ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 605
Взето на Редовно заседание с Протокол № 53 от 27.04.2018г.
ОТНОСНО: Осигуряване на средства на лице с влошено здравословно
състояние, гражданин на община Куклен.
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. 5, т. 4 от
Правилника за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на община
Куклен, чл. 60, ал. 1 от АПК, предвид изложените в предложение с вх. №
68/24.04.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие за отпускане на еднократна финансова
помощ, за покриване на разходите, във връзка с влошеното здравословно състояние на
Тунджай Абдурахимов Мехмедов от гр. Куклен, ул. „Стръмна“ № 23, в размер на 2400
лв.
2. Средствата да се изплатят от дейност 122 „Общинска администрация“, § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“.
3. Общински съвет Куклен допуска предварително изпълнение на настоящото
решение.
4. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на общината изпълнение на
решението.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 13
- 0
- 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 606
Взето на Редовно заседание с Протокол № 53 от 27.04.2018г.
ОТНОСНО: Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за
управление на горските територии на община Куклен (приета с Решение № 222, взето на
редовно заседание с Протокол № 27 от 28.09.2012 г., изменена и допълнена с Решение № 256,
взето на редовно заседание с Протокол № 30 от 30.11.2012 г.; изменена и допълнена с
решение № 747, взето на редовно заседание с протокол № 63 от 27.02.2015 г.; изменена и
допълнена с решение № 785, взето на редовно заседание с протокол № 64 от 27.03.2015г.;
изм. с реш. № 294, взето с протокол № 21 от 28.10.2016 г.).
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. 3, чл. 15, чл. 19, чл. 26, чл. 28 от Закона за
нормативните актове, чл. 76, ал. 3, и чл. 79 от Административно процесуален кодекс и чл.
181, ал. 6 от Закона за горите, предвид изложените в предложение с вх. № 52/26.03.2018 год.
на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за управление на
горските територии на община Куклен, както следва:
§ 1. Чл. 22, ал. 1 се изменя и придобива следния вид:
(1) Ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост се
извършва въз основа на годишен план, изготвен от Дейност „Други дейности по селско и
горско стопанство, лов и риболов” към общината. Годишният план се одобрява от
Общинския съвет след предложение на кмета на общината.
§ 2. Чл. 22, ал. 4 се изменя и придобива следния вид:
(4) Годишният план по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Община Куклен в
срок 15 дни от одобряването му.
§ 3. Към чл. 22 се създава нова алинея 6, както следва:
(6) Когато се налага промяна на годишния план по ал. 1, промяната се одобрява с
решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.
§ 4. Предишна ал. 6 към чл. 22 става алинея 7, както следва:
(7) Процедурите за ползване на дървесина от горските територии общинска
собственост се провеждат в съответствие с график, утвърден от Кмета на Общината.
§ 5. Към чл. 22 се създава нова алинея 8, както следва:
(8) Начинът и конкретните количества за продажба на дървесината от горските
територии – общинска собственост, се определят с решение на общинския съвет.

§ 6. Към чл. 22 се създава нова алинея 9, както следва:
(9) Максималните цени за възлагане изпълнение на дейности в горски територии –
общинска собственост и минималните цени за продажба на дървесина от горски територии –
общинска собственост по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението
на дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти, се определят с решение на общинския съвет.
§ 7. Създават се Заключителни разпоредби и § 1 към тях с текст, който гласи:
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за управление на горските
територии на община Куклен е приета с Решение № 606 от Протокол № 53 от 27.04.2018
година на Общински съвет Куклен и влиза в сила от влизане в сила на решението за
приемането ѝ от Общински съвет Куклен.
§ 8. Създава се § 2 към Заключителни разпоредби, който гласи: Отменя се Приложение
№ 1 към Наредба № 22 за управление на горските територии на община Куклен.
ІІ. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 22 за управление на горските
територии на община Куклен влиза в сила от деня на влизането в сила на решението за
приемането ѝ от Общински съвет Куклен.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Куклен всички последващи действия за изпълнение
на настоящото решение.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 13
- 0
- 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 607
Взето на Редовно заседание с Протокол № 53 от 27.04.2018г.
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)
при община Куклен за 2017г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 7, ал. 2 от Закона за БППМН, предвид изложените в
предложение с вх. № 57/17.04.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически
основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен приема за информация Отчет за дейността на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните при община Куклен за 2017г.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 13
- 0
- 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 608
Взето на Редовно заседание с Протокол № 53 от 27.04.2018г.
ОТНОСНО: Актуализация на Програма за опазване на околната среда на
територията на община Куклен, в това число Програма за управление на отпадъците
2015 – 2020 г., приета с Решение № 963/29.09.2015г. на Общински съвет Куклен, взето
на редовно заседание с протокол № 74/28.09.2015г., изменена и допълнена с Решение
№ 382 взето на извънредно заседание с Протокол № 34 от 13.03.2017г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 79, ал. 1 и ал. 4 от Закона за опазване на
околната среда, във връзка с чл. 52, ал. 3, т. 2 и ал. 8 от Закона за управление на
отпадъците, предвид изложените в предложение с вх. № 58/17.04.2018 год. на Кмета
на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен приема актуализация на „Програма за опазване на
околната среда, в това число Програма за управление на отпъдъците за 2015 – 2020 г.“
приета с Решение № 963/28.09.2015г., изменена и допълнена с Решение №
382/13.03.2017г.
2. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на горепосоченото решение на
Кмета на община Куклен.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 12
- 0
- 1
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 609
Взето на Редовно заседание с Протокол № 53 от 27.04.2018г.
ОТНОСНО: Годишни доклади за осъществени читалищни дейности през
2017г. от читалищата на територията на община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от ЗНЧ,
предвид изложените в предложение с вх. № 59/17.04.2018 год. на Кмета на община
Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен приема Годишни доклади за осъществени читалищни
дейности през 2017г. от читалищата на територията на община Куклен, както следва:
- НЧ „Никола Вапцаров – 1909г.“ - град Куклен
- НЧ „Отец Паисий – 1928г.“ - село Руен
- НЧ „Пробуда – 1923г.“ - село Яврово
- НЧ „Искра – 1904г.“ - село Гълъбово
- НЧ „Иван Вазов – 1901г.“ - село Добралък

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 11
- 0
- 2
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 610
Взето на Редовно заседание с Протокол № 53 от 27.04.2018г.
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 Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 5 от Правилника за отпускане на еднократни финансови
помощи на жители на община Куклен, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния
процес, предвид изложените в предложение с вх. № 60/17.04.2018 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 Седефка Георгиева Йорданова от гр. Куклен, ул. „В. Левски” № 27 – 150 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.2. Расим Рахим Бекирефенди от гр. Куклен, ул. „В. Търново” № 21 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.3. Вероника Красимирова Ганева от гр. Куклен, ул. „Вихрен” № 1 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.4. Зойчка Петрова Куманова от гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 117 – 250 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.5. Марийка Георгиева Дърмонова от гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 23 - 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.6. Гюлджан Йълмаз Кадир от гр. Куклен, ул. „Р. Княгиня“ № 4 – 700 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.7. Мария Асенова Николова от с. Добралък, ул. „Цар Борис III“ № 7 – 150 лв. съгласно чл. 5, ал. 6
1.8. Райчо Александров Георгиев от гр. Куклен, ул. „Родопи“ № 30 – 150 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:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 11
- 0
- 2
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 611
Взето на Редовно заседание с Протокол № 53 от 27.04.2018г.
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в
община Куклен за 2019г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от ЗСП и чл. 36б, ал. 4 от
ППЗСП, предвид изложените в предложение с вх. № 61/17.04.2018 год. на Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен приема Годишен план за развитие на социалните
услуги в община Куклен за 2019г., неразделна част от настоящото решение.
2. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на общината изпълнение на
решението.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 12
- 0
- 1
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 612
Взето на Редовно заседание с Протокол № 53 от 27.04.2018г.
ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с
имотите - общинска собственост за 2018 г.
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. № 62/17.04.2018 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, изменена с
Решение № 588, взето с Протокол № 51 от 07.03.2018 г., като включва в нея следните имоти:
1.1. В Приложение № 1, Програма за управление и разпореждане с имотите ,
общинска собственост – част гр. Куклен, - ПИ № 2020 - частна общинска собственост, с
площ от 200 кв.м. по кадастралния план на гр. Куклен, при граници и съседи: Север – край на
регулация; на Изток – земеделска територия; на Юг – улица; на Запад – УПИ XV-1858 на
Кооперация ПК „Успех”, с акт за частна общинска собственост № 1734 от 04.04.2018г.
Пазарната стойност на имота е в размер на 1 800 лв. ( хиляда и осемстотин лева)
без ДДС и 2 160 ( две хиляди сто и шестдесет лева) със ДДС.
1.2. В Приложение № 2, имоти за отдаване под наем, - ПИ № 001050, в землището
на с. Гълъбово, община Куклен, с площ на имота от 1.757 дка, с начин на трайно ползване:
затревена нива; вид собственост: общинска частна; при категория на земята при неполивни
условия: шеста, местност „Гогрово”, при граници и съседи: на Североизток - ПИ № 001052 –
горска стопанска територия на МЗГ-ДЛ/ДДС; на Югоизток - ПИ № 001052 – горска
стопанска територия на МЗГ-ДЛ/ДДС, ПИ № 001051 – затревена нива на Георги Димитров
Ламджиев; на Югозапад - ПИ № 001069 – път IV клас на Община Куклен; на Северозапад:
ПИ № 001049 – затревена нива на н-ци на Атанас Василев Ламджиев, с Акт за частна
общинска собственост № 1735 от 04.04.2018г.
Очакваният приход за една година е 35.14лв. (тридесет и пет лева и
четиринадесет стотинки).
2. Общински съвет Куклен приема приходите, получени от продажбата на
допълнително включения в Програмата имот да бъдат използвани за обект: Основен ремонт
на ул. "Възраждане" от ул. "Хр.Ботев" до ул. "Опълченска" - 380м , а приходите от
отдаването под наем на допълнително включения имот да се включат в резерва на бюджета
на община Куклен.

3. Прогнозните приходи и разходи по програмата да се разчетат по бюджета на
община Куклен за 2018 г., както следва:
Увеличава § 40*40 „Постъпления от продажба на земя” с 2160 лв. (две хиляди сто и
шестдесет лева).
Увеличава Дейност 606 § 51*00 – „Основен ремонт”, обект Основен ремонт на ул.
"Възраждане" от ул. "Хр.Ботев" до ул. "Опълченска" - 380м с 2160 лв. (две хиляди сто и
шестдесет лева).
Увеличава § 24*06 „Приходи от наем на земя” с 35,14 лв. (тридесет и пет лева и 14
стотинки).
Увеличава Дейност 998 § 00*98 - „Резерв” с 35,14 лв. ( тридесет и пет лева и 14
стотинки).
4. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Общината да обнародва актуализираната
годишна Програма по съответния ред.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 10
- 0
- 3
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 613
Взето на Редовно заседание с Протокол № 53 от 27.04.2018г.
ОТНОСНО: Предоставяне на имот от общинския поземлен фон 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. № 65/17.04.2018 год. на Кмета на община Куклен
фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се предостави имот № 009442 с площ от
2.149 дка, НТП – лозе, м. „Червенака“ , землище на гр. Куклен, за настаняване на наследници
на Георги Костадинов Киречев при изпълнение на Решение № К0292/25.05.1992г. на ПК
„Родопи“.
2. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на Кмета на общината.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 8
- 0
- 4

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 614
Взето на Редовно заседание с Протокол № 53 от 27.04.2018г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот № 001050 – 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 чл. 3, във връзка с Приложение № 3, Тарифа № 3, т. 2
от Наредба № 24 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на имоти – общинска
собственост на Община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 66/17.04.2018
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:
ПИ № 001050, в землището на с. Гълъбово, община Куклен, с площ на имота от
1.757 дка, с начин на трайно ползване: затревена нива; вид собственост: общинска частна;
при категория на земята при неполивни условия: шеста, местност „Гогрово”, при граници и
съседи: на Североизток - ПИ № 001052 – горска стопанска територия на МЗГ-ДЛ/ДДС; на
Югоизток - ПИ № 001052 – горска стопанска територия на МЗГ-ДЛ/ДДС, ПИ № 001051 –
затревена нива на Георги Димитров Ламджиев; на Югозапад - ПИ № 001069 – път IV клас на
Община Куклен; на Северозапад: ПИ № 001049 – затревена нива на н-ци на Атанас Василев
Ламджиев, с Акт за частна общинска собственост № 1735 от 04.04.2018г.
2. Общински съвет Куклен определя начална тръжна наемна цена от 20 лв./дка.
(двадесет лева на декар) на година.
3. Общински съвет Куклен определя срок на договора за наем – 5 години.
4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на Решението на Кмета на Общината.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 11
- 0
- 2
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 615
Взето на Редовно заседание с Протокол № 53 от 27.04.2018г.
ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на заповед от Кмета на община Куклен за
допускане, да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – План за
улична регулация /ПУП – ПУР/.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов – Заместник Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, предвид
изложените в предложение с вх. № 67/18.04.2018 год. на Заместник Кмета на община Куклен
фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие за издаване на заповед за допускане
изработването на частично изменение на Подробен устройствен план – План за улична
регулация /ПУП – ПУР/, за част от кв. 73 на УПИ VIII – 2016 и УПИ IХ – 2017 кв. 73, съгласно
представената скица – предложение.
2. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на общината изпълнението на решението
и сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ със заинтересованите лица.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 11
- 0
- 2
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 616
Взето на Редовно заседание с Протокол № 53 от 27.04.2018г.
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 41.314 – 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. № 63/17.04.2018 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 № 41.314 – частна общинска собственост, в местност ”Вриш” по плана
на новообразуваните имоти в територията на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр. Куклен, община Куклен,
с площ от 284 кв.м., при граници и съседи: Север – ПИ № 41.762 – полски път на Община
Куклен; Изток – ПИ №41.762 – полски път на Община Куклен; Юг – ПИ № 41.313 – нива на
Васил Маринов Тошев; Запад – ПИ № 41.763 – полски път на община Куклен, с акт за частна
общинска собственост № 995 от 13.05.2011г.
2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 3 408 лв.
(три хиляди четиристотин 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:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 9
- 0
- 4
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 617
Взето на Редовно заседание с Протокол № 53 от 27.04.2018г.
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 2020 – 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. № 64/17.04.2018 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 № 2020, с площ от 200 кв.м. по кадастралния план на гр. Куклен, при
граници и съседи: Север – край на регулация; на Изток – земеделска територия; на Юг –
улица; на Запад – УПИ XV-1858 на ПК „Успех”, с акт за частна общинска собственост № 1734
от 04.04.2018г.
2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 1 800 лв.
( хиляда и осемстотин лева) без ДДС и 2 160 ( две хиляди сто и шестдесет лева) със ДДС.
3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна цена от 20 лв./кв.м. без ДДС
(двадесет 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:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 9
- 0
- 4

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

