гр.Куклен 4101 , област Пловдив, ул.”Ал.Стамболийски” № 43; тел.: 03115/21-20; факс: 03115/21-65; e-mail: mail@kuklen.org; www.kuklen.org

Годишен доклад
за наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие на община Куклен
за периода 2014г.-2020 г., в частта му за 2017г.
През 2013г. бе разработен и приет с Решение № 454 от 25.09.2013г.
Общинският план за развитие на община Куклен за 2014-2020г.
Настоящият отчетен период се явява
четвърта
година от
седемгодишния цикъл 2014-2020 на европейските фондове, както и
четвърта година от изпълнението на Общински план за развитие на
община Куклен за периода 2014г.-2020 г.
В следващите редове са изброени петте приоритета за развитие от
Общинския план 2014-2020г.
П1: Развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда,
енергийна ефективност.
Този приоритет се отнася основно до проблеми, мерки и решения в
сферата на общинската пътна и улична мрежа, изграждане на ВиК
инфраструктура и друга техническа инфраструктура.
П2: Социална инфраструктура: предучилищно образование, социална
подкрепа и включване в пазара на труда.
Приоритетът засяга широк спектър от проблеми, сред които найсъществени са качеството на условията и недостига на капацитета в
детската градина и детската ясла. Фокусът е поставен върху комплексното
развитие на човешките ресурси, обосновано от констатираните проблеми в
социалното развитие.
П3: Развитие на туризма и ефективно управление на горския фонд.
Този приоритет се отнася до проблеми и търсене на решения за
осигуряване на достъп и подобряване на инфраструктурата в
туристическите местности и обекти, включени в Лесопарк Родопи,
популяризиране сред туристи, привличане на частни инвестиции чрез
механизмите на публично-частни партньорства.
П4: Укрепване на публичните финанси; ефективно управление на
общинската собственост.
Този приоритет се отнася до търсене на решения за увеличаване на
възможностите на общината за посрещане на разходи за публични услуги,
чрез ефективно управление на собствеността, без да застрашава
стабилността и устойчивостта на местния бюджет.
П5: Насърчаване на бизнес и на предприемачеството; Развитие на
Промишлено търговска зона Куклен.
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Приоритетът засяга административните бариери пред бизнеса на
общинско ниво и продължаване на усилията по установяване на ПТЗ
Куклен като притегателна инвестиционна дестинация, чрез изграждане на
инфраструктура в зоната, включително чрез приемане на необходимата
нормативна уредба за частно финансиране на публични инфраструктурни
обекти.
За изпълнението изброените приоритети от Плана, през 2017 година
бе извършено следното:
I.

Община Куклен разработи и подаде за одобрение следните
проектни предложения:

1.
През 2017г. община Куклен депозира проект в ПУДООСКанализация на гр.Куклен, ПОДОБЕКТ: канали с № 92, 92а, 93, 98 на
стойност 615 007лв.
2.
През 2017г. община Куклен депозира 3 проекта в ПУДООС за
изграждане на детски площадки, всеки на стойност по 10 000лв. Обща
стойност на проектите 30 000лв.
Проектите по т.1 и т.2 кореспондират с П1: Развитие на
инфраструктурата и опазване на околната среда, енергийна
ефективност.
3.
През 2017 Община Куклен депозира проект във фонд „Социална
закрила” – „Закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашен социален
патронаж в гр.Куклен”, на стойност 29 954лв.
4.
Проект „Осигуряване на топъл обяд в „Община Куклен” по
Оперативната програма за храни по Фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) 2014-2020г. за сключване на Анекс към
Договор за БФП BG05FMOP001-3.002-0192-C02, със срок до 30.04.2018г.,
на стойност 37 650лв.
Проектите кореспондира с П2: Социална инфраструктура:
предучилищно образование, социална подкрепа и включване в пазара на
труда.
Обща стойност на подадените предложения по т.1-4: 712 611лв.
5.
През 2017г. бяха подадени предложения и/или заявки, свързани с
кандидатстване на Община Куклен по програми и мерки осигуряващи
временна заетост, както следва:
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Схема „Обучение и заетост”, етап 2, фаза 2 за лица над 29г. - 3
броя-работник, строителство; 2 броя-работник, озеленяване +
обучение и 4 броя работник, озеленяване, без обучение;
Продължителност: 12 месеца.
Стойност: 45 360лв.

 Схема „Обучение и заетост за младите хора” – етап 2 - 1 бройметач
Продължителност: 6 месеца.
Стойност: 2 000лв.
 „Регионална програма за заетост” - 3броя - работник, поддръжка
пътища
Продължителност: 6 месеца.
Стойност: 9 894лв.
 „Национална програма помощ за пенсиониране”: 1 брой
озеленител
Продължителност: 24 месеца
Начало: началото на септември
Стойност: 16 080 лв.


Кандидатстване по насърчителна мярка по чл. 36, ал.1 (за
младежи до 29г.) от ЗНЗ за 18 месеца: 1 брой технически сътрудник
Стойност: 7 560 лв.

 Старт на кариерата за 2017г. – 3 заявени позиции
Продължителност: 9 месеца
Стойност: 13 500 лв.
Обща стойност на подадените предложения по т. 5: 94 394лв.
Предложенията по т.5 кореспондират с П2: Социална
инфраструктура: предучилищно образование, социална подкрепа и
включване в пазара на труда.
Обща стойност на подадените проектни предложения по т.I: 807 005лв.
II. През този отчетен период бе сключен договор за финансиране и
стартира изпълнението на следните програми и проекти:
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1. Проект във фонд „Социална закрила” – „Закупуване на оборудване и
обзавеждане за Домашен социален патронаж в гр.Куклен”, на
стойност 29 954лв.
2. По проект „Осигуряване на топъл обяд в „Община Куклен” по
Оперативната програма за храни по Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) 2014-2020 г. е
сключен Анекс към Договор за БФП BG05FMOP001-3.002-0192C02, за срок до 30.04.2018г., на стойност 37 650лв.
3. Програми и мерки, осигуряващи временна заетост, както следва:
 „Регионална програма за заетост” - 3 броя - работник, поддръжка
пътища
Продължителност: 6 месеца.
Стойност: 9 894лв.
 Национална програма помощ за пенсиониране”: 1 брой озеленител
Продължителност: 20 месеца (край: 29.04.2019г.)
Начало: 15.08.2017г
Стойност: 13 100лв.
 Старт на кариерата за 2017г. – 1 мл.експерт
Продължителност: 9 месеца, край м.октомври 2017г.
Стойност: 4 500 лв.

П2: Социална
инфраструктура: предучилищно образование, социална подкрепа и
включване в пазара на труда.
Проектите

по

т.1,

т.2

и

т.3

кореспондират

с

Обща стойност на сключените договори през отчетния период:
95 098лв.
III. През 2017г. са в процес на изпълнение следните програми и
проекти:
1. Партньорски проект между Община Куклен, в качеството си на
водещ партньор и Община Асеновград, по мярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности„ (за създаване на МИГ и стратегия за
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изпълнение) от ПРСР 2014-2020г. на стойност 48 421лв. Договор за
БФП РД 50-93/17.08.2016 г.
2. „Възможност за независим живот” по ОПРЧР 2014-2020г., с бюджет
499 737лв.
3. Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Куклен” по
Оперативната програма за храни по Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) 2014-2020г.
Договор за БФП BG05FMOP001-3.002-0192-C01, за срок до
30.04.2017г., на стойност 15 812.50лв.
4. Анекс към Договор за БФП BG05FMOP001-3.002-0192-C02 по
проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Куклен” по
Оперативната програма за храни по Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) 2014-2020г., за
срок до 30.04.2018г., на стойност 37 650лв.
5. През 2017 Община Куклен депозира проект във фонд „Социална
закрила” – „Закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашен
социален патронаж в гр.Куклен”, на стойност 29 954лв.
6. Проект „ От неактивни млади хора на пазара на труда до практическа
професионална реализация”, по схема „Активни” към ОПРЧР, по
който Общината е партньор на „Инди Рома 97”. Продължителност:
6 месеца.Назначени са 12 броя - озеленител, 3 броя – работник поддръжка пътища, 1 брой работник – поддръжка. Към 31.12.2017 г.
по извънбюджетната сметка на Общината са постъпили 22 752.80лв.
7. Програми и мерки, осигуряващи временна заетост, както следва:


„Регионална програма за заетост” - 3 броя - работник,
поддръжка пътища Продължителност: 6 месеца.
Стойност: 13 725 лв.



„Национална програма заетост и обучение за хора с трайни
увреждания” : 1 брой метач
Продължителност: 24 месеца
Стойност: 12 000 лв.



„Национална програма заетост и обучение за хора с трайни
увреждания”: 1 брой шофьор
Продължителност: 24 месеца

5/ 9

Стойност: 12 000 лв.
 „Национална програма помощ за пенсиониране”: 1 брой счетоводител
Продължителност: 24 месеца
Начало: началото на септември
Стойност: 16 080 лв.
 Национална програма помощ за пенсиониране”: 1 брой озеленител
Продължителност: 20 месеца (край: 29.04.2019г.)
Начало: 15.08.2017г
Стойност: 13 100лв.
 Ползване на насърчителна мярка по чл. 55в (безработни лица с

непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12
месеца, насочени от дирекция “Бюро по труда”) от ЗНЗ за 24
месеца
Стойност: 2 248,84 лв. (по договор)
 Старт на кариерата за 2017г. – 1 мл.експерт
Продължителност 9 месеца
Стойност: 4 500 лв.

Проектите и програмите по точки 2, 3, 4, 5, 6и 7 кореспондират с П2:
Социална инфраструктура: предучилищно образование, социална
подкрепа и включване в пазара на труда.
Обща стойност на проектите, които са в процес на изпълнение през
отчетния период: 727 981,14лв.
IV. През 2017г. приключи изпълнението на:
1. Партньорски проект между Община Куклен, в качеството си на
водещ партньор и Община Асеновград, по мярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности„ (за създаване на МИГ и стратегия за
изпълнение) от ПРСР 2014-2020г. на стойност 48 421лв. Договор за
БФП РД 50-93/17.08.2016 г.
2. „Възможност за независим живот” по ОПРЧР 2014-2020г. с бюджет
499 737лв.
3. Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Куклен” по
Оперативната програма за храни по Фонда за европейско
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подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) 2014-2020г.
Договор за БФП BG05FMOP001-3.002-0192-C01, за срок до
30.04.2017г., на стойност 15 812.50лв.
4. През 2017 Община Куклен приключи спечелилия проект във фонд
„Социална закрила” – „Закупуване на оборудване и обзавеждане за
Домашен социален патронаж в гр.Куклен”, на стойност 29 954лв.
5. Проект „ От неактивни млади хора на пазара на труда до практическа
професионална реализация”, по схема „Активни” към ОПРЧР, по
който Общината е партньор на „Инди Рома 97”. Продължителност:
6 месеца. Назначени са 7 броя - озеленител, 3 броя – работник поддръжка пътища, 1 брой работник – поддръжка. Към 31.12.2016 г.
по извънбюджетната сметка на Общината са постъпили 22 752.81лв.
6. Програми и мерки, осигуряващи временна заетост, както следва:
 „Регионална програма за заетост” - 3 броя - работник, поддръжка

пътища
Продължителност: 6 месеца.
Стойност: 13 725 лв.
 Ползване на насърчителна мярка по чл. 55в от ЗНЗ за 24 месеца
Стойност: 2 248,84 лв. (по договор)
 Старт на кариерата 2017г. – 1 експерт

Продължителност 9 месеца
Стойност: 4 500лв.
Проектите и мерките от т.2 до т.5 кореспондират с П2: Социална

инфраструктура: предучилищно образование, социална подкрепа и
включване в пазара на труда.
Обща стойност на приключилите проекти през 2017г.: 637 151,15 лв.
Освен гореописаните проекти, в изпълнение на Общинския план за
развитие, Община Куклен е реализирала и други дейности, от “Строителна
програма 2017г.”, по обобщени показатели както следва:
1.Ремонт на ул. "Хан Аспарух" - подмяна на тротоарни плочи
и бордюри, цялостно асфалтиране.

121 773
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2.Ремонт на ул. "Елин Пелин", включващо изграждане на
тротоари и цялостно асфалтиране 190м'
3.Закупуване на пътни ивици за ремонт на улици в гр. Куклен:
ул. "Явровска", ул. "Плиска", ул. "Речна", ул. "Теменужка" и
ул. "Дружба"

72 717

57 085

4.Осн. Ремонт на ул. "Бяла Черква" от ул. "Хр. Смирненски"
до ул. "Л. Каравелов" - 150м

47335

5.Осн. Ремонт на ул. "Стръмна" от ул. "Ал.Стамболийски" до
ул. "Славянска" - 300м

180141

6.Осн. Ремонт на ул. "Латинка" - 150м

54466

7.Ремонт на ул. "Райна Княгиня" в гр. Куклен с дължина 350м'

2693

8.Изграждане на канал 80 (ул. Александър Стамболийски) от
ОТ360 до РШ5, включващо изграждане на канализация,
цялостно асфалтиране на улицата в този участък и подмяна
на бордюри и тротоарни плочки

4 608

9.Основен ремонт на улица "Читалищна", улица
"Забракьовица" и улица "Бяла Черква" в с. Добралък - 410м'

2980

10.Ремонт и частично възстановяване на паметник на
загиналите във войните в гр. Куклен

3367

11.Ремонт на общински път III-8604 - х. "Здравец" - летовище
"Копривките" - х. "Руен" в участък с дължина 510м'

3232

12.Закупуване, доставка и монтаж на видеокамери за
денонощно наблюдение на населените места в Община
Куклен

28 625

13.Изграждане на улица № 2 от км 0+333,79 до км 0+563,16, с
дължина 229,37м - етап 1 и улични канализации - клон 2 по
улица 2 с дължина 200м' и клон 1 по улица 4 от заустване до
РШ 7, с дължина 429м', намиращи се в ПТЗ Куклен, местност
"Капсида", гр. Куклен

321325

14.Изграждане на канализационна мрежа на гр. Куклен Канал 92, Канал 92А, Канал 93 и Канал 98
15.Изграждане на преливник на язовирна стена на язовира в
с. Руен

2580

161
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16.Закупуване на компютри

4919

17.Закупуване на GPS приемник

1555

18.Корекция на дере от ул. "Славянска" в регулацията до
отводнителен канал ПИ № 2 в местност "Рупа" от КВС гр.
Куклен, община Куклен - актуализация на етап от ул.
"Опълченска" до съществуващ мост на ул. "Славянска" дофинансиране

3240

19.Лиценциран софтуер за визуализация и навигация за
нуждите на селското и горското стопанство

432

ОБЩО:

913 234 лв.

В заключение можем да обобщим, че през 2017г., във връзка с
изпълнението на Общинския план за развитие, Община Куклен е
кандидатствала с проекти на обща стойност 712 611лв., изпълняват се
проекти и дейности с приблизителна стойност 727 981,14лв. и са
приключени проекти и дейности на стойност 1 550 385,15 лв.

МAРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на Община Куклен
Съгласували:
Мариана Ганева – секретар
Недялка Георгиева – гл.юрисконсулт и вр.изп.Н-к отдел ППОС, МП, ЕТТ, ОМПС и ГР

Изготвил:
Валя Раднева – ст.експерт
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