
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 349 

Взето на Извънредно заседание с Протокол № 33 от 16.09.2021 г. 

 ОТНОСНО: Приемане на дарение – движима вещ.  

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 143/09.09.2021 год. Кмета на 

община Куклен фактически основания, а именно: Постъпилo е заявление с вх. № 

6858/07.09.2021 г. от инж. Румен Цонев, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „Константин 

Фотинов“ 5, действащ в качеството си на Главен изпълнителен директор на фирма „КЦМ 

2000“ АД, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“, в което 

е заявено желание за извършване на дарение в полза на община Куклен. Предмет на 

дарението е движима вещ – Скулптурна композиция „Коса“, която да бъде разположена на 

територията на гр. Куклен. По проект, скулптурата е висока приблизително 1.50 м. без 

постаментите, които са с височина приблизително 35 см. от ниво терен и широчина 40/40 

см. Паметникът е от бронз, а постаментът е от стоманобетон, облицован с гранит. 

Скулптурата изобразява майка и дете. Целта на дарението е облагородяване на градската 

среда в гр. Куклен и почитане на дългогодишното партньорство между „КЦМ 2000“ АД и 

общината. 

На основание чл.10а, ал. 6 и ал. 7 от Наредба № 9 за реда и условията за поставяне на 

преместваеми съоръжения на територията на община Куклен (Наредба № 9) бе проведено 

обществено обсъждане относно точното място, на което да бъде разположена описаната 

скулптура, в случай че дарението бъде прието от общински съвет. Проектът за паметника е 

публикуван на интернет страницата на общината и е изложен в стая № 107, етаж I в сградата 

на общинска администрация Куклен за срок от един месец, считано от 16.08.2021 г., с оглед 

провеждане на обществен дебат. Формулирано е предложение паметникът да бъде 

разположен в северозападната паркова зона в УПИ I – културен дом и зеленина в кв.41 по 

плана на гр. Куклен. Самият дебат бе насрочен за 16.09.2021 г. от 17.30 часа в заседателната 

зала, намираща се на трети етаж в сградата на общинска администрация, гр. Куклен, ул. „Ал. 

Стамболийски” № 43. 

Съгласно разпоредбата на чл.14, ал.1, т.2 от Наредба № 31 на общински съвет – 

Куклен за реда за получаване и управление на дарения от община Куклен (Наредба № 31) 

оценката на стойността на даренията с предмет пари, вещи, труд/услуги и/или обекти на 

интелектуална собственост се прави от лицензиран оценител, на базата на пазарни цени на 

съответните вещи, труд/услуги или обекти на интелектуална собственост, или се доказва 

чрез представяне на финансово-счетоводни отчетни документи, включително за стойността 

на вложените материали и труд, които се прилагат към договора за дарение. В настоящия 

случай стойността на дарението се установява от представения от „КЦМ 2000“ АД 

Граждански договор от 07.05.2021 г., между фирмата – дарител и г-н Атанас Василев 

Карадечев – изпълнител на скулптурната композиция, предмет на дарението. Видно от чл.4 

на глава II от договора, за изработването на скулптурата „КЦМ 2000“ АД ще заплати на г-н 

Карадечев сумата от 26 000 лв. (двадесет и шест хиляди лева). Освен това, на основание чл.7 



от същия договор, след представяне на съответните разходо-оправдателни документи, 

скулпторът ще получи и допълнителни средства в размер до 9000 лв. (девет хиляди лева) за 

заплащане на използваните при изработване на композицията материали. От изложеното 

следва, че стойността на дарението от „КЦМ 2000“ АД в полза на община Куклен ще е в 

размер приблизително 35 000 лв. (тридесет и пет хиляди лева). Следователно, съгласно 

разпоредбата на чл.14, ал.1, т.2, б. „в“ от Наредба № 31 това дарение трябва да бъде прието 

от общински съвет Куклен. 

Налице са законовите изисквания и необходимост от разпореждане за предварително 

изпълнение на предлаганото с настоящата докладна решение на общинския съвет, поради 

следните обстоятелства: поставянето на описаната по-горе скулптура бе планирано като част 

от тържествата по случай 20 години от обявяването на Куклен за община. Извънредната 

пандемична обстановка наложи масовите мероприятия да бъдат отложени, а официалните - 

редуцирани като обем и присъствие. Тържественото откриване на паметника обаче бе 

съгласувано с дарителя „КЦМ 2000“ АД за 17.09.2021 г. и действията по изработване и 

поставяне на  скулптурата са предвидени да приключат към тази дата. Евентуално изчакване 

предлаганото решение да влезе в сила би усложнило значително процедурата и би създало 

допълнителни ангажименти за дарителя. С цел да се избегнат тези неблагоприятни 

последици, моля да бъде приложена разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК и общински съвет 

да разреши предварително изпълнение на решението. 

На основание чл.14, ал. 1, т. 2, б. „в“ от Наредба № 31 на общински съвет – Куклен за 

реда за получаване и управление на дарения, във връзка с чл.10а от Наредба № 9 за реда и 

условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Куклен, във 

връзка с чл.60, ал.1 от АПК 
 

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 приема предлаганото от „КЦМ 2000“ АД дарение с 

предмет скулптурна композиция „Коса“, на стойност 35 000 (тридесет и пет хиляди) лв. 

2. Да се сключи договор за дарение между „КЦМ 2000“ АД, ЕИК 115526612, 

седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4009, ул. „Асеновградско шосе“, 

представлявано от Главен изпълнителен директор инж. Румен Цонев, от една страна като 

дарител, и община Куклен, от друга страна, като надарена, с предмет вещта, описана в т. 1.  

3. На основание чл.22, ал.1 от Наредба № 31 на общински съвет – Куклен за реда за 

получаване и управление на дарения от община Куклен, договорът за дарение да се впише в 

публичния регистър на сайта на община Куклен. 

4. Допуска предварително изпълнение на взетото решение. 

5. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на кмета на общината. 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  13 

 

Присъствували:   -   8 

 Гласували: 

“за”    -   8 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   0 

 

 



РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –16.09.2021 г.; 

 

2. Интернет страницата – 20.09.2021 г.; 

 

       3. Инф. табло – община Куклен – 20.09.2021 г. 
 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 350 

Взето на Извънредно заседание с Протокол № 33 от 16.09.2021 г. 

 ОТНОСНО: Разрешение за завишаване на броя деца в групите на Детска градина 

„Приятели“ – гр. Куклен за учебната 2021/2022 г.  

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 144/13.09.2021 год. Кмета на 

община Куклен фактически основания, а именно: Постъпила е Докладна записка с вх. № 

6917/09.09.2021 г. от Надка Петрова Щътова, директор на Детска градина (ДГ) „Приятели“ - 

гр. Куклен, с искане общинският съвет да вземе решение за завишаване максимално 

допустимия брой деца в групите в градината за учебната 2021/2022 година на 29. Искането 

на г-жа Щътова е мотивирано с големия брой постъпили в градината заявления от родители 

на деца, които ще трябва да бъдат разпределени в 6 (шест) градински групи.  

ДГ “Приятели“ е единствената детска градина на територията на община Куклен. 

Затова увеличаването на броя деца в групите е от изключително значение за родителите, 

живеещи в общината. В противен случай те ще са принудени да търсят алтернатива в други 

градове, което изисква значителен времеви и финансов ресурс.   Следва да се има предвид и 

че в ДГ „Приятели“ се обучават 3 групи деца, подлежащи на задължителна предучилищна 

подготовка. Съгласно чл.29 от Наредба 29 за условията и реда да записване, отписване и 

преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на 

територията на община Куклен, същите деца не могат да бъдат преместени или отписани, 

ако не е подадено нарочно заявление от родителите им.  

В докладната на г-жа Щътова е формулирано искане броят на децата в групите на ДГ 

„Приятели“ да бъде завишен до 29. При разглеждане на посоченото искане следва да се 

отчетат няколко юридически и фактически аспекта на казуса:  

Съгласно Приложение № 7 от Наредбата за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование (Наредбата) максималният брой 

деца в целодневни и полудневни групи в детски градини е 23 деца. Чл. 57 от Наредбата 

предвижда, че след определянето на броя на групите броят на децата в групите може да се 

завиши с до 2 деца в група, посочен в Приложение № 7. Приложима в случая е и 

разпоредбата на чл.57а от Наредбата, съгласно която: 

„Чл. 57а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 

2019 г.) В случаите, когато броят на децата в групите в детските градини, изчислен на базата 

на средна месечна посещаемост за период три последователни месеца, е по-малък от 12 - за 

яслените групи, и съответно 18 - за останалите групи, максималният брой на децата в 

групите може да бъде завишен над максималния по приложение № 7 или над определения 

по реда на чл. 57 с до 3 деца. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) Завишаването на броя на децата по ал. 1 се извършва 

след решение на общинския съвет и при условие че са спазени здравните изисквания към 

детските градини, определени с наредба на министъра на здравеопазването, и изискванията 

на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и 



библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за 

личностно развитие. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) Решението на общинския съвет по ал. 2 се взема за 

период една учебна година само в общини с недостиг на места в детските градини.“ 

В своята Докладна записка г-жа Щътова е посочила, че по статистика средната 

месечна посещаемост на децата за предходната учебна година в двете трети групи е между 

15 и 17 деца. 

Прилагането на цитираните текстове от Наредбата води до следния максимално 

допустим брой деца в групите в детските градини: 

23 (по Приложение № 7 към Наредбата) + 2 (чл.57 от Наредбата) + 3 (чл.57а от 

Наредбата) = 28 деца. 

Както беше посочено, формулираното от г-жа Щътова искане е за разширяване на 

групите в ДГ „Приятели“ до 29 деца. Въпреки че този брой надвишава нормативно 

определения, искането би могло да бъде уважено от общинския съвет с оглед фактическата 

обстановка и по силата на дадените от ЗМСМА правомощия на органите за местно 

самоуправление. ДГ „Приятели“ е единствената детска градина в община Куклен. 

Недостигът на места в детското заведение ще препятства пълното обхващане на децата от 

образователната система, а това обхващане е сред основните приоритети на държавния 

образователен стандарт. Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на 

образованието и обучението с оглед на европейското пространство за образование и отвъд 

него (2021-2030 г.) поставя за цел до 2030 г. най-малко 96% от децата на възраст между 3 

години и възрастта за започване на задължително начално образование да участват в 

образованието и грижите в ранна детска възраст.  

Поставеният за разглеждане въпрос не е нов за община Куклен, нито дори за област 

Пловдив. Той се решава на местно ниво чрез механизмите, предоставени от ЗМСМА и 

ЗПУО. Съгласно чл.20, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА общинският съвет 

решава въпроси от местно значение, включително в сферата на образованието. Чл. 256, ал.1, 

т.1 от ЗПУО предоставя на органите на местното самоуправление компетентност да 

осигуряват и контролират условията и организацията на дейностите в предучилищното 

образование в общинските детски градини. Подобно искане се прави системно в последните 

години, за да се намали дефицитът на места в детските заведения. Предложението дава 

възможност на районите, където има повече желаещи, да увеличат приема и да осигурят 

места за всички желаещи. Обхванатият от община Куклен район безспорно попада в същата 

категория: налице са много подадени заявления от родители, за чиито деца няма 

алтернативно детско заведение в общината освен ДГ „Приятели“. 

Следва отново да се подчертае, че децата, които подлежат на задължително 

предучилищно образование, не могат да бъдат отписани от директора на ДГ „Приятели“ или 

на от директора на СУ „Отец Паисий“ освен при наличието на една от предвидените в чл. 

29 от Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в 

предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община 

Куклен хипотези: 

„Чл. 29. Децата от детските градини/училищата се отписват: 

1. По желание на родителите или настойниците със заявление до директора, един 

месец по-рано от датата на отписване; 

2. при постъпване в първи клас в училище; 



3. посещаващите детски ясли – на 1 септември в годината, когато навършват 3-

годишна възраст, или по желание на родителите или настойниците, със заявление до 

директора, един месец по-рано от датата на отписване 

4. /отм. с реш. № 453 от 30.06.2017 г./ 

5. При отсъствие на детето повече от 30 календарни дни, без да е подадена писмена 

молба от родителите до директора. 

6. При системни други нарушения на визирани в правилника за вътрешния ред 

задължения.“ 

Видно от цитирания текст, г-жа Щътова няма правото да отпише никое от подлежащите на 

задължително предучилищно образование деца, без да има изрична молба от родителите им 

в този смисъл. От друга страна тези деца няма как да бъдат пренасочени към СУ „Отец 

Паисий“, защото там местата също са запълнени. Отделен е въпросът на какъв принцип би 

могъл да се проведе този избор между децата – кои от тях да бъдат отписани дни преди 

началото на учебната година и къде ще бъдат препратени, при положение, че срокът за 

кандидатстване в детски заведения отдавна е изтекъл, а социалното напрежение сред 

родителите нараства неимоверно.  

След проведени множество работни срещи между директорите на ДГ „Приятели“ и 

СУ „Отец Паисий“ бе съгласуван вариант за прием на всички деца с адрес в община Куклен, 

които подлежат на задължително предучилищно образование, като тези деца бъдат 

разпределени между двете заведения – по 29 във всяка група. За целта обаче общински съвет 

Куклен трябва да даде съгласие за завишаване на броя на децата в групите в ДГ 

„Приятели“ на 29. От особено значение в случая е и посоченото от директор Щътова в 

нейната докладна, че средната месечна посещаемост в двете горни групи на градината е 

между 15 и 17 деца. Следователно, дори при формално запълнени места в групите, 

фактическият брой на децата, които присъстват всеки ден на заниманията, рядко достига 

законовоопределения максимум за групата.  

В заседанието на общински съвет Куклен от август 2021 г. бе взето Решение № 327, 

отразено в Протокол № 32 от 27.08.2021 г., за завишаване на броя места във всички групи в 

детската градина. С писмо с изх. № АК-01-170#2 от 03.09.2021 г. Областният управител на 

област Пловдив върна това решение за корекции. Поради този факт, а и на основание 

промяна във фактическата обстановка (при разпределението на децата в групите в 

градината), считам, че посоченото решение следва на бъде отменено. 

Налице са законовите изисквания и необходимост от разпореждане за предварително 

изпълнение на предлаганото с настоящата докладна решение на общинския съвет, поради 

следните обстоятелства: динамично променящият се брой заявления от родители, които 

записват децата си в детската градина наложи да се подадат вече няколко докладни от г-жа 

Щътова с различни искания до общинския съвет. Това измести приемането на окончателно 

решение по казуса твърде близо до началото на учебната година. Връщането на Решение № 

327 от 27.08.2021 г. от областния управител наложи да се направят определени корекции в 

предлаганите изменения, като бъдат съобразени предписанията на областната 

администрация и фактическите обстоятелства в община Куклен.  

Приложима в настоящия случай е разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от АПК, съгласно 

която: 

„В административния акт се включва разпореждане за предварителното му 

изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да 

се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да 

бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на 



изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на 

някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес.“ 

Безспорно от особено важен обществен интерес е да бъдат обхванати в детската 

градина повече от децата, които са с адрес в община Куклен и практически нямат 

алтернативно детско заведение, което да посещават в същата община. Единствено по 

отношение на подготвителните групи, алтернатива се явява и СУ „Отец Паисий“, но отново 

след допускане от страна на общински съвет на завишаване на приема в съществуващата 

там подготвителна група. 

От друга страна, по време на планираното извънредно заседание на общинския съвет 

на 16.09.2021 г. учебната година вече ще е започнала. Така от забавяне на изпълнението на 

предлаганото решение действително ще последна значителна и трудно поправима вреда – 

няколко деца ще трябва да бъдат избрани по неясни критерии и да не посещават градината 

в периода до влизане в сила на решението.   

Ето защо, предлагам Общински съвет като вземе предвид изложените мотиви и на 

основание чл.60, ал.1 от АПК, да допусне предварително изпълнение на предлаганото 

решение. 

На основание чл. 57 и чл. 57а от Наредбата за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 20, чл. 21, ал. 1, 

т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 256, ал. 1, т. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 60, ал. 1 от 

АПК 
 

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 отменя свое Решение № 327, взето с Протокол № 32 от 

27.08.2021 г. 

2. Общински съвет Куклен разрешава в Детска градина „Приятели“ – гр. Куклен през 

учебната 2021 г./2022 г. да се сформират групи със завишен брой места до 29 (двадесет и 

девет) деца в група. 

3. Възлага на Директора на Детска градина “Приятели“ – гр. Куклен  да проследява 

своевременно средната месечна посещаемост в групите и да информира кмета и общинския 

съвет за средномесечните показатели.   

4. Препис от настоящото решение да се изпрати на Директора на Детска градина 

“Приятели“ – гр. Куклен и на РУО-Пловдив. 

5. Допуска предварително изпълнение на решението. 

6. Общински съвет Куклен възлага на кмета на община Куклен изпълнение на 

настоящото решение. 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  13 

 

Присъствували:   -   8 

 Гласували: 

“за”    -   8 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   0 

 

 

 



 

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –16.09.2021 г.; 

 

2. Интернет страницата – 20.09.2021 г.; 

 

      3. Инф. табло – община Куклен – 20.09.2021 г. 
 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 351 

Взето на Извънредно заседание с Протокол № 33 от 16.09.2021 г. 

 ОТНОСНО: Даване на разрешение местата в подготвителна група към СУ „Отец 

Паисий“ – гр. Куклен за учебната 2021/2022 г. да бъдат завишени на 29.  

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 145/13.09.2021 год. Кмета на 

община Куклен фактически основания, а именно: Постъпило е Мотивирано предложение с 

вх. № 6926/09.09.2021 г. от Боряна Славчева Андонова, директор на СУ „Отец Паисий“ - гр. 

Куклен, с искане общинският съвет да вземе решение за завишаване максимално 

допустимия брой деца в подготвителната група в училището за учебната 2021/2022 година 

на 29. Искането на г-жа Андонова е мотивирано с големия брой заявления, постъпили в 

училището от родители за записване на децата им в подготвителна група.  

Както Ви е известно, на територията на община Куклен целодневна детска градина и 

предучилищно образование се провеждат в ДГ “Приятели“ и в СУ „Отец Паисий“. В 

детската градина се обучават 3 групи деца, подлежащи на задължителна предучилищна 

подготовка, а в училището се провежда целодневно предучилищно образование на 5-6 

годишните деца. Поради наличието на много деца с адрес в общината, се налага броят на 

децата в групите и в двете детски заведения да бъде завишаван. 

В докладната на г-жа Андонова е формулирано искане броят на децата в 

подготвителната група към СУ „Отец Паисий“ да бъде завишен на 29. При разглеждане на 

посоченото искане следва да се отчетат следните обстоятелства:  

Съгласно Приложение № 7 от Наредбата за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование (Наредбата) максималният брой 

деца в подготвителна група е 23. Чл. 57 от Наредбата предвижда, че след определянето на 

броя на групите броят на децата в групите може да се завиши с до 2 деца в група, посочен в 

Приложение № 7. На основание чл.57а, ал.2 от Наредбата, завишаването на броя на децата 

се извършва след решение на общинския съвет и при условие че са спазени здравните 

изисквания, определени с наредба на министъра на здравеопазването, и изискванията на 

държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за 

личностно развитие. 

Както беше посочено, формулираното от г-жа Андонова искане е за разширяване на 

подготвителната група в СУ „Отец Паисий“ до 29 деца. Въпреки че този брой надвишава 

нормативно определения, искането би могло да бъде уважено от общинския съвет с оглед 

фактическата обстановка и по силата на дадените от ЗМСМА правомощия на органите за 

местно самоуправление. Съгласно чл.20, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА 

общинският съвет решава въпроси от местно значение, включително в сферата на 

образованието. Чл. 256, ал.1, т.1 от ЗПУО предоставя на органите на местното 

самоуправление компетентност да осигуряват и контролират условията и организацията на 

дейностите в предучилищното образование в общинските детски градини. Мотивирани 



искания до общинския съвет за завишаване броя на децата в групите в ДГ „Приятели“ и в 

СУ „Отец Паисий“ са правени от съответните директори и през предходните учебни години. 

Уважаването на тези искания дава възможност да се увеличи приемът и да се осигурят места 

за всички деца на територията на общината.  

Следва да се подчертае, че децата, които подлежат на задължително предучилищно 

образование, не могат да бъдат отписани от директора на ДГ „Приятели“ или на от директора 

на СУ „Отец Паисий“ освен при наличието на една от предвидените в чл. 29 от Наредба № 

29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна 

възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Куклен (Наредба 

№ 29) хипотези: 

„Чл. 29. Децата от детските градини/училищата се отписват: 

1. По желание на родителите или настойниците със заявление до директора, един 

месец по-рано от датата на отписване; 

2. при постъпване в първи клас в училище; 

3. посещаващите детски ясли – на 1 септември в годината, когато навършват 3-

годишна възраст, или по желание на родителите или настойниците, със заявление до 

директора, един месец по-рано от датата на отписване 

4. /отм. с реш. № 453 от 30.06.2017г./ 

5. При отсъствие на детето повече от 30 календарни дни, без да е подадена писмена 

молба от родителите до директора. 

6. При системни други нарушения на визирани в правилника за вътрешния ред 

задължения.“ 

След проведени множество работни срещи между директорите на ДГ „Приятели“ и 

СУ „Отец Паисий“ бе съгласуван вариант за прием на всички деца с адрес в община Куклен, 

които подлежат на задължително предучилищно образование, като тези деца бъдат 

разпределени между двете заведения – по 29 във всяка група. За целта обаче общински съвет 

Куклен трябва да даде съгласие за завишаване на броя деца в подготвителната група в СУ 

„Отец Паисий“ на 29.    

На заседанието на общински съвет Куклен от август 2021 г. бе взето Решение № 347, 

отразено в Протокол № 32 от 27.08.2021 г., за завишаване на броя места в подготвителната 

група в СУ „Отец Паисий“ на 27. На същото заседание на общински съвет Куклен бе взето 

и Решение № 327, с което бе дадено съгласие за завишаване броя на децата в групите в ДГ 

„Приятели“ на 32. С писмо с изх.№ АК-01-170#2 от 03.09.2021 г. Областният управител на 

област Пловдив върна Решение № 327 за корекции. Поради този факт, а и на основание 

промяна във фактическата обстановка (при разпределението на децата в групите в градината 

и съответно в училището), считам, че Решение № 347 на общински съвет Куклен следва на 

бъде отменено. 

Налице са законовите изисквания и необходимост от разпореждане за предварително 

изпълнение на предлаганото с настоящата докладна решение на общинския съвет, поради 

следните обстоятелства: динамично променящият се брой заявления от родители, които 

записват децата си в Детска градина „Приятели“ наложи да се подадат вече няколко 

докладни от г-жа Щътова с различни искания до общинския съвет. Отговорът на въпроса 

колко деца ще има в подготвителните групи в градината е от съществено значение за 

планиране на приема в подготвителната група в училището. Това измести приемането на 

окончателно решение по казуса твърде близо до началото на учебната година. Приложима в 

настоящия случай е разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК, съгласно която: 



„В административния акт се включва разпореждане за предварителното му 

изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да 

се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да 

бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на 

изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на 

някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес.“ 

Безспорно от особено важен обществен интерес е да бъдат обхванати в детската 

градина и училището повече от децата, които са с адрес в община Куклен и подлежат на 

задължително предучилищно образование. Ако за няколко деца не се осигурят места в ДГ 

„Приятели“ и в СУ „Отец Паисий“, те остават без алтернатива на територията на общината. 

От друга страна, по време на планираното извънредно заседание на общинския съвет 

на 16.09.2021 г. учебната година вече ще е започнала. Така от забавяне на изпълнението на 

предлаганото решение действително ще последна значителна и трудно поправима вреда – 

няколко деца ще трябва да бъдат избрани по неясни критерии и да не посещават 

подготвителната група в училището в периода до влизане в сила на решението.   

Ето защо, предлагам Общински съвет като вземе предвид изложените мотиви и на 

основание чл.60, ал.1 от АПК да допусне предварително изпълнение на предлаганото 

решение. 

На основание чл.57 и чл.57а, ал.2 от Наредбата за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.20, чл. 21, ал.1, 

т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 256, ал.1, т.1 от ЗПУО, във връзка с чл.60, ал.1 от 

АПК 
 

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 отменя свое Решение № 347, взето с Протокол № 32 от 

27.08.2021 г. 

2. Общински съвет Куклен разрешава в СУ „Отец Паисий“ – гр. Куклен през учебната 

2021 г./2022 г. броят на децата в подготвителната група да бъде завишен на 29 (двадесет и 

девет) деца. 

3. Допуска предварително изпълнение на решението. 

4. Препис от настоящото решение да се изпрати на Директора на СУ „Отец Паисий“  –  

гр. Куклен и на РУО – Пловдив. 

5. Общински съвет Куклен възлага на кмета на община Куклен изпълнението на 

настоящото решение. 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  13 

 

Присъствували:   -   8 

 Гласували: 

“за”    -   8 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   0 

 

 

 

 



РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –16.09.2021 г.; 

 

2. Интернет страницата – 20.09.2021 г.; 

 

3. Инф. табло – община Куклен – 20.09.2021 г. 
 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 352 

Взето на Извънредно заседание с Протокол № 33 от 16.09.2021 г. 

 ОТНОСНО: Даване на съгласие за поставяне на „Декоративен елемент на градското 

обзавеждане – скулптура“ в УПИ I – културен дом и зеленина, кв. 41 по плана на гр. Куклен.  

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 146/13.09.2021 год. Кмета на 

община Куклен фактически основания, а именно: Със заявление с вх. № 6006/09.08.2021 г. 

от Мария Белчева - кмет на община Куклен, е внесен за разглеждане и процедиране проект 

за разполагане на „Декоративен елемент на градското обзавеждане - скулптура” в УПИ I-

културен дом и зеленина, кв. 41 по плана на гр. Куклен.  

Скулптурата представлява стилизирана пластика, представляваща жена и дете,  като 

визията и местоположението на паметника са представени в архитектурен и конструктивен 

проекти и схема за поставяне. 

Съгласно законовите норми на Наредба № 9 за реда и условията за поставяне на 

преместваеми съоръжения на територията на община Куклен (Наредба №9) и Закона за 

устройство на територията, община Куклен е извършила необходимите действия, спазвайки 

изискванията на действащото законодателство. 

Комисия, назначена със Заповед № 571/13.08.2021 г. на кмета на община Куклен 

Мария Белчева, е извършила следното: Приемане на становището на ОЕСУТ  (по чл. 10а, ал. 

5 от Наредба № 9); Изготвяне на становище за синтез с градската среда, Излагане на проекта 

за скулптурата за срок от един месец на публично място и на електронния сайт на общината; 

Провеждане на обществено обсъждане на проекта, което е протоколирано. 

На 16.09.2021 г. е проведено обществено обсъждане с представяне на схемата, като 

на това обсъждане Комисията, назначена с горепосочената заповед,  е представила 

становище за синтез на градската среда относно „Декоративен елемент на градското 

обзавеждане - скулптура”, разположен в УПИ I-културен дом и зеленина, кв. 41 по плана на 

гр. Куклен. 

Съгласно изискванията на Наредба № 9 за поставянето на монументално-

декоративни елементи /паметници, паметни плочи и др./ е необходимо решение на 

Общински съвет -Куклен. 

Налице са законовите изисквания и необходимост от разпореждане за предварително 

изпълнение на предлаганото с настоящата докладна решение на общинския съвет, поради 

следните обстоятелства: поставянето на описаната по-горе скулптура бе планирано като част 

от тържествата по случай 20 години от обявяването на Куклен за община. Извънредната 

пандемична обстановка наложи масовите мероприятия да бъдат отложени, а официалните - 

редуцирани като обем и присъствие. Тържественото откриване на паметника обаче бе 

съгласувано с дарителя „КЦМ 2000“ АД за 17.09.2021 г. и действията по изработване и 

поставяне на  скулптурата са предвидени да приключат към тази дата. Евентуално изчакване 

предлаганото решение да влезе в сила би усложнило значително процедурата и би създало 

допълнителни ангажименти за дарителя. С цел да се избегнат тези неблагоприятни 



последици, моля да бъде приложена разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК и общински съвет 

да разреши предварително изпълнение на решението. 

На основание чл. 56 от ЗУТ, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10а, ал.5 и 

ал.6 от Наредба № 9 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на 

територията на община Куклен, във връзка с чл.60, ал.1 от АПК 
 

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 дава съгласие да бъде поставен ”Декоративен елемент на 

градското обзавеждане - скулптура” в УПИ I-културен дом и зеленина, кв. 41 по плана на гр. 

Куклен по представена схема и проект, които са неразделна част от настоящото решение. 

2. Средствата за изработването и поставянето на скулптурата по т.1 са осигурени под 

формата на дарение от “КЦМ 2000” АД. 

3. Допуска предварително изпълнение на взетото решение. 

4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на Решението на Кмета на Община 

Куклен. 

 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  13 

 

Присъствували:   -   8 

 Гласували: 

“за”    -   8 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   0 

 

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –16.09.2021 г.; 

 

2. Интернет страницата – 20.09.2021 г.; 

 

       3. Инф. табло – община Куклен – 20.09.2021 г. 
 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 

 

 


