ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 842
Взето на Редовно заседание с Протокол № 79 от 28.06.2019 г.
ОТНОСНО: Приемане на доклад на Временна комисия на Общински съвет
Куклен, създадена с Решение № 831, взето на Редовно заседание с Протокол № 78 от
31.05.2019 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Ердуан Мехмед— Зам.-Председател на ОбС Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1,
т. 8 и ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 1 и чл. 2
от Наредба № 19 за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на
собственост на Община Куклен върху общинската част от капитала на търговските
дружества, предвид изложените в предложение с вх. № 109/28.06.2019 год. на Зам.Председателя на ОбС Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
І. Приема доклад на Временна комисия на Общински съвет Куклен, създадена с
Решение № 831, взето на Редовно заседание с Протокол № 78 от 31.05.2019 г.
ІІ. Прекратява дейността на Временна комисия на Общински съвет Куклен,
създадена с Решение № 831, взето на Редовно заседание с Протокол № 78 от 31.05.2019 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 843
Взето на Редовно заседание с Протокол № 79 от 28.06.2019 г.
ОТНОСНО: Приемане на дарение в полза на община Куклен от „КЦМ“ АД.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева— Кмет на община Куклен
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 225 от ЗЗД, чл. 8 и ал. 1 и ал. 2 от
ЗОС и чл. 14, ал. 1, т. 2 б. „в” от Наредба № 31 за реда за получаване и управление на дарения от
община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 107/21.06.2019 год. на Кмета

на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен приема предложеното дарение от „КЦМ’’ АД, с ЕИК
115007471, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Асеновградско шосе”,
представлявано от Изпълнителния директор – инж. Иван Добрев, състоящо се в следното –
завършен цял Етап 1 и част от Етап 2 по Приложение №1 от договор за СМР за обект „Основен
ремонт на съществуващи площадни и алейни настилки гр. Куклен, подписан между „КЦМ” АД
(Възложител) и „Подем” ЕООД (Изпълнител) на стойност 214 429,65 лв. (двеста и
четиринадесет хиляди четиристотин двадесет и девет лева и шейсет и пет стотинки).
2. Упълномощава Кмета на община Куклен, в изпълнение на настоящото решение да
сключи договор за дарение с „КЦМ” АД, с ЕИК 115007471, със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, ул. „Асеновградско шосе”, представлявано от Изпълнителния директор – инж. Иван
Добрев, съгласно одобрения проекто-договор за дарение.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 844
Взето на Редовно заседание с Протокол № 79 от 28.06.2019 г.
ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с
имотите - общинска собственост за 2019 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов— Зам.-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. № 96/18.06.2019 год.
на Зам.-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.; изменена с
Решение № 818, взето с Протокол № 75 от 24.04.2019 г.; изменена с Решение № 828,
взето с Протокол № 77 от 20.05.2019 г.; изменена с решение № 829, взето с Протокол №
78 от 31.05.2019г., като включва в нея следните имоти:
1.1. В Приложение № 2, Имоти за отдаване под наем:
- лекарски кабинет № 1, с площ от 14.17 кв.м., находящ се на етаж І, корпус „А” и
лекарски кабинет №1 с площ от 17.87 кв.м., манипулационна с площ от 12.15 кв.м.,
чакалня с площ от 22.38 кв.м. и санитарен възел с обща площ от 3.00 кв.м., находящи се
на етаж І, корпус „Б” в масивна сграда – здравен дом (бивша поликлиника) със
застроена площ 513 кв.м., попадаща в УПИ 789 – III, кв.62 по регулационния план на гр.
Куклен, с АЧОС № 212/18.07.2003 г.
1.2. В Приложение № 1, раздел II. Програма за управление и разпореждане с
имотите, общинска собственост – част с. Гълъбово, т.1 общински УПИ и
придаваеми места в регулация, с. Гълъбово.
- Придаваема част, с площ от 23 кв.м., попадащи в улична регулация прилежащи
към УПИ VIII - 312, кв. 32 по плана на с. Гълъбово. Игнат Василев Филкин, съгласно
Нотариален акт за собственост върху недвижим имот придобит по обстоятелствена
проверка № 187, том 3, дело № 1331/79г. и удостоверение за наследници изх. № 140040425 от 27.12.2018г. е собственик на УПИ III – 321, кв.38 идентичен с УПИ VIII – 312,
кв.32 по плана на с. Гълъбово, община Куклен, одобрен със Заповед № 1098/31.12.1981г.,
с площ от 524 кв. м.

Пазарната
стойност на придаваемата част е в размер на
460 лв.
(четиристотин и шестдесет лева) без ДДС и 552лв. (петстотин и петдесет и два лева)
с ДДС.
2. Общински съвет Куклен приема приходите, получени от продажбата на
допълнително включения в Програмата имот да бъде използван за обект: Основен
ремонт на улица „Хаджи Димитър”
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 552лв. (петстотин
и петдесет и два лева) с ДДС.
Увеличава Дейност 606 § 51*00 – „Основен ремонт”, обект „Основен ремонт
на улица „Хаджи Димитър” с 552лв. (петстотин и петдесет и два лева) с ДДС.
4. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Общината да обнародва
актуализираната годишна Програма по съответния ред.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 845
Взето на Редовно заседание с Протокол № 79 от 28.06.2019 г.
ОТНОСНО: Приемане на дарение в полза на Община Куклен от Атанас Петров Талев
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. № 97/18.06.2019 год. на Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1.Общински съвет Куклен приема предложеното дарение от Атанас Петров Талев,
представляващо външни ВиК връзки към жилищна сграда в имот № 001458, с дължина L = 88.50
м. през местен път, състоящ се от поземлени имоти: 1.460: 1.463, 1.465, 1.467 и 1.468, местност
„Св. Петка” , землището на с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив, на обща стойност 5
407,56 лв. с ДДС.
2. Упълмощава Кмета на Община Куклен в изпълнение на настоящото решение да сключи
договор за дарение с Атанас Петров Талев, съгласно одобрения проект-договор за дарение.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 846
Взето на Редовно заседание с Протокол № 79 от 28.06.2019 г.
ОТНОСНО: Приемане на дарение в полза на Община Куклен от „КЦМ“ АД.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов— Зам.-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. 2, б.”в” от Наредба № 31 за реда за получаване и управление на дарения
от община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 98/18.06.2019 год. на Зам.-Кмета
на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен приема предложеното дарение от „КЦМ 2000”АД, с ЕИК
115526612, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.”Асеновградско шосе”,
представлявано от Главния изпълнителния директор – инж. Румен Цонев, изразяващо се в
безвъзмездно организиране на арт-ваканция - нощувки, храна, обучение и плажни занимания, на
две смени от по 50 човека ( 45 ученика, 4 ръководители от СУ„Отец Паисий” гр. Куклен и 1
медицинско лице) в с. Бродилово по „Програма за социално партньорство с община Куклен”, и
безвъзмездно предоставяне на парични средства за осигуряване на транспорт на двете смени,
медицинско лице, лекарства за първа медицинска помощ и предметни награди за
организираните мероприятия по време на двете смени през ваканцията, с обща стойност на
дарението в размер на 40 000 лева / четиридесет хиляди лева /.
2. Упълмощава Кмета на Община Куклен в изпълнение на настоящото решение да сключи
договор за дарение с „КЦМ 2000”АД, с ЕИК 115526612, със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, ул.”Асеновградско шосе”, представлявано от Главния изпълнителен директор – инж.
Румен Цонев, съгласно одобрения проект-договор за дарение.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 847
Взето на Редовно заседание с Протокол № 79 от 28.06.2019 г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска
собственост за здравни нужди.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов— Зам.-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. № 99/18.06.2019 год. на Зам.-Кмета на община
Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1.Общински съвет Куклен дава съгласие за отдаване под наем, за съвместно ползване на:
1.1. „АИППМП – Д-р Румяна Горева” ЕООД, ЕИК: 201410310, със седалище и адрес на
управление: гр. Куклен, ул. „Дружба” №1А, представлявано от д-р Румяна Величкова Горева и
1.2.„АИППМП – Д-р Иван Горев” ЕООД, ЕИК: 203116567, със седалище и адрес на
управление: гр. Куклен, ул. „Дружба” №1А, представлявано от д-р Иван Йорданов Горев,
на част от недвижим имот, частна общинска собственост с обща площ 69.57 кв.м., а
именно: лекарски кабинет № 1, с площ от 14.17 кв.м., находящ се на етаж І, корпус „А” и
лекарски кабинет № 1 с площ от 17.87 кв.м., манипулационна с площ от 12.15 кв.м., чакалня с
площ от 22.38 кв.м. и санитарен възел с обща площ от 3.00 кв.м., находящи се на етаж І, корпус
„Б” в масивна сграда – здравен дом (бивша поликлиника) със застроена площ 513 кв.м.,
попадаща в УПИ 789 – III, кв.62 по регулационния план на гр. Куклен, с АЧОС №
212/18.07.2003 г
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. Възлага на кмета на общината сключването на договор за наем.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 848
Взето на Редовно заседание с Протокол № 79 от 28.06.2019 г.
ОТНОСНО: Промяна на характера на собствеността от публична в частна.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов— Зам.-Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС, предвид
изложените в предложение с вх. № 100/18.06.2019 год. на Зам.-Кмета на община Куклен
фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен обявява за частна общинска собственост ПИ № 1245, с площ
от 34 кв.м., местност «Магрян» по плана на новобразуваните имоти в територията на §4 от ПЗР
на ЗСПЗЗ с. Гълъбово.
2. Общински съвет Куклен възлага на кмета на общината да извърши необходимите
действия, предвидени в чл. 60 от Глава VІІ на Закона за общинската собственост.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 849
Взето на Редовно заседание с Протокол № 79 от 28.06.2019 г.
ОТНОСНО: Промяна на характера на собствеността от публична в частна.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов— Зам.-Кмет на община Куклен
На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,
предвид изложените в предложение с вх. № 101/18.06.2019 год. на Зам.-Кмета на община Куклен
фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен обявява за частна общинска собственост ПИ № 000266, с
площ от 1.602 дка, находящ се в местност „Букът”, в землището на с. Яврово, община Куклен, с
акт за публична общинска собственост № 1816/12.09.2018г.
2. Общински съвет Куклен възлага на кмета на общината да извърши необходимите
действия, предвидени в чл. 60 от Глава VІІ на Закона за общинската собственост.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 850
Взето на Редовно заседание с Протокол № 79 от 28.06.2019 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Ердуан Мехмед — Председател 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. №
103/18.06.2019 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 Макбуле Исметова Халилова от гр. Куклен, ул. „Свобода” № 3 - 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.2. Атанас Петров Шаламанов от гр. Куклен, ул. „Дружба“ № 21 - 150 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.3 Веселка Петрова Гошева от гр. Куклен, ул. „В. Левски“ № 6 – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.4 Мюмюн Мюмюналиев Халилов от гр. Куклен, ул. „Славянска“ № 33 - 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.5 Димитринка Василева Какалова от гр. Куклен, ул. Опълченска № 24 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.6 Мюрен Фахриев Шакиров от гр. Куклен, ул. Родопи № 42 – 150 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.7. Шукрие Шабан Халилова от гр. Куклен, ул. Р. Княгиня № 15 – 200 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:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 10
- 0
- 0
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Ердуан Мехмед

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 851
Взето на Редовно заседание с Протокол № 79 от 28.06.2019 г.
ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за преминаване на трасе за транспортен
достъп през ПИ 011199 – полски път до ПИ 011151, местност „Капсида“ в землището на гр.
Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив и провеждане на процедура по смяна статута на част от
полския път в път с трайна настилка.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов— Зам.-Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 2 и ал. 3, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и
спазване на ППЗОЗЗ, предвид изложените в предложение с вх. № 105/18.06.2019 год. на Зам.Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе за
транспортен достъп до ПИ 011151 през ПИ 011199 – полски път, собственост на община Куклен
в местност Капсида, землище на гр. Куклен, общ. Куклен.
2. Общински съвет Куклен дава предварително съгласие за провеждане на процедура за
промяна предназначението на част от ПИ 011199 – полски път /намиращ се пред ПИ 011151/, в
път с трайна настилка.
3. Възлага на „Виктория Инвестмънт – ВИП“ да проведе процедурата за промяна
предназначението на част от ПИ 011199, представляващ полски път, в местност Капсида,
землище на гр. Куклен, общ. Куклен, собственост на община Куклен, като от името на община
Куклен и за своя сметка извършва всякакви правни и фактически действия пред съответните
административни органи, други лица, организации и учреждения в страната, като съставя,
подава, получава, прилага и изземва всички необходими документи, относими за започване на
процедурата за промяна предназначение до нейното окончателно приключване.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”
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ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Ердуан Мехмед

