ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 898
Взето на Редовно заседание с Протокол № 85 от 27.09.2019 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за уведомяване и предоставяне управлението на:
„Довеждащ водопровод по полски път 002859 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., землище с. Гълъбово,
община Куклен, област Пловдив на Асоциацията по ВК на обособената територия, обслужвана
от „ВК“ ЕООД – Пловдив.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева — Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, предвид изложените в предложение с вх. №
161/19.09.2019 год. на Кмета на община Куклен фактически основания
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен одобрява изготвянето и изпращането на уведомление и
предоставянето на „Довеждащ водопровод по полски път 002859 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.,
землище с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив на Асоциацията по ВК на обособената
територия, обслужвана от „ВК“ ЕООД – Пловдив“ за управление и сключване на договор с „ВК“
ЕООД – Пловдив за стопанисването, поддръжката и експлоатацията му.
2. Възлага на Кмета на община Куклен изпълнение да изготви и изпрати уведомлението
по т. 1 до председателя на Асоциацията по ВК в обособената територия, обслужвана от „ВК“
ЕООД – Пловдив, придружено с всички необходими документи с цел управление и сключване на
договор с „ВК“ ЕООД – Пловдив за стопанисването, поддръжката и експлоатацията на
водопровода.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 12

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 12
- 0
- 0

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Ердуан Мехмед

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 899
Взето на Редовно заседание с Протокол № 85 от 27.09.2019 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, изречение второ от
ЗОС, предвид изложените в предложение с вх. № 157/17.09.2019 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 №
78 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., изменена с Решение № 882, взето с протокол № 83 от
30.08.2019 г., като добавя в нея следния имот:
1.1. В Приложение № 4, Списък на имотите, които Общината ще придобие през 2019 г.:
ПИ № 015046 с площ от 2.176 дка, НТП – нива, категория на земята при неполивни условия –
шеста, местност „Спортива“ землище на с. Добралък – собственост на н-ци на Георги Иванов Николов,
съгласно Решение № 11023 от 25.10.99 г. за възстановяване правото на собственост, при граници и
съседи: Север – ПИ № 015008 – полски път на община Куклен; Изток – ПИ № 015008 – полски път на
община Куклен и ПИ № 015047 – нива на н-ци на Костадин Николов Гегов; Юг – ПИ № 015039 – ливада
на н-ци на Васил Христев Атанасов и ПИ № 015040 – ливада на община Куклен; запад – ПИ № 015044 –
нива на Павел Василев Комисарев и ПИ № 015045 – гробище на община Куклен.
Пазарната стойност на имота е в размер на 2 394 лв. (две хиляди триста деветдесет и четири
лева).
2. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Общината да обнародва актуализираната годишна
Програма по съответния ред.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 12

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 12
- 0
- 0

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Ердуан Мехмед

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 900
Взето на Редовно заседание с Протокол № 85 от 27.09.2019 г.
ОТНОСНО: Съгласие за придобиване на ПИ № 015046 с площ от 2.176 дка, НТП – нива,
категория на земята при неполивни условия – шеста, местност „Спортива“ землище на с.
Добралък.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник-Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от ЗОС и чл. 8, ал. 2 от
Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в
община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 158/17.09.2019 год. на ЗаместникКмета на община Куклен фактически основания
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие за закупуване на ПИ № 015046 с площ от 2.176
дка, НТП – нива, категория на земята при неполивни условия – шеста, местност „Спортива“
землище на с. Добралък – собственост на н-ци на Георги Иванов Николов, съгласно Решение №
11023 от 25.10.99 г. за възстановяване правото на собственост, при граници и съседи: Север – ПИ
№ 015008 – полски път на община Куклен; Изток – ПИ № 015008 – полски път на община
Куклен и ПИ № 015047 – нива на н-ци на Костадин Николов Гегов; Юг – ПИ № 015039 – ливада
на н-ци на Васил Христев Атанасов и ПИ № 015040 – ливада на община Куклен; запад – ПИ №
015044 – нива на Павел Василев Комисарев и ПИ № 015045 – гробище на община Куклен.
2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 2 394 лв. (две
хиляди триста деветдесет и четири лева).
3. Общински съвет Куклен определя цена на имота, описан в т. 1 в размер на 3.50 лв./кв.м.
(три лева и петдесет стотинки 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:

- 12

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 12
- 0
- 0

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Ердуан Мехмед

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 901
Взето на Редовно заседание с Протокол № 85 от 27.09.2019 г.
ОТНОСНО: Изразяване на съгласие за промяна характера на собствеността от публична
в частна.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник-Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от ЗОС и чл. 8, ал. 2 от
Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в
община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 159/17.09.2019 год. на ЗаместникКмета на община Куклен фактически основания
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен обявява за частна общинска собственост следните недвижими
имоти:
1.1. Общински имот, с площ от 50 кв.м., попадащ в улична регулация, с граници: на север
– улична регулация; на изток – улична регулация; на юг – УПИ I – 678; на запад – улична
регулация кв. 11 по регулационния план на с. Гълъбово, одобрен със Заповед № 1098/31.12.1981
г. и изменен със Заповед № 144/14.04.2004 г. и Заповед № 691/08.10.2018 г. на Кмета на община
Куклен.
1.2. Общински имот, с площ от 17 кв.м., попадащ в улична регулация, с граници: на
северозапад – улична регулация; на изток – улична регулация; на юг – УПИ XVII – 694, кв. 11 по
регулационния план на с. Гълъбово, одобрен със Заповед 1098/31.12.1981 г. и изменен със
Заповед № 144/14.04.2004 г. и Заповед № 691/08.10.2018 г. на Кмета на община Куклен.
2. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на общината да извърши необходимите,
изискуеми от закона действия.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 12

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 11
- 0
- 1

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Ердуан Мехмед

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 902
Взето на Редовно заседание с Протокол № 85 от 27.09.2019 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник-Кмет на община Куклен
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. № 160/17.09.2019 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 Борислава Йорданова Налджиева от гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 79 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.2. Стефка Златанова Атанасова от гр. Куклен, ул. „Божаница“ № 40 – 250 лв. съгласно чл. 5, т. 6, като сумата
е получи г-жа Албена Костадинова за закупуване на купони за храна в стола на СУ „Отец Паисий“
1.3 Ажда Ердинчева Кадирова от гр. Куклен, ул. „Божаница“ № 33 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.4 Седефка Георгиева Йорданова от гр. Куклен, ул. „Васил Левски“ № 27- 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.5 Мелиса Ергинова Сафиева от гр. Куклен, ул. „Божаница“ № 46 - 200 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.6. Рафет Дурмуш Халил от гр. Куклен, ул. „Здравец“ № 17 – 250 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.7. Георги Насков Ангелов от гр. Куклен, ул. „Д. Чинтулов“ № 3 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.8. Хатидже Шериф Караали от гр. Куклен, ул. „Бузлуджа“ № 29 – 250 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.9. Наджие Алиосманова Хасанова от гр. Куклен, ул. „Хан Крум“ № 8 – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.10. Юсуф Рамаданов Баджаклиев от гр. Куклен, ул. „Божаница“ № 31 – 250 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.11. Лиляна Пламенова Апостолова от гр. Куклен, ул. „Петко Войвода“ № 4 - 250 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.12. Дуйгу Юкселова Мерал от гр. Куклен, ул. „Плиска“ № 21 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.13. Анелия Атанасова Лозанова от гр. Куклен, ул. „Хр. Смирненски“ № 1 - 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.14. Златка Йорданова Маринова от гр. Куклен, ул. „Добри Чинтулов“ № 1 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.15. Гинка Георгиева Касъмова от гр. Куклен, ул. „Преслав“ № 22 - 250 лв. съгласно чл. 5, т. 6, като сумата е
получи г-жа Албена Костадинова и заплати за необходимите изследвания на Гинка Георгиева Касъмова
1.16. Байрие Еминова Хайрулова от гр. Куклен, ул. „Бяла Черква“ № 3- 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.17. Борис Запрянов Славчев от гр. Куклен, ул. „Гергана“ № 17 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.18. Живка Костадинова Шарланджиева от гр. Куклен, ул. „Г. Бенковски“ № 4 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.19. Георги Петров Петров от гр. Куклен, ул. „П. Яворов“ № 25 – 100 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:

- 12

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 12
- 0
- 0

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Ердуан Мехмед

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 903
Взето на Редовно заседание с Протокол № 85 от 27.09.2019 г.
ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с. Руен, във
връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Стефан Куцинов — Председател ОбС Куклен
На основание чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс, във
връзка с чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ, във връзка с Решение № 55-МИ/21.09.2019 г. на ОИК Куклен за
регистриране на кандидат за кмет на община Куклен, във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК, предвид
изложените в предложение с вх. № 162/26.09.2019 год. на Председателя на ОбС Куклен
фактически основания
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен избира Йорданка Костадинова Ангелова – за временно
изпълняващ длъжността кмет на кметство село Руен до изтичане на мандата.
2. Общински съвет Куклен допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 12

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 7
- 1
- 4

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Ердуан Мехмед

