ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 773
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 73 от 15.03.2019г.
ОТНОСНО: Промяна на представител на Общински съвет Куклен в Общото
събрание на сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „Регионална
асоциация на общините „Тракия””.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Ердуан Мехмед — Зам. Председател ОбС Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 от Устава на
сдружението „Регионална асоциация на общините „Тракия””, предвид изложените в
предложение с вх. № 41/14.03.2019 год. на Зам. Председателя на ОбС фактически
основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ

1. Общински съвет Куклен прекратява пълномощията на Пламен Петров
Гошев, като представител на Общински съвет Куклен – делегат, в Общото събрание
на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „Регионална
асоциация на общините „Тракия””.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

-9
- 0
- 0

2. Общински съвет Куклен определя нов представител на Общински съвет
Куклен – делегат, в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел в
общественополезна дейност „Регионална асоциация на общините „Тракия””
Стефан Куцинов
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

-8
- 0
- 1

и негов заместник – заместник-делегат в Общото събрание на Сдружение с
нестопанска цел в общественополезна дейност „Регионална асоциация на
общините „Тракия”” – Ердуан Мехмед.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

-8
- 0
- 1

3. Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му от Общински
съвет Куклен.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

-9
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 774
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 73 от 15.03.2019г.
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Куклен с проект: „Оборудване и модернизация
на културната инфраструктура на община Куклен“ чрез МИГ „Куклен-Асеновград“ 2017 г. - 2023
г. по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Общинския план за
развитие на община Куклен 2014 – 2020 г., предвид изложените в предложение с вх. №
42/15.03.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие община Куклен да кандидатства с проект:
„Оборудване и модернизация на културната инфраструктура на община Куклен“ чрез МИГ
„Куклен – Асеновград“ 2017 г. - 2023 г. по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
2. Общински съвет Куклен удостоверява, че дейностите, включени в проекта, съответстват
на приоритетите на Общинския план за развитие на община Куклен.
3. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на община Куклен изпълнение на настоящото
Решение.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 775
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 73 от 15.03.2019г.
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при община
Куклен за 2018 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, предвид изложените в
предложение с вх. № 16/4.02.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен приема за информация Отчет за дейността на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при
община Куклен за 2018 г.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 776

Взето на Извънредно заседание с Протокол № 73 от 15.03.2019г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и
реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински
жилищни имоти, приета с Решение № 406, взето на Извънредно заседание с Протокол № 54 от 18.11.2009
г. на Общински съвет Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 11, чл. 15, чл. 19, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76,
ал. 3, и чл. 79 от Административно процесуален кодекс, предвид изложените в предложение с вх. №
18/11.02.2019 год. на Заместник Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за
установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински
жилищни имоти, както следва:
§ 1. Чл. 5, ал. 1, т. 1, се отменя.
§ 2. Чл. 10, ал. 1, т. 1, се изменя и придобива следния вид:
Придобилите имоти по чл. 5, ал. 1, т. 2;
§ 3. Чл. 29, ал. 2 се изменя и придобива следния вид:
Гражданите по ал. 1 трябва да отговарят на условията на чл. 5, ал. 1, т. 2 и т. 6, като при
разглеждането на молбите за настаняване се дава предимство на:;
§ 4. Създава се нов § 12 в Преходни и Заключителни разпоредби със следния текст:
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за установяване на
жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти, е
приета с Решение № 776, взето с Протокол № 73 от 15.03.2019 година на Общински съвет Куклен, и влиза
в сила от влизане в сила на решението за приемането й от Общински съвет Куклен.
2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за установяване на
жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти влиза в
сила от деня на влизането в сила на решението за приемането й от Общински съвет Куклен.
3. Възлага на Кмета на Община Куклен всички последващи действия за изпълнение на настоящото
решение.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 9
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 777
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 73 от 15.03.2019г.
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за извършените дейности през 2018 г. по „Програма за
подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Куклен с План на действие за
периода 2016 – 2020 г.“ (актуализация)
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 2 и ал. 3 от Закон за чистотата на
атмосферния въздух, предвид изложените в предложение с вх. № 19/14.02.2019 год. на Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен приема отчет по Приложение 1 за извършените дейности през
2018 г. по „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Куклен с
План на действие за периода 2016 – 2020 г.“
2. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на общината изпълнение на Решението.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 778
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 73 от 15.03.2019г.
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за извършените дейности през 2018 г. по „Програма за
опазване на околната среда на община Куклен 2015 – 2020 г.“.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 79, ал. 5 от Закон за опазване на
околната среда, предвид изложените в предложение с вх. № 20/14.02.2019 год. на Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен приема отчет по Приложение 1 за извършените дейности през
2018 г. по „Програма за опазване на околната среда на община Куклен 2015 – 2020 г.“
2. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на общината изпълнение на Решението.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 779
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 73 от 15.03.2019г.
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за извършените дейности през 2018 г. по „Програма за
управление на отпадъците на територията на община Куклен 2015 – 2020 г.“ (актуализация)
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 9 от Закон за управление на
отпадъците, предвид изложените в предложение с вх. № 21/14.02.2019 год. на Кмета на община
Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен приема отчет по Приложение 1 за извършените дейности през
2018 г. по „Програма за управление на отпадъците на територията на община Куклен 2015 – 2020
г.“
2. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на общината изпълнение на Решението.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 780
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 73 от 15.03.2019г.
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 273 – частна общинска собственост.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1
във връзка с чл.45 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. №
22/18.02.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с
тайно наддаване на ПИ № 273 - частна общинска собственост, находящ се в местност „Георгиева
черква”, по плана на новообразуваните имоти в територията на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с. Добралък
Община Куклен, с площ от 421 кв.м., с граници и съседи: на север - ПИ № 9501 – полски път; на
изток ПИ № 274 – нива; на юг - ПИ № 9503 – полски път; на запад - ПИ № 272 – нива, с акт за
частна общинска собственост № 1226/21.11.2012 г.
2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 3 368 лв. (три
хиляди триста шестдесет и осем лева).
3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна цена от 8 лв./кв.м. (осем лева на
квадратен метър), въз основа на приетата актуална пазарна оценка.
4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на кмета на общината.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 781
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 73 от 15.03.2019г.
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 274 – частна общинска собственост.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 46,
ал. 1 във връзка с чл. 45 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. №
23/18.02.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с
тайно наддаване на ПИ № 274 - частна общинска собственост, находящ се в местност „Георгиева
черква”, по плана на новообразуваните имоти в територията на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с. Добралък
Община Куклен, с площ от 421 кв.м., при граници и съседи: на север - ПИ № 9501 – полски път;
на изток ПИ № 275 – нива; на юг - ПИ № 9503 – полски път; на запад - ПИ № 273 – нива, с акт за
частна общинска собственост № 1227/21.11.2012 г.
2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 3 368 лв. (три
хиляди триста шестдесет и осем лева).
3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна цена от 8 лв./кв.м. (осем лева на
квадратен метър), въз основа на приетата актуална пазарна оценка.
4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на кмета на общината.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 782
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 73 от 15.03.2019г.
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 275 – частна общинска собственост.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 46,
ал. 1 във връзка с чл. 45 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. №
24/18.02.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с
тайно наддаване на ПИ № 275 - частна общинска собственост, находящ се в местност „Георгиева
черква”, по плана на новообразуваните имоти в територията на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с. Добралък
Община Куклен, с площ от 421 кв.м., при граници и съседи: на север - ПИ № 9501 – полски път;
на изток ПИ № 271 – нива; на юг - ПИ № 9503 – полски път; на запад - ПИ № 274 – нива, с акт за
частна общинска собственост № 1228/21.11.2012г.
2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 3 368лв. (три
хиляди триста шестдесет и осем лева).
3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна цена от 8 лв./кв.м. (осем лева на
квадратен метър), въз основа на приетата актуална пазарна оценка.
4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на кмета на общината.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 783
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 73 от 15.03.2019г.
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 40.703 – частна общинска собственост.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 46,
ал. 1 във връзка с чл. 45 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. №
25/18.02.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с
тайно наддаване на ПИ № 40.703 - частна общинска собственост, находящ се в местност „Вриш
и Терасите”, по плана на новообразуваните имоти в територията на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр.
Куклен Община Куклен, с площ от 359 кв.м., при граници и съседи: на север - ПИ № 40.752 –
нива; на изток ПИ № 40.754 – полски път; на юг - ПИ № 40.214 – нива; на северозапад - ПИ №
40.752 – нива, с акт за частна общинска собственост № 913/26.01.2011г.
2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 5 026лв. (пет
хиляди двадесет и шест лева).
3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна цена от 14 лв./кв.м. (четиринадесет
лева на квадратен метър), въз основа на приетата актуална пазарна оценка.
4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на кмета на общината.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 784
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 73 от 15.03.2019г.
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 № 002026 в местността „Хайва чешма“ 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. № 27/18.02.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава 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 № 002026 в местността „Хайва чешма“ 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:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 785
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 73 от 15.03.2019г.
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 № 180036, местност „Гробът“, по § 4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ, землище с. Руен, 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. № 28/18.02.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава 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 № 180036, местност „Гробът“, по § 4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ, землище с. Руен, 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:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 786
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 73 от 15.03.2019г.
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 № 024084 и № 024085, местност „Шабан дере“, по
КВС, землище гр. Куклен, 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. № 29/18.02.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава 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 № 024084 и № 024085, местност „Шабан дере“, по
КВС, землище гр. Куклен, община Куклен.
2. Одобрява техническо задание съгласно изискванията на ЗУТ.
3. ПУП – ПРЗ да се процедира след осигуряване на транспортен достъп до поземлен
имот № 024084 в местността „Шабан дере“ в землище на гр. Куклен, община Куклен.
4. 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:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 787
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 73 от 15.03.2019г.
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление
вх. № 7499/11.09.2018 г. от „РИНГ-П“ ЕООД с управител Тодор Бурджиев.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, предвид изложените в
предложение с вх. № 30/19.02.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен одобрява ПУП – Парцеларен план за обект: „Външно ел.
захранване – кабел 20kV за УПИ 014023-жил.застр., местност „Казанджи дере“, землище с. Цар
Калоян, община Куклен“.
2. На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Куклен възлага на Кмета на
община Куклен в седем дневен срок да обнародва в Държавен вестник решението.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 788
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 73 от 15.03.2019г.
ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие на община Куклен за 2014 – 2020 г., в частта му за 2018 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 23, т. 4 от ЗРР /Закона за регионалното развитие/, чл. 91, ал. 2, ал. 4 и ал.
7 от ППЗРР, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, предвид изложените в предложение с вх.
№ 32/19.02.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен одобрява „Годишен доклад за наблюдението на изпълнението
на Общинския план за развитие за 2014 – 2020 г.“, в частта му за 2018 г.
2. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на общината да изпрати одобрения „Годишен
доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие за 2014 – 2020 г.“, в
частта му за 2018 г., на Председателя на Областния съвет за регионално развитие – Пловдив, в 7дневен срок от приемането на настоящото решение.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 789
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 73 от 15.03.2019г.

ОТНОСНО: Определяне на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен
фонд за общо и индивидуално ползване.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1, чл. 37и, ал. 3 и чл. 37о от
ЗСПЗЗ, предвид изложените в предложение с вх. № 33/19.02.2019 год. на Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен определя пасищата, мерите и ливадите от общинския
поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, съгласно Приложение № 1,
представляващо неразделна част от настоящото решение.
2. Приема правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията
на Община Куклен, съгласно Приложение № 2, представляващо неразделна част от
настоящето решение.
3. Мерите, пасищата и ливадите за общо ползване се ползват безвъзмездно от
земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.
4. Определя годишна наемна цена за пасища, мери, които се отдават за
индивидуално ползване, в размер на 7.00 лв. (седем лева) на дка и на ливади в размер на
8.00 (осем лева), съгласно становище за пазарната наемна стойност на пасище, мери,
ливади на територията на Община Куклен.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 790
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 73 от 15.03.2019г.

ОТНОСНО: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на
община Куклен и на кметовете на кметства с. Руен и с. Гълъбово.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник Кмет на община
Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 16 и чл. 8, ал. 3 от
ПМС 67/14.04.2010 г. и във връзка с ЗДБРБ за 2019 г. и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК,
предвид изложените в предложение с вх. № 34/19.02.2019 год. на Заместник Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Определя индивидуални основни месечни заплати на кмета на общината и
кметовете на кметства в община Куклен, в сила от 01.01.2019 г., както следва:
№ по
Длъжност
Индивидуална основна
ред
месечна заплата
1
Кмет на Община Куклен
2000 лв.
2
Кмет на кметство с.Руен
1100 лв.
3
Кмет на кметство с.Гълъбово
1100 лв.
2. Определя допълнителни трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и
професионален опит в размер на едно на сто върху основната месечна заплата за всяка
прослужена година на кмет на община и кмет на кметство.
3. Общински съвет Куклен дава съгласие за предварително изпълнение на решението.

4. Възлага на Кмета изпълнението на решението.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 791
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 73 от 15.03.2019г.

ОТНОСНО: Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник - кмет на община
Куклен
На основание чл. 83, ал. 1 и ал.2 от ЗПФ, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 5 и т. 6 от
ЗМСМА, предвид изложените в предложение с вх. № 35/19.02.2019 год. на Заместник
Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 83, ал. 1 и ал. 2
от Закона за публичните финанси Общински съвет Куклен:
Одобрява Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020–2022 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Куклен,
съгласно Приложение № 8 „Прогноза за периода 2020–2022 г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности”, Прогноза на показателите за поети
ангажименти и за задължения за разходи за периода 2020 – 2022 г., Прогноза за
общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по
него за периода 2020-2022 г., Справка за ефекта от увеличението на минималната работна
заплата за периода 2020-2022 г. по бюджета на общината, Справка за приходите от
концесии по бюджета на общината за периода 2020-2022 г.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 792
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 73 от 15.03.2019г.

ОТНОСНО: Осигуряване средства на лице с влошено здравословно състояние,
гражданин на община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Стефан Куцинов — Председател ОбС Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 5, т. 4 от Правилника за отпускане на
еднократни финансови помощи на жители на община Куклен, чл. 60, ал. 1 от
Административно процесуалния кодекс, предвид изложените в предложение с вх. №
36/19.02.2019 год. на Председателя на ОбС Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие за отпускане на еднократна финансова
помощ, за покриване на разходите, във връзка с влошеното здравословно състояние на
Димитър * Маринов от гр. Куклен, ул. „Любен Каравелов“ № 12, в размер на 2 500 лв.
2. Средствата да се изплатят от дейност 122 „Общинска администрация“, § 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 общината изпълнение на
решението.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 793
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 73 от 15.03.2019г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Ердуан Мехмед — Председател ПК по образование, култура,
социална политика, младежта и спорта.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 5 от Правилника за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на
община Куклен, чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, предвид изложените в
предложение с вх. № 37/19.02.2019 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. Делена Валентинова Генчева от с. Гълъбово, ул. „Люляк” № 8 – 500 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.2. Кадрие Шабанова Касимова от гр. Куклен, ул. „Стръмна“ № 5 - 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.3 Рами Мехмед Сюлейман от гр. Куклен, ул. „Ст. Заимов“ № 8 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.4 Мария Димитрова Джурова от гр. Куклен, ул. „Малина“ № 6 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.5 Вера Иванова Конзурова от с. Гълъбово, ул. „Родопи“ № 28 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.6 Неделя Иванова Халилгювейски от гр. Куклен, ул. „П. Хилендарски“№ 21 – 100 лв. съгласно чл. 5 , т. 6
1.7 Славка Иванова Бахчеванска от гр. Куклен, ул. „Райна Княгиня“ № 12 - 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.8 Еленка Илиева Костадинова от гр. Куклен, ул. „Стадиона“ № 15 - 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.9 Али Ариф Хасан от гр. Куклен, ул. „Снежанка“ № 13 - 150 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.10 Севгюл Рамаданова Салифова от гр. Куклен, ул. „Стръмна“ № 4 - 400 лв. съгласно чл. 5, т. 5 – Сумата
се отпуска целево за закупуване на материали за подпорна стена
1.11 Филип Георгиев Ангелов от гр. Куклен, ул. „Д. Чинтулов“ № 3 – 250 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.12 Билял Билял Билял от гр. Куклен, ул. „Латинка“ № 8 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.13 Надежда Стоянова Манева от гр. Куклен, ул. „В Левски“ № 7 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1
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:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

