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Въведение 

 
Настоящата програма е разработена, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и е обвързана с основния стратегически документ – Общинския 
план за развитие на Община Куклен за периода 2014 – 2020.  

 
Програмата дава Общата рамка за реализиране на местните политики за развитие на Общината за 

мандата на управление 2015 – 2019 година.  
  
Определените визия, цели и приоритети са изведени на база ситуационен анализ на състоянието на 

Общината в различни ключови сектори за развитие, конкретни поети ангажименти на Кмета на Община 
Куклен за мандата на управление пред избирателите, съществуващи планови документи от по-високо ниво и 
потенциалът на администрацията за привличане на финансов ресурс от фондовете на ЕС за реализация на 
значими общински проекти.  

 
При разработването на Програмата са спазени принципите на добро управление, ефективност и 

ефикасност при планиране и разходване на финансови ресурси, активно включване и участие на гражданите 
и местните общности.  

 
Предложените мерки и дейности за постигане на целите, са определени с участието на 

заинтересовани страни – общински структурни звена на администрацията, представители на политически 
формации в местния Общински съвет, граждани, неправителствен сектор.  

 
Програмата е отворен документ, който може да бъде допълван, изменян и коригиран, чрез 

механизмите на въвличане в местните политики на всички заинтересовани страни, като се отчитат и 
настъпващите промени в социално-икономическата среда.  

 
Мониторингът по изпълнение на програмата се извършва непрекъснато, като ежегодно ще бъдат 

представяни обобщени отчети за напредъка и постигане на поставените цели.  
 
При разработване на Програмата за управление за периода 2015 – 2019, са отчетени следните 

местни особености:  

 По-скоро слаба икономическа активност на местното население при наличие на висок 
човешки потенциал и геостратегическо разположеие на територията;  

 Необходимост от допълнително развитие на социалните услуги и мрежи;  

 Силно амортизирана и неподдържана инженерна инфраструктура – улици, общинска пътна 
мрежа, водоснабдителна и канализационна система, комуникационна мрежа;  

 Ограничен финансов ресурс за посрещане на предизвикателствата пред местната общност;  

 Демотивирана администрация и неефективно управление на публичните ресурси.  
 

 Програмата за управление на Община Куклен за мандат 2015 – 2019 г. е създадена в диалог с 
граждани на общината и на нашето общо разбиране за бъдещето й. Нейното изпълнение ще бъде 
ръководено от принципите за прозрачност, отговорност, ефективност, професионализъм и диалогичност. Ще 
продължим да работим за развитието на Общината, в контекста на европейските ценностни модели за 
устойчивост и просперитет.  

http://www.kuklen.org/
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ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА. ПРИОРИТЕТИ 
 

Визията за развитие на Общината, формулирана в Общинския план за развитие 2014 – 2020, 
определя и философията на управление на Община Куклен за мандата 2015 – 2019, заложена в настоящата 
Програма, а именно:  

‘’Постигане на динамично икономическо развитие, качествена жизнена среда и широка социална 
интеграция чрез оптимално и ефективно използване на природните ресурси, на културното 

наследство и традициите и подобряване на инфраструктурната свързаност.’’ 
 

ОСНОВНА ЦЕЛ 
 

Основната цел е да се създадат условия за устойчиво развитие на Общината, за подобряване 
условията на живот и повишаване ефикасността на управлението в община Куклен.  

 
 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 
 

1. Осигуряване на условия за устойчива икономика, създаваща ресурси за трайно повишаване на 
жизнения и социален стандарт в Общината, устойчиви модели на активни бизнес-партньорства и трудова 
заетост.  

2. Подобряване и адекватно управление на общинската инженерна инфраструктура, в съответствие 
с Европейските и национални политики в областта на опазване на околната среда, енергийна и ресурсна 
ефективност; 

3. Непрекъснат диалог с гражданите и въвличането им в процесите на вземане на решения и 
създаване на местни политики;  

4. Повишаване капацитета и мотивацията на администрацията.  
 
Целите ще се реализират чрез следните 
 

ПРИОРИТЕТИ 
 

Приоритет 1: Устойчиво развитие и реализиране на проекти от местно и регионално значение с 
европейско  и национално финансиране;  

 
Приоритет 2: Подобряване на инженерната и социална инфраструктура;  
 
Приоритет 3: Качествени социални услуги;  
 
Приоритет 4: Развитие и усъвършенстване на управленските процеси, предоставяне на 

административни услуги за гражданите и бизнеса, прозрачност и информираност; 
 
Приоритет 5: Ефективно управление на публичните финанси и общинската собственост;  
 
Приоритет 6: Култура, образование, спорт, младежки политики и политики за децата 

 
Постигането на целите ще се реализира чрез мерки и дейности по посочените приоритети, 

определени в приложения № 1 – 6 на Програмата.  
 

 

http://www.kuklen.org/
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Приложение 1 
Приоритет 1: Устойчиво развитие и реализиране на проекти с европейско и национално финансиране; 

 

Дейности Срок за изпълнение Ресурси за изпълнение Очаквани резултати 

Иницииране създаването на  МИГ Куклен - Асеновград 
за прилагане на подхода ЛИДЕР/ВОМР (Водено от 
общностите местно развитие) 

2016 ПРСР Участие в разработване на 
Стратегия за развитие на МИГ 

Устойчиви партньорства за реализация на проекти с 
местно и регионално развитие 

2016 – 2019 Структурна помощ;  Реализирани партньорски 
проекти и инициативи, с фокус 
върху устойчивото развитие на 
Общината 

Търсене на партньорски подходи с местния бизнес и 
привличане на нови инвеститори, с цел подобряване 
инфраструктурата за търговска и промишлена дейност 

2016 – 2019  Община; бизнес; ПЧП  Подобрено взаимодействие 
между местна власт и 
бизнес;привлечени 
допълнителни ивестиции; 
подобрена бизнес средата 

Иницииране на диалог за създаване на местни 
икономически клъстери 

2017 – 2019  Община Подобрена бизнес среда;  

Разработване на проекти за привличане на средства по 
Структурните фондове на ЕС и ПРСР в периода 2014-
2020  

2016 – 2019 Община; консултанти  Разработени проекти и 
привлечени допълнителни 
средства по Структурните 
фондове на ЕС и ПРСР в 
периода 2014-2020 

 
 
 

http://www.kuklen.org/
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Приложение 2 

 
Приоритет 2: Подобряване на инженерната и социална инфраструктура 

 

Дейности Срок за изпълнение Ресурси за изпълнение Очаквани резултати 

Стартиране реконструкцията на път PDV2110 /IІІ–8606 – 
Куклен – Руен – Яврово/PDV3016/   

2016 – 2019 Община; Държавен бюджет;  Актуализирани инвестиционни 
прооекти;  
Осигурен ресурс; 
Реконструирани 6 км . 
общински път 

Рехабилитация, изграждане и ремонт на уличната 
мрежа в гр. Куклен 

2016 – 2019 Община;  
Държавен бюджет; ПРСР 

Подобрена среда за 
обитаване;  
Осигурени условия за 
вътрешни комуникации;  
Изградени улични платна;  
Рехабилитирана улична 
настилка 

Рехабилитация на съществуващите и изграждане на 
нови тротоарни площи в гр. Куклен 

2016 – 2019 Община; Държавен бюджет; 
ПРСР  

Изградени нови тротоарни 
площи;  
Рехабилитирани  тротоарни 
площи;  
Осигурени условия за 
сигурност и безопасност на 
пешеходци;  
Подобрена жизнена среда 

Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в с. Руен, 
с. Яврово, с. Добралък, с. Гълъбово, с. Цар Калоян 

2016 - 2019 ЕЗФРСР; Община; 
Държавен бюджет;  

Изградени нови тротоарни 
площи;  
Рехабилитирани тротоарни 
площи;  
Осигурени условия за 
сигурност и безопасност на 
пешеходци;  
Подобрена жизнена среда 

Проучване и проектиране на обект: "Укрепване на 
свлачище на общински път за с. Цар Калоян" и ремонт 

2016 – 2017 ОПОС ; Бедствия и аварии; 
Община 

Ликвидирани последици от 
свлачищната дейност на пътя 

http://www.kuklen.org/
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Дейности Срок за изпълнение Ресурси за изпълнение Очаквани резултати 

на засегнатата отсечка от пътя и укрепено свлачище; 

Ремонт и рехабилитация на общински път - PDV3016 
Граница общ.(Асеновград-Куклен) - Яврово - Добралък - 
/III-8604/ 

2016 Държавен бюджет; Община; Ремонтиран участък от 
общински път; 
 

Реализиране на партньорски подходи за постепенно 
изграждане на инженерната инфраструктуа на 
Промишлено-търговска зона Куклен.  

Поетапно планиране и 
реализиране на елементи 
от инжинерната 
инфраструктура на 
Промишлено-търговска 
зона Куклен, съобразно 
предварително заявени 
инвеститорски намерения 
в района и търсене на 
публично-частни 
партньорски подходи за 
нейното изграждане. 
Осъществяване на 
координационни действия 
с ВиК и 
електроразпределителните 
дружества; 

2016 – 2019 
 
Община; Държавен бюджет;  
ПЧП 

Изградени части и елементи 
от инжинерната 
инфраструктура на 
Промишлено-търговска зона 
Куклен; Изградена 
стратегия/план/ проект за 
постепенно изграждане на 
инжинерната инфраструктура; 

Постепенно проектиране и изграждане на инженерната 
инфраструктура на малка индустриална зона в гр. 
Куклен 
 
 
 
 

2016 – 2019 
Поетпанно планиране и 
реализиране на елементи 
от инжинерната 
инфраструктура на малка 
индустриална зона Куклен, 
съобразно предварително 
заявени инвеститорски 
намерения в райна и 
търсене на публично-
частни партньорски 
подходи за нейното 
изграждане. 
Осъществяване на 

2016 – 2019 
Община; ПЧП 

Изградени части и елементи 
от инжинерната 
инфраструктура на 
Промишлено-търговска зона 
Куклен; Изградена 
стратегия/план/ проект за 
постепенно изграждане на 
инжинерната инфраструктура; 

http://www.kuklen.org/
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Дейности Срок за изпълнение Ресурси за изпълнение Очаквани резултати 

координационни действия 
с ВиК и 
електроразпределителните 
дружества;  

Изготвяне на инвестиционна програма за обновяване и 
изграждане на липсващите елементи на ВиК системите 

2016 - 2017 Община; ВиК Изготвена инвестиционна 
програма за обновяване и 
изграждане на липсващи 
елементи на ВиК системите 

Доизграждане на канализацията в гр. Куклен 2016 - 2019 Община; ВиК Защитени околни 
пространства – намаляване на 
разливи и замърсявания на 
почви и открити площи 

Рехабилитация и подмяна на водопроводи в гр. Куклен 2016 – 2019  Община; ВиК Подобрен жизнен и социален 
статус на местното население; 
осигурен достъп до питейна 
вода с качествени показатели, 
съответстващи на 
нормативните изисквания 

Рехабилитация и подмяна на водопроводи в населени 
места под 2 000 ЕЖ;  

2016 - 2019 Държавен бюджет; ПРСР Подобрен жизнен и социален 
статус на местното население; 
осигурен достъп до питейна 
вода с качествени показатели, 
съответстващи на 
нормативните изисквания 

Провеждане на широк граждански диалог за 
необходимостта и действията за възстановяване на 
поливните системи в Куклен.  

2016  Община Проведено обществено 
обсъждане и оценка на 
необходимостта от 
възстановяване на поливните 
системи в Куклен. 

Реализиране на мерки за възстановяване на 
селскостопански пътища в община Куклен.  

2016-2019 Община; МЗХ; други 
източници на финансиране 

Възстановени селскостопански 
пътища; подобрен достъп до 
селскостопански обекти; 

Изготвяне на проект и план за подобряване физическата 
среда в централна градска част на гр. Куклен;  

2016-2017 Община Изготвен план – визия за 
подобряване физическата 
среда в централна градска 

http://www.kuklen.org/
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Дейности Срок за изпълнение Ресурси за изпълнение Очаквани резултати 

част на гр. Куклен 

Рехабилитация на централен площад в гр. Куклен 2016-2019 ПРСР Рехабилитиран централен 
площад и подобрена градска 
среда 

Облагородяване и поддържане на паркове и градинки в 
община Куклен (озеленяване, алеи, напоителна 
система, видео наблюдение и осветление) 

2016 - 2019 Държавен бюджет; община; 
ПРСР; програми за 
временна заетост;  

Облагородени паркове и 
градини в община Куклен и 
подобряване жизнената среда 
на населението 

Реконструкция на чешмата в централния парк  2016 -2017 Община Реконструирана чешма в 
централния парк 

Проектиране и изграждане на детски площадки в 
община Куклен  

2016 – 2017  ПРСР Изградени нови детски 
площадки и подобрени 
условия за живот 

Проектиране и кандидатстване за изграждане на открита 
фитнес площадка в гр. Куклен 

2016 – 2017 ПРСР Изготвен проект за открита 
фитнес площадка в гр. Куклен 

Почистване и укрепване на дерета и отводнителни 
канали 

2016 – 2019 Община; ОПОС Почистени и укрепени дерета 
и отводнителни канали; 
намаляване риска от 
наводнения и нанасяне на 
щети върху здравето и 
имуществото на жителите на 
община Куклен 

Ремонт и реконструкция на сградата на читалището в гр. 
Куклен и мерки за енергийна ефективност 

2016 - 2018 Община; ПРСР; НДЕФ Реконструирана сграда на 
читалището и подобрена 
културна инфраструктура и 
намаляване разходите за 
електричество и отопление 

Разширяване сградата на Пенсионерския клуб в Куклен 2016 - 2017 Община Подобряване условията на 
живот за възрастните хора 

Разширяване сградата на ОДЗ ‘’Приятели’’ 2016 - 2017 Община; други източници на 
финансиране 

Увеличаване капацитета на 
ОДЗ за разкриване на нови 
групи; подобряване 
маериалните условията в ОДЗ 

Ремонт ОДЗ ‘’Приятели’’ (ремонт по ВиК инсталацията и 
отоплителната инсталация, боядисване) 

2016 – 2017 Община Подобрена физическа среда в 
ОДЗ 

http://www.kuklen.org/
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Дейности Срок за изпълнение Ресурси за изпълнение Очаквани резултати 

Реконструкция на стадиона в гр. Куклен 2016 - 2019 ПРСР; ММС Реконстроиран стадион в гр. 
Куклен и подобрени условия 
за спорт и активен начин на 
живот 

Рехабилитация и реконструкция на игрищата в СОУ 
‘’Отец Паисий’’  

2017 – 2018 ПРСР; Красива България Реконструирани игрища в СОУ 
‘’Отец Паисий’’ , подобрени 
условия за спорт и активен 
начин на живот 

Рехабилитация на сградата на община Куклен и 
реализиране на мерки за енергийна ефективност 

2016 – 2019 Община; Красива България; 
НДЕФ 

Рехабилитирана сграда на 
общинска администрация 
Куклен, подобрен достъп до 
сградата за граждани и 
намаляване разходите по 
поддръжка и експлатация на 
сградата;  
намаляване разходите за 
електричество и отопление на 
общинска администрация 
Куклен 

Ремонт на подпорна стена на кметство с. Руен 2016 Община Ликвидиране последиците от 
природно-климатичните 
въздействия и обезопасяване 

Ремонт на кметство с. Гълъбово 2016 -2017 Община; Държавен бюджет; Обезпасена сграда на 
кметство с. Гълъбово и 
предотвратяване 
разрушаването на общинската 
собственост 

Ремонт на покрива на стара сграда на училището (ниска 
част) и реализиране на мерки за енергийна ефективност 

2016 -2017 Община; НДЕФ  Ремонтиран покрива на 
старата сграда на училището и 
предотвратяване 
разрушаването на общинската 
собственост;  
намаляване разходите за 
електричество и отопление 

Завършване процедурите по приемане на Общ До 2018  Държавен бюджет; община Влязъл в сила ОУП на община 
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Дейности Срок за изпълнение Ресурси за изпълнение Очаквани резултати 

устройствен план на община Куклен Куклен 

Завършване процедурата по приемане и влизане в сила 
на ПУП 

До 2018 Община Влязъл в сила ПУП 

Изготвяне на лесоустройствен план на община Куклен До 2018 Община Изготвен и влязъл в сила 
Лесоустройствен план на 
община Куклен 
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Приложение № 3 
 

Приоритет 3: Качествени социални услуги 
 

Дейности Срок за изпълнение Ресурси за изпълнение Очаквани резултати 

Повишаване качеството на услугата ‘’Социален 
патрнаж’’, чрез реконструкция на сградата и 
оборудването за приготвяне на храна 

2016 – 2017 Община; ПРСР; СФ на ЕС 
чрез оперативни програми 

Ремонтирана сградата на 
социален патронаж и закупено 
оборудване 

Закупуване на автомобил за ‘’Социален патронаж’’ 2016 – 2017 Община; ПРСР; СФ на ЕС 
чрез оперативни програми 

Закупен нов автомобил за 
разнос на храна по домовете; 
намаляване разходите за 
гориво и поддръжка; 
създаване на технологични 
възможности за разширяване 
обхвата на услугата; 

Изпълнение на дейностите по управление и 
предоставяне на социални услуги по проект 
‘’Възможност за независим живот’’ 

2016 – 2017 ОПРЧР Предоставени иновативни 
социални услуги в дома за 
уязвими групи от населението 

Разработване и кандидатстване с проект за 
предоставяне на социални услуги в дома;  

2017 - 2019  ОПРЧР Продължение на ‘’Възможност 
за независим живот’’ 
(личен асистент, социален 
асистент,  домашен помощник, 
рехабилитатор, 
психологическа подкрепа, 
медицински работник и др. ) 

Предоставяне услугата ‘’Обществена трапезария’’ за 
най-уязвимите групи в община Куклен 

ежегодно Община; Проект 
„Обществена трапезария” 

Осигурена социална услуга за 
поне 120 души от най-
уязвимите групи; 

Предоставяне на социални услиги в домашна среда на 
специализирани и уязвими групи  

ежегодно Държавен бюджет; община Осигурена социална услуга за 
деца, младежи и възрастни от 
най-уязвимите групи; 

Реализиране на проекти за временна заетост и 
обучение за хора над 29 г.  

2016-2019 ОПРЧР; АЗ; БТ; община  Поне 30 човека през първата 
година 

Реализиране на проекти за временна заетост и 
обучение на младежи до 29 г. 

2016-2019 ОПРЧР; АЗ; БТ; община Поне 20 човека през първата 
година 

Реализиране на проекти за временна заетост по ежегодно Община; АЗ; БТ Осигурена заетост на 
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Дейности Срок за изпълнение Ресурси за изпълнение Очаквани резултати 

актуални национални програми и мерки по ЗНЗ (‘’Старт 
на кариерата’’и др. ) 

безработни по актуални 
национални програми и мерки 
по ЗНЗ 

Предприемане действия за изграждане на Детска 
млечна кухня  

2016 – 2017 Държавен бюджет; община Изградена детска млечна 
кухня; предоставени социални 
и здравни услуги 

Подкрепа дейността на пенсионерските клубове в 
община Куклен 

2016 - 2019 Община Осигуряване на по-добри 
усливия за живот за 
възрастните хора в община 
Куклен  

Изграждане на достъпна градска среда за хора с 
увреждания, възрастни хора и за родителите с малки 
деца 

2016 - 2019 Държавен бюджет; община; 
други източници на 
финансиране;  

Изградени рампи, постъпи  и 
монтирани  съоръжения за 
достъп до обществени сгради 
и паркови пространства;  
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Приложение № 4 
 
Приоритет 4: Развитие и усъвършенстване на управленските процеси, предоставяне на административни услуги за гражданите и бизнеса, прозрачност 

и информираност 
 

Дейности Срок за изпълнение Ресурси за изпълнение Очаквани резултати 

Модернизиране на уеб-сайт на община Куклен, с цел 
подобряване потребителското преживяване и 
повишаване ефективността на информацията:  

2016 Община; проектно 
финансиране 

Изработен нов уеб сайт с 
подобрена визия и 
функционалност 

Оптимизиране на съществуващи и развитие на е-услуги 
от по-високо поколение 

2016 -2018 Община; проектно 
финансиране 

Осигурен пълен набор от 
електронни услуги, налични в 
практиката 

Изготвяне на вътрешени правила за работа с 
електронни документи и електронните системи в 
общинска администрация Куклен 

2016 – 2017 Община; проектно 
финансиране 

Подобряване електронната 
комуникация с гражданите и 
повишаване сигурността на 
информацията 

Осъществяване мониторинг на предоставяните 
административни услуги и тяхното подобряване 
 

регулярно Община; проектно 
финансиране 

Подобряване на 
предоставяните 
административни услуги; 

Разработване и приемане на вътрешни правила за 
работа с молбите и жалбите на гражданите с цел 
навременно и коректно отреагиране 
 

2016 - 2017 Община; проектно 
финансиране 

Повишаване 
удовлетореността от работа 
на администрацията; 
повишаване ефективността на 
управленските процеси 

Повишаване институционалния капацитет и 
мотивацията на служителите в ОбА Куклен, чрез 
реализиране на програми за обучение и квалификация 

2016 - 2019 Община; проектно 
финансиране 

Повишени професионални 
компетентности и умения и 
подобрена работа на 
общинска администрация 

Разработване на проект и кандидатстване за 
финансиране за повишаване институционалния и 
личностен капацитет на служителите в ОбА и 
подобряване на управленските процеси 

2016 – 2019 ОПДУ Разработен проект по ОПДУ 

Осъществяване на текущ контрол и актуализация на 
съществуващите вътрешни системи за управление и 
сертифицирането им по ISO 

2016 – 2019 Община Подобрен процес по 
управление и контрол на 
процесите в общинска 
администрация 
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Дейности Срок за изпълнение Ресурси за изпълнение Очаквани резултати 

Улесняване достъпа до предоставяните 
административни услуги, преуствойство на физическото 
пространство за работа с граждани и подаване на 
заявления, 

2015 - 2016 Община Подобрено качеството на 
работата с гражданите 

Реализиране на мерки за подобряване достъпа до 
сградата на ОбА Куклен за хора с увреждания и трудно 
подвижни хора 

2016 -2017 Община Подобрен достъп до сградата 
на ОбА Куклен 

Разработване на план-програма за повишаване 
информираността на гражданите, относно управленките 
процеси в община Куклен и за участие на гражданите в 
процеса на взимане на решения на местно ниво 

2016  Община Разработени мерки и дейности 
за повишване 
информираността на 
гражданите в община Куклен 

Актуализация и прилагане на вътрешни правила за 
работа в общинска администрация  

2016 Община  Актуализирани вътрешни 
правила и подобряване 
комуникацията и 
взаимодействието между 
звената и служителите в ОбА 
Куклен 

Актуализация и прилагане на наредби и правилници в 
ОбА Куклен 

2016 Община Актуализирани наредби и 
правилници и осъществяване 
контрол по тяхното прилагане 

Проучване възможностите за създаване и иницииране 
създаването на обществени консултативни съвети по 
области на политики  

2016 - 2017 Община Повишено ниво на  
гражданското участие в 
процеса на взимане на 
решения на местно ниво 

Развитие и подобряване на комуникационни канали в 
общинска администрация 

2016  Община Изработени вътрешни правила  

Развитие и подобряване механизмите на отчетност и 
контрол в общинска администрация 

2016  Община Повишена ефективност на 
управленските процеси 

Актуализация и изработване на нови длъжностни 
характеристики, съобразно новоприета и утвърдена 
структура и актуализиран устройствен правилник  

2016  Община Разработени длъжностни 
характеристики и ясно 
разпределени задължения и 
отговорности 
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Приложение № 5 

Приоритет 5: Ефективно управление на публичните финанси и общинската собственост; 
 

Дейности Срок за изпълнение Ресурси за изпълнение Очаквани резултати 

Анализ на текущото състояние  2015 – 2016 Община Изводи и препоръки за 
оптимизация  

Актуализация на наредбата за местни данъци и такси в 
община Куклен 

2016  Община Актуализирана наредба за 
местните данъци и такси 

Реализиране на мерки за повишаване събираемостта на 
задълженията и плащанията към община Куклен 

постоянно Община Повишена събираемост на 
задълженията от фирми и 
граждани към община Куклен 

Реализиране на мерки за оптимизиране на разходите, 
необходими за издръжка на дейността на общинска 
администрация 

постоянно Община Намалени разходи  

Проучване на местните условия за бизнес и анализ на 
административните бариери на общинско ниво. Доклад с 
препоръки за подобряване на бизнес климата 

2017 - 2018 Община Набелязани мерки за 
подобряване инвестиционния 
климат 

Проучване и анализ на възможността, необходимостта и 
ползите от разкриване на Общинско/общински 
предприятие/я 

2016 - 2017 Община Проучени възможности и 
ползи от създаване на 
общинско/общински 
предприятие/я и изготвен 
аналитичен доклад 

Закупуване на нови сметосъбирачни машини 2016 – 2019 Община  Закупени нови 
сметосъбирачни машини и 
повишено качество на 
услугата по сметосъбиране и 
сметоизвозване 

Закупуване на машина за опесъчаване през зимния 
период 

2016 – 2017  Община Закупена машина за 
опесъчаване и почистване 
през зимния период и 
повишено качество на 
услугата по снегопочистване 

Упражняване на строг контрол по плащанията за 
общински услуги 

постоянно  Община Повишена събираемост на 
приходите от предоставяните 
общински услуги 
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Дейности Срок за изпълнение Ресурси за изпълнение Очаквани резултати 

Разработване на стратегия за управление и 
разпореждане с общинска собственост и предлагането й 
за приемане от ОбС Куклен 

2016 Община Изготвена и приета от ОбС 
стратегия за управление и 
разпореждане с общинска 
собственост; повишена 
ефективност на управлението 
и разпореждането с 
общинската собственост; 

Продължаване действията по приключване въвода в 
горските територии 

2016 – 2019  Община; МЗХ Изпълнен въвода 
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Приложение № 6 

Приоритет 6: Култура, образование, спорт, младежки политики и политики за децата 
 

Дейности Срок за изпълнение Ресурси за изпълнение Очаквани резултати 

Подобряване регионалното сътрудничество за 
популяризиране на културно-историческото наследство 
на региона 

2016 - 2019 Община; ПРСР Повишена разпознаваемостта 
на културно-историческото 
наследство на община Куклен 
в регионален, национален и 
международен план 

Подпомагане организирането и провеждането на групи 
по интереси, творчески работилници, кръжоци и други 
форми на извънкласна активност за деца и младежи 

2016 - 2019 Община; НПО; Училища Развити алтернативни форми 
и извънкласни активност за 
деца и младежи и подобрени 
условия за развитие на 
качества и умения у 
подрастващите  

Подпомагане развитието на мерки и дейности за спорт 
за младежи на територията на община Куклен 

2016 - 2019 Община; НПО; Училища Повишена спортна активност у 
подрастващите в община 
Куклен и популяризиране на 
активен начин на живот 

Подпомагане местните спортни клубове 2015 – 2019  Община Осигурена финансова и 
логистична подкрепа за 
спортните клубове на 
територията на община Куклен 

Изготвяне на общински план за младежки политики 2016  Община Изготвен общински план за 
младежки политики и развити 
мерки за подкрепа за 
младежтта 

Разработване на програми за извънкласна дейност и 
работа с родителите на деца, с цел превенция на 
ранните бракове сред рискови групи; 

2016 – 2019  Община; НПО; Училища; 
Свързани институции 

Повишена здравна и социална 
култура сред най-уязвимите 
групи в община Куклен 

Обновяване на библиотечния фонд 2016 – 2019  Периодично обновяван 
библиотечен фонд на 
библиотеките в община Куклен 

Популяризиране на културните традиции, празници и 
наследство в община Куклен 

2015 – 2019 Община; ПРСР; НПО; 
Бизнес;  

Повишаване културната 
идентичност на жителите на 
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Дейности Срок за изпълнение Ресурси за изпълнение Очаквани резултати 

община Куклен и 
популяризиране на местните 
традиции и обичаи 

Маркиране на туристически пътеки 2017 – 2019 ПРСР, Община Подобрена туристическа 
среда 

Проучване и анализ на възможностите за създаване на 
алтернативни туристически продукти и  обособяване на 
туристически маршрути 

2018 - 2019 Община; НПО; Бизнес Създадени условия за 
развитие и популяризиране на 
община Куклен като 
предпочитана туристическа 
дестинация 

Проучване и анализ на възможностите, стъпките и 
ползите от съвместно сътрудничество с бизнеса за 
развитие на професионалното образование на 
територията на община Куклен 

2016 – 2017 Община; бизнес; Набелязани стъпки и анализ 
на ползите от развитието на 
професионалното 
образование в община Куклен 
и възможностите за 
сътрудничество с бизнес 
сектора;  

 
Приета с решение № 138 от 26.02.2016 г. на Общински съвет Куклен 

 

http://www.kuklen.org/

