ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 715
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 66 от 20.11.2018г.
ОТНОСНО: Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет
Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Стефан Куцинов - Председател на Общински съвет
Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, предвид
изложените в предложение с вх. № 177/19.11.2018 год. на Председателя на ОбС Куклен
фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен попълва състава на Постоянна комисия Бюджет,
финанси, Териториално селищно устройство (ТСУ) и Общинска собственост като на
мястото на Общинския съветник Борислав Аргиров, избира Николина Миткова.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 11
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 716
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 66 от 20.11.2018г.
ОТНОСНО: Приемане на решение за осъществяване на сътрудничество и одобряване на
споразумение за сътрудничество с Агенция „Пътна инфраструктура“.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 59, ал. 1, чл. 59, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6, чл. 60, чл. 61, ал. 1 и ал. 2 и чл. 63,
ал. 5 и ал. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 54,
ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 171/8.11.2018 год. на Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие за сътрудничество между община Куклен и
Агенция „Пътна инфраструктура“ за реализация на обект, допринасящ за преодоляване на
съществени проблеми на местно, регионално и национално равнище, с който ще бъде подобрено
качеството на предоставяните услуги от взаимен интерес и ще бъде постигнато по – ефективно
разходване на финансовите и административни ресурси.
2. Одобрява споразумение за сътрудничество между община Куклен и с Агенция „Пътна
инфраструктура“ съгласно Приложение № 1.
3. Възлага на Кмета на община Куклен да подпише споразумение за сътрудничество между
община Куклен и с Агенция „Пътна инфраструктура“ по т. 2 от настоящото решение.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 11
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 717
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 66 от 20.11.2018г.
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на приета с Решение № 701, взето на Редовно
заседание с Протокол № 64 от 26.10.2018 г. на Общински съвет Куклен, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услугите в Община Куклен
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник Кмет на община Куклен
На основание чл. 45, ал. 7 и ал. 9, чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и писмо с изх. № АК-01-256#2 от 06.11.2018 г. на
Областен управител на област Пловдив, предвид изложените в предложение с вх. №
174/13.11.2018 год. на Заместник Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Куклен(приета с реш. № 164
от 31.01.2003 г., доп. с реш. № 282 от 30.09.05 г., изм. с реш. № 481 от 26.01.07 г., доп. с реш. №
495 от 23.02.07 г., изм. с реш. № 508 и № 510 от 30.03.2007 г., изм. с реш. № 31 от 19.12.2007 г.
доп. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането
на местните такси и цените на услугите в община Куклен, приета с Решение № 44, взето с прот.
№ 4/31.01.2008 г., изм. с реш. № 50 от 15.02.2008 г., изм. с реш. № 95 от 10.05.2008 г., изм. с реш.
№ 216/28.11.2008 г., изменена с Решение за приемане на НИД № 263/27.02.2009 г., изменена с
НИД приета с Решение № 270, взето с протокол №34/27.03.2009 г., изм. с решение №
284/23.04.2009 г.; изм. с решение № 396/30.10.2009 г.; изм. с решение № 439/19.01.10 г.; изм. с
решение № 456/26.02.2010 г.; изм. с реш. № 615/28.01.2011 г.; изм. с реш. № 674/25.03.2011 г.; изм.
с реш. №57/06.02.2012 г.; изм. с решение №323/27.02.2013 г.; изм. с решение № 456/25.09.2013 г.;
изм. с реш. № 628/25.07.2014 г.; изм. с реш. № 214/30.06.2016 г.; изм. с реш. № 406/28.04.2017 г.,
изм. с реш. № 487/30.08.2017 г. изм. с реш. № 701/26.10.2018 г.; изм. с реш. № 712/26.10.2018 г.),
приета с Решение № 701, взето на Редовно заседание с Протокол № 64 от 26.10.2018 г. на
Общински съвет Куклен, в частта му по § 2 и § 4, върната за ново разглеждане с писмо изх. №
АК-01-256#2 от 06.11.2018 на Областен управител на област Пловдив, както следва:
1. В чл. 12а, ал. (1), т. 1 и т. 2 се изменят и придобиват следния вид:
т.1. за дневни детски ясли-месечна такса за ползване на детско заведение;
т.2. за целодневни детски градини-месечна такса за ползване на детско заведение;

2. В чл. 12а, ал. (6) се изменя и придобива следния вид:
При отсъствие на дете от детската градина/ясла месечна такса за ползване не се заплаща.
3. В чл. 12а, ал. (6), т. 1, т. 2 и т. 3 се отменят.
4. Приема се ново Приложение № 3, както следва:
Приложение № 3
към чл. 12а от Наредба № 10 на ОбС Куклен

“Детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на
социални услуги, и други общински социални услуги”
Детски ясли, детски градини, специализирани институции за
предоставяне на социални услуги, и други общински социални Такса лв./месец
услуги
Детска ясла:
-месечна такса за ползване
2,00 за присъствен ден
на дете
Целодневна детска градина:
-месечна такса за ползване
2,00 за присъствен ден
на дете
Целодневна подготвителна група за деца на 5 и 6 годишна възраст
в задължително предучилищно образование:
- такса за дейностите по хранене на децата в задължителното 2,00 лв. среднодневен
предучилищно образование извън финансираното от държавата хранителен оклад
Ползване храна от детска кухня такса за ден
Домашен социален патронаж
пенсионери-инвалиди

1,20

60 % от личните
доходи, но не повече от
реалната издръжка
- лица, сключили договор за предоставяне на собственост срещу реална издръжка
задължение за издръжка
ветерани от войните
30 % от личната си
пенсия, но не повече от
реалната издръжка
военноинвалиди и военнопострадали
До 70 % от
ежедневната цена на
храна е за сметка на
общинския бюджет
Деца с увреждания
безплатно
пенсионери
До
20
%
от
ежедневната цена на
храна е за сметка на
общинския бюджет

5.Създава нов § 12 в Преходни и Заключителни разпоредби със следния текст:
§ 12. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Куклен, приета с Решение
№ 701, взето на Редовно заседание с Протокол № 64 от 26.10.2018 г. на Общински съвет Куклен,
е изменена с Решение № 717, протокол № 66 от 20.11.2018 година на Общински съвет Куклен и
влиза в сила от влизане в сила на решението за приемането й от Общински съвет Куклен.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Куклен всички последващи действия по изпълнение на
настоящото решение.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 11
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

