ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 874
Взето на Редовно заседание с Протокол № 83 от 30.08.2019 г.
ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет,
сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 30.06.2019 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 137, ал. 2 от Закона за публични финанси, предвид изложените в
предложение с вх. № 132/09.08.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически
основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация, чл. 137, ал. 2 от Закона за публични финанси и в изпълнение на т. 15.3.
от Решение № 769 на Общински съвет Куклен, взето на редовно заседание с Протокол №
70 от 25.01.2019 г. относно приемане на бюджет за 2019 г. на община Куклен, Общински
съвет Куклен приема информация за текущо изпълнение на бюджета, сметките за
средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на община Куклен за
полугодието на 2019 година съгласно приложения;
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация и в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната,
Общински съвет Куклен одобрява извършените командировъчни разходи от 01.04.2019 г.
до 30.06.2019 г. в размер на 10 лева на Кмета на община Куклен – г-жа Мария Георгиева
Белчева.
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
№ 875
Взето на Редовно заседание с Протокол № 83 от 30.08.2019 г.
ОТНОСНО:
Кандидатстване по Стратегията на ВОМР към „МИГ КукленАсеновград“, финансирана от ПРСР - Процедура чрез подбор на проектни предложения с
няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ КукленАсеновград“ - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, предвид изложените в предложение
с вх. № 133/19.08.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие кмета на Община Куклен да подаде проектни
предложения по Стратегията на ВОМР към „МИГ Куклен-Асеновград“, финансирана от ПРСР
- Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване:
BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ - Мярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“, в рамките на разполагаемия бюджет, за следните проекти и обекти в
населените места:
1.1.Проект “Оборудване и модернизация на културната инфраструктура на община
Куклен“
- За обект НЧ „Н. Й. Вапцаров“ - град Куклен – УПИ /парцел/имот I-културен дом и
зеленина в кв. 41, състоящ се от 11000кв.м., ведно с построена в него сграда-читалище,
със застроена площ от 810 кв.м., състояща се от три спомагателни помещения, читалня,
библиотека, лекционна и сладкарница, по регулационния план на гр./с Куклен съгласно
Акт за общинска собственост № 43/09.10.2002 г.
- За обект Читалище с. Добралък - състоящо се от 330 кв.м., представляващо парцел I-91читалище, кв. 6 по регулационен план на с. Добралък, ведно с построената в него
полумасивна двуетажна сграда 100 кв.м. Първи етаж-театрален салон, на втори етаж-5
стаи. Акт за общинска собственост № 437/27.10.1999 г.
за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор на
проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP00119.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ - Мярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по

мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
1.2.Проект: “Изграждане на игрище за футбол на малки врати в Поземлен Имот №
002054, местност“Михов орех“, землището на град Куклен “
-

Съгласно Акт за публична общинска собственост № 1420/13.07.2015 за ПИ № 002054 с
НТП (начин на трайно ползване) спортна територия, местност „Михов орех“
за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор на
проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP00119.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ - Мярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

1.3. Проект: „Изграждане на детска площадка за всички възрастови групи“ , в УПИ
IV – парк и трафопост, кв. 34 по регулационният план на гр. Куклен.
- Съгласно Акт за публична общинска собственост № 538/13.12.2006 за УПИ
за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор на
проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP00119.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ - Мярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
2.Общински съвет Куклен удостоверява, че дейностите, описани в проектните предложения,
които ще бъдат подадени, съответстват и отговарят на приоритетите на Общинския план за
развитие на Община Куклен за периода 2014 – 2020 г.
3. Възлага на Кмета на Община Куклен последващите съгласно закона действия.
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
№ 876
Взето на Редовно заседание с Протокол № 83 от 30.08.2019 г.
ОТНОСНО: Финансиране на полудневна подготвителна група в СУ „Отец Паисий“, гр.
Куклен за периода септември 2019 г. - май 2020 г. от общинския бюджет.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 61 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, предвид изложените в предложение с вх. №
134/19.08.2019 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 „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СРЕДНО
УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ГР. КУКЛЕН”
2. Общински съвет Куклен одобрява предложеното Споразумение за сътрудничество
между община Куклен и СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СРЕДНО
УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ГР. КУКЛЕН”
3. Общински съвет Куклен възлага на кмета на община Куклен да подпише Споразумение
за сътрудничество между ОБЩИНА КУКЛЕН и СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ГР. КУКЛЕН”
4. 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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 877
Взето на Редовно заседание с Протокол № 83 от 30.08.2019 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 № 001123, местност „Св.
Петка“, по КВС, землище с. Гълъбово, 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. № 135/19.08.2019 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 №
001123, местност „Св. Петка“, по КВС, землище с. Гълъбово, община Куклен.
2. Одобрява техническо задание съгласно изискванията на ЗУТ.
3. 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:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 878
Взето на Редовно заседание с Протокол № 83 от 30.08.2019 г.
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имот № 011228 – общинска
собственост.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 78а от ППЗСПЗЗ,
предвид изложените в предложение с вх. № 136/19.08.2019 год. на Кмета на община
Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се извършат необходимите действия за
промяна на начина на трайно ползване на ПИ № 011228, с площ от 4.297 дка, НТП –
канал, местност „Капсида”, землище на гр. Куклен, Община Куклен, от „канал” в
„полски път”.
2. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на Решението на Кмета на
общината.
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
№ 879
Взето на Редовно заседание с Протокол № 83 от 30.08.2019 г.
ОТНОСНО: Възлагане на услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ
икономически интерес (УОИИ) на Община Куклен по проект „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен“,
финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG05М9OР001-2.040-0126 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания – компонент ІІ“, Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 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 Решение на ЕК за УОИИ
от 20.12.2011 г., предвид изложените в предложение с вх. № 137/19.08.2019 год. на Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Възлага на Община Куклен предоставянето на здравно-социалните услуги по проект
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община
Съединение и Община Куклен“ като доставчик (оператор) на услуга от общ икономически
интерес, с контролно звено екип за управление на проекта.
2. Възлага на кмета на община Куклен изготвянето, чрез контролното звено на заповед за
последващо администриране на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/, съдържаща всички необходими реквизити съгласно чл. 4 от Решението на ЕК за УОИИ, както и Правила за вътрешния ред по пре доставяне на услугата.
3. Възлага на кмета на община Куклен последващите, съгласно закона действия.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 880
Взето на Редовно заседание с Протокол № 83 от 30.08.2019 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на гр. Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 3, чл. 5, т. 6 от Правилника за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на община Куклен, предвид изложените
в предложение с вх. № 138/19.08.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в
размер на 4 000 лв. на Даяна Бориславова Савова от гр. Куклен, ул. ”Студенец” № 29, която е
лице в тежко здравословно състояние, с цел закупуване на скъпоструваща апаратура за
подпомагане на ходенето.
2. Средствата да се изплатят от дейност 122 „Общинска администрация”, § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
3. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на Решението на кмета на Общината.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 9

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 881
Взето на Редовно заседание с Протокол № 83 от 30.08.2019 г.
ОТНОСНО: Промяна на характера на собствеността от публична в частна.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС, предвид
изложените в предложение с вх. № 139/19.08.2019 год. на 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 община Куклен изпълнението на
настоящето Решение.

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
№ 882
Взето на Редовно заседание с Протокол № 83 от 30.08.2019 г.
ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост за 2019 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник-Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,
предвид изложените в предложение с вх. № 140/20.08.2019 год. на Заместник-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 2019 г., приета с Решение № 766, взето на редовно заседание с
Протокол № 70 от 25.01.2019 г. 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 24.04.2019г., изменена с
Решение № 828, взето с Протокол № 77 от 20.05.2019г., изменена с Решение № 829, взето с Протокол №
31.05.2019г., изменена с Решение № 844, взето с Протокол № 79 от 28.06.2019г., изменена с Решение №
866, взето с Протокол № 81 от 26.07.2019 г., като включва в нея следния имот:
1.1. Създава приложение 6 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 25.01.2019 г.: Имоти за учредяване на безвъзмездно право на ползване.
- ПИ № 029082 – частна общинска собственост, горска територия, находящ се в м. „Свети Илия“
в землище на гр. Куклен, община Куклен, с площ от 4.238 дка, с НТП – голина, с граници: на север – ПИ
№ 029056; на изток – ПИ № 029056; на юг – ПИ № 029083; на запад – ПИ № 029056, с АЧОС №
1292/10.02.2014 г.
2. Общински съвет Куклен възлага на кмета на общината да обнародва актуализираната годишна
програма по съответния ред.
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
№ 883
Взето на Редовно заседание с Протокол № 83 от 30.08.2019 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 от община Куклен, чл. 60, ал. 1 от АПК, предвид
изложените в предложение с вх. № 141/20.08.2019 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 Сашо Василев Емилов от гр. Куклен, ул. „Дружба“ № 19 - 200 лв. съгласно чл. 5, т. 2
1.2. Шехри Ариф Мехмед от гр. Куклен, ул. „Ст. Караджа № 5 – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.3 Зейра Мехмедова Шерифова от гр. Куклен, ул. „Тракия“ № 2 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.4 Сабрие Осман Шакир от гр. Куклен, ул. „Явровска“ № 10 – 150 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.5 Тунджай Фехимов Абтулов от гр. Куклен, ул. „Самуил“ № 20 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.6. Таня Иванова Сбиркова от гр. Куклен, ул. „Демокрация“ № 28А – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.7. Гюнайдън Ахмедов Кьосев от гр. Куклен, ул. „Студенец“ № 3 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.8. Георги Василев Панайотов от с. Руен, ул. „Втора“ № 20 – 250 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.9. Минка Донкова Георгиева от гр. Куклен, ул. „П.Яворов“ № 25 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 2, като
сумата да е получи г-жа Албена Костадинова и да предостави разходо-оправдателни документи за
изразходваните средства.
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
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- 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 884
Взето на Редовно заседание с Протокол № 83 от 30.08.2019 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 № 010193 в местността „Михов орех“ в землището на гр. Куклен, община Куклен
за „Производствена, складова, търговска и обществено – обслужваща дейност – Цех за
производство /сглобяване/ на съдове от неръждаема стомана.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник-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. № 142/20.08.2019 год. на Заместник-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 „Производствена, складова, търговска и обществено – обслужваща дейност – Цех за
производство /сглобяване/ на съдове от неръждаема стомана“ на поземлен имот № 010193,
находящ се в местността „Михов орех“ 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 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:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 885
Взето на Редовно заседание с Протокол № 83 от 30.08.2019 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 № 013347 в местността „Сеймен тарла“ в землището на гр. Куклен, община
Куклен за „Производствена, складова и обслужваща дейност – склад за промишлени стоки“.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник-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. № 143/20.08.2019 год. на Заместник-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 „Производствена, складова и обслужваща дейност – склад за промишлени стоки“ на
поземлен имот № 013347, находящ се в местността „Сеймен тарла“ 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 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:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 886
Взето на Редовно заседание с Протокол № 83 от 30.08.2019 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за право на прокарване и учредяване на сервитут за
изграждане и обслужване на водопроводно отклонение PE-HD Ф32 през имот № 000331,
собственост на община Куклен, за захранване на имот № 000170, собственост на Христо
Георгиев Василев. Имотите се намират в местност „Юрукалан“/хижа „Здравец“/, землище на с.
Гълъбово, община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗУТ и чл. 61, ал.
3, т. 4 от Закона за горите, предвид изложените в предложение с вх. № 144/20.08.2019 год. на
Кмета на община Куклен фактически основания
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава разрешение за право на прокарване на водопроводно
отклонение PE-HD Ф32 през имот № 000331 – частна общинска собственост, собственост на
община Куклен, горска територия с площ на имота 3.100 дка, начин на трайно ползване –
залесена територия при граници на имота:
- север – ПИ № 000162, ПИ № 000163, ПИ № 000164;
- изток – ПИ № 000205, ПИ № 000165, ПИ № 000166, ПИ № 000330, ПИ № 000169, ПИ №
000170, ПИ № 000205;
- юг – ПИ № 006215;
- запад – ПИ № 006327, ПИ № 000168, ПИ № 006326, ПИ № 006325, съгласно акт за
общинска собственост № 1385 за захранване на имот № 000170, собственост на Христо Георгиев
Василев.
2. Учредява сервитут за изграждане и обслужване на водопроводно отклонение PE-HD
Ф32 през имот № 000331 – частна общинска собственост, собственост на община Куклен, горска
територия с площ на имота 3.100 дка, начин на трайно ползване – залесена територия при
граници на имота:
- север – ПИ № 000162, ПИ № 000163, ПИ № 000164;
- изток – ПИ № 000205, ПИ № 000165, ПИ № 000166, ПИ № 000330, ПИ № 000169, ПИ №
000170, ПИ № 000205;
- юг – ПИ № 006215;
- запад – ПИ № 006327, ПИ № 000168, ПИ № 006326, ПИ № 006325, съгласно акт за
общинска собственост № 1385 за захранване на имот № 000170, собственост на Христо Георгиев
Василев.

Сервитутът е определен на 0.0149 ха и е част от ПИ № 000331 – частна общинска
собственост/ с координати на подробните точки по трасето на водопроводното отклонение:
т. 1 – Х=457226.775, У=8613067.884
т. 2 – Х=457227.996, У=8613068.414
т. 3 – Х=457228.570, У=8613068.665
т. 4 – Х=457217.082, У=8613106.052
т. 5 – Х=457225.274, У=8613108.622/

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:
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“за”
“против”
“въздържали се ”
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 887
Взето на Редовно заседание с Протокол № 83 от 30.08.2019 г.
ОТНОСНО:
собственост.

Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник-Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл.
107, ал. 1, чл. 108, ал. 1 и ал. 4 от ЗФВС, предвид изложените в предложение с вх. №
145/20.08.2019 год. на Заместник-Кмета на община Куклен фактически основания
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с
тайно наддаване на част от недвижим имот публична общинска собственост а именно:
- Едноетажна МСБЖ сграда, състояща се от физкултурен салон, две съблекални, две
тоалетни, две бани, с обща застроена площ 374.30 кв.м, съгласно заснемане, изготвено от
техническа служба на Община Куклен, неразделна част от това решение, построена в източната
част на УПИ ІІ-училище – 794, кв. 62 по регулационния план на гр. Куклен, общ. Куклен, обл.
Пловдив, с обща застроена и незастроена площ 9500 кв. м., при граници на УПИ: от североизток
– улица; от изток и югоизток – улица; от юг – УПИ ІV-бърза помощ – 789, 793, кв. 61; от
югозапад – УПИ І-детски ясли – 795, кв. 62; от северозапад – УПИ ІV-търговия и услуги и УПИ
V – търговия и услуги, кв. 41, с административен адрес: ул. Александър Стамболийски 52, гр.
Куклен, представляваща физкултурен салон към СУ “Отец Паисий” – гр. Куклен, Акт за ПОС №
30 от 16.08.2002 г., с режим за наемане – в 3 работни дни седмично от 19.00 до 20,30 часа.
2. Общински съвет Куклен определя срок на договора за наем - 5 години.
3. Общински съвет Куклен определя наемна цена в размер на 0.60 лева на час без ДДС.
4. Общински съвет Куклен определя цел за ползване на помещението, в резултат на
проведената тръжна процедура – провеждане на тренировъчен процес по киокушин карате, с
основна прицелна група – деца.
5. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на Решението на Кмета на Общината.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 888
Взето на Редовно заседание с Протокол № 83 от 30.08.2019 г.
ОТНОСНО:
Актуализация на Програмата за реализация на Общинския план за
развитие на община Куклен 2014 – 2020 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник-Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 от Закона за
регионалното развитие и чл. 38, ал. 4 от ППЗРР, предвид изложените в предложение с вх. №
146/20.08.2019 год. на Заместник-Кмета на община Куклен фактически основания
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се актуализира Програмата за изпълнение на
Общинския план за развитие на община Куклен 2014 – 2020 г. в Приоритет 3 „Развитие на
туризма и ефективно управление на горския фонд“, като се включи проект за реализация на скиписти /ски-зона/ „Копривките“ - х. „Здравец“ в землищата на с. Яврово и с. Цар Каляон.
2. Общински съвет Куклен възлага на кмета на общината да направи предложение до
Областния съвет за регионално развитие да приеме решение, с което да определи ски-пистите,
респективно ски-зона „Копривките“ - х. „Здравец“ в землищата на с. Яврово и с. Цар Калоян,
общ. Куклен за обект от регионално значение по смисъла на ЗУТ. Предложението да бъде
отразено в процедиращата се доработка на Общия устройствен план на община Куклен, в
обхвата, както е предвидено в предварителния проект на ОУП от 2008 г.
3. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Община Куклен изпълнение на
настоящото решение.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 9
- 0
- 1
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 889
Взето на Редовно заседание с Протокол № 83 от 30.08.2019 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху имот – частна общинска собственост.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник-Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 5 от ЗОС, чл. 11 и чл.
12 от Закона за пчеларството, във връзка с чл. 69, ал. 3, чл. 70, ал. 5 и чл. 71, ал. 7 от Закона за
горите, предвид изложените в предложение с вх. № 147/20.08.2019 год. на Заместник-Кмета на
община Куклен фактически основания
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за
поставяне на постоянен пчелин, за срок от 5 г. на Димитър Йорданов Иванов, с адрес: гр.
Куклен, ул. „П. Хитов” 6, върху ПИ № 029082 - частна общинска собственост, горска
територия, находящ се в местност „Свети Илия” в зем. на гр. Куклен, Община Куклен, с
ЕКАТТЕ 40467 с площ от 4.238 дка, с НТП – голина, с граници: на север - ПИ № 029056; на
изток - ПИ № 029056; на юг - ПИ № 029083; на запад - ПИ № 029056, с АЧОС №
1292/10.02.2014 г.
2. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на Решението на Кмета на Общината.
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
№ 890
Взето на Редовно заседание с Протокол № 83 от 30.08.2019 г.
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 44.717 – частна общинска собственост.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник-Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 46,
ал. 1 във връзка с чл. 45 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. №
148/20.08.2019 год. на Заместник-Кмета на община Куклен фактически основания
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с
тайно наддаване на ПИ № 44.717 - частна общинска собственост, находящ се в местност
„Вриш”, по плана на новообразуваните имоти в територията на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр. Куклен
Община Куклен, с площ от 918 кв.м., при граници и съседи: на север - ПИ № 44.789 – полски
път; на изток ПИ № 44.719 – нива, ПИ № 44.718 - нива; на юг – землищна граница; на запад ПИ № 44.789 – полски път, с акт за частна общинска собственост № 1236/07.03.2013 г.
2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 12 852лв.
(дванадесет хиляди осемстотин петдесет и два лева).
3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна цена от 14 лв./кв.м. (четиринадесет
лева на квадратен метър), въз основа на приетата актуална пазарна оценка.
4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на кмета на общината.
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
№ 891
Взето на Редовно заседание с Протокол № 83 от 30.08.2019 г.
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 44.719 – частна общинска собственост.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник-Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 46,
ал. 1 във връзка с чл. 45 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. №
149/20.08.2019 год. на Заместник-Кмета на община Куклен фактически основания
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с
тайно наддаване на ПИ № 44.719 - частна общинска собственост, находящ се в местност
„Вриш”, по плана на новообразуваните имоти в територията на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр. Куклен
Община Куклен, с площ от 1.363 кв.м., при граници и съседи: на север - ПИ № 44.789 – полски
път; на изток ПИ № землищна граница; на юг - ПИ № 44.718 – нива; на запад - ПИ № 44.717 –
нива, с акт за частна общинска собственост № 1235/07.03.2013г.
2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 19 082лв.
(деветнадесет хиляди осемдесет и два лева).
3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна цена от 14 лв./кв.м. (четиринадесет
лева на квадратен метър), въз основа на приетата актуална пазарна оценка.
4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на кмета на общината.

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
№ 892
Взето на Редовно заседание с Протокол № 83 от 30.08.2019 г.
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 002119 – частна общинска собственост.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник-Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 46,
ал. 1 във връзка с чл. 45 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. №
150/22.08.2019 год. на Заместник-Кмета на община Куклен фактически основания
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с
тайно наддаване на ПИ № 002119 – частна общинска собственост, в местност ”Михов орех”, в
землището на гр. Куклен, община Куклен, с площ от 1.387 дка., при граници и съседи: Север –
ПИ № 002034 – нива на Евдокия Емануилова Тафрова и др., ПИ № 002059 – стопански двор на
Кръстан Георгиев Стоев ; на Изток – ПИ № 002204 – складов терен на „Севдекс” ЕООД; на Юг –
ПИ № 002177 – улица на община Куклен; на Запад – ПИ № 002173 – складов терен на община
Куклен, с акт за частна общинска собственост № 963 от 18.04.2011 г. Имотът е идентичен с УПИ
VIII-38 складова дейност по ПУП-ПРЗ на „Малка промишлена зона”, одобрен със заповед №
509/22.12.2006 г. на кмета на община Куклен.
2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 38 836 лв.
(тридесет и осем хиляди осемстотин тридесет и шест лева) без ДДС.
3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна цена от 28 лв./кв.м. (двадесет и
осем лева на квадратен метър) без ДДС, въз основа на приетата актуална пазарна оценка.
4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на кмета на общината.
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
№ 893
Взето на Редовно заседание с Протокол № 83 от 30.08.2019 г.
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 41.685 – частна общинска собственост.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник-Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 46,
ал. 1 във връзка с чл. 45 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. №
152/22.08.2019 год. на Заместник-Кмета на община Куклен фактически основания
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с
тайно наддаване на ПИ № 41.685 - частна общинска собственост, находящ се в местност
„Вриш”, по плана на новообразуваните имоти в територията на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр. Куклен
Община Куклен, с площ от 535 кв.м. Вид територия: селско стопанство, НТП – ниви (орна земя),
категория на земята при неполивни условия - седма при граници и съседи: на североизток –
землищна граница; на югоизток ПИ № 41.345 – нива; на югозапад ПИ № 41.782 – полски път;
на северозапад ПИ № 41.684 – нива, с акт за частна общинска собственост № 939/25.03.2011 г.
2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 9 630 лв.
(девет хиляди шестстотин и тридесет лева).
3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна цена от 18 лв./кв.м. (осемнадесет
лева на квадратен метър), въз основа на приетата актуална пазарна оценка.
4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на кмета на общината.
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
№ 894
Взето на Редовно заседание с Протокол № 83 от 30.08.2019 г.
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 41.399 – частна общинска собственост.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник-Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 46,
ал. 1 във връзка с чл. 45 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. №
153/22.08.2019 год. на Заместник-Кмета на община Куклен фактически основания
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ

1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен
търг с тайно наддаване на ПИ № 41.399 частна общинска собственост, находящ се в
местност „Терасите и Вриш”, по плана на новообразуваните имоти в територията на §4
от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр. Куклен Община Куклен, с площ от 1 423 кв.м., при граници и
съседи: на север - ПИ № 41.770 – селскостопански горски ведомствен път; на изток ПИ
№ 41.814 – нива; на юг ПИ № 41.404 – нива, ПИ № 41.812 – нива; на запад - ПИ №
41.401 – нива, с акт за частна общинска собственост № 1298/08.04.2014г.
2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 25 614
лв. (двадесет и пет хиляди шестстотин и четиринадесет лева).
3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна цена от 18 лв./кв.м.
(осемнадесет лева на квадратен метър), въз основа на приетата актуална пазарна оценка.
4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на кмета на
общината.
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
№ 895
Взето на Редовно заседание с Протокол № 83 от 30.08.2019 г.
ОТНОСНО: Даване на съгласие за разкриване на паралелки под определения стандартен
норматив в ПГ по СС – гр. Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник-Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. (2) и ал. (5) и чл. 68, ал. 1, т. 5
от „Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, предвид изложените в предложение с вх. № 154/29.08.2019 год. на ЗаместникКмета на община Куклен фактически основания
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ

1. Общински съвет Куклен дава съгласие за сформирането на паралелки под
числен норматив в ПГ по СС – гр. Куклен през учебната 2019/2020 г., по смисъла на чл.
68, ал. (1), т. 5, на следните специалности:
1.1. Специалност „Машини и системи със ЦПУ“, с професионално направление
„Машинен техник“.
2. Общински съвет Куклен дава разрешение за сформиране на Специалност
„Механизация на селското стопанство“, с професионално направление „Техник на
селскостопанска техника“ под определения нормативен брой от 18 ученика.
3. Финансирането на паралелките да се осъществи в рамките на утвърдения
държавен стандарт по бюджета на ПГ по СС – гр. Куклен.
4. Препис от настоящото решение да се изпрати на РУО – Пловдив и до Директора
на ПГ по СС – гр. Куклен, след влизането му в сила.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 10
- 0
- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

