
ПРОТОКОЛ № 46 

 

Дата: 12.05.2022 г. 

Час: 16:00 часа 

Присъстват: г-н Ердуан Мехмед, г-н Марин Томов, г-н Стоян Давчев, г-жа 

Анелия Кметова, г-н Здравко Куманов, г-н Димитър Димитров, г-жа Албена 

Костадинова, г-н Асен Аврамов. 

 

 

Г-н Мехмед: Добър ден, откривам днешното заседание, имаме кворум, дневния ред се 

състои от една точка: 

1. Докладна записка № 63/10.05.2022 г. – Предоставяне на статут на обект от 

първостепенно общинско значение на обект: „Нов път КЦМ с дължина 700 м., засягащ 

поземлени имоти с идентификатори: 40467.11.539; 40467.11.499; 40467.11.447; 

40467.11.394; 40467.11.386; 40467.11.381; 40467.11.384 с възложители „КЦМ“ АД, гр. 

Пловдив и Община Куклен“. 

Моля който е съгласен с така предложения дневен ред да гласува 

 ЗА – 8 

Преминаваме към разглеждане на докладна записка № 63, заповядайте г-жо Белчева да 

докладвате. 

Г-н Белчева: Благодаря. Докладна записка № 63/10.05.2022 г. относно Предоставяне на 

статут на обект от първостепенно общинско значение на обект: „Нов път КЦМ с дължина 

700 м., засягащ поземлени имоти с идентификатори: 40467.11.539; 40467.11.499; 

40467.11.447; 40467.11.394; 40467.11.386; 40467.11.381; 40467.11.384 с възложители „КЦМ“ 

АД, гр. Пловдив и Община Куклен“. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона 

за общинската собственост, предлагам Общински съвет Куклен да вземе следното решение: 

1. Общински съвет Куклен допълва Решение № 421, взето с Протокол № 40 от 

28.01.2022 г., като  актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2022 г.,  по следния начин: 

1.1. Добавя в т. 6 от Решението – Обекти, които са от първостепенно значение на 

основание чл. 8, ал. 9, т. 6 от ЗОС, следния обект: „Нов път КЦМ с дължина 700 м., засягащ 

поземлени имоти с идентификатори: 40467.11.539; 40467.11.499; 40467.11.447; 

40467.11.394; 40467.11.386; 40467.11.381; 40467.11.384 с възложители „КЦМ“ АД, гр. 

Пловдив и Община Куклен“.  

1.2. Добавя в т. 7 от Решението – Списък на имотите, които Общината ще придобие 

през 2022 г., съгласно Приложение 4, нова т. 2 – имоти, придобити чрез дарение, като в нея 

добавя следните имоти:    

1.2.1. За имот 40467.11.384 с обща площ 23 535 кв. м., от които да се дарят 1 772 кв. 

м.; 



1.2.2. За имот 40467.11.368 с обща площ 31 963 кв. м., от които да се дарят 2 896 кв. 

м.; 

1.2.3. За имот 40467.11.447 с обща площ 35 461 кв. м., от които да се дарят 3 409 кв. 

м.; 

1.2.4. За имот 40467.11.539 с обща площ 17 054 кв. м., от които да се дарят 614 кв. м. 

2. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Община Куклен изпълнение на 

настоящото решение. 

Г-н Мехмед: Председателите на комисиите, моля да докладват. Комисията по бюджет, 

финанси и ТСУ разгледа и прие докладната. 

Г-н Аврамов: Комисията по законност разгледа и прие докладната. 

Г-жа Костадинова: Комисия евроинтеграция, земеделие и екология разгледа и прие 

докладната. 

Г-н Мехмед: Благодаря, моля който е съгласен с така предложения проект на решение:  

1. Общински съвет Куклен допълва Решение № 421, взето с Протокол № 40 от 

28.01.2022 г., като  актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2022 г.,  по следния начин: 

1.1. Добавя в т. 6 от Решението – Обекти, които са от първостепенно значение на 

основание чл. 8, ал. 9, т. 6 от ЗОС, следния обект: „Нов път КЦМ с дължина 700 м., засягащ 

поземлени имоти с идентификатори: 40467.11.539; 40467.11.499; 40467.11.447; 

40467.11.394; 40467.11.386; 40467.11.381; 40467.11.384 с възложители „КЦМ“ АД, гр. 

Пловдив и Община Куклен“.  

1.2. Добавя в т. 7 от Решението – Списък на имотите, които Общината ще придобие 

през 2022 г., съгласно Приложение 4, нова т. 2 – имоти, придобити чрез дарение, като в нея 

добавя следните имоти:    

1.2.1. За имот 40467.11.384 с обща площ 23 535 кв. м., от които да се дарят 1 772 кв. 

м.; 

1.2.2. За имот 40467.11.368 с обща площ 31 963 кв. м., от които да се дарят 2 896 кв. 

м.; 

1.2.3. За имот 40467.11.447 с обща площ 35 461 кв. м., от които да се дарят 3 409 кв. 

м.; 

1.2.4. За имот 40467.11.539 с обща площ 17 054 кв. м., от които да се дарят 614 кв. м. 

2. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Община Куклен изпълнение на 

настоящото решение. 

Да гласува 

 ЗА – г-н Мехмед, г-н Томов, г-жа Кметова, г-н Давчев, г-н Димитров, г-жа 

Костадинова 

 Против – г-н Аврамов и г-н Куманов 

 

Решението не се приема.  

Благодаря Ви, закривам заседанието. 
 



 

Протоколчик: …………………… 

 

 

 

Зам.-Председател на ОбС: …………………….. 

 

 


