ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 771
Взето на Редовно заседание с Протокол № 72 от 01.03.2019 г.
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 № 011443 в местността ”Капсида„ в землището на гр. Куклен,
община Куклен за „Обществено обслужване и паркинг”.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 124а от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, предвид изложените в
предложение с вх. № 39/1.03.2019 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 „Обществено обслужване и паркинг” на
поземлен имот ПИ 011443, находящ се в местността “Капсида”, 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:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 13
- 0
- 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 772
Взето на Редовно заседание с Протокол № 72 от 01.03.2019 г.
ОТНОСНО: Актуализация на строителната програма и бюджета на община Куклен за
2019 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — 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. № 38/25.02.2019 год. на 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: „Основен ремонт на ул. „Пейо Яворов“ в участък с
дължина 320 м.“ - 1 000 лв.
Било: 270 000 лв.
Става: 269 000 лв.
2. Създава нов обект в дейност 606, § 51*00, обект: Основен ремонт на улица „Никола
Вапцаров“ в гр. Куклен с дължина 235м.“ с 1 000 лв.
Било: 0 000 лв.
Става: 1 000 лв.
II. Общински съвет Куклен възлага изпълнението на решението на Кмета на община
Куклен.
III. Общински съвет Куклен дава съгласие за предварително изпълнение на настоящото
решение.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 13

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 10
- 0
- 3
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

