ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 618
Взето на Редовно заседание с Протокол № 54 от 23.05.2018г.
ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет, сметките за
средства от ЕС и сметките за чужди средства за първото тримесечие на 2018г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, предвид изложените в предложение с вх. №
69/4.05.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и в изпълнение на т.15.3 от Решение № 560 на
Общински съвет Куклен, взето на редовно заседание с Протокол № 50 от 26.01.2018г. относно
приемане на бюджет за 2018г. на община Куклен, Общински съвет Куклен приема информация за
текущото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за
чужди средства на община Куклен за първо тримесечие на 2018 година съгласно приложения.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата
за командировките в страната, Общински съвет Куклен одобрява извършените командировъчни
разходи от 01.01.2018г. до 31.03.2018г. в размер на 161.91 лева на Кмета на община Куклен – гжа Мария Георгиева Белчева.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 10
- 0
- 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 619
Взето на Редовно заседание с Протокол № 54 от 23.05.2018г.
ОТНОСНО: Определяне на размер на средства за представително облекло на Кмета на
община Куклен и на Председателя на Общински съвет гр. Куклен
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов – Заместник Кмет на община Куклен
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, предвид
изложените в предложение с вх. № 70/9.05.2018 год. на Заместник Кмета на община Куклен
фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен определя размер на представителното облекло на Кмета на
община Куклен в размер на 500 лв.
2. Общински съвет Куклен определя размер на представителното облекло на
Председателя на Общински съвет Куклен в размер на 500 лв.
3. Възлага на Кмета на община Куклен изпълнението на решението.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 10
- 1
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 620
Взето на Редовно заседание с Протокол № 54 от 23.05.2018г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 570, взето на редовно заседание с Протокол № 51
от 07.03.2018г. на Общински съвет Куклен.
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 и чл. 58, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество в община Куклен, предвид изложените в предложение с
вх. № 71/14.05.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен изменя свое решение № 570 взето на редовно заседание с
Протокол № 51 от 07.03.2018г. в частта на т. 2 и приема нова пазарна оценка на стойност на имота
в размер на 6 400 лв. (шест хиляди и четиристотин лева) без ДДС.
2. Общински съвет Куклен изменя свое решение № 570 взето на редовно заседание с
Протокол № 51 от 07.03.2018г. в частта на т. 3 като определя начална тръжна цена от 16 лв./кв.м.
(шестнадесет лева на квадратен метър) без ДДС въз основа на приетата актуална пазарна оценка.
3. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на Кмета на общината.

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
№ 621
Взето на Редовно заседание с Протокол № 54 от 23.05.2018г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 581, взето на редовно заседание с Протокол № 51
от 07.03.2018г. на Общински съвет Куклен.
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 и чл. 58, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество в община Куклен, предвид изложените в предложение с
вх. № 72/14.05.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен изменя свое решение № 581 взето на редовно заседание с
Протокол № 51 от 07.03.2018г. в частта на т. 2 и приема нова пазарна оценка на стойност 529 лв.
(петстотин двадсет и девет лева).
2. Общински съвет Куклен изменя свое решение № 581 взето на редовно заседание с
Протокол № 51 от 07.03.2018г. в частта на т. 3 като определя начална тръжна цена от 1.20
лв./кв.м. (един лев и двадесет стотинки на квадратен метър) въз основа на приетата актуална
пазарна оценка.
3. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на Кмета на общината.

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
№ 622
Взето на Редовно заседание с Протокол № 54 от 23.05.2018г.
ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2018 година –
община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов – Заместник Кмет на община Куклен
На основание чл.21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за
прилагане на закона за закрила на детето, предвид изложените в предложение с вх. №
73/14.05.2018 год. на Заместник Кмета на община Куклен фактически основания,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен одобрява и приема общинска програма за закрила на детето
2018 година – община Куклен.
2. Общински съвет Куклен възлага изпълнението на решението на Кмета на община
Куклен.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 10
- 0
- 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 623
Взето на Редовно заседание с Протокол № 54 от 23.05.2018г.
ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на туризма в община Куклен за периода
2018 – 2020 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма и чл.21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, предвид
изложените в предложение с вх. № 74/14.05.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически
основания,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен приема Програма за развитие на туризма в община Куклен за
периода 2018 – 2020 г.
2. Общински съвет Куклен възлага изпълнението на решението на Кмета на община
Куклен.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 10
- 1
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 624
Взето на Редовно заседание с Протокол № 54 от 23.05.2018г.
ОТНОСНО: Неверифицирани разходи по договор № BG05FMOP001-3.002-0192-C02
проект „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020“.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов – Заместник Кмет на община Куклен
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси,
предвид изложените в предложение с вх. № 75/14.05.2018 год. на Заместник Кмета на община
Куклен фактически основания,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Неверифицираните разходи за храна, транспортни услуги и административни услуги по
проект „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020“, договор № BG05FMOP001-3.002-0192-C02 в
размер на 250.26 лева да бъдат поети от бюджета на община Куклен.
2. Променя плана на бюджета на община Куклен за 2018г. както следва:
- § 62-02 „Предоставени трансфери“ - (-) 250 лв.;
- Дейност 998 „Резерв“ § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи “- (-) 250
лв.
3. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на община Куклен изпълнение на решението.

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
№ 625
Взето на Редовно заседание с Протокол № 54 от 23.05.2018г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Ердуан Мехмед – Председател на ПК по
образование, култура, социална политика, младежта и спорта

здравеопазване,

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. № 76/14.05.2018 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 Софка Иванова Димова от гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 17 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.2. Салимехмед Изет Мюмюн от гр. Куклен, ул.”В. Търново” № 14 – 150 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.3. Апостол Георгиев Апостолов от гр. Куклен, ул. „Елин Пелин” № 5 – 400 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.4. Мадлена Живкова Раянлиева от гр. Куклен, ул. „Бяла Черква“ № 22 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.5. Хатидже Шефкет Джелил от гр. Куклен, ул. „Явор“ № 6 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.6. Хасине Нуретин Янъкова от гр. Куклен, ул. „Студенец“ № 8 – 300 лв. съгласно чл. 5, ал. 1
1.7. Азизе Халил Карахалил от гр. Куклен, ул. „Бреза“ № 2 - 150 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:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 10
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 626
Взето на Редовно заседание с Протокол № 54 от 23.05.2018г.
ОТНОСНО: Приемане на дарение в полза на община Куклен от „КЦМ“ АД.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 225 от ЗЗД, чл. 8, ал. 1 и ал. 2
от ЗОС и чл. 14, ал. 1, т. 2, б „в“ от Наредба № 31 за реда за получаване и управление на дарения
от община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 77/14.05.2018 год. на Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен приема предложеното дарение от „КЦМ 2000“ АД, с ЕИК
115526612, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“,
представлявано от Главния изпълнителен директор – инж. Румен Цонев, изразяващо се в
безвъзмездно организиране на арт-ваканция – нощувки, храна, обучение и плажни занимания, на
две смени от по 50 човека (45 ученика, 4 ръководители от СУ „Отец Паисий“ гр. Куклен и 1
медицинско лице) в с. Бродилово по „Програма за социално партньорство с община Куклен“ и
безвъзмездно предоставяне на парични средства за осигуряване на транспорт на двете смени,
медицинско лице, лекарства за първа медицинска помощ и предметни награди за организираните
мероприятия по време на двете смени през ваканцията, с обща стойност на дарението в размер на
34 200 лв. (тридесет и четири хиляди и двеста лева).
2. Упълномощава Кмета на община Куклен в изпълнение на настоящото решение да
сключи договор за дарение с „КЦМ 2000“ АД, с ЕИК 115526612, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“, представлявано от Главния изпълнителен
директор – инж. Румен Цонев, съгласно одобрения проект – договор за дарение.

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
№ 627
Взето на Редовно заседание с Протокол № 54 от 23.05.2018г.
ОТНОСНО: Предоставяне на възмездна финансова помощ от бюджета на община Куклен за
2018г. на Сдружение „Местна инициативна група Куклен – Асеновград“ за управление на Стратегия за
водено от общностите местно развитие на територията на община Куклен и Асеновград, която е одобрена
за финансиране по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 2020.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, предвид изложените в предложение с вх.
№ 78/14.05.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Да се предостави на СНЦ „МИГ – Куклен – Асеновград“, със седалище: гр. Куклен, ул. „Ал.
Стамболийски“ № 43, с ЕИК:151000709, представлявано от Мария Станчева Вълканова – Председател на
Управителния съвет и Пламен Петров Гошев – Заместник – Председател на УС, възмездна финансова
помощ от бюджета на община Куклен за 2018г. (приходен бюджетен §72-01) за управление на Стратегия за
водено от общностите местно развитие на територията на община Куклен и Асеновград, одобрена за
финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите
местно развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 със Заповед
№ 366/18.04.2018 г. и подписано Споразумение за изпълнението й № РД50-33/19.04.2018г. при следните
параметри:
- размер на възмездната финансова помощ (под формата на безлихвен заем) – 16 500 (шестнадесет
хиляди и петстотин) лева;
- срок за погасяване – до 31.12.2023г.;
- начин на обезпечаване – издаване на запис на заповед в полза на община Куклен;
2. Възлага на Кмета на община Куклен да подпише Договор за възмездна финансова помощ (под
формата на безлихвен заем) със СНЦ „МИГ – Куклен – Асеновград“ със седалище и адрес на управление:
гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 43, с БУЛСТАТ:177161024, съгласно Приложение № 1, обезпечен
със запис на заповед, съгласно Приложение № 2.
3. Одобрява намалението/увеличението общо с 16 500 лева на приходната част на бюджета на
община Куклен за 2018 година, съгласно Приложение № 3, неразделна част от настоящото решение.
4. Възлага на Кмета на община Куклен изпълнението на решението.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 10
- 1
- 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 628
Взето на Редовно заседание с Протокол № 54 от 23.05.2018г.
ОТНОСНО: Промяна в бюджета на община Куклен за 2018 г. във връзка с членски внос в
сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група (МИГ) Куклен – Асеновград.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси
(ЗПФ), предвид изложените в предложение с вх. № 79/14.05.2018 год. на Кмета на община
Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Променя плана на бюджета на община Куклен за 2018г., както следва:
- Увеличава плана в Дейност 122 „Общинска администрация“ - местна, § 46-00 „Разходи за
членски внос и участие в нетърговски организации и дейности“ с 3 500 лв.
- Увеличава плана в §13-04 „Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден
начин“ с 3 500 лв.;
2. Възлага на Кмета на община Куклен изпълнение на решението.

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
№ 629
Взето на Редовно заседание с Протокол № 54 от 23.05.2018г.
ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с
имотите - общинска собственост за 2018г.
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. № 81/14.05.2018 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., Решение № 612, взето с Протокол № 53 от 27.04.2018г.,
като включва в нея следните имоти:
1.1. Добавя в Приложение № 1, Програма за управление и разпореждане с имотите ,
общинска собственост – част гр. Куклен, раздел имоти върху които ще се учреди право на
строеж - УПИ № 002123, в землището на гр. Куклен, община Куклен, целият с площ от
0.105дка местност „Михов орех”, зем. гр. Куклен с начин на трайно ползване: складов терен; вид
собственост: общинска частна; при граници и съседи: на Север - ПИ № 002122 – складов терен
на община Куклен, ПИ № 002206 – складов терен на Андон Иванов Андонов; на Изток - ПИ №
002206 – складов терен на Андон Иванов Андонов; на Юг - ПИ № 002175 – складон терен на
Община Куклен; на Запад: ПИ № 002177 – улица на община куклен, с Акт за частна общинска
собственост № 975/27.04.2011г. Пазарната стойност на обезщетението за правото на строеж
на трафопост е в размер на 298.35 лв. ( двеста деветдесет и осем лева и тридесет и пет
стотинки) без ДДС и 358.02 ( триста петдесет и осем лева и две стотинки) с ДДС и
пазарната стойност на право на ползване е в размер на 483 лв. ( четиристотин осемдесет
и три лева) без ДДС и 579.60лв. ( петстотин седемдесет и девет лева и шестдесет стотинки)
с ДДС.
1.2. Добавя в Приложение № 1, Програма за управление и разпореждане с имотите ,
общинска собственост – част гр. Куклен, раздел имоти върху които ще се учреди право на
строеж - УПИ № 002172, в землището на гр. Куклен, община Куклен, целият с площ от
0.109дка местност „Исака”, зем. гр. Куклен с начин на трайно ползване: складов терен; вид
собственост: общинска частна; при граници и съседи: на Север - ПИ № 002054 – спортна
територия на Община Куклен; на Изток - ПИ № 002205 – складов терен на „НОВ ШАНС 2012”
ЕООД; на Юг - ПИ № 002177 – улица на Община Куклен; на Запад: ПИ № 002177 – улица на
Община Куклен, с Акт за частна общинска собственост № 973/18.04.2011г. Пазарната стойност

на обезщетението за правото на строеж на трафопост е в размер на 298.35 лв. ( двеста
деветдесет и осем лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС и 358.02 ( триста петдесет и осем
лева и две стотинки) с ДДС и пазарната стойност на право на ползване е в размер на 280.50 лв.
(двеста и осемдесет и петдесет лева и петдесет стотинки) без ДДС и 336.60лв. ( триста тридесет
и шест лева и шестдесет стотинки) с ДДС
2. Общински съвет Куклен приема приходите, получени от учредените права на строеж
и ползване на допълнително включените в Програмата имоти да бъдат използвани за обект:
Основен ремонт на ул. "Възраждане" от ул. "Хр.Ботев" до ул. "Опълченска" - 380м.
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 1632.24 лв.(хиляда
шестстотин тридесет и два лева и 0.24ст).
Увеличава Дейност 606 § 51*00 – „Основен ремонт”, обект Основен ремонт на ул.
"Възраждане" от ул. "Хр.Ботев" до ул. "Опълченска" - 380м с 1632.24 лв. (хиляда шестстотин
тридесет и два лева и 0.24ст).
4. 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”

- 9
- 0
- 2
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 630
Взето на Редовно заседание с Протокол № 54 от 23.05.2018г.
ОТНОСНО: Учредяване възмездно, безсрочно право на строеж за изграждане на два трафопоста
с определена сервитутна зона в недвижими имоти – частна общинска собственост, в полза на
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, чл. 62, ал. 2 от Закона
за енергетиката и чл. 49, ал. 5, т. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 82/14.05.2018 год. на
Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
I. Общински съвет Куклен учредява в полза на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, ЕИК 115552190,
със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, възмездно, безсрочно право
на строеж за изграждане на два трафопоста, тип БКТП 20/0.4 kV 2x800 kVA с определена сервитутна зона,
като обекти в следните имоти:
1. В УПИ Х-38 трафопост по ПУП-ПРЗ на Малка промишлена зона гр. Куклен, одобрен със
заповед 509/2006г. на Кмета на община Куклен, идентичен с ПИ № 002123, с площ на имота 0.105 дка,
НТП – складов терен, местност „Михов орех“, землище на гр. Куклен, с граници на имота: на север – имот
№ 002122, имот № 002060; на изток: имот № 002060; на юг: имот № 002175, имот № 002177; на запад –
имот № 002177, за изграждане на трафопост със застроена площ (ЗП) 11.05 (единадесет цяло и нула пет)
кв.м. и необходимия сервитут от 40.25 /четирдесет цяло и двадесет и пет/ кв.м. за сумата от 781.35
(седемстотин осемдесет и един лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС.
2. В УПИ I – трафопост по ПУП-ПРЗ на Малка промишлена зона гр. Куклен, одобрен със заповед
№ 509/2006г. на Кмета на община Куклен идентичен с ПИ № 002172, с площ на имота 0.109 дка, НТП –
складов терен, местност „Исака“, землище на гр. Куклен, с граници на имота: на север: имот № 002054;
на изток: имот № 002171; на юг: имот № 002177; на запад: имот № 002177, за изграждане на трафопост
със застроена площ (ЗП) 11.05 (единадесет цяло и нула пет) кв.м. и необходимия сервитут от 23.38
/двадесет и три цяло и тридесет и осем/ кв.м., за сумата от 578.85 (петстотин седемдесет и осем лева и
осемдесет и пет ст.) без ДДС.
II. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на община Куклен изпълнение на настоящото решение.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 9
- 0
- 2
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 631
Взето на Редовно заседание с Протокол № 54 от 23.05.2018г.
ОТНОСНО: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на
община Куклен за 2018 година
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1 от Закона за горите, във връзка с чл. 5, ал. 3
и чл. 7, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейноси в гор ските територии –
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, предвид
изложените в предложение с вх. № 83/15.05.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
I. Общински съвет Куклен приема годишен план за 2018 г. за ползване на дървесина от следните имоти
общинска собственост, който е съобразен с Лесоустройствен проект от 2009г. от ТП „ДГС Пловдив“. В годишния
план са включени 7 насаждения (7 подотдела – 578 „г1“, 578 „о2“ и 578 „ю2, 578 „ц1“, 579 „а“ и 579 „ю, 579 „ц“) с
обща площ 51.6 ха и маркирана дървесина 3300 м 3 стояща маса и 2814 м3 лежаща маса, в които ще бъдат извеждани
отгледни сечи. Описаните по горе насаждения попадат в следните имоти: №№ 000216, 000358, 000408 и № 000437 в
землището на с. Яврово.
В зависимост от разположението на насажденията (пототделите) се обособяват 3 обекта, един от който ще
бъде отдаден за местни търговци.
- Обект № 1801 – включва подотдели 578 „г1“, 578 „ю2“ и 579 „ц“, с обща площ 17.8ха и 950 м 3 стояща маса
3
и 872 м лежаща маса.
- Обект № 1802 – включва подотдели – 578 „а“, и 579 „ю“, с обща площ 24.4ха и 1510 м 3 стояща маса и 1310
3
м лежаща маса.
- Обект № 1803 – включваща подотдел 578 „ц1“ и 578 „о2“ с площ от 9.4ха и 840 м 3 лежаща маса и 799 м3
лежаща маса.
II. Общински съвет Куклен приема следния начин за ползване на дървесината от Годишния план за 2018 год.
от горските територии собственост на община Куклен:
- Ползването на дървесината в приетия по т. I годишен план за 2018г. за ползване на дървесина от поземлени
имоти с №№ 000216, 000358, 000408 и № 000437 в землището на с. Яврово, община Куклен, да се осъществи по
Обекти както следва:
- Обект № 1801 – включва подотдели – 578 „г1“, 578 „ю2“ и 579 „ц“, с обща площ 17.8ха и 950 м 3 стояща
маса и 872 м3 лежаща маса – чрез продажба на стояща дървесина на корен.
- Обект № 1802 – включваща подотдели – 578 „а“, и 579 „ю“, с обща площ 24.4ха и 1510м 3 стояща маса и
1310 лежаща маса – чрез продажба на стояща дървесина на корен.
- Обект № 1803 – включваща подотдел 578 „ц1“ и 578 „о2“, с площ от 9.4 ха и 840 м 3 лежаща маса и 799 м3
лежаща маса – чрез продажба на стояща дървесина на корен за местни търговци.
III. Възлага на Кмета на община Куклен да извърши всички последващи действия за привеждане в изпълнение
на взетото решение.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 10
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- 1
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 632
Взето на Редовно заседание с Протокол № 54 от 23.05.2018г.
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Куклен с проект: “Изграждане на спортна площадка в
гр. Куклен по мярка 7.2“ съгласно Заповед № РД 09-230 от 09.03.2018г. по процедура BG06RDNP0017.007 – спорт “Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура“ 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. Проектът ще се
реализира в общински имот УПИ IV-парк и трафопост, кв.34 по регулационния план на гр. Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с Общинския план за развитие на Община Куклен 2014 – 2020 г. , предвид
изложените в предложение с вх. № 84/16.05.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически
основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен одобрява кандидатстването на община Куклен за безвъзмездна
финансова помощ за реализацията на проект: “Изграждане на спортна площадка в гр.Куклен по мярка 7.2”
по реда на условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 - спорт „Изграждане,
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ 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 Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020г. към Заповед № РД 09-230 от 09.03.2018г. на зам. – министъра на
земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020г. д-р Лозана Василева.
2. Общински съвет Куклен възлага на кмета на Община Куклен да предприеме необходимите
действия по подготовката на следното проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по съответната процедура, ведно с всички необходими документи, които да се подават електронно
през ИСУН:



„Изграждане на спортна площадка в гр.Куклен, по мярка 7.2”
3. Общински съвет Куклен удостоверява, че дейностите по описания проект, съответстват
отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Куклен 2014-2020.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

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

и

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 633
Взето на Редовно заседание с Протокол № 54 от 23.05.2018г.
ОТНОСНО: Приемане на максимални цени за добив на дървесина, минимални цени за продажба
на дървесина от склад, минимални цени за продажба на стояща дървесина на корен, цени за продажба по
ценоразпис за местно население и максимални цени за маркиране на стояща дървесина.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 112, ал. 1 и чл. 113 от Закона за горите, при условията и реда, определени с Наредбата
за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с чл. 22, ал. 9 от
Наредба № 22 за управление на горските територии на община Куклен, предвид изложените в
предложение с вх. № 85/18.05.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен приема максимални цени за възлагане изпълнение на дейности в
горските територии – общинска собственост, минимални цени за продажба на дървесина от горските
територии – общинска собственост, както и цени за продажба по ценоразпис 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, съгласно Приложение № 1.
2. Възлага на Кмета на община Куклен, да извърши всички последващи действия за привеждане в
изпълнение на взетото решение.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 9
- 0
- 2
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

