ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 794
Взето на Редовно заседание с Протокол № 74 от 29.03.2019 г.

ОТНОСНО:
Приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване на
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива до 2020 г.“
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от
Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/, предвид изложените в
предложение с вх. № 54/20.03.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически
основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен приема Краткосрочна програма за насърчаване на
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива до 2020 г.
2. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на община Куклен 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
№ 795
Взето на Редовно заседание с Протокол № 74 от 29.03.2019 г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 6 за предоставяне на
общински концесии по чл. 71, ал. 1, т. 2 от ЗОС.
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. 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. № 55/22.03.2019 год. на Заместник Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Приема Наредба за отмяна на Наредба № 6 за предоставяне на общински концесии по
чл. 71, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, както следва:
§ 1. Създава се нов § 3 в Преходни и Заключителни разпоредби със следния текст:
Настоящата наредба отменя Наредба № 6 за предоставяне на общински концесии по чл.
71, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост /приета с решение № 8 от 07.11.2001 г., доп. с
реш. № 207/10.05.03 г., изм. с реш. № 232/31.08.03 г., доп. с реш. № 258/06.10.03 г., доп. с реш. №
23/06.01.04 г./
§ 2. Създава се нов § 4 в Преходни и Заключителни разпоредби със следния текст:
Наредба за отмяна на Наредба № 6 за предоставяне на общински концесии по чл. 71, ал. 1,
т. 2 от Закона за общинската собственост, е приета с Решение № 795, взето с Протокол № 74 от
29.03.2019 година на Общински съвет Куклен, и влиза в сила от деня на влизане в сила на
решението за приемането й от Общински съвет Куклен.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 796
Взето на Редовно заседание с Протокол № 74 от 29.03.2019 г.
ОТНОСНО: Приемане на отчет за извършените дейности през 2018 г. по „Програма за
развитието на туризма в община Куклен за периода 2018 – 2020 г.“
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ и чл. 11 и чл. 12 от Закона за туризма, предвид изложените в
предложение с вх. № 40/7.03.2019 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 развитието на туризма в община Куклен за периода 2018 – 2020 г.“
2. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на общината изпълнение 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
№ 797
Взето на Редовно заседание с Протокол № 74 от 29.03.2019 г.
ОТНОСНО: Одобряване на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на
препоръката на съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработни лица на пазара
на труда.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, предвид изложените в предложение с вх. № 43/19.03.2019 год. на
Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен одобрява и приема Споразумение за съвместни дейности в
изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработни
лица на пазара на труда.
2. 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
№ 798
Взето на Редовно заседание с Протокол № 74 от 29.03.2019 г.
ОТНОСНО: Вземане на принципно съгласие за допускане на изменение на ПНИ за
териториите по § 4 в землището на с. Гълъбово, община Куклен за делба на ПИ 9503 с отделяне
на нов имот.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС и § 4к, ал. 8 т. 5
от ПРЗ на ЗСПЗЗ, предвид изложените в предложение с вх. № 44/19.03.2019 год. на Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава принципно съгласие за делба на ПИ 9503 и образуването
на нов ПИ 1245 с площ 34 кв.м. по ПНИ за териториите по § 4 в землището на с. Гълъбово,
община Куклен, м. „Бабина нива“.
2. Общински съвет Куклен възлага изпълнението на решението на Кмета на общината.
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
№ 799
Взето на Редовно заседание с Протокол № 74 от 29.03.2019 г.
ОТНОСНО: Актуализация на Бюджет 2019 г. на община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник - 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. 2 от Закона за публичните финанси и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, предвид
изложените в предложение с вх. № 45/19.03.2019 год. на Заместник - Кмета на община Куклен
фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Определя численост на персонала в дейност 437 ”Здравен кабинет в детски градини и
училища” – дофинансиране – 0,5 броя мед.сестри, в сила от 01.03.2019 г.;
2. Определя численост на персонала в дейност 431 ”Детски ясли, детски кухни и яслени
групи в детска градина” – дофинансиране – 0,5 броя мед. сестри, в сила от 01.03.2019 г.;
3. Одобрява компенсирани промени, както следва:
- дейност 998”Резерв”§00*98 „Резерв” – (-) 10 265,00 лв.;
- дейност 437”Здравен кабинет в детски градини и училища” - дофинансиране
§ 1*01”Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения” – 3
413,00 лв.;
§2*05”Изплатени суми от СБКО за облекло и др.на персонала, с характер на
възнаграждение” – 227,00 лв.;
§5*51” Осигурителни вноски от работодателя за ДОО” – 397,00 лв.;
§5*60” Здравно-осигурителни вноски от работодателя” – 263,00 лв.;
§5*80” Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели” – 96,00 лв.
- дейност 431 ”Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина” –
дофинансиране
§ 1*01”Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения” –
3640,00 лв.;
§2*05”Изплатени суми от СБКО за облекло и др.на персонала, с характер на
възнаграждение” – 234,00 лв.;
§5*51” Осигурителни вноски от работодателя за ДОО” – 423,00 лв.;
§5*60” Здравно-осигурителни вноски от работодателя” – 175,00 лв.;
§5*80” Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели” – 102,00 лв.

- дейност 389”Други дейности по образованието” – дофинансиране
§ 1*01”Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения” –
1050,00 лв.;
§2*05”Изплатени суми от СБКО за облекло и др.на персонала, с характер на
възнаграждение” – 35,00 лв.;
§5*51” Осигурителни вноски от работодателя за ДОО” – 130,00 лв.;
§5*60” Здравно-осигурителни вноски от работодателя” – 50,00 лв.;
§5*80” Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели” – 30,00 лв.
4. Общински съвет Куклен дава съгласие за предварително изпълнение на решението.
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
№ 800
Взето на Редовно заседание с Протокол № 74 от 29.03.2019 г.
ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с
имотите - общинска собственост за 2019 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9,
изречение второ от ЗОС, предвид изложените в предложение с вх. № 46/19.03.2019 год. на
Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен актуализира годишна Програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019г., приета с Решение № 766, взето на
Редовно заседание с Протокол № 70 от 25.01.2019 г. на Общински съвет – Куклен, като включва
в нея следните имоти:
1.1. В Приложение № 2, Имоти за отдаване под наем:
- лекарски кабинет № 10, с площ от 14.04 кв.м., стерилизационна с площ от 7.20 кв.м.,
1/3 идеална част, възлизаща на 7.33 кв. м. от чакалня с обща площ от 22.00 кв.м., 1/9 идеална
част, възлизаща на 0.97 кв.м. от санитарен възел с обща площ от 8.77 кв.м., всички находящи се
на II – ри етаж, корпус „А” в масивна сграда – здравен дом (бивша поликлиника), попадаща в
УПИ 789 – III, с обща площ от 1196 кв. м., кв.62 по регулационния план на гр. Куклен, с АЧОС
№ 212/18.07.2003г.
- лекарски кабинет № 7, с площ от 14.60 кв.м., находящ се на II – ри етаж, корпус „А”, в
масивна сграда – здравен дом (бивша поликлиника), попадаща в УПИ 789 – III, с обща площ от
1196 кв. м., кв.62 по регулационния план на гр. Куклен, с АЧОС № 212/18.07.2003г.
2. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Общината да обнародва актуализираната
годишна Програма по съответния ред.
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
№ 801
Взето на Редовно заседание с Протокол № 74 от 29.03.2019 г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска
собственост за здравни нужди.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл.14, ал. 6 и ал.8 от ЗОС, Приложение № 1,
Тарифа № 1, Раздел VI “Здравни, образователни и културни дейности”, т. 1 от Наредба № 24 за
базисните (начални) цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост на Община
Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 47/19.03.2019 год. на Кмета на община
Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие за отдаване под наем на д-р Петя Браниславова
Аврамова, представляваща ЕТ „Д-р Петя Аврамова – АИПСОП”, ЕИК: 115567203, със седалище
и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен”, ул. „Неофит Рилски” 1, офталмолог обслужващ населението на гр. Куклен, Община Куклен, на част от недвижим имот, частна
общинска собственост, а именно :
Лекарски кабинет № 7, с площ от 14.60 кв.м., находящ се на II – ри етаж, корпус „А”, в
масивна сграда – здравен дом(бивша поликлиника), попадаща в УПИ 789 – III, с обща площ от
1196 кв. м., кв.62 по регулационния план на гр. Куклен, с АЧОС № 212/18.07.2003г.
2. Определя срок на договора за наем 5 години.
3. Определя наемна цена в размер на 1.50 лева/кв.м. месечно без ДДС.
4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на Решението на Кмета на Общината.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 12

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 12
- 0
- 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 802
Взето на Редовно заседание с Протокол № 74 от 29.03.2019 г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска
собственост за здравни нужди.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл.14, ал. 6 и ал.8 от ЗОС, Приложение № 1,
Тарифа № 1, Раздел VI “Здравни, образователни и културни дейности”, т. 1 от Наредба № 24 за
базисните (начални) цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост на Община
Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 48/19.03.2019 год. на Кмета на община
Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1.Общински съвет Куклен дава съгласие за отдаване под наем на ЕТ „Д-р Емилияна
Гилина – АИППДМ”, ЕИК: 115780895, със седалище и адрес на управление: гр. Куклен, ул.
„Славянска” 7, представлявана от Д-р Емилияна Гилина – стоматолог, обслужващ населението
на гр. Куклен, Община Куклен, на част от недвижим имот, частна общинска собственост, а
именно :
Лекарски кабинет № 10, с площ от 14.04 кв.м., стерилизационна с площ от 7.20 кв.м.,
1/3 идеална част, възлизаща на 7.33кв. м. от чакалня с обща площ от 22.00 кв.м., 1/9 идеална
част, възлизаща на 0.97 кв.м. от санитарен възел с обща площ от 8.77 кв.м., всички находящи се
на II – ри етаж, корпус „А” в масивна сграда – здравен дом (бивша поликлиника), попадаща в
УПИ 789 – III, с обща площ от 1196 кв. м., кв.62 по регулационния план на гр. Куклен, с АЧОС
№ 212/18.07.2003г.
2. Определя срок на договора за наем 5 години.
3. Определя наемна цена в размер на 1.50 лева/кв.м. месечно без ДДС.
4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на Решението на Кмета на Общината.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 12

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 12
- 0
- 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 803
Взето на Редовно заседание с Протокол № 74 от 29.03.2019 г.
ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя за
„Жилищно застрояване“ на поземлен имот № 014137, местност „Св. Георги“, по КВС, 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. № 49/19.03.2019 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 № 014137, местност „Св. Георги“, по КВС,
землище с. Руен, община Куклен.
2. Одобрява техническо задание съгласно изискванията на ЗУТ.
3. ПУП – ПРЗ да се процедира след осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот
014137 в местност „Св. Георги“ в землище на с. Руен, община Куклен.
4. Възлага на Кмета на Община Куклен, решението на Общински съвет, да се разгласи с
обявление, което да се постави на определеното за това място 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:

- 12

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 12
- 0
- 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 804
Взето на Редовно заседание с Протокол № 74 от 29.03.2019 г.
ОТНОСНО: Изразяване на съгласие за промяна характера на собствеността от публична
в 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. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и отпаднало
предназначение по чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС на общински имот – попадащ в нереализирана улична
регулация – публична общинска собственост, предвид изложените в предложение с вх. №
50/19.03.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1.Общински съвет Куклен обявява за частна общинска собственост Общински имот, с
площ от 238 кв.м., попадащи в нереализирана улична регулация, с граници: на север: улична
регулация; на изток: УПИ I -677; на юг: УПИ I -677; на запад – улична регулация, в кв. 28 по
регулационния план на гр. Куклен, одобрен със Заповед № 44/67 г. и изменен със Заповед №
752/01.11.2018 г.
2. ОбС Куклен възлага на кмета на общината да извърши необходимите, изискуеми от
закона действия.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 12

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 10
- 0
- 2
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 805
Взето на Редовно заседание с Протокол № 74 от 29.03.2019 г.
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. № 53/19.03.2019 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 Азизе Халил Карахалил от гр. Куклен, ул. „Бреза“ № 2 - 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.2 Гинка Иванова Маринова от гр. Куклен, ул. „Преслав“ № 22 - 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.3 Айнур Хасан Юсеин от гр. Куклен, ул. „Сирма войвода“ № 9 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.4 Юсуф Мюмюнов Ибрямов от гр. Куклен, ул. „Л. Каравелов“№ 19 – 200 лв. съгласно чл. 5 , т. 6
1.5 Асен Иванов Касъмов от гр. Куклен, ул. „Преслав“ № 22 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.6 Галя Здравкова Атанасова от гр. Куклен, ул. „Дружба“ № 25 - 150 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.7 Азизе Исуфова Афузали от гр. Куклен, ул. „Преслав“ № 6 - 150 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.8 Росица Костова Калоферова от гр. Куклен, ул. „Яне Сандански“ № 12 – 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:

- 12

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 12
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

