ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 636
Взето на Редовно заседание с Протокол № 56 от 29.06.2018г.
ОТНОСНО: Актуализация на Бюджет 2018г. на община Куклен
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов – Заместник Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, предвид изложените в
предложение с вх. № 100/27.06.2018 год. на Заместник Кмета на община Куклен
фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински Съвет Куклен одобрява компенсирани промени, както следва:
- дейност 122 „Общинска администрация“ - местна, § 10*20 „Разходи за външни
услуги“ (-) 5 000 лв.;
- дейност 122 „Общински администрация“ - местна, § 42*14 „Обезщетения и
помощи по решение на Общински съвет“ - 5 000 лв.;
2. 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
№ 637
Взето на Редовно заседание с Протокол № 56 от 29.06.2018г.
ОТНОСНО: Приемане на проект на нова Наредба – Наредба № 1 за обществения
ред в община Куклен
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов – Заместник 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. 11, чл. 15, чл. 19, чл. 26, чл. 28 от Закона за
нормативните актове, чл. 76, ал. 3, и чл. 79 от Административно процесуален кодекс,
предвид изложените в предложение с вх. № 86/29.05.2018 год. на Заместник Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински Съвет Куклен Приема Наредба № 1 за обществения ред в Община
Куклен.
2. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Община Куклен всички последващи
действия за изпълнение на настоящото решение.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 12

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 7
- 1
- 4
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 638
Взето на Редовно заседание с Протокол № 56 от 29.06.2018г.
ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с
имотите - общинска собственост за 2018г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов – Заместник 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. № 89/19.06.2018 год. на Заместник
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 2018 г., 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., Решение
№ 629, взето с Протокол № 54 от 23.05.2018г.
като включва в нея следните имоти:
1.1. В Приложение № 1, Програма за управление и разпореждане с имотите ,
общинска собственост – част гр. Куклен, общински УПИ и придаваеми места в
регулация, гр. Куклен
- Придаваема част, с площ от 37 кв.м., попадащи в улична регулация прилежащи към
УПИ VIII – 2016, кв.73 по регулационния план на гр. Куклен, с граници: на юг:улична
регулация; на север: улица; на изток - улица, на запад – УПИ VІII – 2016, кв.73. Пазарната
стойност на имота е в размер на 740 лв.(седемстотин и четиридесет лева) без ДДС и 888лв.
(осемстотин осемдесет и осем лева) с ДДС.
1.2. В Приложение № 1, Програма за управление и разпореждане с имотите ,
общинска собственост – част гр. Куклен, общински УПИ и придаваеми места в
регулация, гр. Куклен
- Придаваема част, с площ от 36 кв.м., попадащи в улична регулация прилежащи към
УПИ IX – 2017, кв.73 по регулационния план на гр. Куклен, с граници: на юг: УПИ IX –2017; на
север: улична регулация; на изток - улица, на запад – УПИ IX –2017, в кв. 73, по регулационния
план на гр.Куклен. Съгласно Нотариален акт за доброволна делба на недвижим имот № 39, т. III,
рег. № 11131, дело № 369 от 2017 г. Костадин Георгиев Белчев е собственик на УПИ IX –2017, с
площ от 1 104 кв.м., кв. 73 по регулационния план на гр. Куклен. Пазарната стойност на

имота е в размер на 720 лв. (седемстотин и двадесет лева) без ДДС и 864лв. (осемстотин
шестдесет и четири лева) с ДДС.
1.2. Добавя в Приложение № 1, Програма за управление и разпореждане с имотите ,
общинска собственост – част с. Гълъбово, раздел общински УПИ и придаваеми места в
регулация, с. Гълъбово
- Придаваема част, с площ от 50 кв.м., попадащ в улична регулация прилежащи към УПИ
І – 678, кв.11, с граници: на юг: УПИ І – 678; на север: улица; на изток - улица, на запад – улица,
в кв. 11 по плана на с. Гълъбово. Пазарната стойност на имота е в размер на 1500 лв.
(хиляда и петстотин лева) без ДДС и 1800лв. (хиляда и осемстотин лева) с ДДС.
1.2. Добавя в Приложение № 1, Програма за управление и разпореждане с имотите ,
общинска собственост – част с. Гълъбово, раздел общински УПИ и придаваеми места в
регулация, с. Гълъбово
- Придаваема част, с площ от 17 кв.м., попадащ в улична регулация прилежащи към УПИ
XVII – 694, кв.11, с граници: на на юг: УПИ XVII – 694; на север: улица; на изток - улица, на
запад – улица, в кв. 11 по плана на с. Гълъбово. Пазарната стойност на имота е в размер на
510 лв. (петстотин и десет лева) без ДДС и 612лв. (шестстотин и дванадесет лева) с ДДС.
2. Общински съвет Куклен приема приходите, получени от продажбата 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 4 164 лв. (четири хиляди сто
шестдесет и четири лева).
Увеличава Дейност 606 § 51*00 – „Основен ремонт”, обект Основен ремонт на ул.
"Възраждане" от ул. "Хр. Ботев" до ул. "Опълченска" - 380м с 4 164 лв. (четири хиляди сто
шестдесет и четири лева).
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”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 639
Взето на Редовно заседание с Протокол № 56 от 29.06.2018г.
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление
вх. № 6657/21.11.2017г. от Анелия Николова Видолова, собственик на ПИ 59, § 4, землище на с.
Руен, община Куклен
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, предвид изложените в
предложение с вх. № 91/19.06.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект:
„Право на преминаване през ПИ 014182, държавна частна собственост /иглолистна гора/,
находящ се в землището на с. Руен, местност „Св. Георги“, община Куклен с EKATTE 63238 за
осигуряване на достъп до ПИ 59, § 4, землище на с. Руен, община Куклен“.
2. На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Куклен възлага на Кмета на община
Куклен в седем дневен срок да обнародва в Държавен вестник Решението.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 6
- 1
- 4
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 640
Взето на Редовно заседание с Протокол № 56 от 29.06.2018г.
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. № 92/19.06.2018 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 проект за частично изменение на Подробен устройствен план – план за улична регулация
/ПУП – ПУР/, за част от кв. 99 на УПИ III – 995, УПИ IV – 993, УПИ V – 992, УПИ VI – 991,
УПИ VII – 990, УПИ VIII – 996 и УПИ IX – 1000, 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 заинтересуваните лица.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 8
- 1
- 2
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 641
Взето на Редовно заседание с Протокол № 56 от 29.06.2018г.
ОТНОСНО: Изразяване на съгласие за сключване на предварителен договор по реда на
чл.15, ал. 3 от ЗУТ.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и отпаднало
предназначение по чл. 3, ал. 2 от ЗОС на общински имот –попадащ в уличната регулация –
публична общинска собственост, чл.35 ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал.3 и
ал.5 и чл. 134 ал. 2 т.6 от Закона за устройство на територията, предвид изложените в
предложение с вх. № 93/19.06.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен обявява за частна общинска собственост следните недвижими
имоти:
1.1. Общински имот, с площ от 50 кв.м., попадащ в улична регулация, с граници: на юг:
УПИ І – 678; на север: улица; на изток - улица, на запад – улица, в кв. 11 по плана на с. Гълъбово,
община Куклен, одобрен със Заповед № 1098/1981 г., изменен със Заповед № 144/14.04.2004 г. на
кмета на Община Куклен.
1.2. Общински имот, с площ от 17 кв.м., попадащ в улична регулация, с граници: на юг:
УПИ XVII – 694; на север: улица; на изток - улица, на запад – улица, в кв. 11 по плана на с.
Гълъбово, община Куклен, одобрен със Заповед № 1098/1981 г., изменен със Заповед №
144/14.04.2004 г. на кмета на Община Куклен;
2. Общински съвет – Куклен упълномощава кмета на общината да сключи предварителни
договори по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията, както следва:
2.1. С Ангел Николов Караиванов и Нина Генова Караиванова, с постоянен адрес: гр.
Пловдив, ж.к. „Тракия”, бл. 73, вх. Г, ет. 4, ап.10, за продажба на предаваемо място попадащо в
уличната регулация, представляващо 50/498 идеални части от новообразувания УПИ І – 678, в
кв. 11 по плана на с. Гълъбово, община Куклен, одобрен със Заповед № 1098/1981 г., изменен със
Заповед № 144/14.04.2004 г. на кмета на Община Куклен – целият с площ от 498 кв.м, който
новообразуван УПИ ще обедини УПИ І - 678, с включване на предаваемата част от уличната
регулация, с площ от 50 кв.м – общинска собственост, съгласно изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ
І-678 и УПИ XVII – 694 от кв. 11 по плана на с. Гълъбово, община Куклен.
2.1.1. Продажбата по т.2.1. да бъде извършена по пазарна цена, определена от оценител на
имоти в размер на 1 500 лв.(хиляда и петстотин лева) без ДДС, като окончателен договор да
бъде сключен след влизане в сила на заповедта на Кмета на Общината за изменение на плана за
регулация, с който се променят границите между имотите.
2.2. С Надежда Иванова Капашикова, с постоянен адрес: гр.Карлово, ул. „Васил
Караиванов” 8,
за продажба на предаваемо място попадащо в уличната регулация,
представляващо 17/535 идеални части от новообразувания УПИ XVII – 694, в кв. 11 по плана на

с. Гълъбово, община Куклен, одобрен със Заповед № 1098/1981 г., изменен със Заповед №
144/14.04.2004 г. на кмета на Община Куклен – целият с площ от 535 кв.м, който новообразуван
УПИ ще обедини УПИ XVII – 694, с включване на предаваемата част от уличната регулация, с
площ от 17 кв.м – общинска собственост, съгласно изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ І-678 и
УПИ XVII – 694 от кв. 11 по плана на с. Гълъбово, община Куклен.
2.2.1. Продажбата по т.2.2. да бъде извършена по пазарна цена, определена от оценител на
имоти в размер на 510 лв.(петстотин и десет лева) без ДДС, като окончателен договор да бъде
сключен след влизане в сила на заповедта на Кмета на Общината за изменение на плана за
регулация, с който се променят границите между имотите.
3. Общински съвет – Куклен одобрява проектите на предварителните договори по чл. 15,
ал. 3 от ЗУТ.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 642
Взето на Редовно заседание с Протокол № 56 от 29.06.2018г.
ОТНОСНО:Вземане на принципно съгласие за учредяване на право на преминаване през
общински ПИ № 001651, с площ от 0.592, НТП – храсти, м. „Белашки път“ землище с.
Гълъбово, собственост на Христина Желязкова Боева
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов – Заместник Кмет на община Куклен
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.192, ал.5 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от
ЗОС, предвид изложените в предложение с вх. № 94/19.06.2018 год. на Заместник Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава принципно съгласие за учредяване право на преминаване с
площ от 315 кв.м., през общински ПИ № 001651, НТП - храсти, м. „Белашки път” землище с.
Гълъбово за осигуряване на достъп до ПИ № 001199, м. „Белашки път” землище с. Гълъбово,
собственост на Христина Желязкова Боева.
2. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на Решението на Кмета на Общината.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:
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Гласували
“за”
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 643
Взето на Редовно заседание с Протокол № 56 от 29.06.2018г.
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. №
98/19.06.2018 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 Бахар Айдънова Расим от гр. Куклен, ул. „Вихрен” № 2 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.2. Адиле Сунай Коджабекирова от гр. Куклен, ул. „Л. Каравелов“ № 36 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.3. Шенгюл Сафетова Салиф от гр. Куклен, ул. „Хан Крум“ № 5 - 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.4. Мюжгян Фикрет Юсеинова от гр. Куклен, ул. „Бачо Киро“ № 6 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.5. Райна Ангелова Радичева от гр. Куклен, ул. „Снежанка“ № 4Б – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.6. Шенгюл Еминова Ферадова от гр. Куклен, ул. „Искра“ № 1 - 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.7. Айджан Айдън Кадирова от гр. Куклен, ул. „Върбица“ № 3 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.8. Ресмие Расимова Моллаюсеинова от гр. Куклен, ул. „Тракия“ № 8А – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.9. Айше Юсуф Идриз от гр. Куклен, ул. „Хр. Смирненски“ № 23 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 1
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:
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 644
Взето на Редовно заседание с Протокол № 56 от 29.06.2018г.
ОТНОСНО: Актуализация на Бюджет 2018 г. на община Куклен
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов – Заместник Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл. 34, ал. 4 от
Закона за общинската собственост(ЗОС) и във връзка с чл. 41, ал. 3, т. 3 и чл. 43, ал. 5 изречение
второ от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 99/19.06.2018 год. на
Заместник Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие да бъде закупен от Община Куклен и дарен на ОД
на МВР – Пловдив за нуждите на Първо РУ ОД на МВР – Пловдив – 1(един) брой лек автомобил
на стойност 5 000 лв. за изпълнение на служебните задължения на служителите към Първо РУ
при ОД на МВР – Пловдив. След сключения договор за дарение всички разходи, свързани с
регистрация, данъци, винетки, застраховки, гориво и консумативи на горепосочения автомобил да
са за сметка на ОД на МВР – Пловдив.
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;
3. Одобрява компенсирани промени, както следва:
• параграф 61-02”Трансфери между бюджети – предоставени трансфери” - (+)5 000 лв.;
• дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” – дофинансиране, §52-04
„Придобиване на транспортни средства”, обект в Инвестиционната програма на общината „Един
брой лек автомобил за изпълнение на служебните задължения на служителите към Първо РУ
при ОД на МВР – Пловдив” – (+)5 000 лв.;
4. Възлага на Кмета на община Куклен изпълнението на решението.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 645
Взето на Редовно заседание с Протокол № 56 от 29.06.2018г.
ОТНОСНО: Изразяване на съгласие за сключване на предварителен договор по реда на
чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов – Заместник Кмет на община Куклен
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и отпаднало
предназначение по чл. 3, ал. 2 от ЗОС на общински имот –попадащ в уличната регулация –
публична общинска собственост, чл.35 ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал.3 и
ал.5 и чл. 134 ал. 2 т. 6 от Закона за устройство на територията, предвид изложените в
предложение с вх. № 90/19.06.2018 год. на Заместник Кмета на община Куклен фактически
основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет – Куклен обявява за частна общинска собственост следните недвижими
имоти:
1.1. Общински имот, с площ от 36 кв.м., попадащ в улична регулация, с граници: на юг: УПИ IX –
2017; на север: улична регулация; на изток - улица, на запад – УПИ IX –2017, в кв. 73, по регулационния
план на гр.Куклен, одобрен със Заповед № 44/1967 г. и изменен със Заповед № 417/2017 г. на кмета на
община Куклен.
1.2. Общински имот, с площ от 37 кв.м., попадащ в улична регулация, с граници: на юг:улична
регулация; на север: улица; на изток - улица, на запад – УПИ VІII – 2016, в кв. 73, по регулационния план
на гр.Куклен, одобрен със Заповед № 44/1967 г. и изменен със Заповед № 417/2017 г. на кмета на община
Куклен.
2. Общински съвет – Куклен упълномощава кмета на общината да сключи предварителни
договори по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията, както следва:
2.1. С Божидар Атанасов Белчев, за продажба на предаваемо място попадащо в уличната
регулация, представляващо 37/1410 идеални части от новообразувания УПИ VIII – 2016, в кв. 73 по
регулационния план на гр. Куклен, одобрен със Заповед № 44/1967 г. и изменен със Заповед № 417/2017
г. на кмета на община Куклен – целият с площ от 1410 кв.м, който новообразуван УПИ ще обедини УПИ
VIII –2016, с включване на предаваемата част от уличната регулация, с площ от 37 кв.м – общинска
собственост, съгласно изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VІII – 2016 и УПИ IX –2017 в кв. 73 по плана
на гр. Куклен.
2.1.1. Продажбата по т.2.1. да бъде извършена по пазарна цена, определена от оценител на имоти в
размер на 740 лв.(седемстотин и четиридесет лева) без ДДС, като окончателен договор да бъде сключен
след влизане в сила на заповедта на Кмета на Общината за изменение на плана за регулация, с който се
променят границите между имотите.
2.2. С Костадин Георгиев Белчев, за продажба на предаваемо място попадащо в уличната
регулация, представляващо 36/1140 идеални части от новообразувания УПИ IX –2017, в кв. 73 по
регулационния план на гр. Куклен, одобрен със Заповед № 44/1967 г. и изменен със Заповед № 417/2017
г. на кмета на община Куклен – целият с площ от 1140 кв.м, който новообразуван УПИ ще обедини УПИ

IX –2017, с включване на предаваемата част от уличната регулация, с площ от 36 кв.м – общинска
собственост, съгласно изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VІII – 2016 и УПИ IX –2017 в кв. 73 по плана
на гр. Куклен.
2.2.1. Продажбата по т.2.2. да бъде извършена по пазарна цена, определена от оценител на имоти в
размер на 720 лв.(седемстотин и двадесет лева) без ДДС, като окончателен договор да бъде сключен
след влизане в сила на заповедта на Кмета на Общината за изменение на плана за регулация, с който се
променят границите между имотите.
3. Общински съвет – Куклен одобрява проектите на предварителните договори по чл. 15, ал. 3 от
ЗУТ.
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