ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 694
Взето на Редовно заседание с Протокол № 63 от 04.10.2018г.
ОТНОСНО: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план –
Парцеларен план за обект: Транспортен достъп – трасе за пътна връзка до имот №
008295, местност „Кавака“, от КВС на гр. Куклен, община Куклен“.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов – Заместник - Кмет на община
Куклен
На основание чл. 124а (5) във връзка с чл. 110 (1) т. 5 от ЗУТ и чл. 21 ал. 1 т. 11 от
ЗМСМА, предвид изложените в предложение предложение с вх. № 153/27.09.2018 год. на
Заместник Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава разрешение за изработване на Подробен
устройствен план- Парцеларен за обект: „ Транспортен достъп – трасе за пътна връзка до
имот 008295, местност „Кавака“ от КВС на гр. Куклен, община Куклен.
2. Одобрява Техническо задание съгласно изискванията на ЗУТ.
3. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе за транспортен достъп за
имот 008295, местност „Кавака“ от КВС на гр. Куклен, община Куклен през ПИ 008375,
ПИ 008376 – полски пътища на община Куклен, общинска частна собственост.
4. Възлага на Момчил Стефанов Мавров, собственик на имот 008295, местност
„Кавака“ от КВС на гр. Куклен, община Куклен, да проведе процедура за промяна
предназначението на имоти и части от тях, а именно: ПИ 008375, ПИ 008376 – полски
пътища на община Куклен, общинска частна собственост, като разходите по промяна
предназначението ще са за сметка на собственика на имот 008295.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

-

7

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 7
- 0
- 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 695
Взето на Редовно заседание с Протокол № 63 от 04.10.2018г.
ОТНОСНО: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен
план за обект: Транспортен достъп – трасе за пътна връзка до имот № 010185, местност „Михов
орех“, от КВС на гр. Куклен, община Куклен“.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов – Заместник - Кмет на община Куклен
На основание чл. 124а (5) във връзка с чл. 110 (1) т. 5 от ЗУТ и чл. 21 ал. 1 т. 11 от
ЗМСМА, предвид изложените в предложение предложение с вх. № 154/27.09.2018 год. на
Заместник Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава разрешение за изработване на Подробен устройствен
план- Парцеларен за обект: „ Транспортен достъп – трасе за пътна връзка до имот 010185,
местност „Михов орех“ от КВС на гр. Куклен, община Куклен.
2. Одобрява Техническо задание съгласно изискванията на ЗУТ.
3. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе за транспортен достъп за имот
010185, местност „Михов орех“ от КВС на гр. Куклен, община Куклен през ПИ 000006, ПИ
002102, ПИ 002103, ПИ 010387, ПИ 010399, ПИ 010473 и ПИ 010477 – полски пътища на община
Куклен, общинска частна собственост.
4. Възлага на Магдалена Георгиева Маврова, собственик на имот 010185, местност „Михов
орех“ от КВС на гр. Куклен, община Куклен, да проведе процедура за промяна предназначението
на имоти и части от тях, а именно: ПИ 000006, ПИ 002102, ПИ 002103, ПИ 010387, ПИ 010399,
ПИ 010473 и ПИ 010477 – полски пътища на община Куклен, общинска частна собственост, като
разходите по промяна предназначението ще са за сметка на собственика на имот 010185.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

-

7

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 7
- 0
- 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 696
Взето на Редовно заседание с Протокол № 63 от 04.10.2018г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за Разрешение за изработването на Подробен
устройствен план – Парцеларен план за обект: Външно ел. захранване – кабел 20 kV за УПИ
014023-жил.застр., местност „Казанджи дере“, землище с. Цар Калоян, община Куклен “.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов – Заместник - Кмет на община Куклен
На основание чл. 124а ал. 5 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и чл. 21 ал. 1 т. 11 от
ЗМСМА, предвид изложените в предложение предложение с вх. № 155/27.09.2018 год. на
Заместник Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава разрешение за изработване на Подробен устройствен
план- Парцеларен за обект: „ Външно ел. захранване – кабел 20 kV за УПИ 014023-жил.застр.,
местност „Казанджи дере“, землище с. Цар Калоян, община Куклен “..
2. Одобрява Техническо задание съгласно изискванията на ЗУТ.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

-

7

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 7
- 0
- 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Пламен Гошев

