ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 720
Взето на Редовно заседание с Протокол № 68 от 30.11.2018г.
ОТНОСНО: Избор на Председател Постоянна комисия бюджет, финанси,

териториално и селищно устройство (ТСУ) и общинска собственост.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Стефан Куцинов — Председател ОбС Куклен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 1 от
ПОДОСНКВОА, предвид изложените в предложение с вх. № 188/29.11.2018 год. на
Председателя ОбС Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ

1. Общински съвет Куклен избира за Председател Постоянна комисия бюджет,
финанси, териториално и селищно устройство (ТСУ) и общинска собственост Пламен
Гошев.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 10
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 721
Взето на Редовно заседание с Протокол № 68 от 30.11.2018г.
ОТНОСНО: Предложение за приемане на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация на Община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Пламен Гошев — Председател ОбС Куклен
На основание чл. 21, ал. 3, във връзка с чл. 21, ал. 2, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 10 и чл. 15, ал. 1 от Закона за
нормативните актове (ЗНА), при спазване на изискванията на чл. 19, чл. 20, чл. 26 от ЗНА и чл.
76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, предвид изложените в предложение
с вх. № 156/10.10.2018 год. на Председателя ОбС Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
I. Общински съвет Куклен приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация на Община Куклен, както следва:
§ 1. Чл. 66, ал. 1, т. 8 се отменя.
§ 2. Създава се нов § 3 в Преходни и Заключителни разпоредби със следния текст:
Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на
Община Куклен е приет с Решение № 721, Протокол № 68 от 30.11.2018 година на Общински
съвет Куклен и влиза в сила от влизане в сила на решението за приемането му от Общински
съвет Куклен.
II. Настоящият правилник влиза в сила от влизане в сила на решението за приемането му
от Общински съвет Куклен.
III. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Община Куклен всички последващи
действия за 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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 722
Взето на Редовно заседание с Протокол № 68 от 30.11.2018г.
ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет, сметките за
средства от ЕС и сметките за чужди средства към 30.09.2018 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, предвид изложените в предложение с вх. №
173/13.11.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и в изпълнение на т.15.3 от Решение № 560 на
Общински съвет Куклен, взето на редовно заседание с Протокол № 50 от 26.01.2018 г. относно
приемане на бюджет за 2018 г. на община Куклен, Общински съвет Куклен приема информация за
текущо изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди
средства на Община Куклен към 30.09.2018 година съгласно приложения;
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински съвет Куклен одобрява извършените командировъчни
разходи от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г. в размер на 0.00 лева на Кмета на Община Куклен – г-жа
Мария Георгиева Белчева.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 8
- 0
- 3
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 723
Взето на Редовно заседание с Протокол № 68 от 30.11.2018г.
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, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл.
124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, предвид изложените в предложение с вх. №
176/15.11.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен одобрява компенсирани промени, както следва:
§13*04”Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин” – 40 000 лв.;
§13*08”Туристически данък” – 2 000 лв.;
§24*04 ”Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” – (-) 49 500 лв.;
§24*05 ”Нетни приходи от наеми на имущество” – 2 000 лв;
§27*02”Общински такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването” – 2 000 лв.;
§27*04”Общински такси за ползване на домашен социален патронаж и други общински
социални услуги” – 2 000 лв.;
§27*17 ”Общински такси за притежаване на куче” – 1 500 лв.;
2.Възлага на Кмета на община Куклен изпълнението на решението.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 9
- 0
- 2
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 724
Взето на Редовно заседание с Протокол № 68 от 30.11.2018г.
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. №
179/20.11.2018 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 Вангелия Милчова Пецева от гр. Куклен, ул. „Г.С.Раковски” № 24 – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.2. Шенай Шефкетова Коджаалиева от гр. Куклен, ул. „Гергана“ № 10 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.3 Кадрие Емин Буюкли от гр. Куклен, ул. „Бяла Черква“ № 1 – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.4 Асие Алиева Карамустафова от гр. Куклен, ул. „Речна“ № 13 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.5 Сафие Назиф Чобан от гр. Куклен, ул. „Върбица“ № 10 – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.6 Елена Василева Иванова от гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 42 – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.7 Георги Иванов Керкелов от гр. Куклен, ул. „Демокрация“ № 3 – 150 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.8 Фирдес Аптурахим Дикмесалим от гр. Куклен, ул. „Върбица“ № 12 – 150 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.9 Ангел Симеонов Цецков от с. Цар Калоян, ул. „Родопи“ № 2 – 250 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.10 Иван Милчев Колев от гр. Куклен, ул. „Славянска“ № 46 – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.11. Сабрие Фахриева Шакирова от гр. Куклен, ул. „ Родопи“ № 42 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.12. Руска Тодорова Тодорова от гр. Куклен, ул. „П. Яворов“ № 25 – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
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:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 11
- 0
- 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 725
Взето на Редовно заседание с Протокол № 68 от 30.11.2018г.
ОТНОСНО: Актуализация на строителната програма и бюджета на община Куклен за
2018г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов —Заместник Кмет на община Куклен
На основание чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 60, ал. 1 от
Административно процесуалния кодекс и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,
предвид изложените в предложение с вх. № 182/23.11.2018 год. на Заместник Кмета на община
Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
I. Общински съвет Куклен извършва промени в плана на строителната програма и по
бюджета на община Куклен в частта СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА, както следва:
1. Намалява дейност 606, § 51*00: „Осн. Ремонт на ул. „Възраждане“ от ул. „Хр. Ботев“ до
ул. „Опълченска“ - 380м.“ - 6 500 лв.
ДБ
СБС
ОБЩО
Било:
202100
67959
270059
Става:
202100
61459
263559
2. Създава нов обект в дейност 619, §51*00, обект: „ Основен ремонт на съществуващи
площадни и алейни настилки в УПИ I – културен дом и зеленина в кв. 41, по плана на гр. Куклен,
община Куклен“ с 6 500 лв.
Било: 0000 лв.
Става: 6 500 лв.
II. Общински съвет Куклен възлага изпълнението на решението на Кмета на община
Куклен.
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
№ 726
Взето на Редовно заседание с Протокол № 68 от 30.11.2018г.
ОТНОСНО: Приемане на дарение в полза на община Куклен от „КЦМ“ АД.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов —Заместник Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 225 от ЗЗД, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от
ЗОС и чл. 14, ал. 1, т. 2, б. „в“ от Наредба № 31 за реда за получаване и управление на дарения от
община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 183/23.11.2018 год. на Заместник
Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен приема предложеното дарение от „КЦМ“ АД, с ЕИК
115007471, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“,
представлявано от Изпълнителния директор – инж. Стоян Пехливанов, състоящо се в следното –
част от Етап I по Приложение № 1 от Договор за СМР за обект „Основен ремонт на
съществуващи площадни и алейни настилки гр. Куклен“, подписан между “КЦМ“ АД
(възложител) и „ПОДЕМ“ ЕООД (изпълнител) на стойност 101 310,86 лв. (сто и една хиляди
триста и десет лева и осемдесет и шест стотинки), предплащане на цялото количество настилки
за етап 1.
2. Упълномощава Кмета на община Куклен в изпълнение на настоящето решение да
сключи договор за дарение с „КЦМ“ АД, с ЕИК 115007471, със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“, представлявано от Изпълнителния директор – инж. Стоян
Пехливанов, съгласно одобрения проект – договор за дарение.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 9
- 0
- 2
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 727
Взето на Редовно заседание с Протокол № 68 от 30.11.2018г.
ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя на
поземлен имот № 40.140 в местността „Терасите и Вриш“ в землището на гр. Куклен, община
Куклен за „Жилищно застрояване“.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 124а от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, предвид изложените в
предложение с вх. № 184/23.11.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението
на земеделска земя за „Жилищно застрояване“ на поземлен имот № 40.140 в местността
„Терасите и Вриш“ в землището на гр. Куклен, община Куклен .
2. Одобрява техническо задание по чл. 125 от ЗУТ.
3. Възлага на Кмета на община Куклен, решението на Общински съвет да се разгласи с
обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на общината и да се
публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник, съгласно изискванията
на чл. 124б ал. 2 от ЗУТ.

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
№ 728
Взето на Редовно заседание с Протокол № 68 от 30.11.2018г.
ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя за
„Жилищно застрояване“ на поземлен имот № 14, местност „Цигански алчак“ по § 4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ, землище на с. Гълъбово, община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 124а от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, предвид изложените в
предложение с вх. № 185/23.11.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението
на земеделска земя за „Жилищно застрояване“ на поземлен имот № 14 в местността „Цигански
алчак“ в землището на с. Гълъбово, община Куклен .
2. Одобрява техническо задание съгласно изискванията на ЗУТ.
3. Възлага на Кмета на община Куклен, решението на Общински съвет да се разгласи с
обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на общината и да се
публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник, съгласно изискванията
на чл. 124б ал. 2 от ЗУТ.

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
№ 729
Взето на Редовно заседание с Протокол № 68 от 30.11.2018г.
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 ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от ЗПФ, предвид изложените в
предложение с вх. № 186/26.11.2018 год. на Заместник Кмета на община Куклен фактически
основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Одобрява компенсирани промени, както следва:
дейност 123 „Общински съвет” – местна, §10*20 „Разходи за външни услуги” (-) 2 600 лв.;
дейност 122 „Общинска администрация” – местна, §42*14 „Обезщетения и помощи по
решение на общински съвет” – 2 600 лв.;
2. Възлага на Кмета на община Куклен изпълнението на решението.

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
№ 730
Взето на Редовно заседание с Протокол № 68 от 30.11.2018г.
ОТНОСНО: Именуване на улици в Индустриална зона – местност „Капсида“, землище
на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив. По заявление вх. № 7803/26.11.2018г. от
„Шпинер България“ ООД и заявление вх. № 7825/26.11.2018г. „Одело Фарба България“ ЕООД с
искане за удостоверяване на административен адрес на предприятията представлявани от
описаните горе фирми. Предложение от „Тракия икономическа зона“ АД .
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2 от ЗМСМА, предвид изложените в предложение с
вх. № 187/27.11.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Именува улиците в Индустриална зона – местност „Капсида“, землище на гр. Куклен,
съгласно приложена схема, както следва:
1.1. ул. № 1 (Представляваща и съставена от ПИ 11.491; ПИ 11.262 и ПИ 11.501) да се
именува с името: „Съединение“.
1.2. ул. № 2 (Представляваща и съставена от ПИ 11.483 и ПИ 11.421) да се именува с
името: „Бавария“.
1.3. ул. № 4 (Представляваща и съставена от ПИ 11.483 и ПИ 11.481) да се именува с
името: „Капсида“.
2. Възлага на Кмета на община Куклен изпълнението на решението.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 11
- 0
- 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

