ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 682
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 61 от 21.09.2018г.
ОТНОСНО: Актуализация на Бюджет 2018 г. на община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) и на основание чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси
(ЗПФ), предвид изложените в предложение предложение с вх. № 147/20.09.2018 год. на
Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен одобрява компенсирани промени, както следва:
 дейност 123 „Общински съвети” – местна, §10*20 „Разходи за външни услуги” (-)
3 000 лв.;
 дейност 123 „Общински съвети” – местна, §10*52 „Краткосрочни командировки в
чужбина” – (-) 2 000 лв.;
 дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – местна, § 45*00 „Субсидии и
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел” – 5 000 лв.;
2. Общински съвет Куклен одобрява проект на анекс към споразумение за
сътрудничество.
3. Възлага на Кмета на община Куклен изпълнението на решението.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 683
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 61 от 21.09.2018г.
ОТНОСНО: Приемане изграждането на линеен обект: „Довеждащи пътища (локали),
осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II86 „Пловдив – Асеновград”, oт км 20+000 до км 21+ 060“ (ЛЯВО), от км 17+000 до км
21+060 (ДЯСНО) на територията на община „Куклен “, област Пловдив“, съгласно/предвиден
с Проект за Подробен устройствен план — Парцеларен план (ПУП-ПП) (план за елементите
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии), изпратен за
обявяване в Държавен вестник, и не влязъл в сила, за Общински обект от първостепенно
значение — публична общинска собственост.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
Предвид изложените в предложение предложение с вх. № 148/20.09.2018 год. на
Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, 11 и 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от
ЗОС, чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Общински съвет Куклен, във връзка с § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и § 5, т. 73 от ДР на
ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 205 от ЗУТ, Общински съвет Куклен
приема линеен обект: „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на
засегнатите имоти до /от реконструкция на трасето на път II-86 „Пловдив – Асеновград”, oт
км 20+000 до км 21+ 060“ (ЛЯВО), от км 17+000 до км 21+060 (ДЯСНО) на територията на
община „Куклен “, област Пловдив“, съгласно Подробен устройствен план – Парцеларен план
(ПУП - ПП) (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии), за Общински обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

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

