ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 904
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 86 от 11.10.2019 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. № 163/4.10.2019 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 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 29.03.2019 г., измененена 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 31.05.2019 г., изменена с
Решение № 844, взето с Протокол № 79 от 28.06.2019 г., 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., изменена с Решение № 899, взето с протокол № 85 от 27.09.2019 г., като включва в
нея следния имот:
1.1. В Приложение № 1, раздел II. Програма за управление и разпореждане с имотите,
общинска собственост – част с. Гълъбово, т. 2 земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище на с.
Гълъбово.
- ПИ № 1245 – частна общинска собственост, в местност „Магрян” по плана на
новообразуваните имоти в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ с. Гълъбово, с площ от 34 кв.м.,
НТП – нива, при граници и съседи: Север – ПИ № 1243 – нива на Тодор Динчов Петков; на
Югоизток – ПИ № 9503 – полски път на Община Куклен; на Запад – ПИ № 1243 – нива на Тодор
Динчов Петков, с акт за частна общинска собственост № 1914 от 30.09.2019 г.
Пазарната стойност на имота е в размер на 408 лв. (четиристотин и осем лева).
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 408 лв. (четиристотин и
осем лева).
Увеличава Дейност 606 § 51*00 – „Основен ремонт”, обект „Основен ремонт на
улица „Хаджи Димитър” с 408 лв. (четиристотин и осем лева).
4. 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
№ 905
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 86 от 11.10.2019 г.
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 1245 – 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. №
164/4.10.2019 год. на зам.-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 № 1245 – частна общинска собственост, в местност „Магрян” по плана
на новообразуваните имоти в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ с. Гълъбово, с площ от 34
кв.м., НТП – нива, при граници и съседи: Север – ПИ № 1243 – нива на Тодор Динчов Петков; на
Югоизток – ПИ № 9503 – полски път на Община Куклен; на Запад – ПИ № 1243 – нива на Тодор
Динчов Петков, с акт за частна общинска собственост № 1914 от 30.09.2019 г.
2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 408 лв.
(четиристотин и осем лева).
3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна цена от 12 лв./кв.м. (дванадесет
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
№ 906
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 86 от 11.10.2019 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за поправка на допусната очевидна фактическа грешка
в Решение № 871 на Общински съвет Куклен, взето на редовно заседание с протокол №
81/26.07.2019 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник–Кмет на община Куклен
На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, предвид изложените в предложение с вх. №
165/4.10.2019 год. на зам.-кмета на община Куклен фактически основания
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен приема факта, че има очевидна фактическа грешка в
изписването на името на обекта в Решение № 871/26.07.2017 г. и т. 1 следва да бъде:
Общински съвет Куклен допуска изработване на Подробен устройствен план –
парцеларен план за обект:
„Уличен водопровод PE-HD Ф90 до УПИ V – 002337 жил. застр. ПИ /000017/, местност
„Св. Влас“ по КВС на с. Гълъбово, община Куклен.

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
№ 907
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 86 от 11.10.2019 г.
ОТНОСНО: Одобрение от Общински съвет на годишен план за ползване на дървесина
през 2019 г., в горски територии – общинска собственост.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов — Заместник–Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл.111-114 от Закона за горите (ЗГ) и чл. 7 от Наредбата за условията
и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, предвид изложените в
предложение с вх. № 166/8.10.2019 год. на зам.-кмета на община Куклен фактически основания
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Приема годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. в горски територии общинска собственост, в следните подотдели:
№
землище
Имот № Отдел/подотдел
Вид сеч
Ползване м3
ст.маса
1
Гълъбово
000119
192 г
пробирка
240
2
Гълъбово
000119
192 д
пробирка
1350
3
Гълъбово
000119
192 е
пробирка
310
4
Гълъбово
000906
198 а1
пробирка
690
5
Цар Калоян
00019.16
206 з
пробирка
650
6
Цар Калоян
00019.15
206 и
пробирка
700
7
Цар Калоян
00019.68
206 к
пробирка
210
Общо ползване ст. маса
4150 м3
2. Ползването на дървесина от горските територии - общинска собственост да се
извършва при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ.
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
№ 908
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 86 от 11.10.2019 г.
ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Куклен, 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 Решение № 60-МИ/23.09.2019 г. на ОИК Куклен за регистриране на кандидат за кмет на
община Куклен, предвид изложените в предложение с вх. № 167/8.10.2019 год. на Председателя
на ОбС Куклен фактически основания
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен избира Христо Божидаров Божинов – заместник-кмет на
община Куклен, за временно изпълняващ длъжността кмет на община Куклен за времето от края
на мандата – 25.10.2019 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

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

