
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 353 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 34 от 01.10.2021 г. 

 ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет, сметките 

за средства от ЕС и сметките за чужди средства за първото полугодие на 2021 г.  

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 139/18.08.2021 год. Кмета на 

община Куклен фактически основания, а именно: С Решение № 245, взето на редовно 

заседание с Протокол № 26 от 26.02.2021 г. Общински съвет Куклен прие бюджета на община 

Куклен за 2021 г. в размер на 9 715 911 лв. по прихода и по разхода.  

Към 30.06.2021 г. изпълнението на приходите по бюджета е  3 130 515 лв. В това число 

остатък в левове по сметки в началото на периода 1 103 761 лв., реално изпълнение на 

приходите за периода 01.01.2021-30.06.2021 г. – 4 341 238 лв. и наличност в левове в края на 

периода 2 314 484 лв. (отразени със знак (-) в отчета за касово изпълнение). 

Към 30.06.2021 г. изпълнението на държавните приходи по бюджета на Община 

Куклен e в размер на 1 785 247 лв., в т.ч. наличност от предходния период по бюджетни 

сметки в левове 520 879 лв., реално изпълнение на държавните приходи за 1-во и второ 

тримесечие в размер на 2 366 759 лв. и наличност в левове в края на периода в размер на 1 

102 391 лв. (отразени със знак (-) в отчета за касово изпълнение). 

Изпълнението на държавните приходи по бюджета към 30.06.2021 г. е както следва: 

Общата субсидия за държавни дейности от Централния бюджет /ЦБ/ е с 55,73%-но 

изпълнение в размер на 2 118 657 лв. Усвоени са средства от Централния бюджет по парараф 

31-18 в размер на 3 422 лв., които предсталяват транспортна услуга за доставка на хляб и 

основни хранителни продукти в планински и малки селища. Получени са средства по § 

31*28 в размер на 39 653 лв. за субсидии и компенсации за извършен превоз на целеви групи 

пътници: ветерани, военнопострадали, пенсионери и ученици. Възстановен е трансфер на 

ЦБ в размер на 2 271 лв., неусвоени компенсации по чл.283, ал. 8 от ЗПУО. По параграф 

61*01 Община Куклен е получила средства в размер на 201 336 лв. разпределени по видове, 

както следва: 49 618 лв. трансфер от Министерски съвет за материално-техническа 

организация и възнаграждения на СИК във връзка с провеждане на избори за народни 

представители, 151 718 лв. трансфер за реализация на проект „Лична помощ“ от Агенцията 

по заетостта. Полученият трансфер от МТСП за Програма временна заетост е в размер на 8 

061 лв.  

Получени са собствени приходи от второстепенните разпоредители с бюджет, както 

следва: ПГ по СС гр. Куклен - 1600 лв. – нетни приходи от продажба на услуги за 

придобиване на шофьорска книжка категория Б.  

Изпълнението на приходите с общински характер е в размер на 1 345 268 лв., в т.ч. 

582 882 лв. наличност от предходния период, реално изпълнение на местните приходи за 1-

во и 2-ро тримесечие в размер на 1 974 479 лв. и наличност в левове в края на периода в 

размер на 1 212 093 лв. (отразени със знак (-) в отчета за касово изпълнение). 

Изпълнението на местните приходи по бюджета към 30.06.2021 г. е както следва: 



Имуществени данъци – изпълнение към 30.06.2021 г. – 866 779 лв. (76,5%).  

Неданъчни приходи - изпълнение към 30.06.2021 г. в размер на 942 390 лв. (32,99%). 

В това число приходи от общински такси в размер на 805 973 лв. (69,78%).  

Предоставени са 50 % от общата изравнителна субсидия в размер на 116 000 лв., както 

и 75% от субсидията за снегопочистване в размер на 132 300 лева. Получени са средства по 

§31-18 като допълнителни трансфери за покриване на разходите за обслужването от банките 

на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления 

чрез картови плащания в размер на 642 лв. Усвоен е трансфер от РИОСВ по параграф 61-01 

– възстановени средства от внесени отчисления по Наредба 7/2013 за периода март-декември 

2020 г. – 168 249 лв. Също така е усвоен трансфер по §61-01 в размер 4 540 лв. от АСП, 

състоящ се в 3% разходи за администриране на механизма Лична помощ. Внесени са 

отчисления съгласно Наредба № 7/2013 г. в размер на 113 107 лв. По параграф 62-02 са 

отразени неверифицирани разходи по проект Обучение и заетост в размер на 37 лв. 

Изпълнението на временните безлихвени заеми към 30.06.2021 г. е с отрицателен знак в 

размер на 142 920 лева.  

Към 30.06.2021 г. реалното изпълнение на разходите в делегираните от държавата 

дейности по бюджета е 1 785 247 лв., което е възлиза на 39,06% от планираните разходи в 

тези дейности. 

В дейностите с общински характер изпълнението на разходите е в размер на 1 192 

937 лв., или 23,45% от плана.  

Разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с общински 

приходи са в размер на 152 331 лв., което се равнява на 34,27% от заложените разходи в 

плана на тези дейности. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните 

финанси, 

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

Р Е Ш И:   

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните 

финанси и в изпълнение на т. 15.4 от Решение № 245 на Общински съвет Куклен, взето на 

редовно заседание с Протокол № 26 от 26.02.2021 г. относно приемане на бюджет за 2021 г. 

на община Куклен, Общински съвет Куклен приема информация за текущо изпълнение на 

бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на 

Община Куклен за полугодието на 2021 година съгласно приложения; 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от 

Наредбата за командировките в страната, Общински съвет Куклен одобрява извършените 

командировъчни разходи от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г. в размер на 0 лева на Кмета на 

Община Куклен – г-жа Мария Георгиева Белчева. 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  13 

 

Присъствували:   -  12 

 Гласували: 

“за”    -  11 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   1 

 

 

https://kuklen.org/wp-content/uploads/2021/07/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-30.06.2021-%D0%B3..7z


РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –08.10.2021 г.; 

 

2. Интернет страницата – 11.10.2021 г.; 

 

       3. Инф. табло – община Куклен – 11.10.2021 г. 
 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 354 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 34 от 01.10.2021 г. 

 ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на бюджета, сметките за средства от 

ЕС и състоянието на общинския дълг на Община Куклен за 2020 година. 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 140/18.08.2021 год. Кмета на 

община Куклен фактически основания, а именно: Съгласно Чл. 140, ал. 1 Кметът на 

общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е 

приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася 

за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов 

одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания 

отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов 

отчет на общината. 

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

Р Е Ш И:   

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните 

финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг Общински съвет Куклен приема отчета за 

изпълнение на бюджета, сметките за чужди средства, сметките за средства от Европейския 

съюз и състоянието на общинския дълг на Община Куклен за 2020 година съгласно 

приложения; 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от 

Наредбата за командировките в страната, Общински съвет Куклен одобрява извършените 

командировъчни разходи от 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г. в размер на 0,00 (нула) лева на 

Кмета на Община Куклен – г-жа Мария Георгиева Белчева. 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  12 

 

Присъствували:   -  12 

 Гласували: 

“за”    -   9 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   3 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –08.10.2021 г.; 

 

2. Интернет страницата – 11.10.2021 г.; 

 

        3. Инф. табло – община Куклен – 11.10.2021 г.             

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 

https://kuklen.org/wp-content/uploads/2021/06/%D0%93%D0%A4%D0%9E-2020.7z
https://kuklen.org/wp-content/uploads/2021/06/%D0%93%D0%A4%D0%9E-2020.7z


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 355 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 34 от 01.10.2021 г. 

 ОТНОСНО: Приемане на „Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Куклен 2021 – 2024 г.“. 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 147/15.09.2021 год. Кмета на 

община Куклен фактически основания, а именно: Необходимостта от разработването на 

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

община Куклен 2021-2024г. възниква в резултат на изисквания поставени на РБългария и 

останалите страни членки от Европейския съюз по отношение на грижата и хуманното 

отношение към животните и конкретните механизми за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета в населените места. Проблемът с безстопанствените кучета на 

територията на РБългария е сериозен за обществото и има многостранни измерения – 

здравни, социално – битови, икономически и екологични.  

   Причините за наличието на безстопанствени кучета са от различен характер. Едни от 

тях, свързани с обществеността, са липсата на популяризация на проблема с 

безстопанствените кучета и рисковете, които крие той, недостатъчната информираност на 

населението относно задълженията им при отглеждането на домашни кучета, ненасърчаване 

на отговорното отглеждане на кучетата и тяхната кастрация, слаба активност при 

осиновяването им от приюти. Други са свързани с поведението на собствениците на 

домашни кучета и  включват безотговорно придобиване, отглеждане, размножаване и 

разпространение, безнадзорно извеждане и оставяне без контрол. Основен проблем е 

притеснението за сигурността на населението, в резултат на което гражданите използват 

кучета за охрана – на стопански постройки, на жилища, на производствени обекти. В една 

част от случаите, когато отпадне нуждата от охрана, собствениците изоставят кучетата. В 

други случай се касае за недобре преценени възможности за отглеждане на домашни 

любимци, които се пускат на улицата. В голямата си част тези собственици не изпълняват 

своите задължения при отглеждане на домашните кучета, като не са ги предоставяли на 

регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика за 

издаване на паспорт, ваксинация, обезпаразитяване и регистрация чрез поставяне на 

микрочип и въвеждане на данните в Интегрираната информационна система на Българската 

агенция по безопасност на храните (БАБХ). Това е едно от основните задължения на 

собствениците при отглеждане на домашните кучета, което те не изпълняват. Друга група 

причини е свързана с дейността на развъдчиците на кучета и се състои в извършване на 

нерегламентирана продажба и затруднения от различен характер при осъществяването на 

контрол върху търговията и развъдната дейност с кучета.  

     Аспект на проблема с безстопанствените кучета е тяхното физиологично състояние, 

като същите страдат от болести, глад и студ, и биват измъчвани, малтретирани и дори 

убивани от граждани. Налице е недостатъчна грижа и нехуманно отношение към тях.  



     Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 

на община Куклен 2021-2024г. е изготвена в съответствие с чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Закона за 

защита на животните.  

    Програмата е съобразена с Националната програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на РБългария приета с Решение № 136 от 14 март 

2019г. 

    Принципите, на които се основава Националната програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета и в частност програмата на община Куклен са: 

1. Постигане на здравословна среда за гражданите и подобряване хуманното 

отношение към животните; 

2. Управление и намаляване на популацията от безстопанствени кучета по ефективен 

начин, чрез масова кастрация. 

     Основната цел на програмата на община Куклен е намаляване на популацията на 

безстопанствените кучета, чрез прилагане на комплекс от мерки, при който се създава 

синхрон между работата на общинската власт, природозащитните организации, 

ветеринарните специалисти и гражданите. Формирането на конкретните цели и мерки на 

програмата е извършено на базата на анализ на съществуващото състояние и специфичните 

местни условия и нужди.  

       Задачите на програмата са: 

1. Овладяване броя на безстопанствените кучета на територията на община Куклен 

до трайно изчезване на явлението “безстопанствено куче“; 

2. Осъществяване на ефективен контрол върху отглеждането на домашни кучета от 

страна на общинската власт; 

3. Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, 

които застрашават живота и здравето на хора и животни; 

4. Повишаване качеството на средата на градската среда; 

5. Изготвяне и провеждане на образователни и информационни кампании, съгласно 

чл. 2 от Закона защита на животните; 

6. Развиване на мерки за стимулиране на кастрацията на домашните кучета; 

7. Развиване на допълнителни мерки за стимулиране осиновяването на 

безстопанствените кучета. 

       Основен акцент в програмата са мерките за изпълнение на целите, а именно: 

Мярка 1. Създаване на организация за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Куклен; 

Мярка 2. Определяне на места за разходка на кучета, както и организиране и 

обозначаване с табели на места забранени за разходка на кучета; 

Мярка 3. Осъществяване на контрол върху изискванията за отглеждане на домашни 

кучета; 

Мярка 4. Регистриране на домашните кучета, отглеждани на територията на община 

Куклен; 

    Акцент в националната програма и в частност общинската такава е, че след 

извършване на ветеринарномедицинските дейности, безстопанствените кучета се връщат по 

местата на тяхното залавяне, като същите предварително се съгласуват с кметовете на 

общини и/или населени места. Не се допуска връщането на кучетата в дворове на детски 

ясли и градини, училища, болници, паркове и в близост до площадки за игра на деца, 

автомагистрали и летища и др. 



      За върнатите по места кучета, граждани и организации за защита на животните могат 

да заявят желание за поемане на грижите за тях.  

При липса на граждани и организации за защита на животните, заявили желание за 

поемане на грижите за тях, върнатите по места кучета са под контрола и грижите на 

общината. След обявено доказано блокиране на раждаемостта на територията на цялата 

страна се осигурява поетапно настаняване в изградени регионални приюти за 

безстопанствени кучета за хуманно отглеждане и намиране на постоянен дом за тях. 

      Източниците за финансиране и материално обезпечаване на програмата са 

общинския бюджет, постъпленията от такса за притежаване на куче, дарения от физически 

и юридически лица, европейски проекти и международни програми и финансови средства 

от организациите за защита на животните. 

      Очакваните резултати са повишаване безопасността в населените места и намаляване 

на социалното напрежение, постепенно намаляване популацията на безстопанствените 

кучета, до изтеглянето им в общински или регионални приюти, увеличаване броя на 

регистрираните домашни кучета, повишаване на постъпленията от таксата за притежаване 

на куче.  

И на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на 

животните, 

 

 

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 “Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Куклен 2021-2024 г.“ 

2. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Общината изпълнение на Решението. 

 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  12 

 

Присъствували:   -  12 

 Гласували: 

“за”    -  12 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   0 

 

 

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –08.10.2021 г.; 

 

2. Интернет страницата – 11.10.2021 г.; 

 

        3. Инф. табло – община Куклен – 11.10.2021 г. 
 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 

https://kuklen.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd/
https://kuklen.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd/


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 356 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 34 от 01.10.2021 г. 

 ОТНОСНО: Приемане на „Програма за управление на отпадъците на територията 

на община Куклен 2021 – 2024 г.“. 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 148/17.09.2021 год. Кмета на 

община Куклен фактически основания, а именно:   Необходимостта от изготвянето на 

Програма за управление на отпадъците на територията на община Куклен е продиктувано от 

изтичането на срока на съществуващата общинска програма за отпадъци с период на 

действие 2015-2020г. и значителните промени, които настъпиха в европейските и 

национални политики по отношение управлението на отпадъците.  

      Програма за управление на отпадъците на територията на община Куклен за периода 

2021 – 2024 г. е изготвена в съответствие с чл. 52 от Закона за управление на отпадъците ЗУО 

и е разработена и се основава на анализа и изводите на общински, екологични, финансови, 

стопански и други проучвания и документи за община Куклен.  

   Обхватът и съдържанието на програмата са съобразени с Методологическите 

указания за разработване на общинските програми за управление на отпадъците, утвърдени 

със Заповед № РД-211/31.03.20215 г. на Министъра на околната среда и водите.  

     Програмата е изготвена в съответствие с Националния план за управлението на 

отпадъците НПУО 2021-2028 г. и при необходимост (промяна на фактическите условия и 

нормативните основания) ще бъде актуализирана.  

        Националният план за управление на отпадъците 2021-2028 г. има ключова роля за 

ефективното и ефикасно управление на отпадъците в Р България. С плана се цели 

намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда  и здравето на 

населението, както и постигане на максимално ефективно използване на ресурсите. 

     Националният план за управление на отпадъците 2021-2028г. се основава на следните 

основни принципи, както следва: 

“Предотвратяване” - образуването на отпадъци, трябва да бъде намалено и избегнато, 

където това е възможно; 

“Разширена отговорност на производителя” и “замърсителя плаща” – лицата, които 

образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда или 

сегашните притежатели на отпадъците, трябва да покрият пълните разходи за третиране на 

отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на защита на 

околната среда и човешкото здраве;  

“Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците, трябва да бъдат 

предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап; 

“Близост” и “самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани 

възможно най-близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците, генерирани в ЕС, 

трябва да бъдат третирани в рамките на Съюза; 



“Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи, както 

и широката общественост, имат възможност да участват в разработването на плановете за 

управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат достъп 

до тях след разработването им. 

      НПУО е план на прехода от управление на отпадъците към ефективно използване на 

отпадъците, като ресурс и устойчиво развитие, чрез предотвратяване на образуването на 

отпадъците. 

    При разработването на програмата на община Куклен са взети предвид всички 

дейности, които произтичат като задължение на общините, съгласно разпоредбите на Закона 

за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и подзаконовите 

нормативни актове и включва следните стратегически цели: 

Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване; 

Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и 

оползотворени отпадъци; 

Стратегическа цел 3: Ефективно управление на отпадъците, което гарантира чиста и 

безопасна околна среда; 

Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 

йерархията на управление на отпадъците; 

Стратегическа цел 5: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови 

отпадъци; 

   Важен елемент от общинската програма са оперативните/специфичните цели за 

управление на отпадъците в община Куклен за периода 2021-2024г., а именно: 

Цел 1: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци; 

Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци; 

Цел 3: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране 

и транспортиране и екологосъобразно обезвреждане на отпадъците; 

Цел 4: Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци: 

Цел: Нормативно регулиране и укрепване на административния капацитет на 

общината за управление на отпадъците; 

Цел 6: Участие на обществеността и превръщането ѝ в ключов фактор при прилагане 

на йерархията на управление на отпадъците. 

    Програмата за управление на отпадъците на територията на община Куклен за 

периода 2021 – 2024 г., обхваща цялата територия на община Куклен. Общината е част от 

РСУО – Асеновград, в което влизат общините Асеновград, Куклен, Садово, Първомай и 

Лъки.  

     За реализирането на програмата се вземат възможностите на община Куклен за 

финансиране на дейностите по управление на отпадъците в т. ч. събиране, транспортиране 

и депониране на битовите отпадъци, почистване на териториите за обществено ползване, 

почистване на незаконни сметища и други, като същите се поемат от общинския бюджет, 

чрез приходите от такса битови отпадъци. 

    При реализацията на програмата не се очаква унищожаване, увреждане или 

влошаване на състоянието на природни местообитания и местообитания на видове, предмет 

на защитените зони на територията на община Куклен, а именно “Родопи 

Средни“ BG0001031 и “Добростан“ BG0002073. Реализацията на програмата, няма да 

доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на 

опазване на защитените зони.  



       В териториалния обхват на програмата не попадат защитени територии по смисъла 

на Закона за защитените територии. 

    Програмата за управление на отпадъците на територията на община Куклен за 

периода 2021 – 2024 г. е с пряка екологична насоченост, която цели от една страна - 

предотвратяване и намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда 

и човешкото здраве, а друга страна - подобряване управлението на отпадъците в общината и 

използването им като ресурс. 

И на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 8 от ЗУО, 

 

 

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 “Програмата за управление на отпадъците на 

територията на община Куклен за периода 2021 – 2024 г.“ 

2. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Общината изпълнение на Решението. 

 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  12 

 

Присъствували:   -  12 

 Гласували: 

“за”    -  11 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   1 

 

 

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –08.10.2021 г.; 

 

2. Интернет страницата – 11.10.2021 г.; 

 

       3. Инф. табло – община Куклен – 11.10.2021 г. 
 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kuklen.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5/
https://kuklen.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5/


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 357 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 34 от 01.10.2021 г. 

 ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска 

земя за „Жилищно застрояване“ на поземлен имот с идентификатор 18277.2.354, местност 

„Св. Влас“, находящ се в землището на с. Гълъбово, община Куклен. 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 149/20.09.2021 год. Кмета на 

община Куклен фактически основания, а именно:   Във връзка с постъпило заявление с вх. 

№ 5865/04.08.2021 г. от Костадин Христов Алексиев за промяна предназначението на 

земеделска земя за „Жилищно застрояване“ на поземлен имот с идентификатор 18277.2.354, 

местност „Св. Влас“, находящ се в землището на с. Гълъбово, община Куклен, област 

Пловдив. 

 На основание Приложение № 5, т. 4 от Наредба № 10 на община Куклен от заявителя 

е заплатена такса в размер на 40 лв. 

 Съгласно чл. 124а от ЗУТ влязъл в сила от 26.11.2021 г. разрешение за изработване на 

проект за подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя на 

единични поземлени имоти извън урбанизираната територия се дава с решение на 

Общински съвет по предложение на Кмета на общината. 

И на основание чл. 124а от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 

 

 

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 разрешение за изработване на Подробен устройствен 

план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на 

земеделска земя за „Жилищно застрояване“ на поземлен имот с идентификатор 18277.2.354, 

местност „Св. Влас“, находящ се в землището на с. Гълъбово, община Куклен. 

2. Одобрява техническо задание по чл. 125 от ЗУТ. 

    3. Проектът, да се изготви от правоспособни специалисти, съгласно чл.230(4) от ЗУТ 

и на основание чл.6 и чл.29(1) от ЗКАИИП при спазване изискванията на: 

Наредба № 8 за обхват и съдържание на устройствени схеми и планове (ДВ бр. 

57/2001г.) 

Наредба № 7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони. 

     Проектът да бъде представен в два екземпляра - оригинал на недеформируема 

прозрачна основа в цифров вид и копие окомплектовани с обяснителна записка. 

 



  4. Решението,  да се разгласи  с обявление,  като  да се постави на определените за 

това места в сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на общината, 

съгласно изискванията на чл. 124б ал. 2 от ЗУТ.  

Решението не подлежи на обжалване. 

 

 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  12 

 

Присъствували:   -  12 

 Гласували: 

“за”    -  12 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   0 

 

 

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –08.10.2021 г.; 

 

2. Интернет страницата – 11.10.2021 г.; 

 

       3. Инф. табло – община Куклен – 11.10.2021 г. 
 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 
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Ogen.- rrrax' 40%
M'/ no qacTLl:"Efl" tl "BnK' clrc CbOTBeTHilTe CTaHOB',lUla

tle 6tAar u3rorBeH,l cxe

n pa3peuJLlT eflHkl nilcMa 3a l-lh c rgexruSr Karop 18277.2.354, Kol'lro qe ce

nOn3BaT nPH t'13P4 6oreaHero Ha npoeKra 3a nYn-nP3 OqaraaHara MoLL{Hocr 
'

Konro ule 6tAe neo6 xoAi4Ma u{e e oKoflo 12 rW - nrono$aexa

[1pu rarorBrHero Ha Pa3 pa6orrara Lue ca cna3eHr u3cKBaHrfTa Ha BCnqKH

3aKoHoBt4 tr HopMaTHBHH aKT oBe 3a o6xear r cbgbpxeHyl e Ha ycrpot7craeHn cxeMta t1

nnaHoBe cbrnacHo Hapeg6a I t2001 r aa o6xsar H cbgbpxa Hile Ha YcrPofrcrBeHul

cxeMil n nnaHoBe H npeAnfica

K

Hilf,ra sa nsPa6o rBaHe na l-lYil-l-lP3 or O6ulrxa

l4srorann 3aAaHuero:



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 358 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 34 от 01.10.2021 г. 

 ОТНОСНО: Промяна на лимити за гориво за служебни пътувания на Кметски 

наместници на населените места в община Куклен. 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Гюлен Гоганов – Заместник-Кмет на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 150/20.09.2021 год. Зам.-Кмета 

на община Куклен фактически основания, а именно:   През 2020 г. Общински съвет Куклен 

е определил лимит за зареждане на гориво на всички кметски наместници за ползване на 

личните им автомобили за служебни нужди със свое решение № 190, взето на редовно 

заседание с протокол № 22 от 30.11.2020 г., както следва: 

Кметски наместник с. Добралък – 40 литра, в срок до 31.12.2021 г.; 

Кметски наместник с. Яврово – 30 литра, в срок до 31.12.2021 г.; 

Кметски наместник с. Цар Калоян – 20 литра, в срок до 31.12.2021 г.; 

Кмет на кметство с. Гълъбово – 20 литра, в срок до 31.12.2021 г.; 

Кмет на кметство с. Руен – 20 литра, в срок до 31.12.2021 г.; 

При така определените лимити се получават следните съотношения 

гориво/километър: 

Куклен- с. Руен/3 км/                               6.6 л/км 

Куклен-с. Гълъбово/9км/                         2.2 л/км 

Куклен- с. Цар Калоян/10 км/                  2 л/км 

Куклен-с. Яврово/23 км/                          1.3 л/км 

Куклен- с. Добралък/41 км/                     0.97 л/км 

От справката се вижда, че разпределението на лимитите не е равномерно, отнесено 

за 1 километър, като най-ощетени са кметските наместници на с. Яврово и с. Добралък. 

Така определените лимити на двете населени места е необходимо да се коригират към 

коефициент 2.2 л/км, за да се получи справедливо разпределение с оглед разстоянията от гр. 

Куклен до малките населени места, влизащи в състава на общината. 

И на основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, 

 

 

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 Община Куклен да предоставя гориво за 

ползване на личните автомобили на кметските наместници към Община Куклен за служебни 

нужди.  

Горивото да се отчита ежемесечно с пътни листове.  

Определя  нови месечни лимити за зареждане на гориво, както следва: 



 

1.1. Кметски наместник с.Добралък –       70  литра  

1.2. Кметски наместник с.Яврово –                 50    литра  

1.3. Кметски наместник с.Цар Калоян –          20 литра  

1.4. Кметски наместник с.Гълъбово –       20   литра  

1.5. Кметски наместник с.Руен –         20   литра  

 

Поддръжката на автомобилите ще е за сметка на собствениците им. 

 

2. Възлага на Кмета на Общината изпълнение на настоящото решение.  

 

 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  12 

 

Присъствували:   -  12 

 Гласували: 

“за”    -  11 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   1 

 

 

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –08.10.2021 г.; 

 

2. Интернет страницата – 11.10.2021 г.; 

 

       3. Инф. табло – община Куклен – 11.10.2021 г. 
 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 359 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 34 от 01.10.2021 г. 

 ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска 

земя за „Жилищно застрояване“ на поземлени имоти с пл. № 78207.13.27 и пл. № 

78207.13.28, местност „Боровик“, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с. Цар Калоян, община 

Куклен. 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Гюлен Гоганов – Заместник-Кмет на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 151/21.09.2021 год. Зам.-Кмета 

на община Куклен фактически основания, а именно:   Във връзка с постъпило заявление с 

вх. № 1326/19.02.2021 г. от Димитър Георгиев Христолов и Елена Калоферова Тасева за 

промяна предназначението на земята за „Жилищно застрояване“ на поземлени имоти с пл 

№ 78207.13.27 и пл. № 78207.13.28, местност „Боровик“, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище 

с. Цар Калоян, община Куклен, област Пловдив. 

 Поземлен имот № 78207.13.27 е с площ от 600 кв.м. и начин на трайно ползване: За 

земеделски труд и отдих. 

Поземлен имот № 78207.13.28 е с площ от 600 кв.м. и начин на трайно ползване: За 

земеделски труд и отдих. 

 На основание Приложение № 5, т. 4 от Наредба № 10 на община Куклен от заявителя 

е заплатена такса в размер на 40 лв. 

 Съгласно чл. 124а от ЗУТ влязъл в сила от 26.11.2021 г. разрешение за изработване на 

проект за подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя на 

единични поземлени имоти извън урбанизираната територия се дава с решение на 

Общински съвет по предложение на Кмета на общината. 

И на основание чл. 124а от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 

 

 

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 разрешение за изработване на Подробен устройствен 

план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на 

земеделска земя за „Жилищно застрояване“ на поземлени имоти с пл. № 78207.13.27 и пл. 

№ 78207.13.28, местност „Боровик“, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с. Цар Калоян, община 

Куклен. 

2. Одобрява техническо задание по чл. 125 от ЗУТ. 

    3. Проектът, да се изготви от правоспособни специалисти, съгласно чл.230(4) от ЗУТ 

и на основание чл.6 и чл.29(1) от ЗКАИИП при спазване изискванията на: 

Наредба № 8 за обхват и съдържание на устройствени схеми и планове (ДВ бр. 57/2001г.) 



Наредба № 7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони. 

     Проектът да бъде представен в два екземпляра - оригинал на недеформируема 

прозрачна основа в цифров вид и копие окомплектовани с обяснителна записка. 

  4. Решението,  да се разгласи  с обявление,  като  да се постави на определените за 

това места в сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на общината, 

съгласно изискванията на чл. 124б ал. 2 от ЗУТ.  

Решението не подлежи на обжалване. 

 

 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  12 

 

Присъствували:   -  12 

 Гласували: 

“за”    -  12 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   0 

 

 

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –08.10.2021 г.; 

 

2.Интернет страницата – 11.10.2021 г.; 

 

       3. Инф. табло – община Куклен – 11.10.2021 г. 
 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 
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Kner xa O6rqnxa Xyxaex

N'IAH O BO.TEXH }l TI EC KO 3A.TIAH }r E

OEEKT: tlpegnoxenxe ra llpoexr 3a noapo6ex ycrpof,crsex nnaH - nnalt
3a perynaqHH H 3acrpof,Bare (nyn-nP3) Ha Hltorn c xgexrnQlrxaroplt
78207, 13,27 n 78207. 13.28

MECTOHAXO)KIEHHEI c.[ap KanoRx, OSulrxa Kyruren

Bbsnox(nrenh:
E" - .K
A; ri

1. nPEffMtT HA nPEAflOx(EHIiETO
Hacronu{oro 3aAaHhe 3a npoerThpaHe e h3rorBeno no noprqKa Ha Bt3noxnrenc. f'lpeAMer Ha

nnaHoBoro 3aAaHI4e e uspa6oraaHe Ha l-logpo6eu ycrpoilcraex nnax - nnaH Ha perynaqun h n.naH Ha
3acrponffiHe cbc cxeMr Ha uMorr c nAexruQnraropt4 78247.13.27 u 782A7.13.28 no KKKP r-ra c.tlap
KanoRx, O6rqNxa Kyxnen, o6n. ilnoeAilB e L{3rorBeHo no nop}qKa Ha Br3noxhrens.

Heo6xoAmuocrra or pa3pa6oreaxe xa llYl-l-l'lP3 Ha Huol,r c upenrn$uKaropr4 78207.L3.27 n
78207.73.28 no KKKP xa c.[ap Kanonx, O6ulrsa Kyuen ce Har]ara or xenaxnero Ha Bbsnox(Hreflff sa
ocbu{ecTBflEaHe Ha uHBecTLlqr.roHHHre My HauepeHH, 3a npoMxHa npeAHa3HaqeHheTo Ha 3eMeAerlcKa 3eMr B

xHnilu{Ho 3agrponBaHe, crro6pasexr c ycIpoficrBeHHTe nnaHoEe u oAo6pexuTe KbM Tfix HopMarhBH[

AOKYMeHTTI H r43HCKBaHHr.

2.06rIlA )(APAKTEPITCTIT r(^
2. l.tlecronofioxeHne, rPaHhqa, o6xgar h KoHTaKtt{}t 3oHll
lrlMorrre, npeAMer Ha npoeKrnpaHe ci pa3nonoxeHh 3anaAxo or perynallhfiTa Ha c. Uap KanoRn.

huorure nonaAar B repuToprn "3emeAeflcKa 3eMff" 14 ca c HTI-I 3a geuegelcKtl Tpy& t1 orAnx (curnacxo $ 4

or l-l3P na 3Cfi33). Ilnoqra Ha'rrMor c rAenru$urarop 78207.t3.27 e 600 xa.F.t.r H nroulra Ha HMor c
vrgexruQraxarop 78207.13.28 e 600 xa.u,

Fpaxuqure Ha HMorHre, orpa3eHu B crr4qilre no KaAacrpanHa Kapra xa c. t-{ap Karonn, Hepa3Aenxa
r{acr or HacroslqoTo 3aAanne ca cneAHure:

l,luor c n4exru$rxarop 78207 .13.27 :

Ha ceBepo3arraA, 3anaA H oro3anaA - hmor c V1A782A7 ,13,30 - HTfl-flpyr BHA 3eMe,qencKa 3eMq

Ha 16rorcroK H ceBepolgToK - lzluor c V1A 78207.L3.29- HTn- 3a cencxocronaHcKr, ropcKn,

BEAO}4CTBCH ITbT

Ha r3roK - 1,1r{or cVfr?82A7.13.28 * HTn- 3a seMeAencKfi rpyA tt orAr4x (ctrna$ro $ 4 or [l3P xa

3Cm3)
Huor c uAexrn$rxaroP 78207.13.28:
Ha 1groH3ToK H ceBepoH3ToK t4 H3Tox - hptor cV|A782A7.13.29- HTfl- 3a cencKocronaHcKr, ropcKrl,

BeAoMcrBeH nbT
Ha 3anaA H ceBepo3anaA - t4uor cVA78207.13.21 - HTI1- 3a 3eMeAencKH rpyA H orAtlx (curna+ro

$ 4 or l-l3P na 3Cm3)
l-lpoeffio-npoyqsarenHilre pa6oru o6xaaqar 1200 xe, M. , nrtoc KoHrarrHxre 3oHH'

Aocrrntr Ao ilMoldre u.ie ce ocbu.lecroflBa nocpeAcrBom nbr, npeAcraBnrBar{ ruor c t'14

782A7,13.29

Y

T
x

Z. Z. clcroF }IH€
TepnropHflra npeAMeT Ha pa:paoorxara npeAcraBnnBa 3eMeAeflcKa repHropt4f,, KaTo u.le ce

npeABHArT cnegHrTe ycrpoilcreerh noKa3arenm: 3oxa Xm, [13< 600/o, Kuxr.<1.2 u l']O:>40o/o, Q-cBbp3aHO

3acrpoflBane. Brcoquna Ha 3acrpof,Baxe go 10t*'



3.OCltOBHr,t qEnH H 3A{qAqn HA ffIAHA
Ocxosxr Uerlfl H &rAa\.{14 na flyll-fiP3
llnauognre npeAnoxeHrrfl, no orHouleuue Ha fi"pyr<rypupaHero Ha repuropi,lnTa l,r onpe.qenffHero Ha

yrrpofio'eexara 3oHa c ycrpoficraeH pexru. Aa cborBercrra Ha 3aAaAeHXTe no14a3arenu.
flnou{opaanpeAeneHt,te:
06paryaar ce noeu YIIH:
ynfi *.27 - 3a xnfl. fip. - llnoul: 600 r<e.u. ,i3r{rflo cbsnaAa{q c kfu.tor c ugexrN$uxarop

78207.r3.27
yflH 13.28 - 3a xxn. crp. - l-lnoq: 600 xs,ia. ffiqsno cbBnaAau{ c HMo? c ngenrr$uxarop

78207.13.28

Ocxoaxo npeAHa3HaqeHre Ha reptirophf,ra, npeAfier xa fiYl-l-IlF3 ce npeAslrx(Aa orp€xAaHe 3a
xl4rlr'lLilHt4 crpaArl. 3a uMora ce npoerrhpar ABa yperyaHpaHt.l no3eMneHH Hl4ora. l-lpeAsuxAa ce
3afiporBaHe c ycrpoficrseHu noKa3atrerr 3a Xu, [1s< 6Ua/a, Kuxr.<l.Z, flo:>40o/o, Blrcoqrxa xa
3acrpossaHe H *no lCI u.

nyn-nP3 qe ce pa:paGona cbrnacHo rl3r4cKaaHanra Ha Hapeg6a Ns OUB 3a o6ena ,l
ftAbpxaHuero Ha ycrpCIficraesure cxemfi H nlraHoee a M 1:1000 a quSpoa BHA, Ha 6aeara Ha npeAcraBeHa
or Bt3floxxrerlff o(Hqa or Ka8acTpanHaTa KapTa n reoAe3HqecKo SacHeMaHe 3a rMoTa x KOHTaKTHI4Te 3OHH.

[pa$N,lnure Marepuanr t4e ce pa3pa6orRr na ,,AutoCad" h s cad $opuar, s t<oopAuHarHa cficreMa
2005 roa. c peanHn KoopAl,lHarr/ cbrnacHo npeAcrasexara cKuqa or KagacrpanHa Kapra xa c. Epecr*ux.
Ctqr.rre ule ce npeAcraBrr ua xege$opMr4pyeMa nporpaqHa ocuoga B eAxhr eK3el4nnnp/ Ha xapr!{eH
Hocrren s ABa eKseunnrpa H Ha MaTHHTeH HocHTer - CD /DVD/ B eAHH emeunnrp.

Tercroeilre MarepuaflH rr.le ce Hspa6ornT Ha Microsoft Word r Excel, u{e ce npe,qcraBflT Ha xafrneH
Hochre, I ABa er3eMnfiflpa n Ha MarHfireH Hoct4Tefl - CD IDVD/ B t4AuH erceunnnp.

llaxo&xr AaHHH 3a npoeKTI{PaHe
Cxnqx Ha nH no KK Ha c. tlaP Kanonn

florcyuexru ra co6crsexocl'
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 360 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 34 от 01.10.2021 г. 

 ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска 

земя на поземлен имот № 41.676 по плана на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в  местността „Вриш и 

Терасите“, в землище гр. Куклен, община Куклен за „Жилищно застрояване“. 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Гюлен Гоганов – Заместник-Кмет на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 152/21.09.2021 год. Зам.-Кмета 

на община Куклен фактически основания, а именно:   Във връзка с постъпило заявление с 

вх. № 5947/06.08.2021 г. от Гюлбистан Мюмюнов Байрямов, за промяна предназначението 

на земята за „Жилищно застрояване“ на поземлен имот 41.767, местност „Вриш и Терасите“, 

находящ се в землището на гр. Куклен, община Куклен. 

 Поземлен имот № 41.676 е с площ 1006 кв.м., начин на трайно плозване – нива, целта 

на инвестиционното намерение е обособяване на един УПИ за „Жилищно застрояване“ с 

контактна зона ПИ с № 41.777, 41.675 и 41.677. 

 На основание Приложение № 5, т. 4 от Наредба № 10 на община Куклен от заявителя 

е заплатена такса в размер на 40 лв. 

 Съгласно чл. 124а от ЗУТ влязъл в сила от 26.11.2021 г. разрешение за изработване на 

проект за подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя на 

единични поземлени имоти извън урбанизираната територия се дава с решение на 

Общински съвет по предложение на Кмета на общината. 

И на основание чл. 124а от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 

 

 

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 разрешение за изработване на Подробен устройствен 

план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на 

земеделска земя на поземлен имот № 41.676 по плана на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в  местността 

„Вриш и Терасите“, в землище гр. Куклен, община Куклен за „Жилищно застрояване“. 

2. Одобрява техническо задание по чл. 125 от ЗУТ. 

    3. Проектът, да се изготви от правоспособни специалисти, съгласно чл.230(4) от ЗУТ 

и на основание чл.6 и чл.29(1) от ЗКАИИП при спазване изискванията на: 

Наредба № 8 за обхват и съдържание на устройствени схеми и планове (ДВ бр. 

57/2001г.) 

Наредба № 7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони. 



     Проектът да бъде представен в два екземпляра - оригинал на недеформируема 

прозрачна основа в цифров вид и копие окомплектовани с обяснителна записка. 

  4. Решението,  да се разгласи  с обявление,  като  да се постави на определените за 

това места в сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на общината, 

съгласно изискванията на чл. 124б ал. 2 от ЗУТ.  

Решението не подлежи на обжалване. 

 

 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  12 

 

Присъствували:   -  12 

 Гласували: 

“за”    -  12 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   0 

 

 

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –08.10.2021 г.; 

 

2.Интернет страницата – 11.10.2021 г.; 

 

       3. Инф. табло – община Куклен – 11.10.2021 г. 
 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 361 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 34 от 01.10.2021 г. 

 ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска 

земя на поземлен имот с идентификатор № 40467.10.209 по КК в  местността „Михов орех“, 

в землището на гр. Куклен, община Куклен за „Склад и ремонт на земеделска техника“. 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Гюлен Гоганов – Заместник-Кмет на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 153/21.09.2021 год. Зам.-Кмета 

на община Куклен фактически основания, а именно:   Във връзка с постъпило заявление с 

вх. № 5486/22.07.2021 г. от Мария Ненчова Каменова, чрез пълномощник Марийка 

Анастасова Граматикова за промяна предназначението на земеделска земя за „Склад и 

ремонт на земеделска техника“ на поземлен имот с идентификатор 40467.10.209, местност 

„Михов орех“, находящ се в землището на гр. Куклен, община Куклен. 

 Поземлен имот с идентификатор № 40467.10.209 е с площ 1199 кв.м., начин на трайно 

плозване – нива, целта на инвестиционното намерение е обособяване на един УПИ за „Склад 

и ремонт на земеделска техника“ с контактна зона ПИ с идентификатори № 40467.10.497, 

40467.10.388, 40467.10.210 и 40467.10.204. 

 На основание Приложение № 5, т. 4 от Наредба № 10 на община Куклен от заявителя 

е заплатена такса в размер на 50 лв. 

 Съгласно чл. 124а от ЗУТ влязъл в сила от 26.11.2021 г. разрешение за изработване на 

проект за подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя на 

единични поземлени имоти извън урбанизираната територия се дава с решение на 

Общински съвет по предложение на Кмета на общината. 

И на основание чл. 124а от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 

 

 

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 разрешение за изработване на Подробен устройствен 

план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на 

земеделска земя на поземлен имот с идентификатор № 40467.10.209 по КК в  местността 

„Михов орех“, в землището на гр. Куклен, община Куклен за „Склад и ремонт на земеделска 

техника“. 

2. Одобрява техническо задание по чл. 125 от ЗУТ. 

    3. Проектът, да се изготви от правоспособни специалисти, съгласно чл.230(4) от ЗУТ 

и на основание чл.6 и чл.29(1) от ЗКАИИП при спазване изискванията на: 

 



Наредба № 8 за обхват и съдържание на устройствени схеми и планове (ДВ бр. 

57/2001г.) 

Наредба № 7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони. 

     Проектът да бъде представен в два екземпляра - оригинал на недеформируема 

прозрачна основа в цифров вид и копие окомплектовани с обяснителна записка. 

  4. Решението,  да се разгласи  с обявление,  като  да се постави на определените за 

това места в сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на общината, 

съгласно изискванията на чл. 124б ал. 2 от ЗУТ.  

Решението не подлежи на обжалване. 

 

 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  12 

 

Присъствували:   -  12 

 Гласували: 

“за”    -  12 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   0 

 

 

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –08.10.2021 г.; 

 

2.Интернет страницата – 11.10.2021 г.; 

 

       3. Инф. табло – община Куклен – 11.10.2021 г. 
 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 
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TE XHIT TIE C KO 3AAA H I,I E
Ha ocHoBaHHe Ha rrr.l25 or 3yT

3a nrpa6orBaHe na IIYfI-[P3 ra npoMflHa [peilHa3HaqeHue Ha 3eMenelcxa 3eMfl Ha
fIH n.lr.J\! 40467.10.209 B MecrHocr "MuxoB opex",3eM.rrrule rp.Kyru'ren

I. TIPEtrMET I,1 UE'II
Hacronuoro rexHlrqecxo 3a1aHlre e H3rorBeHo BbB Bpb3Ka c npoeKrr.rpaHe Ha ilolpo6eu

ycrpoftctaeH nJIaH OyD 3a npoMrrHa Ha npe,u,Ha3HaqeHr.rero Ha 3eMeAeJrcKa 3elr.s 3a Cx,rat s
peMoHT Ha 3eMe.rleJrcKa rexHrrxa no pe,ila ua 3033 u IIII3O33 cro6pa:ao c reficreauure
HopMarHBHu u3lrcKBaur.r, w cbAbpxa H3r{cKBaHHrra cbr.lracHo rep}rropHarrHr{, o6xsar.
ycrpofi ctnoro Ha repr,rropl.rrra lr rr3rrcKBaH u AT a npu rrpoeKrxpaHero.

I{e.n na TexHnqecxoro 3aAaHre - Aa ce urpa6oru flolpo6eir ycrpoiicrBeH nJraH - II.naH sa

peryJrarln, H 3acrposBaue (ITY[I-IIP3) u rpacera 3a rexuurrecKa Nn$pacrpyKrypa
goAocHa6AflBaHe H erexrpocua6.u,f,Bane c o.iaxeaHa Mouxocr 15 xW

Or HMora rrle ce o6oco6u Yperynupan lloserdrex l4t',tot (yIIH) B H3nlJlHeHLIe Ha

r{HBecrr{rluoHur.rre HaMepeHr{, 3a u3rpax,[aHe Ha crpaAa HHcKo 3acrpof,BaHe ao l0ru cbrJracHo

rrpr{JroxenaracKLIua-npeMoxeHLIe,co6crreuocrnaM. H' .K " cblJlacHo

Hor.aKT BnlIcaH no.u Ne- ,T.'', a. - c sx. ]',lb'

II. MECTONOJI . OEXBAT H TPAHHUI4
floselr{reH uuor (IIH) 10.209, c rnoul 1199 xr.u. ce Hiufipa B 3eMJIHuIero Ha rp.Kyrcleu,

Mecrxocr o'MExoB opex" B 3eMe.uencl(a repuTopnfl Ha oeBep or HaceJleHoro Mgcro, Ea oKollo

500rtr or HaceJrexoro Mscro. Ha ceoepou3ToK I{Mora rpaHHqH c IIH 10.210 -lose, Ha ceBepo3araJl

c ilI,I 10.204 - rro3e, Ha roro3anaa c fll4 10.501- cx-u.6a:a(nucxo 3acrpoaraue) u111410.502 - sa

BTopocrerleHga yJrr{qa) a Ha }oror{3ToK c tIoJIcKH nbr - 10.388 ocHrypflBallt rpaHcnoprHoro

o6cnyxraHe Ha I{Mora, npeAMer Ha 3aAaHllero,

III. I43I4CKBAHHII KbM TIPOEKTHOTO PEUIEHI'IE
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. flpoerrrT,ua ce oKoM[JreKTOBa CtC CXeMI{ Ha I,IHXeHepHaTa uu$pacrpyKrypa - cxeMH 3a

enexrpocua6rflBage, Bo.qocua6.rtrBaue, Karo ce .[aAe Hafi-ue,lecro6pa:Horo peu]eHHe B

cboTBeTcTBHe cbc cbluecrByBaluoTo II0JIOXeH}Ie u cTaHoBI{IqaTa Ha cboTBeTHI4Te

IpyxecrBa; _

o npn uspa6ornanero Ha npoexTa Aa ce cna3tr L3HcKBaHsflTaHa 'feficrsalqara HopMarHBHa

ypea6a- - 3yT, Hapea6a J'{!7 ra IiHyT u Hapea6a Ns8 sa o6eu u cbnbpxaHl{e Ha

ycrpoficraeHxTe cxeMu H [xaHoBe;

. i.fp, nspa6oraane na IIYfI-flP3 aa ce cra3.sr LI3I'IcKBaHI{flraHaw-32 (2) or 3YT:

TexHu.recxoTo 3a,{aHI,Ie e npulpyxeHo cbc cKI'Iua - nxnnoxeHl4e

fIP3 na fIH Ne 10.209. t

:a fIY[-

Braloxurel:



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 362 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 34 от 01.10.2021 г. 

 ОТНОСНО: Определяне и упълномощаване на представител на Община Куклен, в 

качеството й на акционер, в търговско дружество с общинско участие „Инфраструктура 

ПТЗ“ АД – в ликвидация, с ЕИК 160045848, при провеждане на Извънредно Общо събрание 

на дружеството, насрочено за 18.10.2021 г. от 11:00 ч. 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Гюлен Гоганов – Заместник-Кмет на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 154/21.09.2021 год. Зам.-Кмета 

на община Куклен фактически основания, а именно:   Със заявление с вх. № 2262/04.04.2019 

г. от „Индустриална зона КЦМ“ ЕООД, представлявано от Георги Папратилов, в качеството 

си на акционер в „Инфраструктура ПТЗ“АД, с ЕИК 160045848,  притежаващо 75 % от 

капитала на дружеството, беше отправено предложение за прекратяване на дейността на 

дружеството  и откриване на производство по ликвидация на „Инфраструктура ПТЗ“АД, 

ЕИК 160045848. 

         Дружеството с общинско участие „Инфраструктура ПТЗ“АД, с ЕИК 160045848, е с 

предмет на дейност: oрганизиране и/или реализиране на инфраструктурни проекти на 

територията на община Куклен, както и други дейности, не забранени от закона и в периода 

на съществуването си не е осъществявало никаква дейност. 

          Във връзка с гореописаното заявление със свое Решение № 139, взето на Редовно 

заседание с Протокол № 17 от 30.07.2020 г., Общински съвет Куклен упълномощи 

представител на община Куклен, който да участва в годишното общо събрание на 

акционерите на дружеството, състояло се на 03.09.2020 г., като в съответните точки от 

решението определи начина на гласуване по предварително обявения дневен ред на общото 

събрание. 

           Общото събрание на дружеството взе решение да бъде прекратена дейността на 

дружеството  и да се открие производство по ликвидация, като за ликвидатор беше назначена 

Людмила Любомирова Гайдарова. Определи се срок за извършване на ликвидацията -7 

месеца, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата до кредиторите, 

съгласно чл. 267 от Търговския закон. 

       На 16.09.2021 г. в общинска администрация Куклен е депозиранa Покана с вх. № 

7126/16.09.2021 г. от ликвидатора на „Инфраструктура ПТЗ“АД – в ликвидация, Людмила 

Любомирова, за насрочване на Извънредно Общо събрание на дружеството на 18.10.2021 г. 

от 11,00 часа, в гр. Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“, в приемната на „КЦМ 2000“ АД, при 

следния обявен дневен ред: 

1.Приемане на баланса и пояснителния доклад на ликвидатора; 

проект за решение - Общото събрание на акционерите на дружеството приема баланса и 

пояснителния доклад на ликвидатора; 

2. Приемане на годишния отчет на ликвидатора; 

проект за решение - Общото събрание на акционерите на дружеството приема годишния 

отчет на ликвидатора; 



3. Вземане на решение за разпределяне на имуществото; 

проект за решение - Общото събрание на акционерите на дружеството определя останалото 

след ликвидация имущество да бъде разпределено между акционерите съответно на 

процентното им участие в капитала на дружеството;     

4. Освобождаване от отговорност на ликвидатора: 

проект за решение - Общото събрание на акционерите на дружеството освобождава от 

отговорност за всички извършени действия и взети решения през периода на дейността и 

като ликвидатор Людмила Любомирова; 

        Акционерите се легитимират с лична карта и временно удостоверение за 

притежаваните акции, а пълномощниците с лична карта и писмено пълномощно. 

Регистрацията на акционерите за участие в събранието започва в 10.30 ч. и приключва в 

11.00 ч. на датата, обявена по-горе в поканата. 

       Съгласно чл. 26 от Наредба № 19 за реда за учредяване на търговски дружества и 

упражняване правата на собственост на Община Куклен върху общинската част от капитала 

на търговските дружества, Общински съвет Куклен упълномощава със свое решение 

общински съветник или трето лице да представлява общината в Общото събрание на 

търговско дружество, в което община Куклен е съдружник или акционер. На Общите 

събрания на търговските дружества с общинско участие по преценка на Кмета на община 

Куклен и/или упълномощения представител, може да присъства правоспособен 

юрист/юрисконсулт, който няма правомощия да участва в работата на Общото събрание. 

И на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал.1, чл. 270, 

ал.2 и чл. 271 от Търговския закон, във връзка с чл. 25, чл. 26 и чл. 31, ал. 1, т. 8 от Наредба 

№ 19 за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост 

на Община Куклен върху общинската част от капитала на търговските дружества, 

 

 

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

 

   Р Е Ш И:   

 

І.Упълномощава Анелия Иванова Кметова – представител на Община Куклен в 

Извънредно Общо събрание на акционерите на „Инфраструктура ПТЗ“АД, да гласува 

проекторешенията в предложения дневен ред на Извънредното Общо събрание на 

дружеството, което ще се състои на 18.10.2021 г. от 11,00 часа в гр. Пловдив, ул. 

„Асеновградско шосе“, в приемната на „КЦМ 2000“ АД, както следва: 

1.Приемане на баланса и пояснителния доклад на ликвидатора; 

Проект за решение - Общото събрание на акционерите на дружеството приема 

баланса и пояснителния доклад на ликвидатора; - да гласува „ЗА“ 

2. Приемане на годишния отчет на ликвидатора; 

Проект за решение - Общото събрание на акционерите на дружеството приема 

годишния отчет на ликвидатора; - да гласува „ЗА“ 

3. Вземане на решение за разпределяне на имуществото; 

Проект за решение - Общото събрание на акционерите на дружеството определя 

останалото след ликвидация имущество да бъде разпределено между акционерите съответно 

на процентното им участие в капитала на дружеството;  - да гласува „ЗА“ 

4. Освобождаване от отговорност на ликвидатора: 



Проект за решение - Общото събрание на акционерите на дружеството освобождава 

от отговорност за всички извършени действия и взети решения през периода на дейността и 

като ликвидатор Людмила Любомирова; - да гласува „ЗА“ 

ІІ. Упълномощеното лице Анелия Иванова Кметова в тридневен срок от провеждане 

на Общото събрание на акционерите да докладва на Общински съвет Куклен и Кмета на 

община Куклен за взетите решения и да представи заверен препис от протокол от общото 

събрание за взетите решения. 

 

 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  12 

 

Присъствували:   -  12 

 Гласували: 

“за”    -  12 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   0 

 

 

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –08.10.2021 г.; 

 

2.Интернет страницата – 11.10.2021 г.; 

 

       3. Инф. табло – община Куклен – 11.10.2021 г. 
 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 363 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 34 от 01.10.2021 г. 

 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост за 2021 г. 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Гюлен Гоганов – Заместник-Кмет на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 155/21.09.2021 год. Зам.-Кмета 

на община Куклен фактически основания, а именно:   С Решение № 220, взето на Редовно 

заседание с Протокол № 25 от 29.01.2021 г. на Общински съвет – Куклен е приета Годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите -  общинска собственост за 2021 г., 

изменена с Решение № 243, взето на Редовно заседание с Протокол № 26 от 26.02.2021г., 

изменена с Решение № 251, взето на Редовно заседание с Протокол № 27 от 26.03.2021г., 

изменена с Решение № 276, взето на Редовно заседание с Протокол № 28 от 29.04.2021г., 

изменена с Решение № 289, взето на Редовно заседание с Протокол № 29 от 28.05.2021г., 

изменена с Решение № 308, взето на Редовно заседание с Протокол № 31 от 30.07.2021г., 

изменена с Решение № 329, взето на Редовно заседание с Протокол № 32 от 27.08.2021г. 

Тази програма е една прогноза за планираните управленски и разпоредителни 

действия в рамките на бюджетната година, като в зависимост от допълнително заявен 

интерес от страна на потенциални купувачи или наематели, същата може да се актуализира 

с включването на нови имоти.          

 В случая се касае за следните постъпили заявления:  

1. Заявление с вх. № 607/22.01.2021г. от Емил Кръстев Тотев, с адрес: гр. Пловдив, 

ул. „Огоста” № 4, в което същият заявява желание да закупи недвижим имот - частна 

общинска собственост, който представлява:        

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 41.830 – частна общинска собственост, разположен в м. 

„Вриш и Терасите”, по плана на новообразуваните имоти в който по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, 

одобрен със заповед № ЗД-00-173 от 16.09.2010 г. на Областен управител – Пловдив,  който 

имот представлява: земеделска земя с площ 908 кв.м. (деветстотин и осем квадратни метра),  

начин на трайно ползване – ниви, в землището на гр. Куклен, Общ. Куклен, Обл. Пловдив, с 

граници и съседи: Север – ПИ № 41.771; Изток – ПИ № 41.834; Юг – ПИ № 41.478; Запад – 

ПИ № 41.477, 41.829 с акт за общинска собственост № 2002/18.08.2021 г. 

2. Заявление с вх. № 2530/06.04.2021 г. от Златка Георгиева Георгиева, в което същата заявява 

желание да закупи недвижим имот - частна общинска собственост, който представлява: 

  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 40.162 - частна общинска собственост, разположен в м. 

„Вриш и Терасите”, по плана на новообразуваните имоти в който по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, 

одобрен със заповед № ЗД-00-173 от 16.09.2010 г. на Областен управител – Пловдив,  който 

имот представлява: земеделска земя с площ 1 329 кв.м. (хиляда триста двадесет и девет 

квадратни метра),  начин на трайно ползване – нива, в землището на гр. Куклен, Общ. 

Куклен, Обл. Пловдив, с граници и съседи: Север – ПИ № 41.756, 40.161; Североизток – ПИ 

№ 40.126; Изток – край на територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ; Юг – край на територията 



по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ; Югозапад – ПИ № 40.208; Запад – ПИ № 40.163, 40.165, с акт за 

общинска собственост № 2003/23.08.2021 г. 

След извършена проверка на имотите, установихме, че не са включени в приетата 

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2021 

г., приета с Решение № 220, взето на Редовно заседание с Протокол № 25 от 29.01.2021 г. на 

Общински съвет – Куклен, като не са добавян в следващите изменения на същата. 

Ето защо, с оглед законосъобразното изпълнение  на всички последващи действия по 

смисъла на ЗОС и Наредбата за общинската собственост в Община Куклен, е необходимо да 

бъде извършена актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост за 2021 г. 

И на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, изречение 

второ от ЗОС, 

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 актуализира Годишна програма за управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост за 2021 г., приета с Решение № 220, взето 

на Редовно заседание с Протокол № 25 от 29.01.2021 г.на Общински съвет – Куклен,  като 

включва в Приложение № 1, раздел I, имоти за продажба – т.2 земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, 

землище на гр. Куклен, на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021 г., приета с Решение № 220, взето на Редовно заседание с 

Протокол № 25 от 29.01.2021 г. на Общински съвет – Куклен, следните имоти: 

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 41.830 – частна общинска собственост, разположен в м. 

„Вриш и Терасите”, по плана на новообразуваните имоти в който по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, 

одобрен със заповед № ЗД-00-173 от 16.09.2010г. на Областен управител – Пловдив,  който 

имот представлява: земеделска земя с площ 908 кв.м. (деветстотин и осем квадратни метра),  

начин на трайно ползване – ниви, в землището на гр. Куклен, Общ. Куклен, Обл. Пловдив, с 

граници и съседи: Север – ПИ № 41.771; Изток – ПИ № 41.834; Юг – ПИ № 41.478; Запад – 

ПИ № 41.477, 41.829 с акт за общинска собственост № 2002/18.08.2021г. 

 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 40.162 - частна общинска собственост, разположен в м. 

„Вриш и Терасите”, по плана на новообразуваните имоти в който по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, 

одобрен със заповед № ЗД-00-173 от 16.09.2010г. на Областен управител – Пловдив,  който 

имот представлява: земеделска земя с площ 1 329 кв.м. (хиляда триста двадесет и девет 

квадратни метра),  начин на трайно ползване – нива, в землището на гр. Куклен, Общ. 

Куклен, Обл. Пловдив, с граници и съседи: Север – ПИ № 41.756, 40.161; Североизток – ПИ 

№ 40.126; Изток – край на територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ; Юг – край на територията 

по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ; Югозапад – ПИ № 40.208; Запад – ПИ № 40.163, 40.165, с акт за 

общинска собственост № 2003/23.08.2021г. 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  12 

 

Присъствували:   -  12 

 Гласували: 

“за”    -  12 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   0 

 

 

 



 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –08.10.2021 г.; 

 

2.Интернет страницата – 11.10.2021 г.; 

 

       3. Инф. табло – община Куклен – 11.10.2021 г. 
 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 364 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 34 от 01.10.2021 г. 

 ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 41.830 – частна общинска собственост. 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Гюлен Гоганов – Заместник-Кмет на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 156/21.09.2021 год. Зам.-Кмета 

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

607/22.01.2021г. от Емил Кръстев Тотев, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Огоста” № 4, в което е 

заявено желание за закупуване на ПИ с № 41.830 – частна общинска собственост, 

разположен в м. „Вриш и Терасите”, по плана на новообразуваните имоти в който по § 4 от 

ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрен със заповед № ЗД-00-173 от 16.09.2010г. на Областен управител – 

Пловдив,  който имот представлява: земеделска земя с площ 908 кв.м. (деветстотин и осем 

квадратни метра),  начин на трайно ползване – ниви, в землището на гр. Куклен, Общ. 

Куклен, Обл. Пловдив, с граници и съседи: Север – ПИ № 41.771; Изток – ПИ с № 41.834; 

Юг – 41.478; Запад – ПИ № 41.477, 41.829 с акт за общинска собственост № 2002/18.08.2021г. 

           Имотът е добавен в Приложение № 1, раздел I, имоти за продажба – т.2 земи по §4 от 

ПЗР на ЗСПЗЗ, землище на гр. Куклен, на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., приета с Решение № 220, взето на 

Редовно заседание с Протокол № 25 от 29.01.2021 г. на Общински съвет – Куклен. 

           Към докладната записка е приложена оценка от независим оценител, изготвена по 

реда на чл.41, ал.2 и във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, с която е определена пазарна стойност 

на имота в размер на 22 850 лв.  

           Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 

6617009140/05.03.2021г. на стойност 52.20 лв. 

И на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.41, 

ал.1 във връзка с чл. 37, ал. 2 от Наредба за общинската собственост в Община Куклен, 

 

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 се извърши продажба чрез публичен търг 

с тайно наддаване на ПИ с № 41.830 – частна общинска собственост, разположен в м. „Вриш 

и Терасите”, по плана на новообразуваните имоти в който по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрен 

със заповед № ЗД-00-173 от 16.09.2010 г. на Областен управител – Пловдив,  който имот 

представлява: земеделска земя с площ 908 кв.м. (деветстотин и осем квадратни метра),  

начин на трайно ползване – ниви, в землището на гр. Куклен, Общ. Куклен, Обл. Пловдив, с 

граници и съседи: Север – ПИ № 41.771; Изток – ПИ с № 41.834; Юг – 41.478; Запад – ПИ 

№ 41.477, 41.829 с акт за общинска собственост № 2002/18.08.2021 г. 

2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 22 850 лв. 

(двадест и две хиляди осемстотин и петдесет лева). 



    

3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна  цена от 45 лв./кв.м. (четирдесет 

и пет лева на квадратен метър лева), въз основа на приетата актуална пазарна оценка.           

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

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  12 

 

Присъствували:   -  11 

 Гласували: 

“за”    -  11 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   0 

 

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –08.10.2021 г.; 

 

2.Интернет страницата – 11.10.2021 г.; 

 

       3. Инф. табло – община Куклен – 11.10.2021 г. 
 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 365 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 34 от 01.10.2021 г. 

 ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 41.162 – частна общинска собственост. 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Гюлен Гоганов – Заместник-Кмет на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 157/21.09.2021 год. Зам.-Кмета 

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

2530/06.04.2021 г. от Златка Георгиева Георгиева, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски” № 48, в 

което е заявено желание за закупуване на ПИ с № 40.162 – частна общинска собственост, 

разположен в м. „Вриш и Терасите”, по плана на новообразуваните имоти в който по § 4 от 

ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрен със заповед № ЗД-00-173 от 16.09.2010 г. на Областен управител – 

Пловдив,  който имот представлява: земеделска земя с площ 1 329 кв.м. (хиляда триста 

двадесет и девет квадратни метра),  начин на трайно ползване – нива, в землището на гр. 

Куклен, Общ. Куклен, Обл. Пловдив, с граници и съседи: Север – ПИ № 41.756, 40.161; 

Североизток – ПИ № 40.126; Изток – край на територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ; Юг – 

край на територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ; Югозапад – ПИ № 40.208; Запад – ПИ № 40.163, 

40.165, с акт за общинска собственост № 2003/23.08.2021 г. 

           Имотът е добавен в Приложение № 1, раздел I, имоти за продажба – т.2 земи по §4 от 

ПЗР на ЗСПЗЗ, землище на гр. Куклен, на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., приета с Решение № 220, взето на 

Редовно заседание с Протокол № 25 от 29.01.2021 г. на Общински съвет – Куклен. 

           Към докладната записка е приложена оценка от независим оценител, изготвена по 

реда на чл.41, ал.2 и във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, с която е определена пазарна стойност 

на имота в размер на 26 580 лв.  

           Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 

6617009140/05.03.2021г. на стойност 83.10 лв. 

И на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.41, ал.1 

във връзка с чл. 37, ал. 2 от Наредба за общинската собственост в Община Куклен, 

 

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 се извърши продажба чрез публичен търг 

с тайно наддаване на ПИ с № 40.162 – частна общинска собственост, разположен в м. „Вриш 

и Терасите”, по плана на новообразуваните имоти в който по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрен 

със заповед № ЗД-00-173 от 16.09.2010 г. на Областен управител – Пловдив,  който имот 

представлява: земеделска земя с площ 1 329 кв.м. (хиляда триста двадесет и девет квадратни 

метра),  начин на трайно ползване – нива, в землището на гр. Куклен, Общ. Куклен, Обл. 

Пловдив, с граници и съседи: Север – ПИ № 41.756, 40.161; Североизток – ПИ № 40.126; 

Изток – край на територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ; Юг – край на територията по § 4 от 



ПЗР на ЗСПЗЗ; Югозапад – ПИ № 40.208; Запад – ПИ № 40.163, 40.165, с акт за общинска 

собственост № 2003/23.08.2021г. 

2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 26 580 лв. 

(двадесет и шест хиляди петстотин и осемдесет лева). 

3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна  цена от 40 лв./кв.м. (четирдесет 

лева на квадратен метър),въз основа на приетата актуална пазарна оценка.         

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

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  12 

 

Присъствували:   -  12 

 Гласували: 

“за”    -  11 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   1 

 

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –08.10.2021 г.; 

 

2.Интернет страницата – 11.10.2021 г.; 

 

       3. Инф. табло – община Куклен – 11.10.2021 г. 
 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 366 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 34 от 01.10.2021 г. 

 ОТНОСНО: Отчет за състоянието  на общинската собственост  и резултатите  от 

нейното управление за 2020 г. 

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Гюлен Гоганов – Заместник-Кмет на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 158/21.09.2021 год. Зам.-Кмета 

на община Куклен фактически основания, а именно: Представям на Вашето внимание Отчет 

за състоянието  на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 

г. Отчетът съдържа  информация за извършеното от отдел „ППОС, МП, ЕТТ, ОМПС и ГР” / 

в частта общинска собственост а именно: 

- Актуване и деактуване на общински имоти; 

- Отдаване под наем на общински имоти; 

- Разпоредителни действия с общински имоти.  

        В отчета са описани осъществените  през отчетния период  сделки  и постъпилите в 

Общината приходи. 

И на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.66а от ЗОС, 

 

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 Отчета за състоянието на общинската собственост 

и резултатите от нейното управление през 2020 г., съгласно приложението, неразделна част 

от настоящото Решение.  

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  12 

 

Присъствували:   -  12 

 Гласували: 

“за”    -  12 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   0 

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –08.10.2021 г.; 

 

2.Интернет страницата – 11.10.2021 г.; 

 

       3. Инф. табло – община Куклен – 11.10.2021 г. 

              

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 



 
 
 
 

 
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 

 
 

ОТЧЕТ 

за състоянието  на общинската собственост   

и резултатите от нейното управление 

за 2020 г. 

 

Съгласно чл.66а от Закона за  общинската собственост /ЗОС/, Кметът  на общината 

съставя и предоставя  на общинския съвет  отчети за състоянието  на общинската собственост  и 

резултатите от нейното управление. 

 

През 2020 г. собствеността на Община Куклен се управлява  и стопанисва  съобразно 

приложимата нормативна уредба. 

Дейността по управлението на общинската собственост е организирана в следните 

насоки: 

1. Актуване на имоти, общинска собственост:       

1.1.През 2020 г.  са съставени  49 акта за общинска собственост, от които: 

1.1.1. 3 акта за публична общинска собственост – за  имоти, определени със закон; 

1.1.2. 46 акта за частна общинска собственост – за други общински имоти;   

         В изпълнение разпоредбите на чл. 64, ал. 1 от Закона за общинската собственост  от 

актовите книги на Община Куклен  за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. са отписани 17 

  имота, частна общинска собственост, основанието за актуването  на които  е отпаднало, 

поради:  извършена продажба, делба и др. 

 

2. Предоставено безвъзмездно право на управление  върху имоти  общинска 

собственост: 

През 2020 година няма сключени  договори за предоставяне на имоти за безвъзмездно  

управление на юридически лица и звена на бюджетна издръжка.  

 

3. Учредяване на безвъзмездно право на ползване  на имоти  общинска собственост: 

През 2020 година продължава действието на 2 договора за учредяване  на безвъзмездно  

право на ползване на недвижими имоти, общинска собственост, както и 1 договор за учредяване 

на право на ползване на горска територия за пчелин. 

4. Отдаване под наем или аренда  на имоти,  публична и частна общинска 

собственост: 

4.1. Отдаване под наем  на имоти или части от имоти – публична или частна 

общинска собственост. 

През 2020г. няма сключени договори за отдаване под наем на имоти или части от имоти 

– публична или частна общинска собсвеност.  

4.2. Отдаване под аренда  на имоти,  частна или публична общинска собственост. 

През 2020 година няма сключени договори  за отдаване под аренда  имоти – публична 

или частна общинска собственост. 

            4.3. През 2020 година продължават действието си 48 договора за наем и аренда, от 

които 24 договора за наем и аренда на земеделски земи, 23 договорa за предоставяне под наем 

на помещения и 1 договор за предоставяне на площ за поставяне на кафе-машина. 

    4.4. През 2020 г. е приключило действието на 31 договора, от които: 27 договора за 

наем на земеделски земи, 1 договор за отдаване под наем на помещения за здравни нужди, 1 

http://www.kuklen.org/


договор за наем на помещениe и 2 договора за наем на площ от 1 кв. м. за разполагане на 

машина за кафе и топли напитки.  

 

5. Отдадени общински  имоти  без търг или конкурс на  синдикални организации, за 

здравни, културни и образователни нужди. 

През 2020 г. няма сключени договори за отдаване на общински имоти без търг или 

конкурс на синдикални организации за здравни, културни и образователни нужди.  

 

 6. През отчетния период няма сключени договори за отдаване под наем на 

жилищни имоти. 

 

             За 2020 година са планирани  приходи от  отдаване под наем и концесии на помещения 

и земеделски земи - общинска собственост  в размер на 54 400 лв. (по начален план), уточнен 

годишен план към 31.12.2020 г. – 54 432 лв. 

              Постъпилите приходи  от наем и концесии са в размер на 36 121 лв., разпределени 

както следва: 

- Приходи  от наем  на имущество   -  31 644 лв. 

- Приходи от наем  и аренда  на земя /земеделска земя/ - 3 414 лв.  

- Приходи от концесионна такса – 1 063 лв. 

             Несъбраните  вземания  от наем на имущество, земеделски земи  и режийни разноски 

към 31.12.2020г. са в размер на 1 220.00 лв.  

            Предприети са  съответните законови мерки  за събиране на  неразплатените наемни 

задължения, като са изпратени писма до всички задължени лица. 

             

        7. Придобиване и разпореждане  с имоти, частна общинска собственост:  

             През изминалата година  след Решения на Общински съвет Куклен  и проведени тръжни 

процедури  са сключени 16 договора, от които 14 – за продажба на недвижими имоти частна 

общинска собственост. Сключени са 2 предварителни договора по чл. 15 от ЗУТ.  

               

            7.1. През разглеждания отчетен период:  

      7.1.1  не са  сключени договори  за разпоредителни сделки с жилищни имоти. 

        7.1.2  не са сключени договори  за предоставяне на концесия от Община Куклен. 

        7.1.3  не са извършени приватизационни сделки. 

      7.1.4  не са проведени процедури  за апортиране на имоти и вещи,  общинска собственост , 

в капитала на  търговските дружества в община Куклен. 

        7.1.5 не са сключени договори за придобиване, управление и  разпореждане с вещи 

общинска собственост. 

 

              8. Прекратяване на съсобственост: 

              През 2020 година са издадени 3 бр. заповеди за продажба на придаваеми части от имоти 

по  § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

 

9. Право на преминаване през имот общинска собственост: 

          През 2020 година са изготвени 2 заповеди за  учредено право на преминаване през 

общински имоти.  

 

10.Замяна на поземлени имоти: 

        През 2020 г.  община Куклен  няма сключени договори за замяна на поземлени имоти. 

            

      От планираните през 2020 година  приходи от земеделска земя, УПИ в регулация и земи по 

§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, общинска собственост в размер 1 718 885.87 лв. по бюджет, по уточнен 

годишен план към 31.12.2020 г. - 1 804 882 лв., в приходните сметки на Общината са 

постъпили 437 521 лв. 



  

 

       Планираните разходи  за разпореждане са в размер на 4 200 лв., от тях са реализирани общо 

2 650 лв. -  разходи за тръжни процедури в размер на 300.00 лв. и разходи за изготвяне на 

пазарни  оценки  от лицензиран оценител в размер на 2 350.00 лв. Във връзка с реализация на 

обект с първостепенно общинско значение: „Довеждащи пътища (локали)”, осигуряващи 

достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращо се трасе на път ІІ-86 в участъка 

„Пловдив-Асеновград”, е извършена отчуждителна процедура от община Куклен и са изплатени 

обезщетения на правоимащите лица в размер на 215 156 лв. Сумата е осигурена от АПИ – 

София. 

 

      

  
      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 367 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 34 от 01.10.2021 г. 

 ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учуениците в община Куклен 

 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Гюлен Гоганов – Заместник-Кмет на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 159/21.09.2021 год. Зам.-Кмета 

на община Куклен фактически основания, а именно: В процес на изготвяне е Областна 

стартегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Пловдив. 

Съгласно чл. 196, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/, 

областният управител организира разработването на Областната стратегия въз основа на 

Анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта. 

 На основание чл. 196, ал. 3 от ЗПУО, анализът се разработва от съответната община 

и се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

 Предлагам на вашето внаминие проект на Анализ на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Куклен приложен към настоящата 

докладна записка. 

И на основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 196, 

ал. 3 от ЗПУО, 

 

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 анализ на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Куклен приложена към настоящото 

решение. 

 2. Възлага на Кмета на община Куклен или на упълномощено от него лице, да 

представи Анализа по т. 1 от решението в Областна администрация Пловдив, за да послужи 

за разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците. 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  12 

 

Присъствували:   -  12 

 Гласували: 

“за”    -  12 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   0 

 

 

 



 

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –08.10.2021 г.; 

 

2.Интернет страницата – 11.10.2021 г.; 

 

       3. Инф. табло – община Куклен – 11.10.2021 г. 
 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 
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Утвърден от Общински съвет Куклен с Решение № 367/01.10.2021 г., на основание 

чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

 

          

 

 

 

 

                       А  Н  А  Л  И  З 

 
 

на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община КУКЛЕН 

 

 

   /по чл.196,ал.1  на Закона за предучилищното и училищното  образование/  
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Съдържание 

 

 

1.Въведение  

2.Състояние и предизвикателства 

2.1 Брой население по данни на НСИ за 2019г.-2020г  

2.2. Брой раждания  по данни на НСИ за 2019г.-2020г. 

3. Детски градини и детски ясли  

4. Училища  

5. Анализ на интересите и потребностите на деца и ученици 

5.1 Изведени проблеми на училищно и общинско ниво, свързани с кадровата 

обезпеченост 

6. ЦСРИ 

7. Ученици с дарби  

8. Деца и ученици в риск 

8.1 Справка от отдел “Закрила на детето“  към ДСП-Пловдив за деца в риск 

9. Деца със специални образователни потребности   / СОП/ 

10. Организация на здравното обслужване за децата и учениците 

10.1  Здравен статус на деца и учиници: 

11.Обща подкрепа за личностно развитие 

12. Допълнителна подкрепа за личностно развитие  

13.Външни фактори: семейна среда, Настоятелство,институции, неправителствени 

организации 

14.SWOT – анализ 

14.1 Силни страни 

14.2 Слаби страни 

14.3 Възможности 

14.4 Заплахи 

15. Изводи 

16. Заключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.Въведение 

 

Законът за предучилищното и училищното образование   внася ново качество в 

нашето образование, като регламентира приобщаващото образование като неизменна 

част от правото на образование и въвежда осигуряването на условия за предоставяне на 

подкрепа за личностно развитие на децата - обща и допълнителна. 

Подкрепата на личностното развитие в системата на предучилищното и училищното 

образование, осъществявана от образователните институции / детски градини, училища, 

центрове за подкрепа на личностното развитие, специализираните обслужващи звена,/ 

се основава на самостоятелно разработени и прилагани политики.  

Съгласно чл.176 на ЗПУО подкрепата за личностно развитие се предоставя на 

всяко дете и ученик, като се осигурява подходяща физическа, психологическа и 

социална среда за развиване на способностите и уменията им и е в съответствие с 

индивидуалните им образователни потребности. 

      Настоящият Анализ е във връзка с изпълнение на изискванията на Закона за 

предучилищното и училищното образование,Законът за социалното подпомагане, 

Законът за закрила на детето, Етичен кодекс във всяко училище и детска градина, 

Стратегия за развитие на  детските градини и училища и др. 

      За изготвяне на Анализа са използвани  данни и информации от директори на 

училища, детски градини, ЦСРИ и други специалисти, имащи отношение към подкрепа 

личностното развитие на деца и ученици. 

 

2.Състояние и предизвикателства 

       

Демографската характеристика на община Куклен следва тенденциите на 

намаляване броя на населението, характерни както за областта, така и за страната в 

резултат на намаляване броя на родените деца и интензивната емиграция на младите  

хора в активна възраст.  

Образованието е един от основните приоритети на община Куклен. 

Изпълнявайки своите правомощия и отговорности, общината координира изпълнението 

на приема на ученици в общообразователните, профилираните и професионалните 

паралелки, обхвата на децата и учениците, подлежащи на задължително образование,  

поддържането и обновяването на материално-техническата база,  съдейства за развитие 

на способностите и интересите на децата. Създадена е добра организация за стартиране 

на настоящата учебна година: текущи ремонтни работи в повечето сгради, 

хигиенизиране, осигуряване на познавателни книжки, учебници, помагала, учебна 

документация, целодневна организация на учебния ден, осигурен транспорт на 

пътуващите ученици, медицински грижи и т.н. 

 

2.1 Брой население по данни на НСИ за 2019г.-2020г. 

 
Брой на население 

Община Куклен 

31.12.2019г. 

Общо  Мъже Жени  

 6399 3124 3275 

Брой на население 

Община Куклен 

31.12.2020г. 

   

 6869 3367 3502 
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2.2 Брой раждания  по данни на НСИ за 2019г.-2020г. 

 
Брой на раждания в  

Община Куклен 

31.12.2019г. 

Общо  Момчета Момичета  

 60 28 32 

Брой на раждания в  

Община Куклен 

31.12.2020г. 

   

 68 33 35 

 

3. Детски градини и детски ясли : 

 

На територията на общината функционират една детска градина с детска ясла на 

целодневна форма на обучение с брой деца както следва: 

 

ДГ – брой деца 2019/20 2020/21г. 

ДГ-Приятели гр. 

Куклен 

183 193 

Всичко: 183 193 

 

 Педагогически и помощен персонал в детската градина 

 

Детска  

градина 

Педагози 

2019/2020г. 

Помощен 

персонал 

2019/2020г. 

Педагози 

2020/2021г. 

Помощен  

персонал 

2020/2021г. 

ДГ-Приятели 

гр. Куклен 

 14 16 14 16 

   Всичко: 14 16 14 16 

 

           Сградите на Детската градина и Детската ясла в гр. Куклен, отговарят на 

изискванията като такива. Единственият проблем е липсата на изграден физкултурен 

салон. Физическите упражнения и игри се провеждат на открито. Персоналът към 

момнета покрива нуждите на обучение на децата в детската градина и детската ясла. 

 

4. Училища: 

 

  В община Куклен има 1 средно училище и 1 професионална гимназия, които се 

намират в гр. Куклен. Те задоволяват нуждите на децата в град Куклен, като в 

професионалната гимназия има и ученици от други населени места. В останалите 

населени места в община Куклен няма достатъчно деца и ученици за поддържане или 

изграждане на учлища или детски градини. 

 

Училища, 

Населено място 

2019/2020г. 

Брой деца и 

ученици  

2020/2021г. 

Брой деца и 

ученици 

СУ-Отец Паисий, 

гр. Куклен 

355 ученици и 

20 деца в 

предучилищна 

група 

358ученици и 

27 деца в 

предучилищна 

група 
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ПГ по СС, гр. 

Куклен 

161 ученици 146 ученици 

                             

Всичко: 

 

536  

 

531 

 

Педагогически и помощен персонал в СУ“Отец Паисий“ и ПГ по СС, ГР. Куклен  

 

Училища, 

Населено място 

Педагози 

2019/2020г. 

Помощен 

персонал 

2019/2020г. 

Педагози 

2020/2021г. 

Помощен  

персонал 

2020/2021г. 

СУ“Отец 

Паисий“, гр. 

Куклен 

 36 10,5 36 10,5 

ПГ по СС, гр. 

Куклен 

10,5 7 10,5 7 

   Всичко: 46.5 17,5 46,5 17,5 

 

Брой паралеки 2019г./2020 учебна година  

 

СУ“Отец 

Паисий“, 

гр. 

Куклен 

ПГ I 

 

клас 

II 

 

клас 

III 

 

клас 

IV 

 

клас 

V 

 

клас 

VI 

 

клас 

VII 

 

клас 

VIII 

 

клас 

Брой 

паралелки 

1 2 2 3 2 2 3 2 0 

Брой 

ученици 

20 41 49 48 65 41 56 55 0 

 

2020г./2021 учебна година 

  

СУ“Отец 

Паисий“, 

гр. 

Куклен 

ПГ I 

 

клас 

II 

 

клас 

III 

 

клас 

IV 

 

клас 

V 

 

клас 

VI 

 

клас 

VII 

 

клас 

VIII 

 

клас 

Брой 

паралелки 

1 2 2 3 2 2 3 2 1 

Брой 

ученици 

27 37 42 49 46 63 41 57 23 

 

               От изложените данни се вижда динамика в броя на учениците в различните 

паралелки. Причините за тази динамика са различни-трайно намаляване броя на 

родените деца,миграция,предимно на млади хора в активна възраст,изтичане на 

ученици в други училища в страната и т.н. 

През учебната 2019/2020г и 2020/2021г. обект на направения анализ на потребностите в 

системата на предучилищното и училищното образование в Община Куклен 

функциониращи са 1 детска градина включително детска ясла, 1  средно училище и 1  

професионална гимназия.  

Педагогическият персонал   през учебната 2019/2020г. в училищата е 46,5, а 

непедагогическия персонал е 17,5.       Такива са и данните за следващата учебна година 
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2020/2021г. Броят на учителите и помощния персонал задоволява нуждите от обучение 

на учениците .    

В Професионалната гимназия по Селско стопанство в гр. Куклен  и в СУ“Отец 

Паисий“ гр. Куклен освен в дневна форма на обучение съществува и самостоятелна 

форма на обучение на учениците. 

 

ПГ по СС Самостоятелна 

форма 

СУ“Отец Паисий“ Самоатоятелна 

форма 

2019/2020 г. 44 2019/2020 г 10 

2020/2021 г. 32 2020/2021 г. 6 

 

В отговор на необходимостта от предоставяне на подкрепа за личностно 

развитие в условията на подходяща физическа, психологическа и социална среда за 

развиване на способностите и уменията, в училищата са  предприети мерки  за 

намаляване на отсъствията на учениците с цел обхват и задържане на децата в училище 

чрез мотивация и създаване на положителна нагласа към учебния процес, за превенция 

за ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. 

В детската градина се прилагат мерки, като: поддържане на качество на 

възпитателно-образователния процес, добра кадрова обезпеченост като условие за 

доверието на родителите, привличане на родителите като партньор в организиране на 

дейностите и в осъвременяването на дидактичната и игрова база, съдействие в 

осигуряването на подкрепата за личностно развитие. 

В училищата ежедневно се контролира присъствието на учениците в час, като 

отсъствията се регистрират в дневник. 

Сред важните фактори за привличане и задържане на децата в училище е 

работата в екип. От учителите, в сътрудничество с педагогическия съветник, психолог 

се очаква да консултират, съветват и съдействат за получаване на необходимата 

психологическа подкрепа и психо-социална рехабилитация. 

Ясно изразена от училищните ръководства е необходимостта от системна работа 

с родителите на техните възпитаници, с оглед приобщаването им към училищния 

живот. В този смисъл, сред родители и общественост се разясняват взаимните ползи от 

образователната интеграция на децата от етническите малцинства, от интегрираното 

обучение на децата и учениците със специални образователни потребности, на ученици 

с физически и ментални увреждания. С родителите се работи по посока на по-голяма 

заинтересованост към образователно-възпитателния процес и преодоляване на 

негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси. 

В училищата в  град Куклен се провеждат тематични инициативи по различни 

модули: обсъждания по въпросите за интеграцията на ниво училищно настоятелство;  

консултации по различни учебни предмети и допълнителни занимания с деца, чийто 

майчин език не е български; беседи и разговори с учениците с намалена успеваемост и 

допускащи неизвинени отсъствия, работа по проекти и др. 

Училищните ръководства ежеседмично обсъждат на свои заседания възникнали 

проблеми, като привличат за съдействие училищния психолог или педагогическия 

съветник и здравен  медиатор. Данните за учениците в риск от отпадане се събират в 

ИСРМ. 
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На ниво училище стратегията за привличане и задържане на децата и учениците 

неизменно включва и: целодневна организация на обучението в I-V клас; осигуряване 

на безплатна закуска за учениците от І-ІV клас /плод и млечни изделия/; провеждане на 

класни и училищни тържества и приобщаване на учениците към училищната общност. 

 

Дейности от страна на община Куклен: 

Предвид сложността на явлението „отпадащи ученици от училище“ и 

комплексното действие на причините – икономически /ниски доходи, нисък жизнен 

стандарт, лоши битови условия, безработица/; свързани със семейната среда 

/отглеждане на деца в непълни семейства, ниско образователно равнище на родителите/; 

образователни /ниска степен на училищна готовност, трудно усвояване на учебния 

материал, нередовно посещаване на училище/ Община Куклен,  работи в тясно 

сътрудничество с отделните институции, в това число и в рамките на Механизма за 

съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. За целта 

представители на Общината участват в сформираните от началника на РУО Пловдив 

екипи за обхват и реализират дейности по обхващане в образователната система на 

идентифицирани деца и ученици в задължителна училищна възраст, необхванати в 

образователната система; по идентифициране на ученици в задължителна училищна 

възраст, отпаднали от училище, както и на деца и ученици в риск от отпадане. 

Едновременно с това общинска администрация поддържа Информационната система за 

реализация на механизма (ИСРМ), като извършва необходимите действия по проверка и 

актуализиране на адресните регистрации на незаписаните и отпадналите деца и ученици 

от образователните институции; актуализира районите за обхват; извършва обработка 

на данните за учениците в риск, подадени от директорите на образователните 

институции и всички необходими действия по налагане на санкции предвидени за 

изпълнение в чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Извод:  

В училищата в Община  Куклен са създадени условия за удовлетворяване интересите, 

желанията и потребностите за личностно израстване и реализация на децата и 

учениците в свободното от учене време. Съществуват условия за изява и участия в 

конкурси, конференции, олимпиади, спектакли, състезания, празнични програми, 

изложби, открити занимания и др. С успех се реализират извънкласни форми, като 

вокални и танцови групи, арт работилници и др., за които има много добра материална 

база.  

Към община Куклен  работи и: 

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, която осъществява и координира социално-педагогическата дейност на 

територията на Общината по отношение на малолетните и непълнолетните лица и 

инициира и реализира програми за противодействие на противообществените прояви. 
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5. Анализ на интересите и потребностите на деца и ученици 

Като  реализиране на форми за развитие на интересите и потребностите на децата и 

учениците от общинските училища могат да бъдат посочени следните: 

 работата по проекти; 

 осигуряване на възможности за индивидуална изява на децата чрез организиране 

на различни конкурси и училищни инициативи; 

 участие в общински, областни и национални състезания и олимпиади; 

 осигуряване на подходящи условия за творчески и спортни занимания в 

свободното от учебни занимания време и през ваканционните дни, като заниманията 

са насочени към следните групи ученици: деца и ученици с дарби за подпомагане на 

тяхното развитие и постигане на високи резултати на олимпиади, конкурси и 

състезания; деца и ученици с проблемно поведение /в това число и с наложени 

санкции/ за преодоляване на проблемното поведение на детето или ученика и за 

справяне със затрудненията му с приобщаването в образователната и училищната 

среда; деца и ученици в риск за стимулиране тяхното обучение и личностното им 

развитие; деца и ученици със специални образователни потребности за социална 

адаптация и за тяхното обучение и личностното им развитие; 

 повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни 

области; 

 развитие на уменията за учене, творческите и спортните способности на 

учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната 

училищна подготовка; 

 преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат 

затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване 

на мотивацията им за учене. 

Всички сгради, в които се помещават училищата са построени с това предназначение. 

Полагат се необходимите усилия и грижи, както от училищните ръководства, така и от 

общинското ръководство архитектурната среда във всяка сграда да е съобразена с 

изискванията за нормален учебен процес.  

         

5.1 Изведени проблеми на училищно и общинско ниво, свързани с кадровата 

обезпеченост: 

 липса на учители по предмети за по-дълго заместване; 

 все по-малко квалифицирани млади хора, насочващи се към учителската 

професия; 

 недостатъчни средства, предвидени за квалификационна дейност – тяхното 

ограничаване води до сформиране на големи групи за обучение с преобладаващ 

теоретичен характер, с което се намалява ефективността; 

 недостатъчно държавно финансиране на дейностите за развитие на интересите, 

способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, 

изкуствата и спорта, педагогическа и псохологическа подкрепа, ресурсно 
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подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности и т. н. в 

ново-сформиращите се центрове за подкрепа за личностно развитие. 

 липса на необходимите специалисти на пазара на труда 

 

6.  ЦСРИ 

 

На територията на   община Куклен   съществува      Център за социална 

рехабилитация и интреграция /ЦСРИ/. 

 Център за социална рехабилитация и интреграция ЦСРИ, гр. Куклен предага следните 

услуги – логопед, психолог, рехабилитатор и социален работник. Децата, които 

посещават ЦСРИ, се включват в занимания на арт тепария, участие в организиране на 

тържества и събития с участие на деца 

 

 

 

Период Брой 

обслужени 

деца и лица 

Справка за персонала в ЦСРИ 

2019г. 17 Логопед – 1 брой 

Психолог/социален работник – 1 брой 

Рехабилитатор – 1 брой  

Хигиенист – 1 брой  

2020 г. 16 Логопед – 1 брой 

Психолог/социален работник – 1 брой 

Рехабилитатор – 1 брой  

Хигиенист – 1 брой 

2021 г. 19 Логопед – 1 брой 

Психолог/социален работник – 1 брой 

Рехабилитатор – 1 брой  

Хигиенист – 1 брой 

 

Благодарение на работата на служителите в ЦСРИ се предостяват достъпни 

услуги на деца нуждаещи се от тях . Работи  се с тях ежедневно и се полагат постоянни 

грижи за всички. 

 

 

7. Ученици с дарби  

 

№ Училище и Детска 

градина 

Населено 

място 

Ученици с дарби 

2019/2020г 

Ученици с дарби 

2020/2021г. 

 

1. СУ“Отец Паисий“  Куклен 0 0 

2. ПГ по СС Куклен  0 0 

3. Детска 

градина“ПриятелИ

“ 

Куклен 0 0 
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8. Деца и ученици в риск 

 

№ Училище и 

Детска 

градина 

Населено място Ученици  

в риск-2019/2020г. 

Ученици  

в риск-2020/2021г. 

1. СУ“Отец 

Паисий“ 

Гр.Куклен 19 16 

2. ПГ по СС Гр.Куклен 26 21 

3. ДГ“Приятели“ Гр.Куклен 0 0 

  Всичко: 45 37 

 

              Главната причина за отпадането  е заминаване на семействата в чужбина, т. н. 

„женитба“, която е част от етно-културните традиции на ромите, липса на мотивация у 

децата да посещават училище, занижен родителски контрол, неприемане на 

образованието като ценност, бедност и недостиг на финансови средства на семействата. 

Идентифицирането на учениците, нередовно посещаващи училище, се усложнява от 

практиката учителите да прикриват отсъствията им, за да се запази броят на учениците, 

тъй като от него зависят средствата за издръжка на съответното учебно заведение. 

 

Основни идентифицирани нужди са: 

-включване на учениците в групи за допълнителна подготовка; 

-създаване на подходящи условия за ангажиране свободното време на учениците; 

-увеличаване на привлекателността на училището чрез разширяване на извънкласните 

занимания, според интересите на учениците; 

-работа със семейството за развиване на мотивация за образование. 

 

8.1 Справка от отдел “Закрила на детето“  към ДСП-Родопи за деца в риск 

 

2019г. 2020г. 2021 

Общ брой 

постъпили сигнали 

за деца в риск- 18 

Общ брой постъпили 

сигнали за деца в 

риск-10 

 

Общ брой 

постъпили сигнали 

за деца в риск-11 

 

 

Извод: От справката се вижда тенденция за намаляване на броя на потъпили 

сигнали за деца в риск, като това е резултат от добрата работа и комуникация между 

общината, детската градина, училищата и  НПО предоствящи социални услуги.  

 

9. Деца със специални образователни потребности   / СОП/ 

 

Предучилищно образование 

 

Детска Градина Деца със СОП 

през 

2019/2020г. 

Деца със СОП 

през 

2020/2021г. 

Детска  

Градина “Приятели“, гр. 

Куклен 

0 0 

ВСИЧКО: 0 0 
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          В Детската  градина и детската ясла в гр. Куклен за последните две учебни години 

няма деца със СОП.  

 

В училищата: 

 

У- 

ще 

Населено място Ученици със 

СОП 

2019/2020г. 

Ученици със 

СОП 

2020/2021г. 

СУ“Отец 

Паисий“ 

Куклен  1 3 

ПГ по СС Куклен 0 0 

 Всичко 1 3 

                            

        През учебната 2019/2020г. в СУ“Отец Паисий“, гр. Куклен има 1 дете, което се 

обучава в ЦСОП записано е  във втори клас на индивидуална форма на обучение. 

През учебната 2020/2021г. в СУ“Отец Паисий“, гр. Куклен има 3 деца, едното от 

които се обучава в ЦСОП,  а другите двама ученици са на дневна форма по 

индивидиуален учебен план по всички учебни предмети в 8 клас. 

 

10. Организация на здравното обслужване за децата и учениците 

 

За здравето на децата и учениците се грижат един медицински специалист в 

зравен кабинет в СУ“Отец Паисий“ гр. Куклен,  2-ма медицински специалисти в 

ДГ“Приятели“ в здравен кабинет и 4-ма медицински специалисти в двете групи на 

детските ясли.  

 

10.1  Здравен статус на деца и ученици: 

 

2019/2020г. 
Дан
ни 

по 

видо
ве 

увре

ждан
ия 

Умс
твен

а 

изис
тана

лост  

ЛУИ
, 

УУИ

, 
ТУИ 

Обу
чите

лни 

труд
ност

и 

Физ
иче

ски 

увр
ежд

ани

я, 
ДЦ

П 

Син
дро

м 

на 
Дау

н с  

Хид
роце

фали

я 

Сом
атич

но 

забо
лява

не 

Сенз
орни 

увре

ждан
ия 

Пси
хиат

рич

ни 
разс

тойс

тва 
в 

детс

тво 

Гене
рали

зира

но 
разс

тойс

тво 

Хие
ркин

етич

ни 
разс

трой

ства 

Нару
шен

ие 

на 
акти

внос

тта 

епил
епси

я 

Общ
о  

Детс

ка 

град

ина“

При

ятел

и“ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СУ“

Оте

ц 

паис

ий“ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПГ 

По 

СС 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

общ

о 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2020/2021г. 
Дан
ни 

по 

видо
ве 

увре

ждан
ия 

Умс
твен

а 

изис
тана

лост  

ЛУИ
, 

УУИ

, 
ТУИ 

Обу
чите

лни 

труд
ност

и 

Физ
иче

ски 

увр
ежд

ани

я, 
ДЦ

П 

Син
дро

м 

на 
Дау

н с  

Хид
роце

фали

я 

Сом
атич

но 

забо
лява

не 

Сенз
орни 

увре

ждан
ия 

Пси
хиат

рич

ни 
разс

тойс

тва 
в 

детс

тво 

Гене
рали

зира

но 
разс

тойс

тво 

Хие
ркин

етич

ни 
разс

трой

ства 

Нару
шен

ие 

на 
акти

внос

тта 

епил
епси

я 

Общ
о  

Детс

ка 

град

ина“

При

ятел

и“ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СУ“

Оте

ц 

паис

ий“ 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

ПГ 

По 

СС 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

общ

о 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

 

Анализът на здравния статус на деца и ученици в учебните години 2019/2020г. и 

2020/2021г. показва, че същите имат добър здравен статус. За посочените деца с 

увреждане се провежда в дневна форма на обучение с всеки от тях. 

  

11.Обща подкрепа за личностно развитие 

 

Изхождайки от философията на приобщаващото образование, че всяко дете, във 

всеки един момент от своя живот, може да има нужда от подкрепа, Законът за 

предучилищното и училищното образование прави разграничение на видовете подкрепа 

за личностно развитие на обща и допълнителна. 

Съгласно чл. 176 от Закона за предучилищното и училищно образование подкрепата 

за личностно развитие се осигурява на всички деца и ученици в съответствие с 

индивидуалните им потребности и цели да осигури за децата и учениците подходяща 

физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията 

им! 

   

1. Екипна работа между всички  учители в училището-обмен на информация и на 

добри практики; 

2. Допълнително обучение по учебни предмети при условията на ЗПУО; 

3. Допълнителни модули за деца, които не владеят български език; 

4. Допълнителни консултации по учебни предмети , които се провеждат извън 

редовни учебни часове; 

5. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителни затруднения; 

6. Кариерно ориентиране на учениците; в ЧК;срещи с представители на различни 

професии и успели в Професията; среща с представители на предприятия и 

училища, както и посещения на такива,с цел продължаване на образованието и 

избор на професия; 

7. Занимания по интереси;по различни училищни проекти ;  
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8. Библиотечно-информационно обслужване; училищна библиотека/където 

има/,която обслужва всички ученици и учители,а също така ползване на 

читалищните библиотеки по населени места/където има такива/; 

9. Грижа за здравето на учениците от всички учители и помощен персонал, въз 

основа на информация от родителя,настойника или лицето,което полага грижи за 

детето,за здравословното му състояние и за проведени медицински изследвания 

и консултации чрез взаимодействие с медицинския специалист в здравния 

кабинет в училището; 

10. Поощряване с морални и материални награди на ученици за  участия в изяви; 

11. Дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение-

училищата ни имат създадени комисии за противообществени прояви и утвърден 

механизъм за превенция на насилието за преодоляване на проблемното 

поведение; 

Общата подкрепа за личностно развитие се основава на анализа на информацията 

и наблюдението на обучението и развитието на всяко дете и ученик: знания, умения, 

отношения; силни страни и индивидуални нагласи по отношение на ученето; наличие 

на възможни рискови фактори; данни от диагностиката за училищна готовност; входно 

ниво по учебните предмети, ученическо портфолио и други. Това ще даде възможност 

да се достигне до всяко дете и ученик и да бъде подкрепено в ученето, участието и 

разгръщането на неговия потенциал. 

Дейности от общата подкрепа за личностно развитие по чл. 178, ал. 1 на ЗПУО, с 

които  училищата не могат самостоятелно да се справят и изискват общинско 

координиране са: 

 кариерно ориентиране на учениците- дейности за информиране, диагностика, 

консултиране, посредничество и проследяване, с оглед подпомагане на 

учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или 

професия и осъществяване на връзка между училището и пазара на труда (чл. 

180, ЗПУО); 

 грижа за здравето- осигурява се чрез гарантиране на достъп на децата и 

учениците до медицинско обслужване и програми за здравно образование и за 

здравословен начин на живот(чл. 183, ЗПУО); ; 

 поощряване с морални и материални награди- Децата и учениците се поощряват 

с морални и с материални награди за високи постижения в образователната 

дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на 

училищната общност при условия и по ред, определени с държавния 

образователен стандарт за приобщаващото образование; наградите могат да 

бъдат учредявани от Министъра на образованието и науката, от Началника на 

РУО, от Директора на съответната институция от ОБС-Куклен. 

 дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение- 

детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие са 

длъжни да осъществяват дейности по превенция на тормоза и насилието, както и 

дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са 

израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в 

образователния процес (чл. 185, ЗПУО);  

 ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения- 

при работата с учениците институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование основават дейността си на принципа на превенцията на 

обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях. Тези мерки се 

прилагат към всички ученици в обща класна стая по ред, определен в държавния 

образователен стандарт за приобщаващото образование(чл. 174,чл.5, ЗПУО) . 



14 

 

 

 

12. Допълнителна подкрепа за личностно развитие  

 

В чл. 187, ал.1 от ЗПУО се определят същността и съдържанието на допълнителната 

подкрепа за личностно развитие, а именно: 

- работа с дете и ученик по конкретен случай; 

- психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилтация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания; 

- осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща 

среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически 

материали, методики и специалисти; 

-  предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със 

сензорни увреждания; 

- ресурсно подпомагане. 

Съгласно чл.82 от Наредбата за приобщаващото образование, в сила от 27.10.2017 г., 

институциите в системата  на предучилищното и училищното образование, които 

осигуряват краткосрочна и дългосрочна допълнителна подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците са детските градини, училищата, центрове за подкрепа за 

личностно развитие и специализирани обслужващи звена.Допълнителната подкрепа за 

личностно развитие според вида си е краткосрочна или дългосрочна, като краткосрочна  

е подкрепата, която въз основа на оценката на индивидуалните потребности на детето  

или  ученика се предоставя за определено време в процеса на предучилищното и 

училищното образование, а дългосрочна е подкрепата, която въз основа на оценката на 

индивидуалните потребности на детето или ученика обхваща повече от един етап от 

степента на образование, повече от една степен на образование или е за целия период на 

обучение на детето или ученика в детската градина или училището / чл.82,ал.2,3 и 4 от 

НПО/. 

     Допълнителна подкрепа за личностно развитие се осигурява на деца и ученици със 

специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и с изявени 

дарби. 

 

13.Външни фактори: семейна среда, Настоятелство,институции, неправителствени 

организации 

 

Един от външните фактори, влияещи на допълнителната подкрепа за личностно 

развитие е семейната среда.Особено това влияе в онези училища, в които учат деца от 

етнически малцинства / предимно роми/. Всеизвестно е, че голяма част от тях не водят 

уседнал начин на живот и образованието не е приоритет в ценностната им система. Това 

съществено затруднява работата на педагогическата колегия.Родителите не съдействат 

на училището, децата не са мотивирани за училищен труд и са ангажирани с 

несвойствени за възрастта си дейности – поддържане на домакинството, отглеждане на  

по-малки братя и сестри, работа.През последните години се наблюдава тревожна 

тенденция- родителите не изпълняват /поне не пълноценно/ възпитателната си 

функция.Често в лицето на родителите не се откриват  партньори, каквито би следвало 

да са. Голяма част  от децата живеят в непълноценни семейства, родителите им работят 

в чужбина или в други населени места из страната и децата се отглеждат и възпитават 

от близки и роднини.Този факт има последствия при възпитанието на децата, при 

мотивацията им за учене. 
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Работата с родителите се изразява в: 

-посещаване на училищни и извънучилищни  мероприятия; 

-присъствие на заседанията на Обществения съвет, на родителски срещи; 

-привличане на семейството като съюзник и активен партньор на училището и     

 приобщаване на родителите към училищния живот; 

-ангажиране на родителите с проблеми свързани със социалната среда и личностното   

 развитие на учениците; 

-съвместно с родителите да се предприемат мерки за подобряване на работната среда и  

 дисциплината в училище и намаляване на безпричинните отсъствия; 

-в индивидуалната работа с родителите и учениците се акцентира върху правата и 

задълженията на учениците, правилното им възпитание, личният пример, който им 

дават за предотвратяване на евентуално отпадане от училище, а също и на рано 

сключени бракове. 

 

Настоятелството  осъществява  подкрепа и сътрудничество в училищния живот /там, 

където е изградено такова/.Оказва помощ и съдействие на училището, работата му е 

насочена към обсъждане  и разработване на становища и препоръки за подобряване 

работата с учениците и опазване живота и здравето им.Занимава се с развитие на 

дарителска дейност и осъществяване на взаимовръзка с фондации, творчески съюзи, 

участие на училищата в обществени проекти и др. 

 

Взаимодействие с институциите -   Училищата си партнират и работят с Община 

Куклен, РУО-Пловдив,Дирекция Социално подпомагане, Отдел“Закрила на детето“, 

Бюро по труда,Районно полицейско управление-Пловдив, Читалищата по населените 

места в община Куклен, Лични лекари,  Здравен медиатор и др. 

 

Неправителствени организации – почти във всяко селище на общината има 

Читалище, което е в помощ и подкрепа на училището и деца и ученици за тяхното 

личностно развитие. 

 

В Читалище „Пробуда 1923г.“- с. Яврово  има организирани кръжоци: “Лятна 

занималня“, от която се възползват  най-малките потребители деца и ученици. Същата 

включва дейности по ръчна изработка на знамена, рекламни дипляни и брошури, 

изработка на предмети от естествени материали, ръчна изработка на оцветени вази и 

буркани, провеждане на изложба от направените ръчно изделия, създаване на диплянка 

„Гозбите на Яврово“, приготвяне на ястия, характерни за района. 

 

В Читалище “Никола Вапцаров 1909г.“ гр. Куклен има танцова формация 

“Кукленче“, която изпълнява народни танци от всички етнографски области на 

България. Участниците са деца и ученици. 

 

В Община Куклен са регистрирани три спортни клуба – по футбол за деца и 

младежи,  по баскетбол – момчета и момичета и джудо . 

 

14.SWOT – анализ: 

 

14.1 Силни страни: 

 



16 

 

1.В учебно-възпитателните заведения на общината е създадена добра система за 

организация, съгласуваност, контрол и отчетност на учебно-възпитателния процес. 

2.Наличие на квалифициран и опитен екип от преподаватели и треньори за дейности по 

направления, за обучение на деца и ученици в свободното от училище време. 

3.Създадени са условия за удовлетворяване на интересите, желанията и потребностите 

за личностно израстване и реализация на децата и учениците в свободното от учене 

време. В училищата са създадени  условия за изява и участия в конкурси, конференции, 

олимпиади, спектакли, състезания, празнични програми, изложби и др. на всяко дете 

или ученик, участващо във формите на извънкласна дейност. 

4.Създават се условия за прилагане на практика на усвоените знания и формиране на 

личностни качества. 

5.Осигуряване на свободен избор и достъп до учебните групи, чрез заявления за 

участие, анкетно допитване и проучване на потребностите от практически занимания. 

6.Създаден е добър микроклимат на работа и взаимоотношения между педагози, деца, 

ученици, родители. 

7.Учениците имат награди и призови места от национални, регионални и общински 

конкурси. 

8.Директорите на училищата са второстепенни разпоредители с финансови средства. 

9.Редовно финансиране от държавата и общинско дофинансиране на дейности, 

гарантиращо минималната финансова стабилност на училища и детски градини. 

10.Наличие на Закон за предучилищното и училищното образование. 

 

14.2 Слаби страни: 

 

1.Нисък стандарт за 1 ученик, който в рамките на една бюджетна година не се 

актуализира в съответствие с реалната пазарна икономика на услугите, доставките, 

материалите и др. 

2.Слаб интерес от развитие и обучение на част от учениците и техните родители поради 

трудна реализация на пазара на труда. 

3.Демотивация за учене от ниското заплащане на висококвалифициран труд в региона. 

4.Нисък социален статус на учителите. 

5.Недостатъчно участие с проекти по оперативните програми. 

6.Недостигащи финансови средства за осигуряване на подходяща образователна среда, 

съгласно държавно образователните изисквания. 

7.Няма изграден физкултурен салон в сградата на детската градина.  

 

14.3 Възможности: 

 

1.Участие с проекти по оперативни програми 

2.Извършване на цялостна оптимизация на училищната мрежа в общината за 

гарантирано по-добро образование на учениците и постигане на финансова ефективност 

при разпределяне средствата за образование. 

3.Стимулиране на добрите изяви, даване на по-висока оценка на изявените и талантливи 

деца, популяризиране на дарованията им извън границите на общината. 

 

14.4 Заплахи: 

 

1.Предпочитания за мигриране в чужбина. 

2.Намалява броят на децата /ниска раждаемост/, поради липса на работа за младите хора       

и изселването им от общината. 



17 

 

3.Недобро отношение на обществото към образованието и училището като цяло. 

4.Ниска заинтересованост на родителите. 

 

15. ИЗВОДИ: 

 

1.След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование  

община Куклен е със следната образователна мрежа : 1 детска градина включително  

детска ясла,  1 средно училище и 1 професионална гимназия в гр. Куклен.  

2.Създадени са условия за сътрудничество и отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на образование, като е необходимо да се повиши ефективността от 

комуникацията между тях. 

3.Организирането и осигуряването на дейностите за подкрепа на личностното развитие 

на деца и ученици в община Куклен е динамичен процес, който подлежи на 

оптимизиране в съответствие с разпоредбите на ЗПУО, с променящите се потребности 

на образователната система и налага координираност между всички участници в 

образователния процес и органи на управление на централно и местно ниво, с цел 

осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията на всяко дете и ученик. 

4. Налице е потребност от реконструкция и обзавеждане на съществуваща сграда в УПИ 

II-училище, кв. 62 по регулационни план на гр. Куклен с цел осигуряване на 

необходимите условия за обхват на децата от предучилищна възраст, включително и 4-

ри годишните. 

5.  Необходимо е да се изгради физкултурен салон, който да обезпечи нуждите на 

децата от детската градина включително детската ясла от база за физически упражнения 

и игри. 

 

16. Заключение: 

 

  Включването на подкрепата за личностно развитие като нов компонент в закона 

за трансформация на образователната среда и за организиране на всички нейни 

елементи, води до обединяване на ресурсите, изграждане на позитивен психологически 

климат на приемане на различията, емоционално благополучие и успех на всеки. 

Подкрепата извежда на преден план динамичния аспект на обучителните отношения 

между ученика и учителя и отношенията между тях и родителите, специалистите и 

другия персонал, при който всеки един участва в процеса на разкриване и развитие на 

индивидуалния потенциал и приобщаване. Успехът на този процес минава през 

преместване центъра на приобщаващото образование в детската градина и в училище в 

общност от професионалисти, които имат и знанията и уменията как да бъдат полезни 

на децата, които работят в отношения на доверие, в екип, с участието на родителите и 

най-вече с участието на самите деца. Необходимостта от изграждане на подходяща и 

обезпечаваща инфраструктура в сградите на детската градина и училищата е от 

определящо значение за обучителния процес на деца и ученици, като това ще доведе до 

повишаване  качеството на образованието. 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 368 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 34 от 01.10.2021 г. 

 ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община 

Куклен. 

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Тефика Реджебова – Председател на ПК по 

здравеопазване, образование, култура, социална политика, младежта и спорта  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 160/21.09.2021 год. на 

Председателя на ПК фактически основания, а именно: Постъпили са молби от жители на 

общината за еднократно парично подпомагане предвид материалната им затрудненост и 

невъзможност да си осигурят минимални условия за живот.  

И на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5 от Правилника за отпускане 

на еднократни финансови помощи на жители на община Куклен, 

 

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 за отпускане на еднократни парични помощи, 

съгласно Правилника за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на община Куклен, 

на основание долупосочените разпоредби от същия както следва: 

1.1 Кирилка Желева Таскова от с. ГГълъбово, ул. „Цар Крум“ № 2 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 6 

1.2. Енгинджан Али Халим от гр. Куклен, ул. „Топола“ № 1а – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 6 
1.3 Седика Юсеин Расим от гр. Куклен, ул. „Божаница“  № 38 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 6 

1.4  Благовест Мирославов Ганчев от  с. Руен, ул. „Хр. Ботев“ № 53 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1 
1.5 Живка Методиева Костадинова от гр. Куклен, ул. „Славянска“ № 39 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1 

1.6 Елиф Байрам Агова от гр. Куклен, ул. „Родопи“ № 22 – 200 лв. съгласно чл. 5, т. 1 

1.7 Вера Ангелова Савова от гр. Куклен, ул. „Студенец“ № 39 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1 

1.8 Фериде Камбер Чакър-Юмерова от гр. Куклен, ул. „Плиска“ № 5 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1 

1.9 Тошо Атанасов Чернев от гр. Куклен, ул. „Бяла Черква“ № 30 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 6 

2. Средствата да се осигурят от § 42*14  „Обезщетения и помощи по решение на Общинския 

съвет”. 
3.Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Община Куклен изпълнението на решението. 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  12 

 

Присъствували:   -  12 

 Гласували: 

“за”    -  12 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   0 

 

 

 



РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –08.10.2021 г.; 

 

2.Интернет страницата – 11.10.2021 г.; 

 

       3. Инф. табло – община Куклен – 11.10.2021 г. 
 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 369 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 34 от 01.10.2021 г. 

 ОТНОСНО: Предложение за промяна на общата численост и структура на 

Общинска администрация Куклен 

 

  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 161/24.09.2021 год. на Кмета на 

община Куклен фактически основания, а именно: Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 

2 от ЗМСМА, в компетенциите на Общинския съвет е да одобри общата численост и 

структурата на общинската администрация в общината, по предложение на кмета на 

общината. 

Към настоящия момент действа структура и численост, одобрена с Решение №  557 

на Общински съвет Куклен, взето на Редовно заседание с Протокол № 50  от 26.01.2018 г., 

изменена с Решение № 11 на Общински съвет Куклен, взето на Редовно заседание с Протокол 

№ 3 от 29.11.2019 г.  

 В действащата структура са включени кметът на общината, двамата зам.-кмета на 

общината, както и кметските наместници на селата Руен, Гълъбово, Цар Калоян, Яврово и 

Добралък. 

        На пряко подчинение на Кмета са  длъжностите: секретар – 1 бр. и финансов 

контрольор – 1 бр. 

 Съобразно горепосочените решения общинската администрация е структурирана в 

две дирекции – Административно, правно, информационно обслужване, финансово-

счетоводни дейности и местни данъци и такси” (АПИО, ФСД и МДТ) и „Устройство на 

територията и строителство, програми, проекти, общинска собственост, междусекторни 

политики, екология, туризъм, транспорт, отбранително-мобилизационна подготовка, 

сигурност и гражданска регистрация” (УТС, ППОС, МП, ЕТТ,ОМПС и ГР), като към втората 

функционират два отдела: „Програми, проекти, общинска собственост, междусекторни 

политики, екология, туризъм, транспорт, отбранително-мобилизационна подготовка, 

сигурност и гражданска регистрация” (ППОС, МП, ЕТТ,ОМПС и ГР) и „Устройство на 

територията и строителство” (УТС).   

    Общата численост на персонала е 45.5 щатни бройки /без кмета, неговите 

заместници и кметските наместници – общо  8 бройки/. 

Дирекция „АПИО, ФСД и МДТ” се ръководи от директор. Числеността е 14.5 бройки, 

в т.ч. директор на дирекцията.  

 Дирекция „УТС, ППОС, МП, ЕТТ, ОМПС и ГР” се ръководи от директор. 

Числеността е 29 бройки, в т.ч. директор на дирекцията. Дирекцията е структурирана в два 

отдела, които се ръководят от началници на отдели. Числеността на служителите във всеки 

от отделите е 14 бройки, в т. ч. началниците на отдели.  

След извършен функционален анализ на действащата структура, с оглед 

оптимизиране на работата на администрацията и изпълнение на вменените от новоприетия 



Закон за социалните услуги  ангажименти на общината, предлагам на Вашето внимание 

следните промени, касаещи отдел „ППОС, МП, ЕТТ, ОМПС и ГР”:   

1. Трансформиране на отдел „ППОС, МП, ЕТТ, ОМПС и ГР” в два отдела:  

1.1. отдел „Програми, проекти, опазване на околната среда, социална политика и 

хуманитарни дейности” ПП, ООС, СП и ХД) с численост 7 бройки, в т. ч. началник на отдел. 

Отделът ще изпълнява дейностите, свързани с разработване и изпълнение на програми и 

проекти, опазване на околната среда, социална политика, култура, образование, 

здравеопазване и младежки политики; 

1.2. отдел „Общинска собственост, туризъм, транспорт, отбранително-

мобилизационна подготовка, сигурност и гражданска регистрация” (ОС, ТТ, ОМПС и ГР)  

който ще се ръководи от началник отдел с численост 8 бройки, в т. ч. началник отдел. 

Отделът ще изпълнява дейностите, свързани с управление на общинската собственост, 

туризма, транспорта, отбранително-мобилизационната подготовка, сигурността и 

гражданската регистрация.  

Предложението за формиране на два самостоятелни отдела и разкриването на нова 

длъжност за началник на отдел е продиктувано от невъзможността да се ръководят 

пълноценно големите по обем и разнородни по тематика дейности от един ръководител и от 

недостатъчния брой експерти, които да изпълняват ангажиментите на общината, вменени с 

новоприетия Закон за социалните услуги.    

Предвид гореописаното, наименованието на дирекция „УТС, ППОС, МП, ЕТТ, 

ОМПС и ГР” става „Устройство на територията и строителство, програми, проекти, опазване 

на околната среда, социална политика, хуманитарни дейности, общинска собственост, 

туризъм, транспорт, отбранително-мобилизационна подготовка, сигурност и гражданска 

регистрация” (УТС, ПП, ООС, СП, ХД, ОС, ТТ, ОМПС и ГР), а числеността от 29 бр. става 

30 бр., в т. ч. директор и началник отдели, разпределени в 3 отдела. 

       Считам, че с промените, които Ви предлагам структурата на администрацията ще 

бъде много по-функционална. 

        Предлаганите промени са в съответствие с изискванията на Закона за 

администрацията, Класификатора на длъжностите в администрацията и Наредбата за 

прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.  

       Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1  от Наредбата за прилагане на Класификатора на 

длъжностите в администрацията към общата численост на администрацията, спрямо която 

се определя процентното съотношение на общата и специализирана администрация не се 

включват изборните длъжности и органите по чл. 19 от Закона за администрацията (Кмет на 

община, заместник-кметове, кметски наместници). 

       При  предложената структура общата численост на администрацията, при вземане 

предвид направеното с разпоредбата на чл. 12 от Наредбата за прилагане на Класификатора 

на длъжностите в администрацията,  уточнение, възлиза на 46.5 щатни бройки. Числеността 

на общата администрация отнесена към общата численост на персонала следва да бъде до 

35%, като в конкретния случай възлиза на 31.18%. Числеността на специализираната 

администрация отнесена към общата численост на персонала следва да бъде до 70%, като в 

конкретния случай възлиза на 64.52%. 

        Предложената структура отговаря на изискванията за численост на отдел предвид 

изискванията заложени с чл. 12, ал. 1, т. 7 от Наредбата за прилагане на Класификатора на 

длъжностите в администрацията, а именно: 

 - за общинска администрация на общини с население до 50 000 души – не по-малко 

от 4 щатни бройки. 



       Спазено е изискването на разпоредбите на чл. 13 от Наредбата за прилагане на 

Класификатора на длъжностите в администрацията, че в дирекция може да има създадени 

не по-малко от два отдела, както и изискването, ако има създадени отдели, на директорите 

на дирекциите да са пряко подчинени само началниците на отдели от същата дирекция. 

       Спазено е изискването числеността на лицата, заемащи ръководни длъжности да не 

надвишава 15% от определената обща численост, като в конкретния случай възлиза на 

12.9%. 

И на основание чл. 21, ал. 2  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 

 

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 нова структура и численост на общинска 

администрация на Община Куклен, съгласно Приложение № 1. 

        2. Приетата нова структура и численост влиза в сила от влизане в сила на настоящото 

решение. 

        3. Възлага на Кмета на Община Куклен да извърши произтичащите от изпълнението 

на взетото решение действия. 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  12 

 

Присъствували:   -  12 

 Гласували: 

“за”    -   8 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   4 

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –08.10.2021 г.; 

 

2.Интернет страницата – 11.10.2021 г.; 

 

       3. Инф. табло – община Куклен – 11.10.2021 г. 
 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 

Приложение № 1 към Решение № 369/01.10.2021 г. 

 

СТРУКТУРА И ЧИСЛЕНОСТ  

НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КУКЛЕН 

 

 

Наименование на длъжности и звена 

 

 

Численост 

Кмет на община  1 

Заместник-кметове 2 

Кметски наместници 5 

Общо: 8 

  

Длъжности на пряко подчинение на кмета на общината:  

Секретар 1 

Финансов контрольор 1 

Общо: 2 

  

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, 

финансово-счетоводни дейности и местни данъци и такси” (АПИО, 

ФСД и МДТ) 

 

Директор на дирекция 1 

Служители в дирекцията 13.5 

Общо в дирекцията: 14.5 

  

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

„Устройство на територията и строителство, програми, проекти, 

опазване на околната среда, социална политика, хуманитарни 

дейности, общинска собственост, туризъм, транспорт, отбранително-

мобилизационна подготовка, сигурност и гражданска регистрация” 

(УТС, ПП, ООС, СП, ХД, ОС, ТТ, ОМПС и ГР) 

 

Директор на дирекция  1 

  

Началник на отдел „Устройство на територията и строителство” 

(УТС) 

1 

Служители в отдела  13 

Общо в отдела: 14 

  

Отдел „Програми, проекти, опазване на околната среда, социална 

политика и хуманитарни дейности” (ПП, ООС, СП и ХД) 

 

Началник на отдел  1 

Служители в отдела  6 

Общо в отдела: 7 

  



 

      Общата численост на администрацията е определена на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 

от Наредба за прилагане класификатора на длъжностите в администрацията и възлиза на 

46.5 бройки. 

      В общата численост на администрацията не се включват изборните длъжности, 

органите по чл. 19 от Закона за администрацията, техните заместници и кметските 

наместници, чийто брой възлиза на 8. 

 

                                                             Одобрена от: Общински съвет Куклен 

 

Отдел „Общинска собственост, туризъм, транспорт, отбранително-

мобилизационна подготовка, сигурност и гражданска регистрация” 

(ОС, ТТ, ОМПС и ГР) 

 

Началник на отдел  1 

Служители в отдела  7 

Общо в отдела: 8 

  

Общо в дирекцията: 30 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 370 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 34 от 01.10.2021 г. 

 ОТНОСНО: Закупуване на 1 (един) брой нов специализиран сметосъбиращ камион 

от натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и 

начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани 

при депониране на отпадъци. 

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 162/24.09.2021 год. на Кмета на 

община Куклен фактически основания, а именно: Община Куклен на основание чл. 20 от 

Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци ежемесечно 

превежда на община Асеновград, собственик на депото за отпадъци, отчисления за всеки 

тон депониран отпадък. 

Към 31.07.2021 година размерът на натрупаните и неусвоени отчисления от община 

Куклен по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в в депото в град Асеновград 

е 104 956 лева(сто и четири хиляди деветстотин петдесет и шест лева). 

На основание §58, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците Регионалната 

инспекция по околната среда и водите, гр.Пловдив възстанови на община Куклен  

преведените и неусвоени от общината месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 

60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 

2020 г. до 31 декември 2020 г. на 05.02.2021 г. Възстановените средства са в размер на 168 

249 лв.(Сто шестдесет и осем хиляди двеста четиридесет и девет лева) и се разходват по 

решение на общинския съвет. 

С Решение №214, взето на редовно заседание с протокол №23 от 23.12.2020 г. относно 

одобряване на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по 

сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане 

чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци 

за 2021 г. Общински съвет Куклен е приел общият размер на предвидените разходи за 2021 

г., в това число разходи за закупуване на сметосъбирачка на стойност 270 000 лв.(Двеста и 

седемдесет хиляди лева), която ще се финансира със средства от натрупаните отчисления 

съгласно Наредба № 7/2013 г. 

Съгласно чл. 24 ал. 1 т. 2 от горепосочената наредба, натрупаните средства от 

отчисления по чл. 20 могат да се изразходват от общините за дейности по закупуване на 

съдове за разделно събиране на отпадъците, транспортни средства и транспортно – подемна 

техника, обезпечаващи функционирането на общинските системи за управление на 

отпадъците. 

На основание чл. 25 от същата наредба, за изразходване на събраните финансови 

средства, кметът на общината, собственик на депото, подава заявление до Директора на 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), в което посочва размера на 

исканите средства и предназначението им. Към заявлението се прилагат: 1. Решение на 
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Общото събрание на регионалното сдружение по чл. 26 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) за одобряване на дейностите по чл. 24 ал. 1; 2. Решение на Общинския 

съвет за изграждане на едно или повече съоражения за третиране на отпадъците и/или други 

дейности по чл. 24 ал. 1, в случаите, когато общините самостоятелно третират отпадъците; 

3. Копие на договора за доставка в случаите, когато отчисленията се използват за закупуване 

на съдове за разделно събиране на отпадъци и транспортни средства. 

Община Куклен към настоящия момент, разполага със 3 броя сметосъбиращи 

камиони. Два от камионите са с изчерпан технически ресурс. Единия от тях е над 30 годишен 

с корозирал фургон и тотално амортизиран. Липсват резервни части за поддръжката му/нови 

или втора употреба/. Ремонтите затрудняват изпълнението на ежемесечния график за 

сметосъбиране в общината. Това от своя страна води до недоволство и многобройни жалби 

от страна на гражданите за неизпълнение на услугата по събиране и извозване на битовия 

отпадък. Предвид гореописаното се затруднява и изпълнението на вменените задължения на 

общината, съгласно разпоредбите на Закона за управление за отпадъците и невъзможността 

да осъществява дължимите ѝ по закон отговорности, което носи риск за Община Куклен от 

понасяне на глоби и санкции от отговорни компетентни държавни и публични институции, 

а така също и нарастващо недоволство сред населението на общината. След направен анализ 

от общинска администрация на наличните сметосъбиращи автомобили, се стигна до извод, 

че техническата поддръжка на повредените автомобили, създава проблеми, предвид липса 

на резервни части.  

Предлагаме да се закупи нов триосов сметосъбиращ автомобил, чиито параметри 

напълно, ще отговарят на условията на наличната улична и пътна мрежа в община Куклен.  

След направен годишен анализ за събрано и извозено дневно количество битов 

отпадък от големите сметосъбиращи камиони в общината през периода януари-декември 

2019 г. и за същият период за 2020 г., се установи, че за 2019 г. дневно се извозват 

приблизително 8.5 тона битови отпадъци, като през 2020 г. дневно се извозват 

приблизително 10 тона битови отпадъци, което означава, че е необходимо закупуването на 

автомобил с полезен товар над 10 тона. 

При направените пазарни проучвания за продажба на нови триосови сметосъбиращи 

автомобили се установи, че приблизителната им стойност възлиза на 270 000 лв. (Двеста и 

седемдесет хиляди лева) с ДДС. 

Във връзка с гореописаното, е необходимо Общински съвет Куклен да даде съгласие 

за закупуване на нов сметосъбиращ камион, част от който ще се финансира от натрупаните 

финансови средства от отчисленията в депото в град Асеновград, след което Кмета на 

община Куклен да инициира пред Кмета на община Асеновград свикване на общото 

събрание на регионалното сдружение за управление на отпадъците, за вземане на решение 

за одобряване искането на Община Куклен за ползване на 104 000 лв. (Сто и четири хиляди 

лева) с ДДС от натрупаните средства от отчисленията за закупуване на сметосъбиращ 

автомобил. 

И на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) и чл. 25, ал. 2, т. 2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина 

за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци, 

 

 

 

 



 

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 за закупуване на 1 (един) брой 

специализиран сметосъбиращ камион, на стойност 270 000 лв. (Двеста и седемдесет хиляли 

лева) с ДДС, който да се финансира, както следва: 

1.1. 104 000 лв. (Сто и четири хиляди лева) от натрупаните средства от отчисленията 

по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци . 

1.2. 166 000 лв. (Сто шестдесет и шест хиляди лева) от възстановените средства по 

сметка на община Куклен на основание §58, ал.2 от Закона за управление на отпадъците от 

внесени отчисления по Наредба 7/2013 за периода март-декември 2020 г. 

2. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Община Куклен да инициира свикване 

на общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на община 

Асеновград, община Първомай, община Садово, община Куклен и община Лъки и вземане 

на решение за ползване на част от натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от 

Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, както и да извърши 

всички други необходими действия по изпълнение на решението. 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  12 

 

Присъствували:   -  12 

 Гласували: 

“за”    -  12 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   0 

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –08.10.2021 г.; 

 

2.Интернет страницата – 11.10.2021 г.; 

 

       3. Инф. табло – община Куклен – 11.10.2021 г. 
 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 

 

 


