нива на Любомир
Кирилов Стоянов и др., ПИ № 40.112 – нива на н-ци на Иван Илиев Исаков; Югоизток – ПИ №
40.131 – нива на Румяна Славчева Маркова; Югозапад – ПИ № 40.747 – полски път на община
Куклен; Северозапад – ПИ № 40.133 – нива на Димитър Атанасов Димитров и др., с акт за
частна общинска собственост № 1031 от 13.07.2011 г.
В югозападната част на имота съществува полуразрушена дървена барака със
застроена площ от 8 кв.м. Постройката е изградена от лице, което няма статут на легален
ползувател по смисъла на §4 и следващи от ПЗР на ЗСПЗЗ, не е законнопостроена и не е в
режим на търпимост, поради което подлежи на събаряне.
2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 6 468лв.
(шест хиляди четиристотин шестдесет и осем 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”

- 12
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 570
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: Продажба на имот – 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. № 27/13.02.2018 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 УПИ ІІ – общ., кв. 20 по регулационния план на с. Добралък,
община Куклен, с площ от 400 кв.м., при граници и съседи: Север – УПИ ІІІ – 213; на
Изток – УПИ ІV – 214; на Юг – улица и на Запад – УПИ І - общ., с акт за частна
общинска собственост № 1733 от 12.12.2017 г.
2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 6 400
лв. (шест хиляди и четиристотин лева) без ДДС.
3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна цена от 16 лв./кв.м.
(шестнадесет лева на квадратен метър) без ДДС, 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”

- 12
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 571
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: Приемане на правилник за изменение и допълнение на „Правилник за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация”.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Пламен Гошев – Председател ОбС Куклен
На основание чл. 21, ал. 3, във връзка с чл. 21, ал. 2, т. 23 ЗМСМА, при спазване на
изискванията на чл. 19, чл. 20, чл. 26 ЗНА и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 АПК, предвид изложените в
предложение с вх. № 13/22.01.2018 год. на Председателя на ОбС Куклен фактически
основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
I. Приема Правилник за изменение и допълнение на „Правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация”, както следва:
§ 1 В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 изразът „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси“ се заменя с „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество“
2. Ал. 4 се изменя изцяло:
„(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията, нов избор се произвежда по
реда на предходния член.“
§ 2 Чл. 11, ал. 1, т. 9 се изменя изцяло:
„9. Дава предложение до Кмета на общината за разходите за издръжка на
Общинския съвет, които ще бъдат нужни за издръжката му през следващата бюджетна
година и предлага начина на разходването им;“
§ 3 В чл. 32, ал. 2 изр. последно се заличава.
II. Настоящият правилник влиза в сила от датата на влизане в сила на Решението за
приемането му.
III. Възлага на Кмета на Община Куклен, изпълнението на това 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
№ 572
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет
Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Пламен Гошев – Председател ОбС Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, предвид
изложените в предложение с вх. № 15/13.02.2018 год. на Председателя на ОбС Куклен
фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен попълва състава на Постоянна комисия Законност,
обществен ред, сигурност, транспорт и безопасност на движението като на мястото на
Общинския съветник Димитър Кръстев Сотиров, избира Стефан Манолов Куцинов.
2. В състава на Постоянна комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ, на мястото
на Общинския съветник Димитър Кръстев Сотиров, избира Стефан Манолов
Куцинов.
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
№ 573
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен
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. № 16/13.02.2018 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 Айнур Хасан Юсеин от гр. Куклен, ул. „Сирма войвода” № 9 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.2. Кериме Реджебова Рамаданова от гр. Куклен, ул. „Здравец” № 10 – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.3. Рафет Али Сафи от гр. Куклен, ул. „Божаница” № 33 – 250 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.4. Деница Веселинова Кметова - Мехмед от гр. Куклен, ул. „Върбица“ № 5 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.5. Мария Стефанова Шанкова от гр. Куклен, ул. „Тракия“ № 26 - 150 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.6. Георги Паисиев Плеснев от гр. Куклен, ул. „Демокрация“ № 17 – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.7. Абдурахим Мюмюнов Алиев от гр. Куклен, ул. „Дружба“ № 16 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.8. Наим Халилов Касимов от гр. Куклен, ул. „Стръмна“ № 5 – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.9. Исус Радков Атанасов от гр. Куклен, ул. „Божаница“ № 40 – 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
№ 574
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план –
план за регулаця и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска
земя на поземлен имот № 010192 в местността „Михов орех“, в землището на гр. Куклен,
община Куклен за „Склад за земеделска техника и продукция“
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. № 17/13.02.2018 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 регулаця и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска
земя на поземлен имот № 010192 в местността „Михов орех“, в землището на гр. Куклен,
община Куклен.
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:

- 12

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 12
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 575
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: 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.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона
за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, предвид изложените в предложение с вх. № 18/13.02.2018 год. на Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се предостави част в размер на
1.900 дка от имот № 014141, целия с площ от 20.072 дка, с НТП „пасище, мера” в м.
”Св.Георги”, землище с. Руен, за настаняване на наследници на Георги Аргиров
Иванов при изпълнение на Решение № 24167/18.10.1992 г. на ПК ”Родопи”, съгласно
приложена схема.
2. 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
№ 576
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: 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.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона
за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, предвид изложените в предложение с вх. № 19/13.02.2018 год. на Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се предостави част в размер на
3.030дка от имот № 014141, целия с площ от 20.072 дка, с НТП „пасище, мера” в м.
”Св. Георги”, землище с. Руен, за настаняване на наследници на Атанас Василев
Шопов при изпълнение на Решение № 24132/18.10.1992 г. на ПК ”Родопи”, съгласно
приложена схема.
2. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на Кмета на
общината.
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
№ 577
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен
план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на
земеделска земя за „Вилно застрояване” на ПИ 40.633 и ПИ 40.174, местност „Вриш и
Терасите” по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище гр. Куклен, община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл.124а от ЗУТ и чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, предвид изложените
в предложение с вх. № 20/13.02.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически
основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план-план за
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя
за „Вилно застрояване”, на ПИ 40.633 и ПИ 40.174 в местността „Вриш и Терасите”
по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землище на гр. Куклен, община Куклен.
2. Одобрявам 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 определеното за това място 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:

- 12

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 12
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 578
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен
план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот № 022249 с
начин на трайно ползване - друг жилищен терен, местност „Бяла черква”, землище с.
Добралък, община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл.124а от ЗУТ и чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, предвид изложените
в предложение с вх. № 21/13.02.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически
основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план-план за
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, за поземлен имот № 022249 с начин на трайно
ползване - друг жилищен терен в местността „Бяла черква”, масив 022 в землището на
с. Добралък, община Куклен с цел обособяване на УПИ за „Жилищно строителство”.
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 определеното за това място 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:

- 12

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 12
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 579
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: Определяне на мерите, пасищата и ливадите от общинския
поземлен фонд за общо и индивидуално ползване.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1, чл. 37и, ал. 3 и чл. 37о
от ЗСПЗЗ, предвид изложените в предложение с вх. № 23/13.02.2018 год. на Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен определя пасищата, мерите и ливадите от общинския
поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, съгласно Приложение № 1,
представляващо неразделна част от настоящото решение.
2. Приема правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на
територията на Община Куклен, съгласно Приложение № 2, представляващо
неразделна част от настоящето решение.
3. Мерите, пасищата и ливадите за общо ползване се ползват безвъзмездно от
земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.
4. Определя годишна наемна цена за пасища, мери, които се отдават за
индивидуално ползване, в размер на 7.50 лв. (седем лева и петдесет стотинки) на дка и
на ливади в размер на 7.00 (седем лева), съгласно становище за пазарната наемна
стойност на пасище, мери, ливади на територията на Община Куклен.
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
№ 580
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: Одобряване участието на община Куклен като партньор по проект
по програма „Европа на гражданите”.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов – Зам. Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс, предвид изложените в предложение с вх. №
24/13.02.2018 год. на Зам. Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава разрешение община Куклен да участва като
партньор по проект по програма „Европа на гражданите”, в партньорство с община
Берчето (Италия), Левоча (Словакия), Варпалота (Унгария) и Union Pedemontana
Parmense.
2. Общински съвет Куклен допуска предварително изпълнение на решението.
3. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на община Куклен изпълнението на
решението.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 12
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 581
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 006068 – 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. № 26/13.02.2018 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 № 006068 – частна общинска собственост, в местност „Вигла”, в
землището на с. Руен, община Куклен, с площ от 0.661 дка., НТП – затревена нива, при
граници и съседи: Север – ПИ № 005073 – полски път на Община Куклен; на Изток –
землищна граница; на Юг – ПИ № 006009 – нива на Стоянка Борисова Павлова и др., ПИ №
006010 - нива на насл. на Никола и Йордана Ив. Златилови, ПИ № 006004 – овощна градина на
Севдалин Асенов Кехайов; на Запад – ПИ № 006066 – нива на Рафет Ахмедов Ахмедов, с акт
за частна общинска собственост № 1731 от 06.11.2017г.
2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 529 лв.
(петстотин двадесет и девет лева).
3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна цена от 1.20 лв./кв.м. (един лев
и двадесет стотинки), 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”

- 8
- 0
- 4

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 582
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: Изразяване на съгласие и сключване на споразумение за
сътрудничество с БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "АТЛЕТИК 95 ".
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и чл. 59, ал. 1 във връзка с чл. 61, чл. 17,
ал.1, т. 10 от ЗМСМА, предвид изложените в предложение с вх. № 28/13.02.2018 год.
на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие община Куклен да сключи
споразумение за сътрудничество с БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "АТЛЕТИК 95", с цел
подпомагане развитието на спорта за 2018 г;
2. Общински съвет Куклен одобрява предложеното Споразумение за
сътрудничество между община Куклен и БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "АТЛЕТИК 95";
3. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на община Куклен да подпише
Споразумение за сътрудничество с БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "АТЛЕТИК 95" .

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 12
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 583
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: Изразяване на съгласие и сключване на споразумение за
сътрудничество със Спортен клуб по Джудо „АЯКС”.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и чл. 59, ал. 1 във връзка с чл. 61, във
връзка с чл. 17, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, предвид изложените в предложение с вх. №
29/13.02.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие Община Куклен да сключи
споразумение за сътрудничество със Спортен клуб по Джудо „АЯКС”, с цел
подпомагане развитието на спорта за 2018 г.
2. Общински съвет Куклен одобрява предложеното Споразумение за
сътрудничество между Община Куклен и Спортен клуб по Джудо „АЯКС”.
3. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на община Куклен да подпише
Споразумение за сътрудничество със Спортен клуб по Джудо „АЯКС”.

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
№ 584
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: Изразяване на съгласие и сключване на споразумение за
сътрудничество с ФУТБОЛЕН КЛУБ "АТЛЕТИК" - КУКЛЕН.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и чл. 59, ал. 1 във връзка с чл. 61, чл. 17,
ал.1, т. 10 от ЗМСМА, предвид изложените в предложение с вх. № 30/13.02.2018 год.
на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие община Куклен да сключи
споразумение за сътрудничество с Футболен клуб "Атлетик" - Куклен, с цел
подпомагане развитието на спорта за 2018 г.
2. Общински съвет Куклен одобрява предложеното Споразумение за
сътрудничество между община Куклен и Футболен клуб "Атлетик" - Куклен, като в
същото бъдат заложени финансови параметри и срокове.
3. Общински съвет Куклен възлага на кмета на община Куклен да подпише
Споразумение с Футболен клуб "Атлетик" - Куклен.

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
№ 585
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за предоставяне на право на прокарване на
водопроводно отклонение през общински ПИ № 024169 – собственост на община
Куклен до УПИ № 024249, местност „Шабан дере“, землище на гр. Куклен, община
Куклен, собственост на „Обединена Божия църква Божи дом Ерусалим – гр. Куклен“,
Нотариален акт № 176, том 2, рег. № 3503, дело № 263 от 2013г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 193, ал. 4 и ал. 5 от
ЗУТ, предвид изложените в предложение с вх. № 31/15.02.2018 год. на Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава разрешение за право на прокарване на
водопроводно отклонение през ПИ № 024169 – собственост на община Куклен и през
учредено право на преминаване, съгласно Заповед № 296/03.04.2013г.
2. Одобрява техническо задание съгласно изискванията на ЗУТ.
3. Възлага на Кмета на община Куклен да издаде заповед по чл. 192, ал. 3 от
ЗУТ.

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
№ 586
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за право на прокарване на уличен водопровод
PE-HD Ф63 през ПИ № 014141 – пасища, мери, собственост на община Куклен за
захранване на УПИ I – 014135, собственост на Петър Георгиев Курдов. Поземлените
имоти се намират в местност „Св. Георги“, землище на с. Руен, община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗУТ,
предвид изложените в предложение с вх. № 32/15.02.2018 год. на Кмета на община
Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава разрешение за право на прокарване на уличен
водопровод PE-HD Ф63 през ПИ № 014141, собственост на община Куклен за
захранване на УПИ 014135, собственост на Петър Георгиев Курдов.
2. Възлага на Кмета на община Куклен да издаде заповед по чл. 193, ал. 4 от
ЗУТ.

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
№ 587
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за право на прокарване на уличен водопровод
PE-HD Ф63 през ПИ № 014141 – пасища, мери, собственост на община Куклен –
местност „Св. Георги“, № 014044 – пътища IV – ти клас, собственост на община
Куклен – местност „Св. Георги“, ПИ № 007292 – други територии на уличната мрежа
– местност „Ветрияк“ за захранване на ПИ № 007281, местност „Ветрияк“
собственост на Мария Иванова Курдова.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗУТ,
предвид изложените в предложение с вх. № 33/15.02.2018 год. на Кмета на община
Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава разрешение за право на прокарване на уличен
водопровод PE-HD Ф63 през ПИ № 014141 и № 014044, собственост на община
Куклен за захранване на ПИ 007281, собственост на Мария Иванова Курдова.
2. Възлага на Кмета на община Куклен да издаде заповед по чл. 193, ал. 4 от
ЗУТ.

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
№ 588
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018г.

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. № 34/19.02.2018
год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен актуализира годишна Програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост за 2018г., приета с Решение № 556,
взето на редовно заседание с Протокол № 50 от 26.01.2018г. на Общински съвет –
Куклен, като включва в нея следния имот:
1.1. В Приложение № 2, имоти за отдаване под наем, едноетажна масивна
стоманено-бетонна сграда с площ от 488 (четиристотин осемдесет и осем) квадратни
метра, част от УПИ ІІ (две) - училище, кв. 62 (шестдесет и две). Сградата е с
предназначение за столова към училище и се състои от етаж и подземно избено
помещение. На приземното ниво са разположени зала за хранене, две помещения за
офиси, две съблекални със санитарен възел за персонала и два санитарни възела с
предверия и умивални за посетители, коридори, три помещения за хладилни камери,
две складови помещения, кухненска част със склад за мръсни съдове и умивалня към
тях и стълбищна клетка, водеща към избеното помещение. В контура на сградата е
обособено отделно, самостоятелно помещение за трафопост с площ 38 (тридесет и
осем) квадратни метра, по регулационния план на гр. Куклен, с АЧОС №
221/10.11.2003 г., поправен с Акт за поправка на акт за частна общинска собственост
№ 6/22.08.2013г. Очакваният приход от отдаването под наем на имота до края на
годината е 1 125 ( хиляда сто двадесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС и 1
350лв. ( хиляда триста и петдесет лева и нула стотинки) с ДДС.
2. Общински съвет Куклен приема прихода, получен от отдаването под наем на
допълнително включения в приватизационната програма имот да бъде включен в
резерва на Община Куклен
Увеличава § 24*05 „Приходи от наем на имущество” с 1 350лв.( хиляда
триста и петдесет лева и нула стотинки)
Било – 30 000 лв.
Става – 31 350 лв.

Увеличава Дейност 998 § 00*98 - „Резерв” с 1 350лв. ( хиляда триста и
петдесет лева и нула стотинки)
Било – 20 000 лв.
Става – 21 350 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:

- 12

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 12
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 589
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал. 2 и ал.8 от ЗОС, Раздел І на
ГЛАВА VІІІ от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Куклен както и Приложение № 1, Тарифа № 1, Раздел III “Обществено
хранене”, т. 6 от Наредба № 24 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на имоти –
общинска собственост на Община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. №
35/19.02.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с
тайно наддаване на следния имот, частна общинска собственост: Едноетажна масивна
стоманено-бетонна сграда с площ от 488 (четиристотин осемдесет и осем) квадратни метра,
част от УПИ ІІ (две) - училище, кв.62 (шестдесет и две). Сградата е с предназначение за
столова към училище и се състои от етаж и подземно избено помещение. На приземното ниво
са разположени зала за хранене, две помещения за офиси, две съблекални със санитарен възел
за персонала и два санитарни възела с предверия и умивални за посетители, коридори, три
помещения за хладилни камери, две складови помещения, кухненска част със склад за мръсни
съдове и умивалня към тях и стълбищна клетка, водеща към избеното помещение. В контура
на сградата е обособено отделно, самостоятелно помещение за трафопост с площ 38 (тридесет
и осем) квадратни метра, с АЧОС № 221/10.11.2003 г., поправен с Акт за поправка на акт за
частна общинска собственост № 6/22.08.2013г. от общата квадратура 488 кв.м. следва да се
извади площа от 38 кв.м. представляваща самостоятелно помещение за трафопост.
2. Общински съвет Куклен определя начална тръжна наемна цена от 400 лв.
(четиристотин лева) на месец, без ДДС.
3. Общински съвет Куклен определя срок на договора за наем – 5 години.
4. Общински съвет Куклен определя цел за ползване на помещението – ученическо
столово хранене и кетъринг.
5. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на Кмета на Общината.
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
№ 590
Взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018г.
ОТНОСНО: Осигуряване на средства за покриване
скъпоструващо лечение на служители на община Куклен.

разходите

за

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 5 т. 4 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. №
37/20.02.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие за отпускане на еднократна финансова
помощ, необходима за покриване на извършените и предстоящи разходи за
скъпоструващо лечение на Билял Билял Билял от гр. Куклен, ул. „Латинка” № 8, в
размер на 4 000 лв.
2. Общински съвет Куклен дава съгласие за отпускане на еднократна финансова
помощ, необходима за покриване на извършените и предстоящи разходи за
скъпоструващо лечение на Шевкет Али Салимехмед от гр. Куклен, ул. „Стръмна” №
15 в размер на 7 000 лв.
3. Средствата да се изплатят от дейност 122 „Общинска администрация”, § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
4. Общински съвет Куклен допуска предварително изпълнение на настоящото
решение.
5. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на общината изпълнение на
решението.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 12

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 12
- 0
- 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

