ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 806
Взето на Редовно заседание с Протокол № 75 от 24.04.2019 г.
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за изграждане и
опазване на зелената система на територията на Община 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. № 56/11.04.2019 год. на Заместник-Кмета на община Куклен фактически
основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за изграждане и опазване
на зелената система на територията на Община Куклен, както следва:
§ 1. Чл. 2, ал. 1 се изменя и допълва и придобива следния вид:
Органите за управление на зелената система са общинският съвет на Община Куклен,
кметът на Община Куклен, кметове на кметства и кметските наместници.
§ 2. Чл. 5 се допълва и придобива следния вид:
Кметове на кметства и кметските наместници на кметства в Община Куклен:
§ 3.Чл. 28, ал. 2, т. 1, се изменя и придобива следния вид:
повреждането на дървесната и храстова растителност;
§ 4. Чл. 28, ал. 2, т. 3, се изменя и придобива следния вид:
ходенето по тревните площи, освен в специално обозначените за целта места;
§ 5. Чл. 28, ал. 2, т. 4, се изменя и придобива следния вид:
движението и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим или
имащи разрешение от компетентен орган;
§ 6. Чл. 28, ал. 2, т. 5, се изменя и придобива следния вид:
нанасянето на повреди на парковото обзавеждане, детски площадки, съоръженията и
настилките;
§ 7. Чл. 28, ал. 2, т. 6, се изменя и придобива следния вид:
разхождане на кучета на детски площадки, паркове, градини, и тревни площи, обозначени
със забранителни знаци;
§ 8. Създава се нова т. 12 на чл. 28, ал. 2, със следния текст:
пашата на селскостопански животни;
§ 9. Създава се нова т. 13 на чл. 28, ал. 2, със следния текст:
паленето на огън;
§ 10. Създава се нова т. 14 на чл. 28, ал. 2, със следния текст:
строителство на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции,
освен предвидените в паркоустройствените планове.

§ 11. Чл. 42 се изменя и допълва и придобива следния вид:
Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на Община Куклен,
ресорния заместник-кмет на Община Куклен, главния архитект на Община Куклен, кметовете на
кметства, и кметските наместници.
§ 12. Създава се нова ал. 6 на чл. 43 със следния текст:
За вреди, причинени от паднали дървета и клони на дървета, отговаря собственика на
имота, в който се е намирало дървото. Отговорността за вреди се реализира по общия ред.
§ 13. Чл. 44, ал. 1 се изменя и придобива следния вид:
Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от длъжностни
лица, определени със заповед на Кмета на Община Куклен да упражняват контрол по спазване
на изискванията на настоящата наредба.
§ 14. Чл. 44, ал. 3 се изменя и придобива следния вид:
Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Куклен.
§ 15. Чл. 44, ал. 5, ал. 6, и ал. 7, се отменят.
§ 16. Чл. 45, ал. 1 се изменя и придобива следния вид:
Наказва се с глоба от 1000 лева до 5000 лева физическо лице, ако не подлежи на по-тежко
наказание, което:
§ 17. Чл. 45, ал. 1, т. 3 се изменя и придобива следния вид:
разпореди или отсече, изкорени, унищожи или увреди дълготрайна растителност, зелена
площ, паркова територия и други без писмено разрешение на компетентния орган;
§ 18. Чл. 45, ал. 2 се изменя и придобива следния вид:
Наказва се с глоба от 50 лева до 500 лева физическо лице, ако не подлежи на по-тежко
наказание, което:
§ 19. Чл. 45, ал. 2, т. 2 се изменя и придобива следния вид:
насипва осолен сняг, химически или нефтопродукти в зелените площи, около стволовете
или стъбла на дървета или храсти;
§ 20. Чл. 45, ал. 2, т. 3 се изменя и придобива следния вид:
коси трева без писмено разрешение;
§ 21. Чл. 45, ал. 2, т. 4 се изменя и придобива следния вид:
пуска на паша селскостопански животни, при което се унищожават зелени площи или
декоративна растителност;
§ 22. Чл. 45, ал. 2, т. 6 се изменя и придобива следния вид:
къса или изкоренява цветя или поврежда цветни фигури;
§ 23. Чл. 45, ал. 2, т. 8 се изменя и придобива следния вид:
нанася повреди върху дървесната и храстова растителност, причинени от чупене, рязане
на клони и други без писмено разрешение;
§ 24. Чл. 45, ал. 2, т. 9 се изменя и придобива следния вид:
чупи или поврежда съоръжения за игра в зелени площи или други паркови съоръжения;
§ 25. Чл. 45, ал. 3 се изменя и придобива следния вид:
Когато някои от нарушенията по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5 000 лева до 10 000 лева.
§ 26. Чл. 45, ал. 4 се изменя и придобива следния вид:
Когато някои от нарушенията по ал. 2 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1 000 лева до 5 000 лева.
§ 27. Чл. 45, ал. 5 се изменя и придобива следния вид:
Наказва се с глоба от 300 лева до 1000 лева физическо лице, което замърсява детски
площадки, паркове, градини, или тревни площи, с отпадъци, а когато нарушението е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1 400
лева до 4 000 лева.

§ 28. Чл. 45, ал. 6 се изменя и придобива следния вид:
Наказва се с глоба от 100 лева, който:
§ 29. Създава се нова т. 1 на чл. 45, ал. 6 със следния текст:
като собственик на домашен любимец непочиства мястото след дефекация в паркове,
градини, детски площадки, или зелени площи;
§ 30. Създава се нова т. 2 на чл. 45, ал. 6 със следния текст:
разхожда кучета на детски площадки, паркове, градини, или тревни площи, обозначени
със забранителни знаци.
§ 31. Създава се нова ал. 7 на чл. 45 със следния текст:
Наказва се с глоба от 50 лева до 200 лева лице, което паркира пътно превозно средство в
паркове, градини, детски площадки, или зелени площи, предназначени само за пешеходци.
§ 32. Създава се нова ал. 8 на чл. 45 със следния текст:
За други нарушения на тази наредба на виновните лица се налага глоба от 50 лева до 500
лева.
§ 33. Създава се нов § 7 в Преходни и Заключителни разпоредби със следния текст:
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за изграждане и опазване на
зелената система на територията на Община Куклен, е приета с Решение № 806, взето на
заседание с Протокол № 75 от 24.04.2019 година на Общински съвет Куклен, и влиза в сила от
деня на влизане в сила на решението за приемането й от Общински съвет Куклен.
2. 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 ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 807
Взето на Редовно заседание с Протокол № 75 от 24.04.2019 г.
ОТНОСНО:
община Куклен.

Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2019 година –

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник-Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето,
предвид изложените в предложение с вх. № 58/15.04.2019 год. на Заместник-Кмета на община
Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1.Общински съвет Куклен одобрява и приема общинска програма за закрила на детето
2019 година – община Куклен.
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 ”

- 10
- 0
- 1
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 808
Взето на Редовно заседание с Протокол № 75 от 24.04.2019 г.
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Стефан Куцинов — Председател ОбС Куклен
На основание чл. 21, ал. 3, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 10, чл. 15, ал. 1, чл. 19, чл. 20, и чл.
26 от Закон за нормативните актове, чл. 72, ал. 2, т. 3 от Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от
Административнопроцесуален кодекс,
предвид изложените в предложение с вх. №
59/16.04.2019 год. на Председателя на 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. 17, ал. 3, т. 5, се изменя и придобива следния вид:
Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество.
§ 2. Създава се нов § 4 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 е приет
с Решение № 808, протокол № 75 от 24.04.2019 г. на Общински съвет Куклен и влиза в сила от
деня на приемането му.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 10
- 0
- 1
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 809
Взето на Редовно заседание с Протокол № 75 от 24.04.2019 г.
ОТНОСНО: Изразяване на съгласие за продажба на идеални част от съсобствен имот –
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. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и
във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на ОбС, предвид изложените в предложение с вх. №
60/16.04.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община
Куклен и Атанас Василев Калайджиев, с адрес: гр. Куклен, ул. „Георги Бенковски“ № 6, за
415/685 ид.ч. от УПИ I -677, кв. 28, по регулационния план на гр. Куклен, целия с площ от 685
кв.м., с Акт № 25/12.04.2019 г. за поправка на акт за частна общинска собственост №
1908/08.03.2019 г., при граници: на север – улична регулация; на изток – дере; на югозапад – УПИ
II – 413; на запад – улична регулация, чрез продажба на идеалната част на общината.
2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 8 300 лв. (осем
хиляди и триста лева ) без ДДС.
3. Общински съвет Куклен определя цена от 8 300 лв. (осем хиляди и триста лева), без
ДДС въз основа на приетата актуалната пазарна оценка.
4. Общински съвет Куклен възлага изпълнението на Решението на Кмета на общината.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 10
- 0
- 1
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 810
Взето на Редовно заседание с Протокол № 75 от 24.04.2019 г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПУП
– ПРЗ за изменение на уличната регулация на УПИ I-107, УПИ II-122, УПИ III-104, УПИ IV-103,
кв. 4 и УПИ VI-124, УПИ VIII-126, кв. 5 по регулационния план на с. Гълъбово, община Куклен
одобрен със Зап. № 1080/1981 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ , предвид
изложените в предложение с вх. № 61/16.04.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически
основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен одобрява проект за изменение на Подробен устройствен план –
ПУП-ПРЗ за изменение на уличната регулация на УПИ I-107, УПИ II-122, УПИ III-104, УПИ IV103, кв. 4 и УПИ VI-124, УПИ VIII-126, кв. 5 по регулационния план на с. Гълъбово, община
Куклен одобрен със Зап. № 1080/1981 г.
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
№ 811
Взето на Редовно заседание с Протокол № 75 от 24.04.2019 г.
ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на заповед от Кмета на община Куклен за
допускане, да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2 т. 6 от ЗУТ, предвид
изложените в предложение с вх. № 63/16.04.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически
основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие за издаване на заповед за допускане
изработването на частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване /ПУП-ПРЗ/ за образуване на нов Урегулиран Поземлен имот в улица между о.т. 47 и
о.т. 48, съгласно представената скица – предложение.
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
№ 812
Взето на Редовно заседание с Протокол № 75 от 24.04.2019 г.
ОТНОСНО: Приемане на дарение в полза на Община Куклен от Гражданско дружество
„Вилна зона - Гълъбово” АД;
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 225 от ЗЗД; чл. 8, ал. 1 и ал. 2
от ЗОС, и чл. 14, ал. 1, т. 2в от Наредба № 31 за реда за получаване и управление на дарения от
община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 64/16.04.2019 год. на Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1.Общински съвет Куклен приема предложеното дарение от Гражданско дружество „Вилна
зона Гълъбово”, представлявано от Ростислав Ташев Ташев, представляващо довеждащ
водопровод по полски път 002859, в участък: от км.3+478,52 до км.3+100 и сградни отклонения
за захранване на ПИ 002441; ПИ 002449; УПИ I-002452; УПИ IV – 002891, 002425; УПИ V –
002457 и УПИ VI – 002874, в масив 002; ПИ 139; ПИ 140 и УПИ I – 1003, с дължина 324 м., с
местонахождение: землището на с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив, на обща стойност
24 161,63 лв. с ДДС.
2. Упълмощава Кмета на Община Куклен в изпълнение на настоящото решение да сключи
договор за дарение с Гражданско дружество „Вилна зона Гълъбово”, представлявано от
Ростислав Ташев Ташев, упълномощен с протокол от 28.06.2018 г. на Общото събрание на
дружеството, съгласно одобрения проект-договор за дарение.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 10
- 0
- 1
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 813
Взето на Редовно заседание с Протокол № 75 от 24.04.2019 г.
ОТНОСНО: Изразяване на съгласие и сключване на споразумение за сътрудничество
със Сдружение Спортен клуб по джудо "АЯКС" Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 225 от ЗЗД; чл. 8, ал. 1 и ал. 2
от ЗОС, и чл. 14, ал. 1, т. 2в от Наредба № 31 за реда за получаване и управление на дарения от
община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 65/16.04.2019 год. на Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие община Куклен да сключи споразумение за
сътрудничество със Спортен клуб по джудо "АЯКС" КУКЛЕН, с цел подпомагане развитието на
спорта за 2019 г.
2. Общински съвет Куклен одобрява предложеното Споразумение за сътрудничество
между община Куклен и Сдружение Спортен клуб по джудо "АЯКС" КУКЛЕН, като в същото
бъдат заложени финансови параметри и срокове.
3. Общински съвет Куклен възлага на кмета на община Куклен да подпише Споразумение
със Спортен клуб по джудо "АЯКС" 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
№ 814
Взето на Редовно заседание с Протокол № 75 от 24.04.2019 г.
ОТНОСНО: Изразяване на съгласие и сключване на споразумение за сътрудничество
със Сдружение „БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ АТЛЕТИК 95 ".
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 225 от ЗЗД; чл. 8, ал. 1 и ал. 2
от ЗОС, и чл. 14, ал. 1, т. 2в от Наредба № 31 за реда за получаване и управление на дарения от
община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 66/16.04.2019 год. на Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие община Куклен да сключи споразумение за
сътрудничество със Сдружение „БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ АТЛЕТИК 95", с цел подпомагане
развитието на спорта за 2019 г.
2. Общински съвет Куклен одобрява предложеното Споразумение за сътрудничество
между община Куклен и Сдружение „БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ АТЛЕТИК 95“.
3. Общински съвет Куклен възлага на кмета на община Куклен да подпише Споразумение
за сътрудничество със Сдружение ‘БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "АТЛЕТИК 95".

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
№ 815
Взето на Редовно заседание с Протокол № 75 от 24.04.2019 г.
ОТНОСНО: Изразяване на съгласие и сключване на споразумение за сътрудничество
със Сдружение ФУТБОЛЕН КЛУБ "АТЛЕТИК" КУКЛЕН.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 225 от ЗЗД; чл. 8, ал. 1 и ал. 2
от ЗОС, и чл. 14, ал. 1, т. 2в от Наредба № 31 за реда за получаване и управление на дарения от
община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 67/16.04.2019 год. на Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие община Куклен да сключи споразумение за
сътрудничество със Сдружение Футболен клуб "Атлетик" Куклен, с цел подпомагане развитието
на спорта за 2019 г.
2. Общински съвет Куклен одобрява предложеното Споразумение за сътрудничество
между община Куклен и Сдружение Футболен клуб "Атлетик" Куклен, като в същото бъдат
заложени финансови параметри и срокове.
3. Общински съвет Куклен възлага на кмета на община Куклен да подпише Споразумение
със Сдружение Футболен клуб "Атлетик" 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
№ 816
Взето на Редовно заседание с Протокол № 75 от 24.04.2019 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 № 40.159 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. № 68/16.04.2019 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 „Жилищно застрояване“ на поземлен имот ПИ 40.159 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
№ 817
Взето на Редовно заседание с Протокол № 75 от 24.04.2019 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Ердуан Мехмед — Председател ПК здравеопазване,
образование, 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. №
69/16.04.2019 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. Димитър Павлов Кацарев от с. Добралък, ул. „Читалищна“ № 2 - 150 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.2 Тонка Георгиева Нямова от гр. Куклен, ул. „Н. Вапцаров“ № 14 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.3 Непе Сали Керим-Кралева от гр. Куклен, ул. „Бузлуджа“ № 7 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.4 Хасибе Юсеинова Мухтарова от гр. Куклен, ул. „Здравец“ № 3 - 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.5 Зейра Расимова Хасанова от гр. Куклен, ул. „Хан Крум“ № 7 – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.6 Благой Теофилов Бижев от с. Руен, ул. „св. Димитър“ № 6 – 300 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
№ 818
Взето на Редовно заседание с Протокол № 75 от 24.04.2019 г.
ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с

имотите - общинска собственост за 2019г.
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. № 70/16.04.2019 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 25.01.2019г. на Общински съвет – Куклен, изменена с Решение №800, взето с
Протокол № 74 от 29.03.2019г., като включва в нея следните имоти:
1.1. В Приложение № 2, Имоти за отдаване под наем:
- лекарски кабинет № 3, с площ от 12.28 кв.м.; Манипулационна (кабинет № 4) с площ от
11.17 кв.м.; Лекарски кабинет № 5 (Детска консултация) с площ от 10.00 кв.м.; Чакалня с площ
от 18.15 кв.м.; Регистратура с площ от 4.10 кв.м.; санитарен възел с площ от 8.20 кв.м., всички
находящи се на I – ви етаж, корпус „Б” 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 № 2, с площ от 13.95 кв.м.; Манипулационна (кабинет № 3) с площ от
14.62 кв.м.; Лекарски кабинет № 4 с площ от 13.86 кв.м.; Чакалня с площ от 11.02 кв.м.; ½
идеална част от преддверие с обща площ от 6.07, възлизаща на 3.04 кв.м. и санитарен възел с
площ от 2.13 кв.м., всички находящи се на I – ви етаж, корпус „А” в масивна сграда – здравен
дом (бивша поликлиника), попадаща в УПИ 789 – III, кв. 62, с обща площ от 1196 кв. м., по
регулационния план на гр. Куклен, с АЧОС № 212/18.07.2003г.
1.2. В Приложение № 1, раздел I. Програма за управление и разпореждане с имотите,
общинска собственост – част гр. Куклен, т.1 общински УПИ и придаваеми места в
регулация, гр. Куклен
- Придаваема част, с площ от 180 кв.м., попадащи в улична регулация прилежащи към
УПИ IX – 1000, кв.99 по регулационния план на гр. Куклен. Теодосий Георгиев Лозанов,
съгласно Нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот издаден на основание
обстоятелствена проверка № 77, том IV, дело № 3063/96г. и удостоверение за наследници изх. №
9999/18.03.2019г., е собственик на УПИ IX – 1000, кв. 99, по регулационния план на гр. Куклен.

Пазарната стойност на придаваемата част е в размер на 3 600 лв.(три хиляди и
шестстотин лева) без ДДС и 4 320лв. (четири хиляди триста и двадесет лева) с ДДС.
1.3. В Приложение № 1, раздел I. Програма за управление и разпореждане с
имотите, общинска собственост – част гр. Куклен, т.1 общински УПИ и придаваеми места
в регулация, гр. Куклен
- Придаваема част, с площ от 145 кв.м., попадащи в улична регулация прилежащи към
УПИ VIII – 996, кв.99 по регулационния план на гр. Куклен. Иван Костадинов Лозанов и
Василка Костадинова Лозанова, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на покрит
недвижим имот № 182, том V, дело № 1650/1965г. и удостоверение за наследници изх. №
1135/07.04.2019г. са собственици на УПИ VIII – 996 , кв. 99, по регулационния план на гр.
Куклен.
Пазарната стойност на придаваемата част е в размер на 2 900 лв.(две хиляди и
деветстотин лева) без ДДС и 3 480лв. (три хиляди четиристотин и осемдесет лева) с ДДС.
1.4. В Приложение № 1, раздел I. Програма за управление и разпореждане с
имотите, общинска собственост – част гр. Куклен, т.1 общински УПИ и придаваеми места
в регулация, гр. Куклен
- Придаваема част, с площ от 130 кв.м., попадащи в улична регулация прилежащи към
УПИ III – 995, кв.99 по регулационния план на гр. Куклен. Живко Николов куманов, съгласно
договор за доброволна делба от 19.05.1993г. е собственик на УПИ III – 995, кв. 99, по
регулационния план на гр. Куклен.
Пазарната стойност на придаваемата част е в размер на 2 600 лв.(две хиляди и
шестстотин лева) без ДДС и 3 120лв. (три хиляди сто и двадесет лева) с ДДС.
1.5. В Приложение № 1, раздел I. Програма за управление и разпореждане с
имотите, общинска собственост – част гр. Куклен, т.1 общински УПИ и придаваеми места
в регулация, гр. Куклен
- Придаваема част, с площ от 115 кв.м., попадащи в улична регулация прилежащи към
УПИ IV – 993, кв.99 по регулационния план на гр. Куклен. Ангел Атанасов Драганов, съгласно
нотариален акт за покупко-продажба № 89, том II, рег. № 3310, дело № 267 от 2009г. е
собственик на УПИ IV – 993, кв. 99, по регулационния план на гр. Куклен.
Пазарната стойност на придаваемата част е в размер на 2 300 лв.(две хиляди и
триста лева) без ДДС и 2 760лв. (две хиляди седемстотин и шестдесет лева) с ДДС.
1.6. В Приложение № 1, раздел I. Програма за управление и разпореждане с
имотите, общинска собственост – част гр. Куклен, т.1 общински УПИ и придаваеми места
в регулация, гр. Куклен
- Придаваема част, с площ от 155 кв.м., попадащи в улична регулация прилежащи към
УПИ V – 992, кв.99 по регулационния план на гр. Куклен. Мехмед Ибрямов Мехмедов, съгласно
нотариален акт за покупко-продажба № 94, том I, рег. № 1296, нот.дело № 86 от 2011г.. е
собственик на УПИ V – 992, кв. 99, по регулационния план на гр. Куклен.
Пазарната стойност на придаваемата част е в размер на 3 100 лв. (три хиляди и сто
лева) без ДДС и 3 720лв. (три хиляди седемстотин и двадесет лева) с ДДС.
1.7. В Приложение № 1, раздел I. Програма за управление и разпореждане с
имотите, общинска собственост – част гр. Куклен, т.1 общински УПИ и придаваеми места
в регулация, гр. Куклен
- Придаваема част, с площ от 60 кв.м., попадащи в улична регулация прилежащи към
УПИ VI – 991, кв.99 по регулационния план на гр. Куклен. Тунджай Османов Наимов и Недрет
Байрам Наимова, съгласно нотариален акт за покупко-продажба № 199, том V, рег. № 7411,
нот.дело № 803 от 2016г. са собственици на УПИ VI – 991, кв. 99, по регулационния план на гр.
Куклен.

Пазарната стойност на придаваемата част е в размер на 1 200 лв.( хиляда и двеста
лева) без ДДС и 1 440лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева) с ДДС.
1.8. В Приложение № 1, раздел I. Програма за управление и разпореждане с
имотите, общинска собственост – част гр. Куклен, т.1 общински УПИ и придаваеми места
в регулация, гр. Куклен
- Придаваема част, с площ от 210 кв.м., попадащи в улична регулация прилежащи към
УПИ VII – 990, кв.99 по регулационния план на гр. Куклен. Иван Петров Петеларев, съгласно
нотариален акт за дарение на недвижим имот № 107, том 4, д 1527/75г.е собственик на УПИ VII
– 990, кв. 99, по регулационния план на гр. Куклен.
Пазарната стойност на придаваемата част е в размер на 4 200 лв. (четири хиляди и
двеста лева) без ДДС и 5 040лв. (пет хиляди и четиридесет лева) с ДДС.
2. Общински съвет Куклен приема приходите, получени от продажбата на
допълнително включените в Програмата имоти да бъдат използвани за обект: Основен ремонт
на улици с настилка пътни ивици - ул. "Речна", ул. „Явровска”, ул. „Теменужка”, ул. „П.
Хилендарски“ и други.
3. Прогнозните приходи и разходи по програмата да се разчетат по бюджета на община
Куклен за 2019г., както следва:
Увеличава § 40*40 „Постъпления от продажба на земя” с 23 880лв ( двадесет и три
хиляди осемстотин и осемдесет лева) .
Увеличава Дейност 606 § 51*00 – „Основен ремонт”, обект „Основен ремонт на
улици с настилка пътни ивици - ул. "Речна", ул. „Явровска”, ул. „Теменужка”, ул. „П.
Хилендарски“ и други“ с 23 880лв ( двадесет и три хиляди осемстотин и осемдесет лева).
4. 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 ”
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- 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 819
Взето на Редовно заседание с Протокол № 75 от 24.04.2019 г.
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в
Община Куклен за 2020 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал. 3 от ЗСП
и чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП, предвид изложените в предложение с вх. № 71/16.04.2019
год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен приема Годишен план за развитие на социалните услуги
в Община Куклен за 2020 г., неразделна част от настоящото решение.
2. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Община Куклен 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
№ 820
Взето на Редовно заседание с Протокол № 75 от 24.04.2019 г.
ОТНОСНО: Годишни доклади за осъществени читалищни дейности през 2018 г. от
читалищата на територията на община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник-Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал.
5 от ЗНЧ, предвид изложените в предложение с вх. № 72/16.04.2019 год. на Заместник Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен приема Годишните доклади за осъществените читалищни
дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2018 г. от читалищата на територията на
община Куклен, както следва:
- НЧ „Никола Вапцаров-1909” – гр. Куклен
- НЧ „Отец Паисий-1928” – с. Руен
- НЧ „Пробуда-1923” – с. Яврово
- НЧ „Искра-1904” – с. Гълъбово
- НЧ „Иван Вазов-1901” - с. Добралък
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:
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Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 11
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- 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 821
Взето на Редовно заседание с Протокол № 75 от 24.04.2019 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Куклен с проект: “Изграждане на игрище за
футбол на малки врати в имот № 002054, м.“Михов орех“ земл. на гр. Куклен “ чрез МИГ
“Куклен-Асеновград“ 2017г.-2023г. 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 – 2020г. Проектът ще се реализира в имот № 002054,
м.“Михов орех“ земл. на гр. Куклен с начин на трайно ползване “Спортна територия“.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с Общинския план за развитие на Община Куклен 2014 – 2020 г.,
предвид изложените в предложение с вх. № 73/16.04.2019 год. на Кмета на община Куклен
фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие община Куклен да кандидатства с проект:
“Изграждане на игрище за футбол на малки врати в имот № 002054, м.“Михов орех“ земл. на гр.
Куклен “ чрез МИГ “Куклен-Асеновград“ 2017г.-2023г. 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 – 2020г.
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:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 11
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 822
Взето на Редовно заседание с Протокол № 75 от 24.04.2019 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. № 74/16.04.2019 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 Христанка
Трендафилова – АИППМП”, ЕИК: 115522877, със седалище и адрес на управление: гр. Куклен,
ул. „Възраждане” 10, представлявана от Д-р Христанка Трендафилова – лекар, обслужващ
населението на гр. Куклен, Община Куклен, на част от недвижим имот, частна общинска
собственост, а именно:
Лекарски кабинет № 2, с площ от 13.95 кв.м.; Манипулационна (кабинет № 3) с площ от
14.62 кв.м.; Лекарски кабинет № 4 с площ от 13.86 кв.м.; Чакалня с площ от 11.02 кв.м., всички
находящи се на I – ви етаж, корпус „А” и ½ идеална част , възлизаща на 1.5 кв.м., от санитарен
възел с обща площ от 3.00 кв.м., находящи се на I – ви етаж, корпус „Б” 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:
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Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 823
Взето на Редовно заседание с Протокол № 75 от 24.04.2019 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. № 75/16.04.2019 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 Грозданка
Джалова – АИППМП”, ЕИК: 115779918, със седалище и адрес на управление: гр. Куклен, ул.
„Славянска” 7, представлявана от Д-р Грозданка Джалова – лекар, обслужващ населението на гр.
Куклен, Община Куклен, на част от недвижим имот, частна общинска собственост, а именно :
Лекарски кабинет № 3, с площ от 12.28 кв.м.; Манипулационна (кабинет № 4) с площ от
11.17 кв.м.; Лекарски кабинет № 5 (Детска консултация) с площ от 10.00 кв.м.; Чакалня с площ
от 18.15 кв.м.; Регистратура с площ от 4.10 кв.м., санитарен възел с площ от 8.20 кв.м., всички
находящи се на I – ви етаж, корпус „Б” в масивна сграда – здравен дом (бивша поликлиника),
попадаща в УПИ 789 – III, кв.62 с обща площ от 1196 кв.м., 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:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

