
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Р Е Ш Е Н И Е

№ 634

Взето на Извънредно заседание с Протокол № 55 от 25.06.2018г.

ОТНОСНО  :   Изменение на Решение № 632, взето на Редовно заседание с Протокол №54 от
23.05.2018г.,  Кандидатстване  на  Община  Куклен  с  проект:  “Реконструкция,  оборудване  и
обзавеждане на футболно игрище на малко поле в двора на СУ“Отец Паисий“ съгласно Заповед №
РД 09-230 от 09.03.2018г.  по процедура 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 Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020г. 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.60, ал.1 от АПК и  във връзка с Общинския план за развитие на Община Куклен
2014 – 2020 г., предвид изложените в предложение с вх. № 87/18.06.2018 год. на Кмета на община Куклен
фактически основания,

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К У К Л Е Н 

РЕШИ

1. Общински съвет Куклен изменя свое Решение № 632 взето на Редовно заседание с Протокол
№54 от 23.05.2018г.,  в частта „ Относно”, както следва:

Било:  “ 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
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 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.”

  Става: “ Кандидатстване  на  Община  Куклен  с  проект:  “Реконструкция,  оборудване  и
обзавеждане  на  футболно  игрище  на  малко  поле  в  двора  на  СУ“Отец  Паисий“ , съгласно
Заповед  № РД 09-230 от  09.03.2018г.   по  процедура  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
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. Проектът ще се реализира  в
УПИ-II- Училище , кв.62 по регулационния план на гр. Куклен   в Двора на СУ “Отец Паисий“, гр.
Куклен.

2. Общински съвет Куклен изменя свое Решение № 632 взето на Редовно заседание с Протокол
№54 от 23.05.2018г.,  в частта на т. 1, както следва:
        Било: 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.
      Става:  Общински съвет Куклен одобрява кандидатстването на община Куклен за безвъзмездна
финансова  помощ  за  реализацията  на  проект:  “Реконструкция,  оборудване  и  обзавеждане  на
футболно  игрище  на  малко  поле  в  двора  на  СУ“Отец  Паисий“,  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.

3. В останалите си точки Решението остава непроменено.
4. Настоящото решение става неразделна част от Решение № 632 взето на Редовно заседание

с Протокол № 54 от 23.05.2018г.
5. Общински съвет Куклен допуска предварително изпълнение на настоящото решение .
6. Общински съвет Куклен възлага на  Кмета на Община Куклен изпълнение на настоящото

Решение.

                                   
Общ брой на Общинските съветници:  -   13

Присъствували:                                     -   11

Гласували
“за”                                                          - 11
“против”                                                 -   0
“въздържали се”                                    -   0

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                                                                                                                         Пламен Гошев



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Р Е Ш Е Н И Е

№ 635

Взето на Извънредно заседание с Протокол № 55 от 25.06.2018г.

ОТНОСНО  :   Дарение на идеен проект и подробен устройствен план – парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура по чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на
територията

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал.4 от ЗОС и чл. 41, ал.3, т.3, във
връзка с чл.43, ал.5, изречение последно  от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в община Куклен и чл.60, ал.1 от АПК, предвид изложените
в предложение с вх. № 88/18.06.2018 год. на Кмета на община Куклен  фактически основания,

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К У К Л Е Н 

РЕШИ

 1.Общински съвет Куклен изразява съгласие за дарение на идеен инвестиционен проект и
подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура
по чл. 110, ал.1, т. 5 от Закона за устройство на територията, с предмет: „ЛОКАЛНИ ПЛАТНА на
път II – 86 „Пловдив – Асеновград” от км 20+000 до км 21+060 (ляво) и от км 17+000 до км
21+060  (дясно),  с  обхват  –  землището  на  гр.  Куклен,  на  юридическото  лице  Областна
администрация – Пловдив, представлявана от Областния управител на област – Пловдив.
       2. Общински съвет – Куклен допуска предварително изпълнение на настоящото решение, с
оглед защита на особено важни държавни и обществени интереси.
       3. Общински съвет -  Куклен възлага на Кмета на общината  изпълнение на Решението при
спазване на законовите разпоредби.

                                   
Общ брой на Общинските съветници:  -   13

Присъствували:                                     -   11

Гласували
“за”                                                          - 11
“против”                                                 -   0
“въздържали се”                                    -   0

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                                                                                                                         Пламен Гошев


