ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 824
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 76 от 09.05.2019 г.
ОТНОСНО: Изявени деца в областта на спорта и изобразителното изкуство.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник-Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, т. 2, чл. 7, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Правилника за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на община Куклен, предвид изложените в
предложение с вх. № 80/7.05.2019 год. на Заместик-Кмета на община Куклен 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 както следва:
1.1. Николай Кузмов – 80 лв. съгласно чл. 5, т. 2
1.2. Иван Арнаудов – 50 лв. съгласно чл. 5, т. 2
1.3. Даниел Велинов – 50 лв. съгласно чл. 5, т. 2
1.4. Петър Терзиев- 80 лв. съгласно чл. 5, т. 2
1.5. Мария Горева – 80 лв. съгласно чл. 5, т. 2
1.6. Александра Кралева – 80 лв. съгласно чл. 5, т. 2
1.7. Авеста Чростани – 80 лв. съгласно чл. 5, т. 2
1.8. Виктория Даскалова- 80 лв. съгласно чл. 5, т. 2
1.9. Рафаела Светославова Панайотова – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 2
1.10. Виктория Яшарова Ибрямова – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 2
1.11. Сибел Нихат Пелфан – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 2
1.12. Кирил Георгиев Конакчиев – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 2
1.13. Еда Махмуд Алиева – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 2
2. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Община Куклен изпълнението на решението.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 8

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 825
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 76 от 09.05.2019 г.
ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 809, взето на Редовно заседание с Протокол
№ 75 от 24.04.2019 г. на ОбС Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл.45, ал.9, във връзка с ал.7 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 ЗМСМА, предвид
изложените в предложение с вх. № 77/3.05.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически
основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1.Общински съвет Куклен отменя свое Решение № 809, взето на Редовно заседание с
Протокол № 75 от 24.04.2019 г. на ОбС Куклен.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 8

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 8
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 826
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 76 от 09.05.2019 г.
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Куклен с проектно предложение
по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.” за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания – Компонент 2” съвместно с Община Съединение.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник-Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 60, ал. 1 от АПК, във връзка с Общинския план за развитие на Община Куклен 2014 –
2020 г., предвид изложените в предложение с вх. № 78/3.05.2019 год. на Заместник-Кмета на община
Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие община Куклен да кандидатства с проектно
предложение по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 3 –
„Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени,
включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 2 към ИП 3 „Намаляване
броя на възрастните и хората с увреждания, настанени в институции чрез предоставяне на социални и
здравни услуги в общността, включително услуги за дългосрочна грижа”, Процедура „Патронажна грижа
за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Бюджетна линия: BG05М9ОР001-2.040 в
партньорство с община Съединение.
2. Общински съвет одобрява проект на споразумение с община Съединение за съвместно
кандидатстване и партньорство по проекта.
3. Общински съвет Куклен удостоверява, че дейностите, включени в проекта, съответстват на
приоритетите на Общинския план за развитие на Община Куклен.
4. Общински съвет Куклен дава съгласие за целите на проекта да се ползва помещение в
поликлиниката, представляващо регистратура, разположена на първи етаж на сградата, намираща се на
ул. „Славянска” № 7, гр. Куклен.
5. Общински съвет Куклен упълномощава кмета на община Куклен да сключи споразумението за
партньорство с община Съединение.
6. Общински съвет Куклен допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
7. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Община Куклен осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 8

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 827
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 76 от 09.05.2019 г.
ОТНОСНО: Вътрешни правила за работата на Комисията по Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество към
Общински съвет Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Стефан Куцинов — Председател ОбС Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 10, във връзка с § 3 от
Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за
извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси,
предвид изложените в предложение с вх. № 79/3.05.2019 год. на Председателя на ОбС
Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен приема Вътрешни правила за работата на Комисията по
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество, съгласно приложение № 1 към решението.
2. УТВЪРЖДАВА ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРАЗПРОСТРАНЯВАНЕ И
НЕРАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ
РЕШЕНИЕТО.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 8

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 8
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

