
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 30 

Взето на Извънредно заседание с Протокол № 7 от 17.01.2020 г. 

  
ОТНОСНО: Одобряване на Анекс № 1 към Споразумение с № 08-00-

449/20.02.2019 г., сключено между Агенция „Пътна инфраструктура”, и Община Куклен, 

Община Родопи и Община Асеновград. 
 
 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен 

 

На основание чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 37, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл. 49, ал. 5, т. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в Община Куклен, във връзка с чл. 

60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, предвид изложените в предложение 

с вх. № 3/15.01.2020 год. на Кмета на община Куклен фактически основания 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К У К Л Е Н  

Р Е Ш И:      

 

1. Общински съвет Куклен одобрява Анекс № 1 към Споразумение с № 08-00-

449/20.02.2019 г., сключено между Агенция „Пътна инфраструктура”, Община Куклен, Община 

Родопи и Община Асеновград, неразделна част от настоящото решение.  
2. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Община Куклен да подпише Анекса 

по т. 1 от настоящото решение. 

3. Общински съвет Куклен допуска предварително изпълнение на настоящото 

решение. 
 

 

 

Общ брой на Общинските съветници:  -  13 
 

Присъствували:                                  -     9 
 Гласували: 

“за”                                                          -  9 

“против”                                                 -   0 

“въздържали се”                                    -   0 

          

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 
                                                                                                     Елена Филева 

 



АНЕКС № 1 

КЪМ 

СПОРАЗУМЕНИЕ С № 08-00-449/20.02.2019 г. 

  
Днес,………...2020 год. в гр. София между  

 

1. АГЕНЦИЯ  „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", Булстат 000695089, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, бул. „Македония” № 3, представлявана от Георги 

Терзийски – Председател на Управителния съвет, от една страна  

и  

2. ОБЩИНА КУКЛЕН, Булстат 115631816, с административен адрес: гр. Куклен, ул. 

„Александър Стамболийски“ № 43, представлявана от Мария Белчева – кмет на 

Община Куклен 

3. ОБЩИНА РОДОПИ, Булстат 000472200, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. 

„Софроний Врачански“ № 1, представлявана от Павел Михайлов – кмет на Община 

Родопи 

4. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, Булстат 000471059, с административен адрес: гр. 

Асеновград, площад „Акад. Николай Хайтов“ № 9, представлявана от Христо Грудев – 

кмет на Община Асеновград, от друга страна 

 

 

на основание чл. 6 от споразумение с № 08-00-449/20.02.2019 г., както и в изпълнение 

на Решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № ………./20 от  ………... .. .2020 г, 

Решение № 30, взето с Протокол с № 7 от 17.01.2020 г. на Общински съвет на Община 

Куклен, се подписа настоящият анекс като страните постигнаха съгласие за следното: 

 

 

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ 

 

1.1. Страните установяват, че между тях е сключено споразумение с № 08-00-

449/20.02.2019 г., с предмет, включително, но не само: „Съвместно сътрудничество при 

изграждане на 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, спазвайки основните принципи за 

доброволност, взаимен интерес, активен избор, гъвкавост и динамичност, както и 

прозрачност и отговорност“. 

1.2. Страните установяват, че съгласно чл. 1, ал. 3 от обсъжданото 

споразумение Общините Родопи, Куклен и Асеновград са се съгласили да извършат 

процедурите, осигуряващи теренното обезпечаване на обекта, включително и 

отчуждителните такива.  

1.3. Страните установяват, че съгласно чл. 1, ал. 4 от обсъжданото 

споразумение Общините Родопи, Куклен и Асеновград ще предоставят в дарение на 

Агенция „Пътна инфраструктура“ всички общински имоти засегнати от довеждащите 

пътища, включително придобитите чрез провеждане на отчуждителни процедури.  

1.4. Страните установяват, че на 09.01.2020 г. в Агенция „Пътна 

инфраструктура“ е постъпило писмо с вх. № 08-00-28 от кмета на Община Куклен, с 



което, поради липсата на финансов ресурс, се предлага изменение в споразумение с № 

08-00-449/20.02.2019 г. като Община Куклен учреди възмездно право на строеж в полза 

на Агенция „Пътна инфраструктура“ върху отчуждените със заповед на кмета имоти.  

1.5. Страните установяват, че вместо дарение на отчуждените от Община 

Куклен, Община Родопи и Община Асеновград имоти в полза на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ ще бъде учредено възмездно и безсрочно право на строеж от Община 

Куклен до размера от 215 155, 87 лв. с ДДС, а Община Родопи и Община Асеновград 

ще учредят в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“ безвъзмездно и безсрочно 

право на строеж по отношение на отчуждените от тях имоти. 

 

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

       2.1. Страните се договарят, че чл. 1, ал. 4 се изменя по следния начин:  

       „(4) Общинa Родопи и Община Асеновград и след решение на Общинския съвет по 

реда на чл. 37, ал. 6, т. 1 и следващите от Закон за общинската собственост ще учредят 

в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“ безвъзмездно и безсрочно право на строеж 

върху всички общински имоти, засегнати от довеждащите пътища, включително и 

придобитите във връзка с изпълнение на предходната алинея.“ 

       2.2. Страните се договарят, че в чл. 1 се добавя ал. 5 със следния текст: 

 „(5) Общини Родопи, Куклен и Асеновград се задължават да извършат всички 

необходими административни процедури свързани с учредяване право на строеж по 

реда на ал. 4“ 

       2.3.  Страните се договарят, че в чл. 1 се добавя ал. 6 със следния текст: 

        „(6) Община Куклен и след решение на Общинския съвет по реда на чл. 37, ал. 4, т. 

2 и следващите от Закон за общинската собственост ще учреди възмездно и безсрочно 

право на строеж в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“ по отношение на 

имотите, които са на територията на тази община и са необходими за реализиацията на 

обект“ Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти 

до/от реконструиращо се трасе на Път II-86 „Пловдив-Асеновград“.  

1. Стойността на учреденото възмездно и безсрочно право на строеж, 

описано в ал. 5, е в размер на 215 155, 87 лева /двеста и петнадесет хиляди сто петдесет 

и пет лева и осемдесет и седем стотинки/ с ДДС.  

2. Размерът на учреденото възмездно право на строеж, посочен в 

предходната точка е платим от Агенция „Пътна инфраструктура“ в полза на Община 

Куклен в 7 /седем/ дневен срок, считано от подписването на настоящия анекс. 

Банковата сметка по която следва да се изпълни плащането е следната: 

IBAN: BG65CECB979031G0663600; 

BIC: CECBBGSF; 

ТИТУЛЯР: ОБЩИНА КУКЛЕН; 

3.В случай, че Община Куклен не учреди в полза на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ възмездното и безсрочно право на строеж върху всички общински 

имоти, нейна собственост и засегнати от довеждащите пътища в срок до 9 /девет/ 

месеца, същата се задължава да възстанови по посочена от Агенцията банкова сметка, 

сумата по т. 1. 

 

 

 

 

 



III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

               3.1. Настоящето споразумение влиза в сила от одобряването му по реда на чл. 

61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.  

 

               3.2. Всички останали клаузи на споразумение с № 08-00-449/20.02.2019 г. 

остават непроменени. 

 

   Настоящото споразумение се подписа в четири еднообразни екземпляра - по 

един за всяка една от страните по него. 

 

ЗА АГЕНЦИЯ       ЗА ОБЩИНА КУКЛЕН: 

„ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“:   ………………………………… 

..........................................................    МАРИЯ БЕЛЧЕВА  

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ, /КМЕТ НА ОБЩИНА 

КУКЛЕН/ 

/ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ/    ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

                   ………………………………….. 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ    ЗА ОБЩИНА РОДОПИ: 

Валентин Николов ……………………   …………………………………. 

        ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ 

/КМЕТ НА ОБЩИНА 

РОДОПИ/ 

        ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

        …………………………………… 

        ЗА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД: 

        ………………………………….. 

        ХРИСТО ГРУДЕВ 

 

/КМЕТ НА ОБЩИНА 

АСЕНОВГРАД/ 

 

        ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

       

               …………………………………. 

 


