ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 828
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 77 от 20.05.2019 г.
ОТНОСНО: Равностойно обезщетяване със земеделска земя от ОПФ, на
Манастир „Св. Св. Козма и Дамян” – гр. Куклен (Манастир „Св. Врачове”)
за имоти, попадащи в обект „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка
на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II -86, в участъка
„Пловдив-Асеновград” от км 14+860 до км.25+150”.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изречение второ от
ЗОС, чл.23, ал.1, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 и ал.3 от ЗОС, предвид изложените в
предложение с вх. № 85/16.05.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически
основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Създава приложение 5 към Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2019 г., приета с Решение на Общински съвет –Куклен
№ 766 взето на редовно заседание с Протокол № 70 от 25.01.2019г.: „Имоти, които
общината има намерение да предостави като обезщетение за обект: „Довеждащи пътища
(локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се
трасе на път II - 86, в участъка „Пловдив-Асеновград” от км 14+860 до км.25+150” и
включва следните имоти:
- ПИ № 003110, с площ от 1.600дка, НТП – посевна площ, местност „Генчев
Бунар”, землище на гр. Куклен, актуван с АЧОС № 1909/16.05.2019 г.
- ПИ № 006013, с площ от 1.501дка, НТП – посевна площ, местност „Кавака”,
землище на гр. Куклен, актуван с АЧОС № 1910/16.05.2019 г.
2. Общински съвет Куклен ОДОБРЯВА равностойно обезщетяване с общински ПИ
№ 003110, с площ от 1.600дка, НТП – посевна площ, местност „Генчев Бунар”, актуван с
АЧОС № 1909/16.05.2019г. и ПИ № 006013, с площ от 1.501дка, НТП – посевна площ,
местност „Кавака”, актуван с АЧОС № 1910/16.05.2019г. с обща стойност 2635.85лв., на
Манастир „Св. Св. Козма и Дамян” – гр. Куклен (Манастир „Св. Врачове”) за следните
имоти, собственост на Манастира, попадащи в обект „Довеждащи пътища (локали),
осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на
път II -86, в участъка „Пловдив-Асеновград” от км 14+860 до км.25+150” с обща
стойност 3070.13лв., а именно:

-

0.213 дка от ПИ № 001249, с НТП - посевна площ, с обща площ от 204.812дка,
„Орта хан”, землище на гр. Куклен;
0.833 дка от ПИ № 001250, с НТП - посевна площ, с обща площ от 49.993дка,
„Орта хан”, землище на гр. Куклен;
1.079 дка от ПИ № 001252, с НТП - посевна площ, с обща площ от 49.992дка,
„Орта хан”, землище на гр. Куклен;
1.002 дка от ПИ № 001272, с НТП - посевна площ, с обща площ от 49.309дка,
„Орта хан”, землище на гр. Куклен.
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Разликата в размер на 434.28лв. в двете стойности да бъде доплатена на Манастир „Св.
Св. Козма и Дамян” – гр. Куклен (Манастир „Св. Врачове”) с парично обезщетение от Община
Куклен.
3. 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

