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klHrerpupaHaTa TepuTopuanHa CTparellls 3a pa3BI'ITHe Ha pet.uoH 3a nJIaHHpaHe oT Huso 2

onpeAen, CpeAHocpoqHH UeJIH, np[opuTeTla [I nepcneKrlaBll 3a ycrofiuuao I{HTerpI'IpaHo I{ MecTHo

pa3Br,rrrre Ha reprnropvflTaHacborBerHr.rfl pafion 3a rtJlaHl{paHe B cborBercrBl'Ie c npeABlIxAaHVflTa
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Съкращения:  

АУЕР - Агенция за устойчиво енергийно развитие  

БГВ - Битово горещо водоснабдяване  

ВИ - Възобновяеми източници  

ЕБВР - Европейска банка за възстановяване и развитие  

ЕЕ - Енергийна ефективност  

ЕРП - Електроразпределително предприятие  

ЕС - Европейски съюз  

ЕСМ - Енергоспестяващи мерки  

ЕФРР - Европейски фонд за регионално развитие  

ЕЦ - Електрическа централа  

ЗП - Застроена площ  

ЗEВИ - Закон за енергията от възобновяеми източници  

ЗЕЕ - Закон за енергийната ефективност  

РЗП - Разгърната застроена площ  

КЕИ - Крайна енергийна интензивност  

КЕП - Крайно енергийно потребление  

КПД - Коефициент на полезно действие  

МОСВ - Министерство на околната среда и водите  

МРРБ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството  

НСИ - Национален статистически институт  

ОП - Оперативна програма  

ОУП - Общ устройствен план  

ПГ - Парникови газове  

ПЕП - Първично енергийно потребление 
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1. В Ъ В Е Д Е Н И Е  

В съответствие с приоритетите на ЕС за повишаване на енергийната ефективност 

България планира да постигне намаляване на потреблението на първична енергия с 

27.89% и намаляване с 31.67% в крайно потребление на енергия, спрямо референтния 

сценарий PRIMES 2007.  

Енергийната ефективност се разглежда като приоритет от първостепенно 

значение, предвид значението й за подобряване на енергийната сигурност на страната 

чрез намаляване на зависимостта от внос на енергия, намаляване на разходите за 

енергия на бизнеса, домакинствата и администрацията.  Повишаването на енергийната 

ефективност е свързано със създаването на повече работни места, подобряване 

качеството на въздуха и намаляване емисиите на парникови газове, с повишаване 

качеството на живот на гражданите.  

Подобряването на енергийната ефективност на сградния фонд ще окаже 

положително въздействие върху икономическия растеж и създаването на нови работни 

места, а спестяването на енергия ще доведе и до спестяване на финансови ресурси. 

Постигането на високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд е свързано 

със строителството на нови сгради и трансформирането на съществуващи в сгради с 

близко до нулево потребление на енергия; подобряване на енергийните характеристики 

на жилищните и нежилищните сгради; насърчаване въвеждането на интелигентни 

технологии в сградния сектор.  

Важен инструмент за подобряване на енергийната ефективност е оптимизирането 

на енергийното потребление. Спестяването на енергия е един от най-бързите и разходно-

ефективни начини за постигане на стратегическите цели за борба с климатичните 

промени, гарантиране на енергийната сигурност и постигане на устойчиво икономическо 

и социално развитие.  

 

2. О С Н О В А Н И Е   З А   Р А З Р А Б О Т В А Н Е 

Програмата за енергийна ефективност на община Куклен е разработенa на  

основание залегналото в чл.12 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) изискване към 

органите на местното самоуправление за изготвяне и приемане на програми за енергийна 

ефективност. Чрез програмите за енергийна ефективност се осъществява политиката в 

областта на енергийната ефективност на местно ниво. При изготвянето им се проучват и 

установяват възможностите за енергоспестяване, определят се най-подходящите 

енергоспестяващи мерки. 

Разработването на общинските програми за енергийна ефективност е в 

съответствие със стратегическите цели и приоритети на интегрираните териториални 

стратегии за развитие на съответните региони за планиране от ниво 2 съгласно Закона 

за регионалното развитие.  Интегрираната териториална стратегия за развитие на регион 

за планиране от ниво 2 определя средносрочните цели, приоритети и перспективи за 

устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на съответния 

регион за планиране в съответствие с предвижданията на Националната концепция за 

регионално и пространствено развитие и другите секторни и хоризонтални политики, 
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както и връзките му с други региони за планиране от ниво 2 в страната и в съседните 

държави в макрорегиона. 

Общият стремеж при изпълнението на програмите за енергийна ефективност е 

намаляване на енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт на страната чрез 

намаляване на потреблението на енергийни ресурси от крайните потребители на енергия. 

Националното законодателство в областта на енергийната ефективност включва 

Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), Закона за устройство на територията (ЗУТ), 

Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), 

Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), Закона за националната 

стандартизация. Подзаконовите нормативни актове за прилагане на тези ключови за 

енергийната ефективност закони формират пакетът от наредби на действащата 

нормативна уредба за енергийна ефективност в България. 

Програмата за енергийна ефективност на община Куклен отчита специфичните 

особености на общината и е съобразена с националното и европейското 

законодателство, както и с плановите и стратегическите документи в тази област: 

Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 

2021-2030 г. 

С Интегрирания план в областта на енергетиката и климата се определят 

основните цели и мерки за осъществяване на националните политики в областта на 

енергетиката и климата, в контекста на европейското законодателство, принципи и 

приоритети за развитие на енергетиката. 

Основните цели, заложени в него са:  

• стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката;  

• развитие на конкурентоспособна и сигурна енергетика;  

• намаляване зависимостта от внос на горива и енергия;  

• гарантиране на енергия на достъпни цени за всички потребители.  

Националните приоритети в областта на енергетиката могат да бъдат обобщени, 

както следва:  

• повишаване на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на 

енергийни ресурси;  

• развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар;  

• използване и развитие на енергията от ВИ, съобразно наличния ресурс, 

капацитета на мрежите и националните специфики;  

• повишаване на енергийната ефективност чрез развитие и прилагане на нови 

технологии за постигане на модерна и устойчива енергетика;  

• защита на потребителите чрез гарантиране на честни, прозрачни и 

недискриминационни условия за ползване на енергийни услуги.  

   

 



ОБЩИНА КУКЛЕН - ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2021-2027 г. 

 

6 

Цели на България до 2030 г.: 

Намаляване на първичното енергийно 

потребление в сравнение с базовата прогноза 

PRIMES 2007  

- 27.89% 

Намаляване на крайното енергийно 

потребление в сравнение с базовата прогноза 

PRIMES 2007  

- 31.67% 

Национална цел за дял на енергия от ВИ в 

брутното крайно потребление на енергия до 

2030 г.  

- 27.09% 

Ниво на междусистемна електроенергийна 

свързаност 

- 15% 

 

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния 

жилищен фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на 

националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г, е разработен във 

връзка с изискването на Директива (ЕС) 2018/844/ЕС.  

Дългосрочната национална стратегия е систематизиран целеви инструмент, чрез 

който се очертава визията за обновяване на сградния фонд на Република България до 

2050 г., стратегическите цели за постигане на желаната визия, приоритетите в обхвата на 

всяка стратегическа цел, предвидените мерки и политики по идентифицираните 

приоритети и индикаторите за измерване на постигнатите резултати за периода 2021-

2030 г. 

Стратегията предвижда до 2050 г. да бъде обновен 60% от жилищния фонд и близо 

17% от нежилищния. Очаква се това да доведе до спестяване на 7329 GWh енергия 

годишно, с което емисиите на парникови газове да намалеят с 3 274 453 тона СО². 

Изпълнението на Стратегията ще доведе и до създаването и поддържането на 17 600 

нови работни места и допълнителен годишен ръст на БВП от 557 милиона лева към 2030 

г. за периода 2021- 2030 г. 

Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 

Националната програма за развитие България 2030 е рамков стратегически 

документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи. Той 

дефинира визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на 

държавното управление, включително техните териториални измерения. В него са 

определени три стратегически цели, чието изпълнение е предвидено посредством 

целенасочени политики и интервенции, групирани в пет взаимосвързани и интегрирани 

оси на развитие: 
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Ос 1  Иновативна и интелигентна България  

Ос 2  Зелена и устойчива България 

Ос 3  Свързана и интегрирана България 

Ос 4  Отзивчива и справедлива България 

Ос 5  Духовна и жизнена България 

Основният фокус на Ос 2 Зелена и устойчива България е устойчивото управление 

на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и 

обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да 

могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план. Определени са три 

национални приоритета за реализацията на тази ос: 

1. Кръгова и нисковъглеродна икономика  

2. Чист въздух и биоразнообразие  

3. Устойчиво селско стопанство 

 

Национална стратегия за адаптация към изменение на климата 

и План за действие 

България се намира в един от регионите, които са особено уязвими към 

изменението на климата (предимно чрез повишаване на температурата и интензивни 

валежи) и от нарастващата честота на свързаните с изменението на климата екстремни 

събития като суши и наводнения. Рисковете, причинени от събития, свързани с 

изменението на климата, могат да доведат до загуба на човешки живот или да причинят 

значителни щети, засягащи икономическия растеж и просперитета, както на национално, 

така и на трансгранично равнище. Очаква се всички сектори на икономиката да бъдат 

засегнати от прогнозираните промени. Тези промени ще засегнат допълнително 

обществото и неговите граждани, както и икономиката като цяло. Рискът е по-голям за 

секторите на обществото и бизнеса, които са по-малко подготвени и са по-уязвими. 

Климатичните фактори (глобалното затопляне, природните бедствия, рисковите 

територии и зони)  са със значително влияние върху подходите в регионалното и 

пространственото планиране. Адаптирането на подходите в планирането към глобалното 

затопляне на климата ще осигури запазването на екологичния комфорт в урбанизираните 

територии и намаляването на рисковете от природни бедствия. 

Национална стратегия и План за действие за адаптиране към изменението на 

климата на Република България има за цел да служи като референтен документ, 

определящ рамка за действия за адаптиране към изменението на климата (АИК) и 

приоритетни направления до 2030 г., като идентифицира и потвърждава необходимостта 

от действия за адаптиране към климата както за цялата икономика, така и на ниво 

сектори, като същевременно подчертава и последиците от липсата на действие. 

Дейностите, които се оценяват като приоритетни за започване в краткосрочен 

план, в много случаи ще бъдат мерки, които дават възможност и подкрепят последващи 

действия за адаптиране. 
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Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ) 

(последно изм. и доп. ДВ бр.21 от 12 Март 2021 г.) 

Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането на 

държавната политика за повишаване на енергийната ефективност. При изготвянето на 

настоящата програма е взета предвид последната актуализация на закона. 

Законът има за цел повишаване на енергийната ефективност като част от 

политиката по устойчиво развитие на страната чрез: 

- използване на система от дейности и мерки за повишаване на енергийната 

ефективност при производството, преноса и разпределението, както и при крайното 

потребление на енергия;  

- въвеждане на схеми за задължения за енергийни спестявания;  

- развитие на пазара на енергийноефективни услуги и насърчаване 

предоставянето на енергийноефективни услуги;  

- въвеждане на финансови механизми и схеми, подпомагащи изпълнението на 

националната цел за енергийна ефективност. 

Собствениците на сгради - публична държавна или общинска собственост, 

собствениците на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено 

осветление по чл. 57, ал. 2 са длъжни да извършват управление на енергийната 

ефективност..  

Управлението на енергийната ефективност се извършва чрез:  

- организиране на изпълнението на програмите по чл. 12, ал. 2 на мерките по чл. 

23, ал. 1, както и на други мерки, които водят до енергийни спестявания, и изпълнението 

на целите, заложени в актовете по чл. 5, ал. 3, т. 1 - 4 - от собствениците на сгради - 

публична държавна или общинска собственост, и собствениците на системи за външно 

изкуствено осветление; 

- поддържане на бази данни за месечното производство и потребление по видове 

енергии - от собствениците на предприятия и промишлени системи; 

- ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление – от собствениците 

на сгради - публична държавна или общинска собственост, собствениците на 

предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление по чл. 

57, ал. 2; 

Лицата, които са задължени да извършват управление на енергийната 

ефективност, представят в агенцията годишни отчети за управлението на енергийната 

ефективност. 

Отчетите съдържат информация за управлението на енергийната ефективност и 

се представят в агенцията не по-късно от 15 декември на отчетната година. 

 

Дейностите за повишаване на енергийната ефективност са: 

• намаляване на енергийното потребление и разходите за енергия при 

производството, преноса и разпределението на енергия, както и при крайното 

потребление на енергия; 
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• обучение и придобиване на квалификация в областта на енергийната ефективност 

на лицата, предоставящи енергийноефективни услуги, на лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 и 

лицата по чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ;  

• оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сгради по отношение на 

изискванията за енергийна ефективност;  

• обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради; 

• проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни 

котли и на климатични инсталации в сгради; 

• обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и 

системи за външно изкуствено осветление; 

• управление на енергийната ефективност;  

• предоставяне на енергийноефективни услуги; 

• повишаване на осведомеността на крайните потребители на енергия. 

Мерките за повишаване на енергийната ефективност са действията, които водят 

до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност, при 

крайното потребление на енергия, както и при производството, преноса и 

разпределението на енергия. 

Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). 

Законът за енергията от възобновяеми източници е основният нормативен акт, 

регламентиращ националната политика в областта на енергията от възобновяеми 

източници. Този закон урежда обществените отношения, свързани с производството и 

потреблението на: 

• електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от 

възобновяеми източници; 

• газ от възобновяеми източници; 

• биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта. 

Общинските съвети приемат дългосрочни и краткосрочни програми за 

насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива. 

Кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет 

общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на 

енергията от възобновяеми източници и биогоирва в съответствие с нормативните 

документи. 

Дългосрочните програми се разработват за срок десет години, а краткосрочните 

програми - за срок три години. В общински схеми за подпомагане могат да участват само 

проекти, свързани с мерките по общинските програми. 

Органите на държавната власт и органите на местното самоуправление 

предприемат мерки, за да осигурят, че новите сгради за обществено обслужване, както и 

съществуващите сгради за обществено обслужване, в които се извършва реконструкция, 

основно обновяване, основен ремонт или преустройство, изпълняват ролята на образец 

за постигане целите на този закон. 
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Закон за енергетиката (ЗЕ) 

Законът урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на 

дейностите по производство, внос и износ, пренос, разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и природен газ, пренос на нефт и нефтопродукти по тръбопроводи, 

търговия с електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и правомощията на 

държавните органи по определянето на енергийната политика, регулирането и контрола.  

Основните цели на този закон са създаване на предпоставки за:  

a) качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от 

електрическа и топлинна енергия и природен газ;  

b) енергийно развитие и енергийна сигурност на страната при ефективно 

използване на енергията и енергийните ресурси;  

c) създаване и развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар;  

d) енергийни доставки при минимални разходи;  

e) насърчаване на комбинираното производство на електрическа и топлинна 

енергия;  

f) развитие на инфраструктури за пренос и разпределение на електрическа 

енергия и природен газ и за пренос на нефт или нефтопродукти на територията на 

страната и през нея.  

Производството, вносът, износът, преносът, разпределението и търговията с 

електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефт и нефтопродукти се извършват при 

гарантиране защитата на живота и здравето на гражданите, собствеността, околната 

среда, сигурността на доставките, интересите на потребителите и националните 

интереси. 

Закон за устройство на територията (ЗУТ) 

Законът за устройство на територията урежда обществените отношения, свързани 

с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в 

Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени 

цели. Съгласно този закон строежите се проектират, изпълняват и поддържат в 

съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за 

осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на 

съществените изисквания включително за енергийна ефективност - икономия на енергия 

и топлосъхранение. 

Закон за техническите изисквания към продуктите 

Закона определя на изискванията за екопроектиране към продукти, свързани с 

енергопотреблението (ПСЕ), които са предназначени за пускане на пазара и/или за 

пускане в действие. 

Сред целите на закона е и да гарантира пускането на пазара и/или пускането в 

действие на ПСЕ, които отговарят на изискванията за екопроектиране, с което да се 

създадат условия за устойчиво развитие чрез увеличаване на енергийната ефективност 

и нивото на защита на околната среда, както и за подобряване сигурността на 

енергоснабдяването. 
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Поставянето на енергийната ефективност на първо място е ключова цел в 

законодателната инициатива „Чиста енергия за всички европейци“, тъй като спестяването 

на енергия води до подобряване качеството на въздуха и общественото здраве, 

намаляване емисиите на парникови газове, подобряване енергийната сигурност чрез 

намаляване на зависимостта от внос на енергия, намаляване разходите за енергия на 

домакинствата и предприятията, повишаване на конкурентоспособността на 

икономиката, създаване на повече работни места, като по този начин ще се повиши 

качеството на живот на гражданите. Част от енергийния законодателен пакет „Чиста 

енергия за всички европейци“ са Директива (ЕС) 2018/2002 относно енергийната 

ефективност, която определя обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната 

ефективност, които да гарантират постигането на целта на ЕС от 32.5% повишаване на 

енергийната ефективност до 2030г. и Директива (ЕС) 2018/844 относно енергийните 

характеристики на сградите, която поставя рамката за постигане на декарбонизация на 

сградния фонд. За да бъдат постигнати тези цели,  е необходим прегледът на 

законодателството за енергийната ефективност на Съюза, който обединява повторната 

оценка на целта за енергийната ефективност на Съюза за 2030 г., преглед на основните 

разпоредби на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Директива 

2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, както и укрепването на финансова 

рамка, включително на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и 

Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), което ще подобри финансовите 

условия на пазара за инвестиции в областта на енергийната ефективност. 

Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (изменена с 

Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11.12.2018 г.) 

С тази директива се установява обща рамка от мерки за насърчаване на 

енергийната ефективност в Съюза, за да се гарантира постигането на водещите цели на 

Съюза в областта на енергийната ефективност от 20 % за 2020 г. и от най-малко 32,5 % 

за 2030 г. и да се създадат условия за допълнителни подобрения на енергийната 

ефективност след тази дата.  

В нея се определят правила, предназначени за отстраняване на пречките на 

енергийния пазар и за преодоляване на пазарните недостатъци, които препятстват 

ефективността на доставките и потреблението на енергия, и се предвижда въвеждането 

на индикативни национални цели и приноси за енергийна ефективност съответно за 

2020г. и 2030 г. 

Настоящата директива допринася за прилагането на принципа “енергийната 

ефективност на първо място”. 

Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните 

характеристики на сградите (изменена с Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския 

парламент и на Съвета от 30.05.2018 г.) 

Директивата насърчава подобряването на енергийните характеристики на 

сградите в рамките на Съюза, като се вземат предвид външните климатични и местни 

условия, както и изискванията за параметрите на вътрешния въздух и съотношението 

разходи - ефективност. 

За постигането на устойчива, конкурентоспособна, сигурна и декарбонизирана 

енергийна система до 2050 г. са необходими мерки, насочени към постигане на 



ОБЩИНА КУКЛЕН - ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2021-2027 г. 

 

12 

дългосрочната цел за намаляване на емисиите на парникови газове и декарбонизиране 

на сградния фонд, на който се дължат приблизително 36 % от всички емисии на CO2 в 

Съюза. Държавите членки следва да се стремят към икономически ефективно равновесие 

между декарбонизиране на енергийните доставки и намаляване на крайното потребление 

на енергия. За тази цел държавите членки и инвеститорите се нуждаят от ясна визия, 

която да насочва техните политики и инвестиционни решения и която да включва 

индикативни национални етапни цели и действия за енергийна ефективност с цел 

постигане на краткосрочните (2030 г.), средносрочните (2040 г.) и дългосрочните (2050 г.) 

цели.  

Европейски зелен пакт 

Европейският зелен пакт представлява отговор на предизвикателствата, свързани 

с изменението на климата и влошаване състоянието на околната среда. Това е нова 

стратегия за растеж, която има за цел превръщането на ЕС в справедливо и 

благоденстващо общество с модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна 

икономика, в която през 2050 г. няма да има нетни емисии на парникови газове и 

икономическият растеж не зависи от използването на ресурси. 

За постигане на целта ще са необходими действия във всички сектори на 

икономиката, като:  

- инвестиране в екологосъобразни технологии; 

- подкрепа на иновациите в промишлеността; 

- въвеждане на по-чисти, по-евтини и по-здравословни форми на частен и 

обществен транспорт; 

- декарбонизация на енергийния сектор; 

- подобряване на енергийната ефективност на сградите. 

Пактът също така има за цел опазването, съхранението и увеличаването на 

природния капитал на ЕС, както и защитата на здравето и благосъстоянието на 

гражданите от свързани с околната среда рискове и въздействия. Същевременно този 

преход трябва да бъде справедлив и приобщаващ. Тъй като преходът ще доведе до 

съществена промяна, активното участие и доверието на обществеността в него са от 

първостепенно значение, за да бъдат политиките работещи и приети. Необходим е нов 

пакт за обединяването на гражданите в цялото им многообразие, като националните, 

регионалните, местните органи, гражданското общество и промишлеността работят в 

тясно сътрудничество с институциите и консултативните органи на ЕС. 

Работата по адаптиране към изменението на климата ще продължи да оказва 

влияние върху публичните и частните инвестиции, включително върху 

природосъобразните решения. 

Целта на Европейския зелен пакт е Европа да стане неутрална по отношение на 

климата до 2050 г. За да стане тази цел правно обвързваща, Комисията предло-

жи европейски законодателен акт за климата, в който се определя нова, по-амбициозна 

цел за нетно намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55 % до 2030 г. в 

сравнение с равнищата през 1990 г. 

През юли 2021 г. Комисията представи пакета „Подготвени за цел 55“ – набор от 

предложения и инициативи, чиято цел е да се преразгледа и актуализира 

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_bg
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законодателството на ЕС с цел привеждането му в съответствие с целите на ЕС в 

областта на климата за 2030 г. и 2050 г.  

 

3. П О Л И Т И К А   П О   Е Н Е Р Г И Й Н А   Е Ф Е К Т И В Н О С Т 

 Община Куклен се стреми към постигането на устойчиво икономическо развитие, 

подобряване качеството на жизнената среда и ефективно използване на природните 

ресурси. Развитието на инфраструктурата и опазването на околната среда, наред с 

културно-историческото наследство, са предпоставка за утвърждаването на общината 

като територия за целогодишен отдих, спорт и туризъм. 

Община Куклен ще продължи да провежда последователна и активна политика за 

повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия, 

насочена към:  

 Оптимизиране на енергийните разходи в общинските сгради, повишен 

комфорт и по-добро качество на услугите, предлагани в тях; 

 Изграждане на система за управление на енергията в общинските обекти, 

стремеж към непрекъснато повишаване нивото на енергийната 

ефективност;  

 Подобряване състоянието на отоплителните и котелните инсталации в 

общинските сгради и повишаване на тяхната ефективност;  

 Повишаване на дела на използваната енергия от ВИ в общинската 

инфраструктура и насърчаване на потреблението на енергия от ВИ при 

обектите частна собственост; 

 Реконструкция и модернизация на системите за улично осветление на 

територията на общината, оптимизация на енергийното потребление; 

 Повишаване на осведомеността на крайните потребители на енергия 

относно мерките за повишаване на енергийната ефективност, използването 

на енергоспестяващи уреди и технологии; 

 Подобряване на състоянието на пътната инфраструктура в общината с цел 

намаляване на разхода на гориво и вредни емисии; 

 Подобряване на екологичното състояние на територията на общината, по-

добри условия за развитие на туризъм, по-висока конкурентоспособност на 

туристическите услуги чрез повишаване на енергийната ефективност. 
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4. С Ъ С Т О Я Н И Е   Н А    Е Н Е Р Г И Й Н О Т О   П О Т Р Е Б Л Е Н И Е 

4.1. Сгради, общинска собственост. 

Общинският сграден фонд в община Куклен е с обща РЗП 19 224 кв.м. (табл.4.1). 

В обхвата на чл.38 от ЗЕЕ попадат 13 общински сгради с обща РЗП 17 890 кв.м. 

     Табл.4.1. 

№ Наименование на сградата Адрес 
РЗП 

(m2) 

1 Административно-битова сграда с. Гълъбово с. Гълъбово 122 

2 Кметство - с. Гълъбово с. Гълъбово 180 

 3 Кметство, здравна служба, ресторант - с. Добралък с. Добралък 559 

4 Читалище - с. Добралък с. Добралък 127 

5 Училище - с. Добралък с. Добралък 666 

6 ОДЗ „Приятели“ - гр. Куклен гр. Куклен 1655 

7 Детски ясли - гр. Куклен гр. Куклен 292 

8 Здравен дом - гр. Куклен гр. Куклен 1545 

9 Бърза помощ - гр. Куклен гр. Куклен 130 

10 Административна сграда на община  Куклен гр. Куклен 1278 

11 Старо училище – висока сграда - гр. Куклен гр. Куклен 674 

12 Старо училище – ниска сграда - гр. Куклен гр. Куклен 563 

13 СУ "Отец Паисий" - гр. Куклен гр. Куклен 3500 

14 Читалище - гр. Куклен гр. Куклен 2106 

15 Физкултурен салон в двора на  СУ „Отец Паисий” гр. Куклен 375 

16 Едноетажна масивна сграда към стадиона гр. Куклен 134 

17 Сграда на социален патронаж гр. Куклен 144 

18 Пенсионерски клуб  гр. Куклен  100 

19 Кметство - с. Руен с. Руен 185 

20 Административна сграда - с. Цар Калоян с. Цар Калоян 106 
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№ Наименование на сградата Адрес 
РЗП 

(m2) 

21 Здравна служба, фурна и баня - с. Яврово с. Яврово 385 

22 Училище, кметство и читалище - с. Яврово с. Яврово 467 

23 Професионална гимназия по селско стопанство – гр. 
Куклен 

Гр. Куклен 1146 

24 Двуетажна масивна сграда-физкултурен салон и 
столова 

Гр. Куклен 1088 

25 Едноетажна масивна сграда- гараж Гр. Куклен 386 

26 Едноетажна масивна сграда- учебно-техническа 
работилница 

Гр. Куклен  733 

27 Едноетажна масивна склад към ПГ по СС Гр. Куклен  41 

28 Едноетажна масивна сграда – пристройка към 
физкултурен салон  

Гр. Куклен 14 

29 Едноетажна масивна  сграда- бензиностанция  Гр. Куклен  41 

30 Едноетажна масивна  сграда- пристройка към 
учебно –техническа работилница 

Гр. Куклен  62 

31 Едноетажна масивна  сграда- караулно Гр. Куклен  70 

32 Кухненски блок и стол в СУ“Отец Паисий“ Гр. Куклен 472 

 

Дяловото разпределението на общинските сгради, в зависимост от 

предназначението им, е показано на фиг.4.1.  

 

Фиг.4.1. Разпределение на общинския сграден фонд в зависимост 

от предназначението на сградите 
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Сградите за образование са с РЗП 10 606 кв.м. и са с най-голям дял (55%) от 

общинския сграден фонд. Тук се включват сградите на училищата и на ОДЗ „Приятели“ в 

гр. Куклен и на училището в с. Добралък. Четири от сградите с обща РЗП 6204 кв.м. – СУ 

„Отец Паисий“, физкултурният салон към него, Стара училищна сграда и ОДЗ „Приятели“ 

в гр. Куклен са обследвани и сертифицирани за енергийна ефективност. В три от тях са 

въведени енергоспестяващи мерки.  Подобрено е състоянието на външните ограждащи 

елементи – извършена е топлоизолация на външни стени и покрив, подмяна на дограма.  

Изпълнени са мерки по котелните и сградни инсталации, инсталирани са кондензационни 

газови котли. В сградата на детската градина е инсталирана соларна система за БГВ.  

Обследваните и сертифицирани сгради за образование представляват 83,5 % от 

общата площ и могат да бъдат показателни за разпределението на енергийното 

потребление в сградите от тази група. 

Данни за енергопотреблението в обследваните сгради за образование, по  данни 

от изготвените сертификати, са показани по-долу: 

 

Фиг.4.2. Енергопотребление в сертифицираните сгради за образование 

 

 

 
Фиг.4.3. Разпределение на годишното енергопотребление в сертифицираните сгради за 

образование 

 

 Данните за енергопотреблението в сертифицираните сгради от групата сгради за 

образование позволява да се построи базова линия на потреблението на енергия, която 

може да бъде използвана като еталон за сравнение за всички сгради от групата. 
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Фиг.4.4. Базова линия на сертифицираните сгради за образование 

 

Събраните данни и направения анализ дават възможност да се определи 

показател на енергийните характеристики и базовата линия в съответствие със стандарта 

БДС ISO 50006:2015 

„Системи за управление на енергията. Измерване на енергийната ефективност при 

използване на енергийни базови линии (EnB) и показатели за енергийна ефективност 

(EnPI). Общи принципи и указания“ 

За показател за енергийна ефективност (EnPI) на Общината може да бъде посочен 

Общия годишен разход на потребна енергия /kWh/ за РЗП /m²/ за сертифицирани сгради 

в областта на образованието на Община Куклен.  

Енергийните базови линии (EnB) представляват линейно уравнение, изобразявано като 

права линия получено в резултат на корелационнен статистически  анализ. 

Енергийната базова линия (EnB1) показва  Общия годишен разход на потребна енергия 

/kWh/  относно РЗП за сертифицирани сгради в областта на образованието в Община 

Куклен.  Контролът и анализът на измененията и отклоненията дава непосредствена и 

ясна информация за управленски решения и предприемане на действия за реализиране 

на енергийни спестявания. 

EnB1- За наблюдаваните и сертифицирани общински сгради  базовата линия на 

енергопотреблението се описва от зависимостта: 

y = 0,0481x + 82,748 

Разход на енергия [kWh] = 0,0481* РЗП [m²] + 82,748kWh 

Тя определя наличие на среден постоянен месечен разход от около 82748 kWh– 

пресечната точка на линията с оста у. Този разход отразява постоянните разходи за 

осветлението, отоплението, охлаждането, административната част и други значими 

консуматори, които са натоварени постоянно. 
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Базовата линия с достатъчна точност може да се използва за определяне на 
очакваното потребление на енергия. 

Годишно потребление на енергия на сертифицираните сгради в областта на 

образованието за  година е 629,7MWh и представлява базовата линия на общия годишен 

разход на потребна енергия. 

 

Сградите за административно обслужване заемат дял от 14.44% и са с обща 

РЗП 2775 кв.м. Включват сградата на общинската администрация в гр. Куклен, кметствата 

в някои населени места и други административни сгради в общината.  От седемте сгради 

три са с РЗП над 250 кв. м. Потреблението на горива и енергия за 2018 – 2020г. в  сградата 

на общинската администрация и кметствата е показано в таблиците и фигурите по-долу.  

                                                                                                                          Табл.4.2.  

Година 

Енергопотребление – административни сгради 

ел.енергия, 

 MWh 

пром.газьол, 

MWh 

дърва, 

MWh 
Общо 

2018 73 64 33 170 

 

Фиг.4.5. Енергопотребление в административни сгради – 2018 г. 

 

                                                                                                                          Табл.4.3.  

Година 

Енергопотребление – административни сгради 

ел.енергия, 

 MWh 

пром.газьол, 

MWh 

дърва, 

MWh 
Общо 

2019 71 63 33 167 
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Фиг.4.6. Енергопотребление в административни сгради – 2019 г. 

                                                                                                                          Табл.4.4.  

Година 

Енергопотребление – административни сгради 

ел.енергия, 

 MWh 

пром.газьол, 

MWh 

дърва, 

MWh 
Общо 

2020 71 72 33 176 

 

 

Фиг.4.7. Енергопотребление в административни сгради – 2020 г. 

 

В административните сгради промишленият газьол е с дял около 40% от 

енергопотреблението и се използва за отопление в сградата на общинската 

администрация. Дървата са с дял около 20%, с печки на дърва се отопляват сградите на 

кметствата в селата Цар Калоян, Добралък и Яврово. Потреблението на електроенергия 

в административните сгради е около 40%, като това количество включва както 

потреблението за отопление на кметствата в с. Гълъбово и с. Руен, така и използваната 

електроенергия за други цели.    

Сградите за култура в община Куклен са с обща РЗП 2700 кв.м. и заемат  дял от 

14%. От тях с РЗП над 250 кв.м. е сградата на НЧ „Никола Вапцаров -1909 г.“, гр. Куклен. 

Сградите за култура в община Куклен са въведени в експлоатация преди повече от 50 

години, в тях не са изпълнявани цялостни енергоспестяващи мерки, в резултат на което 

техните показатели за енергийна ефективност не отговарят на актуалните нормативни 

изисквания и следва да бъдат планирани за обновяване. 
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Сградите за здравеопазване са с дял от 10.72%, като най-голямата от тях е 

сградата на поликлиниката с РЗП 2060 кв.м. Отоплява се с електроенергия и годишното 

енергопотребление за 2018 и 2019 г. е, съответно 55,7 и 55,9 MWh, а за 2020 г. – 52,1 

MWh. Сградите за здравеопазване в община Куклен са въведени в експлоатация преди 

повече от 50 години, в тях не са изпълнявани цялостни енергоспестяващи мерки, в 

резултат на което техните показатели за енергийна ефективност не отговарят на 

актуалните нормативни изисквания и следва да бъдат планирани за обновяване. 

В „Други сгради“ на фиг.4.1. са включени сгради с различно предназначение с 

обща РЗП 1725 кв.м. – с дял от 8.97 % от общинския сграден фонд. 

 

Планирането на обновяването на сградния фонд е сложна задача, която изисква 

използването на много ресурси – финансови и човешки, както и отличното познаване на 

различни процеси, свързани с разработване и внедряване на системи за използване на 

енергия от възобновяеми източници, повишаване на енергийната ефективност на 

съществуващото оборудване и създаване на условия за постоянен и устойчив растеж на 

енергийното потребление, в зависимост от нарастващите нужди на обитателите. За да 

може да стане това, общинската администрация трябва да разполага с ясна визия за 

това, кои от сградите са с най-голям приоритет и кои биха могли да попаднат в по-широкия 

кръг от сгради за обновяване. В тази връзка, обобщено за целия сграден фонд на 

общината е направена извадка от сградите с най-належащи ремонтно-възстановителни 

работи, която включва следните сгради по населени места: 

Гр. Куклен 

- Професионална гимназия по селско стопанство – 1146 кв.м.; 

- Стара сграда на СУ “Отец Паисий“ – висока – 674 кв.м; 

- Стара сграда на СУ “Отец Паисий“ – ниска – 563 кв.м;  

- Поликлиника – 1545 кв.м.; 

- Административна сграда на общината – 1278 кв.м; 

- Читалище – 2106 кв.м.; 

 

с. Добралък 

- Кметство, здравна служба, ресторант – 559 кв.м.; 

 

С. Яврово 

- Училище, кметство и читалище – 467 кв.м. 

 

В приложения 1 и 2 на този документ са представени, съответно кратък и дълъг списък от 

сгради за обновяване в община Куклен. 
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4.2. Улично осветление. 

Системата за улично осветление в община Куклен включва инсталирани 

електрически осветителни тела с различни по вид лампи с обща инсталирана мощност 

53,6 kW (табл. 4.5.). Системата е изградена предимно от луминисцентни лампи, като 

преобладават осветителите с мощност 55 W. От общия брой лампи 15 % са LED лампи с 

мощност 36 W. 

                     Табл.4.5. 

№ Тип на осветителя Единична мощност, W 
Брой 

осветители 
Обща инсталирана 

мощност, kW 

1 КЛЛ 55 615 33,8 

2 Натриеви лампи 70 209 14,6 

3 LED лампи 36 145 5,2 

Общо 53,6 

Годишното потребление на електроенергия за улично осветление в общината е 

показано на фиг.4.8. 

 

Фиг. 4.8. Електроенергия за улично осветление за 2018 – 2020 г. 

 

 

5. Ц Е Л   И   О Б Х В А Т   Н А   П Р О Г Р А М А Т А 

 Основната цел на разработването на настоящата програма за енергийна 

ефективност е да се определи потенциала на общината за реализиране на енергийни 

спестявания, като се идентифицират най-подходящите мерки, които биха повишили 

нивото на енергийна ефективност. Реализирането на тези мерки би спомогнало за 

постигане на устойчив растеж с минимални рискове за населението, поминъка и 

индустрията в общината и региона. Тази цел е дефинирана в резултат на анализа на 

събраните данни за спецификата на енергийното потребление в общинските сгради и в 

системите за улично осветление, на вида на използваните енергийни източници и 

условията на доставка и закупуване на енергийните носители, оценката на текущото 

състояние на енергийните потоци, като е взето предвид полезното използване и 

възможностите за намаляване на енергийните загуби.  

Приетата визия в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен 

централен район за периода 2021 – 2027г. остава превръщането на района в 
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привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм, с по-добри условия за комуникация 

и съхранено природно и културно наследство.  Определеният пакет от приоритети за 

развитие на Южен централен район включва: 

Приоритет 1: Засилване на конкурентните позиции на Южен Централен район чрез 

инвестиции във факторите на растежа;  

Приоритет 2: Подобряване на социалната и екологичната среда;  

Приоритет 3: По-балансирано териториално развитие и намаляване на 

неравенствата. 

Политиката за развитие на община Куклен отчита очертаните политики за развитие 

на сраната и на Южен централен район за периода 2021-2027г., както и спецификите и 

потенциалите за развитие на общината. 

Повишаването на енергийната ефективност е свързано с намаляване разходите 

за енергия, с подобряване качеството на въздуха и намаляване емисиите на парникови 

газове, с повишаване качеството на живот на гражданите. Спестяването на енергия е 

един от най-бързите и разходно-ефективни начини за постигане на стратегическите цели 

за борба с климатичните промени, гарантиране на енергийната сигурност и постигане на 

устойчиво икономическо и социално развитие.  

Програмата за енергийна ефективност на община Куклен е документ, които 

определя действията на общината в тази област и подпомага реализирането на 

определените цели и приоритети за развитие на региона и общината. 

Цели на програмата за енергийната ефективност: 

Цел 1: Повишаване енергийната ефективност в общинските сгради и 

системата за уличното осветление на територията на общината. 

Обхват: общински сграден фонд, системите за улично осветление в населените 

места в общината  

Очакван ефект:  

Подобряване състоянието на общинския сграден фонд, повишен комфорт и по-

високо качество на предлаганите услуги при намаляване енергийните разходи за 

извършването им, намаляване на въглеродните емисии.  Намаляване на специфичното 

енергийно потребление в общинските сгради с 5%. 

Повишаването на енергийната ефективност при системите за улично осветление 

ще доведе до намаляване на разходите за електроенергия при гарантиране на 

необходимите параметри на осветителните системи и осигуряване на условия за 

безопасно придвижване през тъмната част на денонощието. При реализиране на проекти 

за реконструкция и модернизация на уличното осветление е възможно намаляване на 

енергийно потребление с 25% 

Цел 2: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, 

подобряване на условията за развитие на туризъм чрез въвеждане на 

енергоспестяващи и екологични технологии.  
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Обхват: административни сгради и промишлени системи в предприятията, 

предприятия в областта на услугите, хотелиерството, дейности и 

процеси в селското и горско  стопанство 

Очакван ефект:  

 намалено енергийното потребление за единица продукция, използване 

на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане, 

произведена от възобновяеми източници; 

 повишена производителност, по-ниска себестойност на продукти и 

услуги, подобрен енергиен мениджмънт;  

 използване на екоиновации, с които да се повиши ефективността във 

всички фази на производство;  

 устойчиво и ефективно използване на ресурсите;  

 повишена конкурентоспособност. 

Цел 3: Подобряване условията на живот на населението от общината и 

опазване на околната среда чрез повишаване на енергийната 

ефективност 

Обхват: жилищен сектор, транспортната инфраструктура на територията на 

общината  

Очакван ефект:  

 намалено енергийното потребление, намалени разходи за енергия в 

жилищните сгради;  

 намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление и 

транспорта; 

 повишен комфорт  

 използване на иновативни технологии, енергоспестяващи уреди; 

 устойчиво и ефективно използване на ресурсите. 

Цел 4: Създаване на условия за устойчивост на процеса на повишаване на 

енергийната ефективност в община Куклен  

Обхват: всички общински сгради, системите за улично осветление  

Очакван ефект:  

 интегрирана система за управление на енергийното потребление в 

общината; 

  повишаване на административния капацитет  

 условия за по-добро планиране, прогнозиране на разходите и 

управление. 
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6. И З Б О Р  Н А   Д Е Й Н О С Т И   И  М Е Р К И 

Успешното и ефективно изпълнение на общинската програма за енергийна 

ефективност зависи от правилния избор на дейности и мерки за оптимизиране на 

енергийното потребление в общината. При избора се взима предвид срокът на 

възвръщаемост на вложените инвестиции, прилагане на ефективни технологии в 

съответната област, както и следните особености:  

 достъпност на избраните мерки и дейности  

 степента на амортизация на обектите и инсталациите  

 степен на точност при определяне на необходимите инвестиции  

 проследимост на резултатите от въвеждане на мерки и дейности за ЕЕ  

 ясни контролни механизми за вложените бюджетни средства  

 възможност за мултиплициране на резултатите от използването на 

избраните мерки и дейности в други обекти със значителна енергийна 

консумация  

Най-често залаганите мерки за намаляване на енергийната консумация са 

свързани с подобряване техническите показатели на ограждащите конструкции на 

обектите - изолация на външни стени, подове и покриви, както и подмяна на дограма. 

Чрез използване на съвременни изолационни материали и дограми, изброените мерки 

водят до понижаване коефициента на топлопреминаване през външните ограждащи 

конструкции и до намаляване степента на инфилтрация до стойности, съобразени с 

изискванията за енергийна ефективност. Други мерки с голям икономически и екологичен 

ефект са тези за подобряване функционирането на котелни инсталации и абонатни 

станции, чрез цялостната им подмяна или подмяна на елементи от тях. След тях се 

нарежда мярката за подобряване работата на сградните инсталации за отопление, топла 

вода и вентилация. Това включва частична реконструкция или цялостна подмяна на 

инсталациите – отоплителни тела, помпи, вентилатори, арматура и тръбна мрежа (вкл. 

изолация), въвеждане на автоматика и др. Останалите мерки не са предписвани често, 

но и те, от своя страна, също водят до сериозна икономия на енергия. Различните 

енергоспестяващи мерки в сгради оказват различно влияние върху икономиите на 

енергия, средства и емисии. Средните периоди на откупуване за най-често препоръчвани 

енергоспестяващи мерки (ЕСМ) са представени на фигурата по-долу: 
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                Източник: АУЕР 

Фиг.6.1. ЕСМ и средните периоди за откупуване 

 Програмата за енергийна ефективност на община Куклен предвижда дейности и 

мерки в следните направления:  

 6.1 Изграждане на система за енергиен мениджмънт, мониторинг и събиране 

на данни.  

 Система за енергиен мениджмънт (СЕМ): представлява рамка от практически 

процедури и процеси (мониторинг, контрол, управление) за сгради или организации за 

постигане на най-добрите практики, свързани с енергийната ефективност и управление 

на потреблението, чрез поставяне и изпълнение на енергийни цели. Процесът на 

енергиен мениджмънт започва с енергиен одит, за да се намерят възможности за 

подобряване на ефективността, след което се привеждат в действие с редица стратегии 

и след това се проследява напредъкът на направените промени. СЕМ обикновено се 

привежда в съответствие с ISO 50001, като предоставя средство за валидиране на най-

добрия подход и признаване на ангажимента на организацията за управление и 

подобряване на енергийните характеристики.  

 В системата за енергиен мениджмънт, мониторинг и събиране на данни може да 

се включат поетапно уличното осветление, общинските сгради със съществено 

потребление на електроенергия, котлите и отоплителните инсталации. На база на 

текущите данни и анализа им да се реализират организационни мерки за управление на 

инвестициите и постоянно и последователно да се реализира целта за енергийни 

спестявания. С последните изисквания на ЗЕЕ от 12 Март 2021 г. към сградите за 

обществено обслужване в експлоатация с РЗП над 250 кв.м с отоплителни инсталации, 

инсталации за комбинирано отопление и вентилация и климатични инсталации – всяка с 

полезна номинална мощност за отопление или охлаждане на помещения над 290 kW, се 

въвежда изискване за оборудване със системи за сградна автоматизация и управление, 

когато това е технически възможно и икономически целесъобразно.      

6.2. Обследване и сертифициране на сгради в експлоатация (енергиен одит)  
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Енергиен одит/енергиен преглед, енергийно обследване/: представлява оценка на 

енергийните разходи и енергийната ефективност на сграда или сгради, използвана за 

откриване на неефективното изразходване на енергията и идентифициране на 

подобрения, които трябва да бъдат направени за повишаване на енергийната 

ефективност. Енергиен одит се извършва чрез инспекционно проучване и анализ на 

енергийното потребление. Това най-често е първата стъпка за идентифициране на 

възможностите за намаляване на енергийните разходи и въглеродните емисии.  

Разликата между енергийния одит и системата за енергиен мениджмънт (СЕМ) е 

аналогична на разликата между еднократната процедура и систематичната дългосрочна 

стратегия.  

Съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност всички сгради за 

обществено обслужване над 250 кв.м. в експлоатация подлежат на задължително 

обследване и сертифициране. С обследването за енергийна ефективност на сграда в 

експлоатация се установява нормализираното потребление на енергия на сградата при 

съществуващото й състояние към момента на обследването, определят се специфичните 

възможности за намаляване на нормализираното потребление на енергия при 

гарантирано поддържане на нормативните параметри на микроклимата, извършва се 

техническа и икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната 

ефективност на сградата.  

Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация 

удостоверява енергийните характеристики при нормализирано потребление на енергия в 

съществуващото състояние на сградата към момента на обследването, прогнозираното 

ниво на потребление на енергия след прилагане на избран пакет от енергоспестяващи 

мерки и съответстващия му клас на енергопотребление по скалата на класовете на 

енергопотребление за съответния тип сграда. 

6.3. Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с 

водогрейни котли и климатични инсталации в сгради.  

На проверка по реда на ЗЕЕ подлежат отоплителни инсталации с водогрейни котли 

в сгради с полезна номинална мощност за отопление на помещения над 70 kW.  

Проверката за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни 

котли и климатични инсталации в сгради има за цел установяване нивото на ефективност 

при тяхната експлоатация и идентифициране на мерки за нейното повишаване. В 

зависимост от инсталираната мощност и вида на използваната енергия отоплителните 

инсталации с водогрейни котли подлежат на задължителна периодична проверка за 

енергийна ефективност веднъж на:  

1) всеки 6 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на природен газ 

с единична номинална мощност над 70 kW до 100 kW включително;  

2) всеки 4 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или 

твърдо гориво с единична номинална мощност над 70 kW до 100 kW включително, и на 

природен газ с единична номинална мощност над 100 kW;  

3) всеки две години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или 

твърдо гориво с единична номинална мощност над 100 kW;  
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4) на всеки 4 години – за инсталации за комбинирано отопление и вентилация с 

полезна номинална мощност над 70 kW.  

Проверката на отоплителните инсталации с водогрейни котли се извършва през 

отоплителния период при работещи отоплителни инсталации с водогрейни котли. На 

проверка по реда на този закон подлежат климатичните инсталации в сгради с номинална 

електрическа мощност над 70 kW. Периодичността на проверката е веднъж на всеки 4 

години. 

  6.4 Реконструкция и модернизация на уличното осветление.  

Предназначението на системите за улично осветление в населените места е да 

осигурят по всяко време на годината безопасност (намаляване на пътно-транспортните 

произшествия, намаляване на кражбите и грабежите, намаляване на заплахите и 

вандализма) и качествена комфортна светлинна среда през тъмната част на 

денонощието за гражданите, както и да придадат привлекателен облик на населените 

места, като ги превърнат в по-добро място за живот, работа и отдих. 

 Всички населени места на територията на община Куклен са електроснабдени, като 

електроснабдителната мрежа е сравнително добре изградена. За повишаването на 

енергийната ефективност на уличното осветление могат да се реализират мерки, 

насочени към: 

- подмяната на старите енергоемки осветители (натриеви осветители) с нови по-

ефективни и енергоспестяващи осветители; 

- възстановяване и модернизация на осветителната мрежа; 

- възстановяване и модернизация на апаратурата за защита и управление на 

уличното осветление и др.  

По-голямо намаляване разходите за електроенергия може да се получи при 

изграждането на улично или парково осветление с използването на LED-лампи, 

захранвани със слънчева енергия. 

6.5. Повишаване на енергийната ефективност в местната икономика 

 За постигането на положителни резултати в това направление от голямо значение 

е подобряване на координацията и взаимодействието между общинските органи, бизнес  

асоциации и сдружения, бизнеса и НПО по въпросите в областта на енергийната 

ефективност. В зависимост от спецификата на производствените процеси или 

извършваните услуги могат да се въведат различни енергоспестяващи мерки, което ще 

доведе до повишаване на качеството и намаляване на себестойността на произведената 

продукция или предлаганите услуги. 

 Предпоставка за реализирането на такива проекти са дейности, насочени към: 

подкрепа при въвеждането на високотехнологични и енергоспестяващи решения, 

стимулиране на въвеждане на иновации в областта на ЕЕ; популяризиране на 

възможностите и значението на инвестициите в енергоспестяване за икономиката, 

околната среда и устойчивото развитие; разясняване на възможностите за финансиране 

и подходящите схеми за подпомагане.  

На задължително обследване за енергийна ефективност съгласно изискванията 

на ЗЕЕ подлежат всички:  
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- промишлени системи и сгради, които не са част от промишлените системи на 

предприятия за производство, които не са малки и средни предприятия по смисъла на 

чл.3 от Закона за малките и средните предприятия;  

- промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 МWh;  

- системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с 

население над 20 000 жители.  

Обследването за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и 

системи за външно изкуствено осветление има за цел да определи специфичните 

възможности за намаляване на енергийното потребление и да препоръча мерки за 

повишаване на енергийната ефективност. 

Мерките за повишаване на енергийната ефективност в селското стопанство могат 

да бъдат насочени към информираност относно прилагането на ефективни 

селскостопански технологии; използване на екоиновации, с които да се повиши 

ефективността; устойчиво и ефективно използване на ресурсите; намаляване на 

енергопотреблението в селскостопанските сгради чрез топлинно изолиране, използване 

на високоефективни котли, енергоспестяващо осветление и др. 

Информационни кампании за енергийната ефективност в туристическите обекти с 

места за настаняване могат да допринесат за оптимизиране крайното потребление на 

енергия в тези обекти, за екологично възпитание и повишаване на общата 

информираност за опазване на природните ресурси чрез мерки за енергийна 

ефективност. 

6.6 Подобряване на транспортната инфраструктура  

Транспортната инфраструктура е важен фактор за икономическото и социалното 

развитие на района. Чрез по-голяма мобилност на трудовия ресурс се получава по-

голяма конкурентоспособност на икономиката и по-добра жизнена среда за жителите на 

общината. Развитието на устойчив транспортен сектор е свързано с намаляване на 

неговото отрицателно въздействие върху околната среда, повишаване на енергийната 

ефективност в транспорта и осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност на 

транспортната система.  

Принос за това могат да имат мерки като:  

 рехабилитация и модернизация на съществуващата пътна инфраструктура 

за осигуряване на оптимална скорост и оптимални режими на управление 

на автомобилните двигатели;  

 изграждане на нови участъци и съоръжения, които ще подобрят 

свързаността на населените места;  

 стимулиране използването на обществен транспорт;  

 популяризиране на възможностите, предимствата и практическите аспекти, 

свързани с използването на екологичните превозни средства и развитието 

на електрическата мобилност. 

 Прилагането на високи технологии в транспорта е свързано преди всичко със 

разработването на нови технологии, съществено подобряване работните характеристики 

на съществуващите двигатели, редуциране на отделяните вредни емисии, прилагане на 

други схеми за получаване и преобразуване на енергии. 
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6.7. Подобряване на енергийната ефективност в жилищния сграден фонд.  

Висока степен на енергийна ефективност и декарбонизация на съществуващия 

жилищен фонд може да се постигне като се ограничат енергийните нужди, посредством 

подобряване на енергийните характеристики на външните сградни елементи и системите 

за осигуряване на микроклимата, както и по-голяма част от необходимата енергия да се 

произвежда от източници с ниски емисии на СО2 (енергия от ВИ).  

Техническият потенциал за постигане на висока степен на енергийна ефективност 

в съществуващите жилищните сгради се изразява в осигуряване на:  

 Изолационни свойства на ограждащите елементи на сградите, 

съответстващи на или с по-добри от нормативните изисквания за енергийна 

ефективност;  

 Ограничаване на влиянието на топлинните мостове;  

 Намаляване на неорганизирания въздушен обмен в сградите;  

 Инсталиране на високоефективни системи за поддържане на микроклимата 

в жилищните сгради:  

- Осветителна инсталация; 

- Отоплителна инсталация, генератор на топлинна енергия/охлаждане;  

- Вентилационна система;  

- Инсталация за осигуряване на гореща вода за битови нужди;  

- Изграждане на инсталации, използващи енергия от ВИ за собствено 

потребление (използване на слънчева и геотермална енергия, 

биомаса), стимулиране закупуването на енергийно ефективни уреди.  

През 2021 г. влиза в сила нова схема за енергийно етикетиране на електроуредите, 

което прави избора по-лесен и се очаква да доведе до енергийни спестявания. 

 

6.8. План за изпълнение  

Табл. 6.1. 

№ Дейност, мярка Индикатор Срок Очакван ефект 

Източник на 

финанси-

ране 

Цел 1: Повишаване енергийната ефективност в общинските сгради и системата 

 за уличното осветление на територията на общината. 

1.1. Обследване и 

сертифициране на 

сгради, общинска 

собственост с РЗП над 

250 кв.м. за енергийна 

ефективност  

Брой 

обследвани 

и 

сертифици-

рани сгради 

2021 -

2027г. 

Предписани подходящи 

енергоспестяващи мерки, 

определен размер на 

необходимите 

инвестиции, оценка на 

потенциала за 

спестяване на 

въглеродни емисии, 

удостоверения за 

енергийни спестявания за 

сградите с изпълнени 

мерки  

Собствени 

средства, 

други 
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№ Дейност, мярка Индикатор Срок Очакван ефект 

Източник на 

финанси-

ране 

 

1.2. Проверка за енергийна 

ефективност на 

отоплителни 

инсталации с 

водогрейни котли в 

общински сгради 

 

Брой 

проверени 

отоплителни 

инсталации 

2021 -

2027г. 

Оптимизиране работата 

на отоплителните 

инсталации, спестени 

горива и емисии 

Собствени 

средства, 

други 

1.3. Подобряване на 

енергийните 

характеристики на 

общинските сгради  

 

Брой сгради с 

въведени 

мерки за 

енергийна 

ефективност 

 

2021 -

2027г. 

 

Намаляване разходите за 

горива и енергия, 

повишен комфорт на 

обитаване, спестени 

емисии  

Собствени 

средства, 

ОП, други 

1.4. Повишаване 

енергийната 

ефективност на 

системите за улично 

осветление   

Спестена 

електроенер

гия, 

спестени 

емисии 

 

 

2021 -

2027г. 

 

Намаляване разходите за 

електроенергия, 

подобряване условията 

за живот и свързаност  

Собствени 

средства, 

ОП, други 

Цел 2: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, подобряване 

на условията за развитие на туризъм чрез въвеждане на енергоспестяващи и 

екологични технологии 

2.1. Провеждане на 

информационни 

кампании сред 

предприятията относно 

подобряване на 

енергийната 

ефективност на 

производствените 

процеси и сградния 

фонд, източници на 

финансиране 

 

Брой 

проведени 

кампании 

2021 -

2027г. 

 

Предпоставка за успешно 

реализирани проекти, по-

добро управление на 

енергийните разходи, по-

конкурентна местната 

икономика 

ОП, други 

2.2. Популяризиране и 

стимулиране на добри 

практики във връзка с 

енергийната 

ефективност 

Брой 

проведени 

кампании 

2021 -

2027г. 

 

Спестени горива и 

енергия, спестени 

емисии, повишено 

качество на живот в 

населените места, 

подобряване условията 

за туризъм 

ОП, други 

Цел 3: Подобряване условията на живот на населението от общината и опазване  

на околната среда чрез повишаване на енергийната ефективност 

3.1. Провеждане на 

кампании за 

повишаване на 

осведомеността на 

Брой 

проведени 

кампании 

2021 -

2027г. 

 

Подобряване 

енергийната ефективност 

в жилищния сграден 

фонд в общината, 

Собствени 

средства, 

ОП, други 
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№ Дейност, мярка Индикатор Срок Очакван ефект 

Източник на 

финанси-

ране 

населението относно 

енергоспестяващите 

мерки в жилищните 

сгради  

намаляване на 

енергийните разходи на 

домакинствата, повишен 

комфорт и качество на 

живот 

3.2. Популяризиране и 

стимулиране на добри 

практики за използване 

на съоръжения и 

технологии, съвременни 

уреди с висока 

ефективност в 

жилищните сгради 

 

Брой 

проведени 

кампании 

2021 -

2027г. 

 

По-малко разходи, по-

чиста околна среда 

Собствени 

средства, 

ОП, други 

3.3. Подобряване на 

състоянието на 

транспортната 

инфраструктура в 

общината, повишаване 

на енергийната 

ефективност в 

транспорта 

 

Брой 

проведени 

кампании 

2021 -

2027г. 

 

По-малко разходи за 

горива, по-добра 

свързаност, по-чиста 

околна среда 

Собствени 

средства, 

ОП, други 

3.4. Популяризиране на 

възможностите, 

предимствата и 

практическите аспекти, 

свързани с навлизането 

на екологичните 

превозни средства и 

развитието на 

електрическата 

мобилност 

 

Брой 

кампании, 

обновен 

автопарк 

2021 -

2027г. 

 

По-малко разходи за 

горива, по-добра 

свързаност, по-чиста 

околна среда 

Собствени 

средства, 

ОП, други 

Цел 4: Създаване на условия за устойчивост на процеса на повишаване  

на енергийната ефективност в община Куклен  

4.1. Повишаване на 

административния 

капацитет във връзка с 

енергийната 

ефективност 

 

Брой 

обучения 

2021г. 

 

Предпоставка за 

постигане на целите, 

подобро планиране и 

управление 

Собствени 

средства, 

ОП, други 

4.2. Изграждане на база 

данни за енергийното 

потребление в 

общинските сгради и 

утвърждаване на 

процедура за нейното 

Брой 

обхванати 

сгради и 

системи за 

улично 

осветление 

2021г. 

 

Общинска база данни за 

енергийното потребление  

в сградите, обучен 

ключов персонал, основа 

за въвеждане на 

енергиен мениджмънт 

Собствени 

средства, 

ОП, други 
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№ Дейност, мярка Индикатор Срок Очакван ефект 

Източник на 

финанси-

ране 

поддържане и 

актуализация. 

 

4.3.  Управление на 

енергийната 

ефективност в 

общинските обекти – 

сгради, улично 

осветление 

Брой сгради и 

системи за 

улично 

осветление с 

въведено 

управление 

на 

енергийното 

потребление 

 

2021г. 

 

Оптимизиране на 

потреблението на 

енергия, възможност за 

планиране и контрол на 

разходите 

Собствени 

средства, 

ОП, други 

 

  

  

7. О Ч А К В  А Н И   Е Ф Е К Т И  ОТ  И З П Ъ Л Н Е Н И Е Т О 

Изпълнението на предвидените дейности и мерки в Програмата за енергийна 

ефективност се очаква да доведат до:  

 икономия на топлинна енергия 

 икономия на електрическа енергия 

 икономия на гориво 

 намалени емисии парникови газове 

 икономия на средства 

Ефектът от реализирането на дейностите и мерките ще става по-значим 

поради непрекъснато растящите цени на горивата, с повишаването на тези цени срокът 

на откупуване ще намалява. По-голямо енергоспестяване в резултат на въвеждане на 

мерките за повишаване на енергийната ефективност може да се получи при съчетаването 

им с такива за използване на енергия от възобновяеми източници.   

Наред с реализираните икономии, повишаването на енергийната ефективност ще 

доведе и допълнителни ползи – екологични, икономически и социални ползи. 

7.1 Екологични ползи 

Екологичният ефект от енергийните спестявания е най-очевиден и добре проучен. 

Заплахата от изменение на климата е една от главните причини за повишаване 

енергийната ефективност. Освен спестяването на енергия има редица други ефекти като: 

 Намалени емисии парникови газове 

Спестяването на енергия води до намаляване на емисиите на парникови 

газове. Това намаление се отчита в зависимост от вида спестена енергия и съответния 

емисионен фактор за този вид енергия. Спестените емисии се измерват в тонове СО2 

еквивалент.  
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 Намаляване на замърсяването на въздуха 

Ефектът от намаляване замърсяването на въздуха в резултат на спестяването на 

енергия се отчита в зависимост от вида на спестената енергия и специфични емисионни 

фактори за съответния вид енергия. Оценяват се намалените емисии на главните 

замърсители: азотни оксиди (NOx), серни оксиди (SOx), фини прахови частици (PM2.5 и 

PM10) и въглероден оксид (CO). 

7.2 Социални ползи 

Повишаването на енергийната ефективност води до редица социални ползи, в т.ч. 

рефлектира върху доходите на домакинствата, намаляването на енергийната бедност, 

здравето на хората и опазване на околната среда; 

 Увеличение на дохода на домакинствата  

Разходите за подобряване на енергийната ефективност на домакинствата 

обикновено се изплаща чрез намален разход за отопление, което позволява на 

потребителите да използват доходите си за други цели след изплащането на 

инвестицията в дългосрочен план. Спестените финансови разходи от изпълнението на 

европейските директиви за ефективност на битовите уреди се оценяват на 322 евро за 

домакинство на година средно за Европа1. В резултат на намаляване на разходите за 

енергия е възможно промяна на поведението на потребителите (т.нар. рикоширащ ефект) 

– например повишаване на вътрешната температура на отопляемите помещения, по-

широко използване на битови уреди и др. 

 

 Ползи за здравето 

Ползите за здравето от прилагането на мерки за енергийна ефективност са 

индиректни и са свързани с намаляване на вредните емисии в атмосферата (серни и 

азотни окиси, фини прахови частици и т.н.) и подобряване топлинния комфорт в сградите. 

Това води до намаляване заболеваемостта и смъртността. Ефектът от намалената 

заболеваемост и смъртност може да се изчислява и в допълнителни работни дни и 

съответно в паричен еквивалент. 

7.3 Икономически ползи 

 Конкурентоспособност  

Развитието на технологиите, свързани с енергийната ефективност има 

положителен ефект върху икономиката и нейната конкурентоспособност. Оценката за 

влиянието на енергийната ефективност е извършена за отделни продукти или браншове 

на индустрията, като се сравняват износът и вноса на този продукт или бранш, с общия 

износ и внос на страната, и ако резултатът е положителен се отчита нараснала 

конкурентоспособност. Както при иновациите и този индикатор не е директно свързан с 

постигнатите енергийни спестявания и трудно може да бъде оценен. 

                                                           

1 Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от 
жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 
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 Нови работни места  

Повишаването на енергийната ефективност влияе върху заетостта като от 

една страна инвестициите в енергийна ефективност създават работни места в 

индустрията, която произвежда съответните продукти и услуги, и от друга – постигнатите 

енергийни спестявания намаляват в дългосрочна перспектива потреблението на 

енергийни продукти. От своя страна намаляването на потреблението има ефект върху 

произвежданата добавена стойност, а изменението на добавената стойност води до 

ефект върху заетостта в съответния сектор. Изследванията показват, че енергийната 

ефективност води до нетен ръст на заетостта поради изменението на разходите от 

потребление на енергия към мерки за енергийна ефективност. Освен това нарастват 

разполагаемите приходи в икономиката, което също стимулира допълнително 

създаването на работни места. Както показват различни проучвания, вероятно е да 

настъпят нетни увеличения на заетостта поради изместване на разходите за потребление 

на енергия към инвестиране в мерки за енергийна ефективност. Промишлеността, 

осигуряваща съответните технологии и материали, обикновено показва по-голяма 

интензивност на труда от енергийната индустрия. При условие, че мерките за енергийна 

ефективност са рентабилни, те увеличават разполагаемите доходи, което може 

допълнително да стимулира създаването на работни места в дългосрочен план.  

 Повишаване стойността на сградите  

 Основното обновяване на сградите повишава стойността на имотите в тях, 

тъй като ги прави по-устойчиви, с по-добър външен вид и увеличава техния живот.  

 Въздействие върху публичните бюджети  

Енергийната ефективност в обществените сгради води до намаляване на 

публичните разходи за сметки за енергия, в т.ч. до намаляване на публичните разходи за 

преодоляване на енергийната бедност. Разходната ефективност на мерките за енергийна 

ефективност е от решаващо значение за положителното въздействие върху публичните 

бюджети. 

 

8. Е Т А П И  Н А  И З П Ъ Л Н Е Н И Е 

За успешното изпълнение на настоящата програма е необходимо технически 

коректен подход и системно управление на информационните потоци, свързани с 

крайното потребление на енергия в общината. 

Етап 1. Изграждане на база данни за енергийното потребление в общинските 

сгради, основана на измервания, регистрация, анализ и прогнозиране. 

Утвърждаване на процедура за нейното поддържане и актуализация. 

За всяка сграда се набира информация, свързана с енергийното потребление в 

нея, начините на постъпване и отчитане на енергията и енергийните ресурси. 

Информацията следва да бъде документирана и структурирана по определен начин, така 

че да представлява управленски документ, да позволява бързо и оперативно 

обработване, да отразява точно и вярно действителното актуално състояние. Събраната 
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информация трябва да бъде съхранявана устойчиво във времето, да позволява 

актуализация. 

Етап 2. Планиране на мерките и дейностите от Програмата за енергийна 

ефективност за конкретни времеви периоди.  

Заложените мерки в Програмата за енергийна ефективност на общината засягат 

целия времеви период на програмата (седем години) и е необходимо да бъдат 

приоритизиране съобразно конкретните условия през годините. Дейностите по 

изпълнението на мерки за енергийна ефективност са свързани с предварителна 

подготовка, синхронизиране, създаване на организация и други, което предполага 

проактивно отношение на управляващите органи в общината. 

Изпълнението на проектите по внедряване на мерки за енергийна ефективност е 

сложен и често продължителен процес. Той изисква привличането на необходимия 

човешки и финансов ресурс и е свързан с решаването на различни по своя характер 

задачи, вземане на нелесни решения и изготвяне на комплексни отчети. 

Ето защо за някои от обектите, на които предстои да се извършва оценка или 

някакви други дейности по планиране и въвеждане на мерки проектите могат да включват 

и определени проучвания, обследване за енергийна ефективност, разработване на 

инвестиционен проект, подготовка и изпълнение на строителството и др. 

Етап 3. Наблюдение и контрол. 

Резултатите от изпълнението на подобни програми не винаги са очевидни и това 

затруднява тяхната измеримост и оценка. Често въздействието от изпълнението на някои 

дейности и мерки представлява ефект с натрупване, а това може допълнително да 

усложни анализа и оценката на резултатите. 

Затова една от най-важните фази на процеса на изпълнение на ПЕЕ е мониторинга 

на енергийните потоци в определени точки, който включва наблюдение и регистриране 

на данните, оценка и контрол на изпълнението на дейностите и мерките.  

Мониторингът е свързан тясно с всички фази по оценката на изпълнението на ПЕЕ. 

Наблюдението, оценката и контрола са важни, тъй като тези дейности позволяват да се 

предприемат коригиращи действия, ако напредъкът е неудовлетворителен или ако 

условията се изменят. Важно е да се дава и отчет за напредъка при постигане на 

генералните цели като се изготвят междинни и годишни отчети (доклади), на базата на 

които следва да бъдат предприемани последващите действия. 

За да може да се упражнява контрол върху изпълнението на ПЕЕ, въз основа на 

оценките от постигнатите резултати спрямо поставените цели, е необходимо да се 

използва набор от показатели. Те трябва да бъдат предварително или достатъчно рано 

определени по отношение на изпълнението на стратегическия документ, за да могат да 

бъдат използвани получените от тях данни. В повечето случаи това ще бъдат целеви 

стойности, които в агрегиран вид ще съответстват на целите на стратегическия документ. 

Мониторингът осигурява текуща информация, която помага да се отчете напредъка 

(успеха или неуспеха) на стратегическия документ. 

С цел наблюдението и контрола на изпълнението на ПЕЕ е необходимо да бъдат 

разработени: 
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 индикатори /енергийни показатели/ за това какво и как ще се 

наблюдава; 

 периодичност на събираната информация; 

 периодичност на изготвяне на съответните доклади; 

 отговорностите по изпълнението, осъществяване на мониторинга и 

оценката. 

Много важно е да бъде определена група /екип/ от експерти, които да извършват 

наблюдението и контрола на изпълнението на дейностите по ПЕЕ. Тази група ще 

одобрява и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на ПЕЕ, на базата 

на което ще извършва: 

 периодични прегледи на постигнатия напредък по отношение на 

изпълнение на целите; 

 разглеждане на резултатите от междинните оценки; 

 анализи на резултатите от изпълнението на мерките и дейностите; 

 оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на 

резултатите; 

 разглеждане предложенията за промяна на мерките; 

 предлагане на промени, свързани с постигането на целите на ПЕЕ. 

 

Етап 4. Анализ и оценка на постигнатите резултати. 

Сравняването на получените стойности за потребление на енергия в сградите от 

общинския фонд от отчетените реални фактури от една страна и стойностите за 

прогнозираното потребление – от друга, ще даде възможност да се направи оценка дали 

енергийното потребление следва предначертания ход или не. Ако имаме изоставане т.е. 

преразход на енергия за някоя от годините, тогава за следващите години трябва да се 

предприемат компенсиращи мерки.  

 

Етап 5. Енергиен преглед. Отчет на изпълнението  

Ежегодно се изготвя анализ за актуалното енергийно потребление, с който се 

запознава Ръководството на общината и се изготвят отчети за изпълнението.   

В съответствие с чл. 12, ал. 5 от ЗЕЕ държавните и местни органи представят 

ежегодно на изпълнителния директор на АУЕР отчети за изпълнението на Програмата за 

енергийна ефективност. Отчетите съдържат описание на дейностите и мерките, 

очакваните и постигнати резултати от изпълнението на програмата. Изготвят се по 

образец, утвърден от изпълнителния директор на АУЕР и се представят в агенцията не 

по-късно от 15 декември на отчетната година.  

Етап 6. Коригиращи действия 

Предвижда се след всеки цикъл на етапите от 1 до 5 да се извършват коригиращи 

действия в случаите, когато: 

- се изменят Директиви, Регламенти, държавната политика, закони и наредби, 

свързани с настоящата програма; 
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-  промяна на контекста на  Общината, в смисъл промяна на условия на доставка 

и цени на енергоносители; 

- екологични промени, свързани с възникването на условия и рискове или 

възможности,  които не са предвидени в настоящата програма.  

 

  

9. И З Т О Ч Н И Ц И  Н А  Ф И Н А Н С И Р А Н Е 

Необходимите инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и 

обновяването на сградния фонд ще бъдат осигурявани от европейски фондове и 

програми, включително национално съфинансиране в случай, че се осигурява такова. 

Очаква се финансов ресурс да бъде предоставян и от Фонда за справедлив преход, 

ИнвестЕС, международни финансови институции, частни инвестиции, както и средства от 

приетите бюджети на държавните институции и общинските власти. 

Съгласно чл. 12, ал. 4 от ЗЕЕ средствата за изпълнение на Програмата за 

енергийна ефективност следва да бъдат предвидени в общинския бюджет. Освен тях за 

изпълнението на дейностите, заложени в програмата може да се търси финансиране от 

следните подходящи източници:  

 

 кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 

източници; 

 оперативни програми; 

 заеми от търговски банки; 

 безвъзмездни помощи, предоставяни от екологични фондове; 

 заеми от международни банки, напр. Европейска инвестиционна банка, 

най-често при наличие на допълнителни финансови механизми. 

Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" (ФЕЕВИ) 

ФЕЕВИ е специализирана институция за финансиране на инвестиционни проекти 

в областта на енергийната ефективност и предоставя: 

 нисколихвени кредити;  

 частични кредитни гаранции;  

 портфейлни гаранции 

 консултации. 

Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" насочва финансовите 

си средства към подпомагане на следните типове инвестиционни проекти:  

• Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в индустриални 

процеси 

• Саниране на сгради   
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• Подобрения на топлоизточника и топлопреносната мрежа 

• Други случаи на крайно потребление на енергия 

Всички проекти за енергийна ефективност, одобрени и подпомагани от ФЕЕ, 

трябва да отговарят на следните изисквания: 

• да внедрява утвърдена технология  

• стойността на проекта да бъде между 30 хил. лв. и 3 млн. лв.  

• дяловото участие на кредитополучателя да е не по-малко от 10%  

• срок на изплащане на кредита до седем години.   

Необходимо условие за успешно кандидатстване на проекти във ФЕЕ е наличието 

на детайлно енергийно обследване, позволяващо енергиен анализ и избор на 

енергоспестяващите мерки. 

Национален Доверителен Екофонд 

Националният Доверителен Екофонд (НДЕФ) управлява средства,  предоставени 

целево от държавния бюджет, включително по силата на суапови сделки за замяна на 

“Дълг срещу околна среда” и “Дълг срещу Природа”. 

Средства също се набират от международна търговия с предписани емисионни 

единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за емисии на парникови газове 

за авиационни дейности, както и на средства, предоставени на база на други видове 

споразумения с международни, чуждестранни или български източници на финансиране, 

предназначени за опазване на околната среда в Република България. 

Във фонда се управляват програмите: 

- Програма Микропроекти за климата  

- Инвестиционна програма Минерални води 

- Инвестиционна програма за климата – енергийна ефективност 

- Инвестиционна програма за климата – електромобили 

 

Договори с гарантиран резултат 

Договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) имат за предмет изпълнението 

на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради, предприятия, промишлени 

системи и системи за външно изкуствено осветление, като инвестициите за 

реализирането на тези мерки се изплащат съгласно договорното гарантирано равнище 

на подобряване на енергийната ефективност или друг договорен критерий, свързан с 

енергийните характеристики. 

Възложители по договорите с гарантиран резултат могат да бъдат крайните 

клиенти, а изпълнители - доставчиците на енергийноефективни услуги. Изпълнителите са 

лица - търговци по смисъла на Търговския закон или по смисъла на законодателството 

на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна 

по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация 

Швейцария, с предмет на дейност, включващ изпълнение на услуги по договори с 

гарантиран резултат. 
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Публично-частно партньорство 

 Публично-частно партньорство е дългосрочно договорно сътрудничество между 

един или повече публични партньори, от една страна, и един или повече частни 

партньори, от друга страна, за извършването на дейност от обществен интерес при 

постигане на по-добра стойност на вложените публични средства и при разпределение 

на рисковете между партньорите, което се осъществява при условията и по реда на 

Закона за публично-частното партньорство. 

Необходимостта от развита публична инфраструктура, като двигател на 

икономическото развитие на страната, и ограничените бюджетни средства за нейното 

изграждане и поддържане, са основните предпоставки за възникването и 

разпространението на тази форма на сътрудничество между публичните органи и частния 

сектор.  

Основните характеристики и предимства на публично-частното партньорство са:  

- дългосрочен договор между публичен и частен партньор за предоставяне на 

услуги от обществен интерес, базиран на нови или подобрени активи;  

- частният партньор участва във всички етапи на реализацията на проекта - 

проектиране, строителство, финансиране, поддържане и/или експлоатацията на обекта;  

- публичният орган дефинира целите, определя изискванията за качество и 

количество и контролира изпълнението;  

- частният партньор финансира изцяло и по-голяма част от реализацията на 

проекта;  

- справедливо разпределение на рисковете между партньорите на база на това 

кой може по-добре да се справи с тях;  

- механизмът на плащане от публичния сектор се обвързва с изпълнението;  

- подобряване на управлението на обекта и повишаване качеството на услугите.  

Удостоверения за енергийни спестявания 

Удостоверенията за енергийни спестявания имат за цел да докажат приноса на 

притежателя им в изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност.  

Удостоверенията за енергийни спестявания се издават от изпълнителния 

директор на агенцията срещу заплащане на такса, определена с тарифа, приета от 

Министерския съвет. 

За целите на изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания, 

удостоверенията за енергийни спестявания могат да се прехвърлят от:  

1. задължено към друго задължено лице по чл. 14, ал. 4 и чл. 14а, ал. 4, когато 

първото задължено лице е в преизпълнение на определената му индивидуална цел 

за енергийни спестявания; 

2. незадължено лице към задължено лице по чл. 14, ал. 4 и чл. 14а, ал. 4. 

Доказването на постигнатите енергийни спестявания се осъществява не по-рано 

от една година след въвеждането на мерките за повишаване на енергийната 

ефективност при крайните клиенти чрез: 
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- оценка на постигнатите енергийни спестявания след обследване за 

енергийната ефективност на сграда, предприятие, промишлена система или система 

за външно изкуствено осветление или след проверка на отоплителна инсталация, 

инсталации за комбинирано отопление и вентилация или на климатична инсталация, 

като обследването или проверката се извършва не по-рано от една година след 

въвеждането на мерките, или 

 - прилагане на методика, разработена съгласно наредбата по чл. 18, ал. 2 от 

ЗЕЕ; 

- измерени спестявания на енергия, при които икономиите от прилагането на 

дадена мярка или на пакет от мерки се определят чрез регистриране на действителното 

намаление на потреблението на енергия, като се вземат предвид такива фактори, като 

допълнителност, обитаване, обем на продукцията и метеорологични условия, които 

може да влияят върху потреблението, съгласно наредбата по чл. 18, ал. 2 от ЗЕЕ; 

- прилагане на стойности на спестявания на енергия в съответствие с 

резултати от независим мониторинг на предходни мерки за енергийна ефективност в 

сходни инсталации, разработени съгласно наредбата по чл. 18, ал. 2 от ЗЕЕ. 

- Доказването на постигнатите енергийни спестявания се осъществява от 

лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 1, постигнатите спестявания чрез прилагане на 

методиките се оценяват от задължено лице по чл. 14, ал. 4 и чл. 14а, ал. 4 или от 

лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 1 и по ал. 1, т. 4 от задължено лице по чл. 14, 

ал. 4 и чл. 14а, ал. 4. 

Проверката на използваните методики за оценяване на ефекта от различните 

видове изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност се извършва от 

агенцията. 

Условията, редът и формата за издаване, прехвърляне и отмяна на 

удостоверенията за енергийни спестявания се определят с наредбата по чл. 18, ал. 2 

от ЗЕЕ. 

Кредитна линия за енергийна ефективност в домакинствата REECL  

Кредитната линия е финансов механизъм, който за енергийна ефективност в 

жилищния сектор предоставя 20 млн. евро чрез утвърдени български търговски банки. 

Бенефициенти могат да бъдат физически лица, сдружения на собствениците на 

апартаменти и частни доставчици на услуги, свързани с проекти за енергийна 

ефективност в жилищния сектор. За стимулиране внедряването на енергоспестяващи 

мерки в дома е предвидено допълнително безвъзмездно финансиране в размер на 10% 

при осъществяване на допустими проекти в къщи с едно и две самостоятелни жилища и 

20% за проекти в многофамилни жилищни сгради с над три самостоятелни жилища. 

Средствата се изплащат след завършване на монтажните работи и след проверка на 

тяхното изпълнение от независим консултант. Безвъзмездната финансова помощ в 

размер на 4,4 млн. евро е осигурена от Международен фонд „Козлодуй“. 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради 

Националната програма е създадена в контекста на постигане както целите в 

краткосрочен план, така и тези в дългосрочен на европейско ниво за справяне с 
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предизвикателствата от изменението на климата, енергийната сигурност и изчерпването 

на ресурсите. 

Програма Инвест ЕС  

Програмата Инвест ЕС ще е с период на действие между 2021 и 2027г. и ще бъде 

основният инструмент на ЕС за подкрепа на инвестиции и достъп до финансиране в ЕС. 

ИнвестЕС ще наследи Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) – 

“Планът Юнкер", основавайки се на добития опит, като същевременно са предложени 

подобрения, между които интегрирана структура за управление и изпълнение на всички 

централизирани финансови инструменти и ЕФСИ. Целта е програмата да събере под 

един покрив множеството финансови инструменти на ЕС, които в момента са в подкрепа 

на инвестициите в ЕС, като прави финансирането на инвестиционни проекти в Европа по-

опростено, по-ефективно и по-гъвкаво. Част от програмата е фондът ИнвестЕС, който ще 

предоставя гаранция от бюджета на ЕС за подкрепа на инвестиции и достъп до 

финансиране в ЕС. Амбициозната цел на програмата е да задейства поне 650 млрд. евро 

допълнителни инвестиции чрез предоставяне на гаранция от 38 млрд. евро от бюджета 

на ЕС, като потенциалните партньори по изпълнението ще допринесат с най-малко 9.5 

млрд. евро допълнителни средства (от които 75% от Европейската инвестиционна банка 

(ЕИБ)). Предложенията за проекти от всички държави - членки на ЕС се конкурират при 

едни и същи условия. 

Подкрепата от фонд Инвест ЕС ще бъде насочена към четири области на 

политиката, една от които е „Устойчива инфраструктура“. В тази област ще се подкрепят 

инвестиции в транспорта, енергетиката, включително енергийната ефективност и 

енергията от възобновяеми източници, околната среда, действията в областта на 

климата, кръговата икономика, морската и цифровата инфраструктура. 

План за инвестиции за устойчива Европа 

 През 2020 г. е стартиран Планът за инвестиции за устойчива Европа, който е 

инвестиционният стълб на Европейската “зелена” сделка. Той има за цел да мобилизира 

най - малко 1 трилион евро частни и публични инвестиции в „устойчиви“ проекти през 

следващото десетилетие чрез бюджета на ЕС и свързаните с него инструменти. Тази 

сума за финансиране на "зеления" преход се постига чрез средства в рамките на 

дългосрочния бюджет на ЕС, една четвърт от които ще бъдат предназначени за цели, 

свързани с климата. Планът ще привлече допълнително частно финансиране чрез 

механизма на бюджетната гаранция на ЕС по програмата ИнвестЕС". Като част от 

Европейската зелена сделка Европейската комисия ще създаде отворена платформа 

“Renovation wave”, обединяваща сградния и строителния сектор, архитекти, инженери и 

местни органи от целия ЕС. Целите на платформата са обмен на опит и добри практики, 

стимулиране на диалога между всички заинтересовани страни, развитие на нови 

възможности за финансиране и нови технологични решения, информационни кампании, 

насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност в сградите и обединяване на 

усилията за саниране, за да се извлекат ползи от икономиите от мащаба. Особено 

внимание ще бъде обърнато на санирането на социалните жилища, за да се помогне на 
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домакинствата, които изпитват затруднения при плащането на сметките си за енергия. 

Европейската инвестиционна банка ще се превърне в банка на Съюза за климата.  

Програма LIFE  

Програма LIFE е инструмент на ЕС за финансиране в областта на околната среда 

и действията по климата, създаден през 1992 г. За следващия дългосрочен бюджет на 

ЕС за периода 2021 -2027 г. Комисията предлага да се увеличи финансирането по LIFE с 

почти 60%. Една от основните приоритетни области е стимулирането на инвестициите и 

подкрепящите дейности, насочени към енергийната ефективност, особено в 

европейските региони, които изостават в прехода към чиста енергия. Както частни, така и 

публични участници могат да кандидатстват за различна подкрепа на проекти, стига тя да 

е свързана с околната среда и действията по климата. Част от Програма LIFE е и 

финансовия инструмент “Private Finance for Energy Efficiency” (PF4EE), който е съвместно 

споразумение между ЕИБ и Европейската комисия имащо за цел да допълни 

финансирането за инвестиции в енергийна ефективност. Инструментът е насочен към 

проекти, които подкрепят изпълнението на националните планове за действие за 

енергийна ефективност или други програми за енергийна ефективност на държавите-

членки на ЕС. 

Европейски фонд за енергийна ефективност (ЕФЕЕ)  

Европейският фонд за енергийна ефективност (ЕФЕЕ) е друг вариант за 

финансиране под формата на публично - частно партньорство (ПЧП), предоставено от 

Европейската комисия за осигуряване на изпълнението на енергийния съюз. Фондът 

осигурява пряко финансиране или насочва ресурси през финансови институции чрез 

партньорство с организации на общинско, местно или регионално равнище. 

Инструментът предоставя специално финансиране (както дългови, така и капиталови 

инструменти) за проекти за енергийна ефективност, но също и за проекти за 

възобновяема енергия и чист градски транспорт. Бенефициери са общински, местни и 

регионални публични органи или организации, действащи от тяхно име.  

ELENA – техническа помощ 

ELENA се управлява от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и предоставя 

безвъзмездни средства за подпомагане на програми с над 30 млн. евро обем на 

инвестициите и (в т.ч. за проекти за енергийна ефективност) - с тригодишен период на 

изпълнение. Инициативата може да покрие до 90% от всички разходи за техническа 

помощ и разработване на проекти, като технико-икономически изследвания, пазарни 

проучвания, структуриране на програми, бизнес планове, енергийни одити и финансово 

планиране. 

„Зелени“ облигации  

Облигацията е инструмент с фиксиран доход, който представлява заем, отпуснат 

от инвеститор на заемополучател, и обикновено се използва от дружества, общини, 

държави и суверенни правителства за финансиране на различни проекти и операции. 

Организацията, която емитира облигация, трябва да плати на инвеститора лихва и 

главница по облигацията на по - късна дата. През последните 10 години „зелените“ 

облигации (емитирани специално за екологични или чисти енергийни цели) станаха все 
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по-популярни. По - конкретно, въпросът за енергийната ефективност и обновяването на 

сградите продължава да нараства, особено на национално и общинско равнище. 

Енергийно ефективни („Зелени“) ипотеки  

Енергийно ефективната ипотека (ЕЕИ) е подобна на редовната ипотека, като 

основната разлика е, че кандидатът получава по – висок размер кредит или по – 

облекчени финансови условия (напр. по–ниски кредитна лихва и такси), ако изпълни 

мерки за повишаване на енергийната ефективност. Този подход предполага стимули за 

включване на подобрения на енергийната ефективност на сградите, когато тези 

подобрения не са били първоначално планирани. Стимулите включват благоприятни 

условия за финансиране или по - висок размер на заема.  

Съществува и голям потенциал за свързване на ЕЕИ с паспорт за обновяване на 

сгради (ПОС) за жилищни еднофамилни къщи. ПОС, допълнен от дневник на направените 

подобрения, би записал историята на енергийната ефективност на дадена сграда, като 

отчете подобренията, направени с течение на времето. Той ще включва също препоръки 

и съвети за извършване на бъдещи подобрения на енергийната ефективност по 

рационален начин, който гарантира, че максималният потенциал за собствеността може 

да бъде достигнат по икономически ефективен начин. Такъв паспорт би имал за цел да 

създаде данни за подобрения на енергийната ефективност, които ще бъдат полезни за 

финансовия сектор, оценителите и строителния сектор и ценни за ипотеките, 

обезпечените облигации и секюритизацията на вземания. ПОС също така ще помогне на 

оценителите на недвижими имоти да признаят “зелената стойност” на енергийното 

обновяване, като се има предвид достъпът до валидирана информация, документираща 

интервенциите, извършени върху имота, и подобряването на енергийната ефективност, 

осигурено от тях. 

Специални кредитни линии 

 Международните финансови институции като ЕБВР, ЕИБ и др., могат да дадат 

възможност на местните банки да финансират заеми за енергийна ефективност чрез 

специализирани кредитни линии. Всяка кредитна линия е специално предназначена за 

отпускане на заеми на жилищни или търговски кредитополучатели, за реализиране на 

възможности за инвестиции в енергийна ефективност и/или енергия от възобновяеми 

източници. Местните банки използват кредитната линия, за да предоставят търговски 

заеми за енергийна ефективност и/или ВЕИ на свой риск на кредитополучатели с 

допустими инвестиционни възможности. Често подобен тип специализирани кредитни 

линии биват съпътствани и с частичен грантов компонент, който намалява 

инвестиционните и финансовите разходи за крайния клиент. За да бъдат квалифицирани 

като допустими за финансиране, кандидатстващите проекти трябва да отговарят на 

определени технически критерии и да постигат минимално изискуеми нива енергийни 

спестявания ( обикновено мин.20% по–нисък разход на енергия след приключване на 

проекта) 

Национален/Общински гаранционен фонд и специализирани схеми за 

споделяне на кредитен риск  

Като използват различни източници на приходи, национални институции както и 

местните органи могат да създадат гаранционни фондове в подкрепа на схеми за заеми, 

предоставяни от частни кредитни институции, с цел да се улесни достъпът на граждани с 
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нисък капацитет за задлъжняване. При този тип инструмент гарантиращите институции 

(на национално или местно ниво) носят отговорност в случай на неплащане от страна на 

крайните потребители, което предполага, че потенциалната висока платежоспособност 

на държавната/общинска институция може да повлияе на банките да предоставят заеми 

при по-добри условия на по-голям кръг собственици на сгради или обекти в тях.  

Механизъм за финансиране чрез битови сметки  

Финансирането по сметка е механизъм, при който дружество за комунални услуги 

предоставя капитала за финансиране разходите за енергийна ефективност или 

инвестиции в енергия от възобновяеми източници в дадена сграда. Инвестициите след 

това се изплащат от собственика на сградата чрез месечна сметка за комунални услуги. 

Съществуват няколко форми на финансиране чрез битови сметки (или местни данъци), 

които са добре установени в САЩ и понастоящем се пилотират в целия ЕС. Финансиране 

се предоставя на местните предприятия за комунални услуги, които на свой ред ще 

използват този капитал, за да заемат средства на крайните потребители. След това 

крайният потребител ще използва месечните финансови икономии, реализирани от по - 

ниските сметки за енергия, за изплащане на заема на месечна вноска по сметката си за 

електрическа енергия/топлофикация.  

Кредитен риск – Важен аспект на финансирането чрез битови сметки е 

разпределението на кредитния риск между участниците в проекта, включително:  

- Кредитоспособността на потенциалните клиенти обикновено се основава на 

скорошно погасяване на сметки за комунални услуги, като по този начин се 

избягват много по - строги условия за одобрение на заеми, наложени 

например от банките.  

- В случай на неизпълнение на задължението за погасяване на заема, 

дружеството за комунални услуги обикновено има право да прекрати 

оставката на комунални услуги на клиента. Това би решило евентуалния 

проблем с липсата на адекватно обезпечение в случай на търговски заеми.  

Като отправна точка се предлага комуналните услуги да разгледат възможността 

за финансиране по сметка на енергийните инвестиции в жилищни сгради, включително 

еднофамилни и многофамилни сгради. 

Национален фонд за декарбонизация 

Като основна финансова схема в подкрепа на българската стратегия за 

дългосрочно обновяване, е предвидено създаването на единен Фонд за декарбонизация 

за България, финансиран със средства по Европейските фондовете за кохезионна 

политика и други източници за финансиране. Организиран като консолидиран и ясно 

разпознаваем фонд, той ще включва голям кръг заинтересовани страни и успешно ще 

адресира необходимостта от финансиране за широка група бенефициенти за да доведе 

до максимално постигане на целите, които ще бъдат заложени.  

Фондът ще работи на национално равнище, ще се състои от три отделни 

подфонда, според вида на крайните бенефициенти: Подфонд публичен сектор („ПФД1“), 

Подфонд търговски дружества („ПФД2“) и Подфонд жилищни сгради („ПФД3“). Такава 

структура предоставя необходимата гъвкавост по отношение на бъдещи (законови и 

регулативни) изисквания към определени получатели или бъдещо приложено по-
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детайлно национално сегментиране. Необходимите финансови ресурси ще се насочват 

към Фонда от Европейските фондове, а на ниво подфонд допълнително финансиране ще 

може да бъде добавено от различни източници включващи: средства от приетите 

бюджети на държавни институции и общински власти, както и други потенциални 

механизми, възприети от правителството, ресурси от европейски фондове и програми, 

включително от Фонда за справедлив преход и ИнвестЕС, и финансиране от 

международни финансови институции, което ще допринесе към ливериджа. Добавеният 

ресурс на ниво подфонд ще може да се насочи и към невключени по Европейските 

фондове дейности и разходи. Фондът ще се използва за предлагане на безвъзмездни 

средства и финансови инструменти, включващи кредитни линии и гаранции и/или 

комбинация от тях. Не на последно място към Фонда ще се предвиди единна точка за 

техническата помощ на кандидатите чрез обслужване на едно гише или подобни 

механизми. Участието на местните банки/финансови институции в тази финансова схема 

ще е ключов елемент за успеха на Фонда, тъй като в ролята им на финансов посредник 

тяхното участие ще допринесе не само към ливериджа под формата на съфинансиране, 

но ще се очаква значително да опрости процеса на финансиране на проекти.  

Международните финансови институции ще имат възможността да участват 

активно и на ниво финансов посредник. Не на последно място, посредник може да бъде 

и дружество за предоставяне на комунални услуги, чрез механизъм „Финансирането по 

сметка “, при което се заемат средства на крайните потребители, които същите изплащат 

чрез сметките си за електрическа енергия/топлинна енергия. Фондът ще насърчава 

инвестиции в пакети от мерки за обновяване и енергийна ефективност чрез осигуряване 

на по-цялостен подход, водещ до по-големи спестявания на енергия.  

 

 

10. П Р О Е К Т И  З А  Р Е А Л И З А Ц И Я 

   Табл.10.1. 

№ Дейност, мярка Срок 
Източник на 

финансиране 
Очакван ефект 

1. Повишаване на 

административния капацитет 

във връзка с енергийната 

ефективност 

2022 г. ОБ, други Предпоставка за успешно 

изпълнение на програмата 

2. Обучаване на ключови 

специалисти за  

координиране на цялостния 

процес на планиране, 

реализация и мониторинг на 

устойчиви енергийни 

политики на местно ниво 

2022 г. ОБ, 

други 

Предпоставка за успешно 

изпълнение на програмите 

за ЕЕ и ВЕИ,  повишена 

проектна готовност 

3. Изграждане на база данни 

за енергийното потребление 

в общинските сгради и 

2022 г. ОБ, 

други 

Общинска база данни за 

енергийното потребление в 

сградите, обучен  ключов 
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№ Дейност, мярка Срок 
Източник на 

финансиране 
Очакван ефект 

утвърждаване за процедура 

за  нейното поддържане и 

актуализация. 

персонал, основа за 

въвеждане на енергиен 

мениджмънт 

4. Управление на енергийната 

ефективност в общинските 

сгради  

ежегодно ОБ, 

други 

Оптимизиране на 

потреблението на енергия, 

възможност за планиране и 

контрол на разходите 

5. Проверка за енергийна 

ефективност на 

отоплителните инсталации с 

водогрейни котли в 

общинските  сгради 

2021 – 

2027 г. 

ОБ, 

други 

Оптимизиране работата на 

отоплителните инсталации, 

спестени горива и емисии 

6. Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в  

образователната 

инфраструктура в община 

Куклен 

2021 – 

2027 г. 

ОБ, ОП, 

други 

Спестени горива и енергия, 

спестени емисии, намалени 

разходи, повишен комфорт 

7.  Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

административните сгради, 

общинска собственост в 

община Куклен 

2021 – 

2027 г. 

ОБ, ОП, 

други 

Произведена и използвана 

енергия от ВИ, спестени 

емисии 

8.  Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

сградите за здравеопазване, 

общинска собственост в 

община Куклен 

2021 – 

2027 г. 

ОБ, ОП, 

други 

Спестена енергия, 

спестени емисии, намалени 

разходи, повишен комфорт 

9. Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

сградите за култура в 

община Куклен 

2021 – 

2027 г. 

ОБ, ОП, 

други 

Спестени горива, спестени 

емисии, намалени разходи, 

повишен комфорт 

10.  Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

сградите за социални услуги, 

общинска собственост в 

община Куклен 

2021 – 

2027 г. 

ОБ, ОП, 

други 

Спестена енергия, 

спестени емисии, намалени 

разходи, повишен комфорт 

11. Рехабилитация и 

модернизация на системата 

за уличното осветление в 

общината 

 

2021 – 

2027 г. 

ОБ, ОП, 

други 

Спестена енергия, 

спестени емисии, 

повишено качество на 

живот в населените места, 
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№ Дейност, мярка Срок 
Източник на 

финансиране 
Очакван ефект 

подобряване условията за 

туризъм 

12. Повишаване 

осведомеността относно 

енергийната ефективност в 

жилищните сгради, 

промишлените процеси, 

сградите за услуги 

2021 – 

2027 г. 

ОБ, ОП, 

други 

Предпоставка за 

реализиране на повече 

проекти за повишаване на 

енергийната ефективност, 

промяна на поведението 

13. Популяризиране и 

стимулиране на добри 

практики за използване на 

енергоспестяващи 

иновативни технологии  

2021 – 

2027 г. 

ОБ, ОП, 

други 

Повече реализирани 

проекти, мултиплициране 

на ефекта на 

енергоспестяване 

14. Подобряване на 

състоянието на 

транспортната 

инфраструктура в общината, 

повишаване на енергийната 

ефективност в транспорта 

2021 – 

2027 г. 

ОБ, ОП, 

други 

Повишаване качеството на 

жизнената среда, 

подобряване на условията 

за движение на МПС и 

оптимизиране разходите на 

горива 

 

 

 

 

11. З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Енергийната ефективност е процес, който търпи постоянно развитие и 

надграждане. Развитието на технологиите, иновациите и навлизането на 

дигитализацията дават възможност за все по-добро управление и непрекъснато 

повишаване на енергийната ефективност.  

Освен приносът към иновативен и интелигентен икономически преход, 

осигуряване на достъп до качествени услуги, повишаването на енергийната 

ефективност спомага за опазване на околната среда и климатичната сигурност. 

Програмата за енергийна ефективност на община Куклен е разработена 

съгласно  актуалните изисквания на националното и европейско законодателство 

в тази област. Тя има отворен характер и през периода на действие ще се допълва 

и променя в зависимост от новите цели, промяната на нормативната база, 

изискванията към мерките за повишаване на енергийната ефективност,  

възможностите за финансиране. 
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За успешната реализация на програмата водеща роля при реализацията 

ще имат общинските власти от една страна, от чиито действия зависи 

повишаването на енергийната ефективност на общинската инфраструктура , и от 

друга – повишаването на осведомеността на населението, което трябва да бъде 

запознато с възможностите,  предимствата и практическите аспекти, свързани с 

мерките по енергийна ефективност в жилищните сгради. 

 

12. И З П О Л З В А Н И  И З Т О Ч Н И Ц И 

 Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ) 

 Указания за изготвяне на програма за енергийна ефективност, АУЕР 

 Интегриран план в областта на енергетиката  и климата на Република България 

2021 – 2030 г. 

 Националната програма за развитие България 2030 

 Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на 

националния жилищен фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

 Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) 

 Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен район  

2021-2027 г. 

 Общински план за развитие на община Куклен  2014-2020 г. 

 http://www.strategy.bg/ 

 http://www.seea.government.bg 

 http://www.kuklen.org 

                                               Приложение 1 

Кратък списък от сгради за приоритетно обновяване 

№ Наименование на сградата Адрес РЗП 

 1 Висока сграда на СУ “Отец Паисий“ Гр. Куклен 674 

2 Ниска сграда на СУ“ Отец Паисий“ Гр. Куклен 563 

3 Професионална гимназия по селско стопанство  гр. Куклен 1146 

4 Здравен дом - гр. Куклен гр. Куклен 1545 

5 Административна сграда на община  Куклен гр. Куклен 1278 

6 Читалище - гр. Куклен гр. Куклен 2106 

7 Двуетажна  масивна сграда – физкултурен салон и 
столова в ПГ по СС 

ГР. Куклен  1088 

http://www.strategy.bg/
http://www.seea.government.bg/
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Приложение 2 

Дълъг списък от сгради за обновяване 

№ Наименование на сградата Адрес 
РЗП 

(m2) 

1 Административно-битова сграда с. Гълъбово с. Гълъбово 122 

2 Кметство - с. Гълъбово с. Гълъбово 180 

 3 Кметство, здравна служба, ресторант - с. Добралък с. Добралък 559 

4 Читалище - с. Добралък с. Добралък 127 

5 Здравен дом - гр. Куклен гр. Куклен 1545 

6 Административна сграда на община  Куклен гр. Куклен 1278 

7 Читалище - гр. Куклен гр. Куклен 2106 

8 Едноетажна масивна сграда към стадиона гр. Куклен 134 

9 Сграда на социален патронаж гр. Куклен 144 

10 Пенсионерски клуб  гр. Куклен  100 

11 Кметство - с. Руен с. Руен 185 

12 Училище, кметство и читалище - с. Яврово с. Яврово 467 

13 Професионална гимназия по селско стопанство – гр. 
Куклен 

Гр. Куклен 1146 

14 Двуетажна масивна сграда-физкултурен салон и 
столова 

Гр. Куклен 1088 

15 Едноетажна масивна сграда- учебно-техническа 
работилница 

Гр. Куклен  733 

16 Едноетажна масивна сграда – пристройка към 
физкултурен салон  

Гр. Куклен 14 

17 Едноетажна масивна  сграда- пристройка към 
учебно –техническа работилница 

Гр. Куклен  62 
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СЪКРАЩЕНИЯ 
 
АУЕР - Агенция за устойчиво енергийно развитие 

БВП - Брутен вътрешен продукт 

БГВ - Битово горещо водоснабдяване 

ВEИ - Възобновяеми енергийни източници 

ВЕЦ - Водноелектрическа централа 

ВтЕЦ - Вятърна електрическа централа 

КЕВР - Комисия за енергийно и водно регулиране 

ЕБВР - Европейска банка за възстановяване и развитие 

ЕЕ - Енергийна ефективност 

ЕРП - Електроразпределително предприятие 

ЕС - Европейски съюз 

ЕСМ - Енергоспестяващи мерки 

ЕЦ - Електрическа централа 

ЗП - Застроена площ 

РЗП - Разгърната застроена площ 

КПД - Коефициент на полезно действие 

МОСВ - Министерство на околната среда и водите 

МРРБ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

НЕК - Национална електрическа компания 

НПДЕВИ - Национален план за действие за енергията от възобновяеми 
източници 

НСИ - Национален статистически институт 

ОП -  Оперативна програма 

ОУП - Общ устройствен план 

ПГ - Парникови газове 

ОПНИЕВИБГ - Общинска програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива 

ФЕ - Фотоволтаична енергия 

ФЦ - Фотоволтаична централа 

ЕПС - Електрически превозни средства 

ХПС - -  Хибридни превозни средства 
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Мерни единици: 
 

ktoe килотон нефтен еквивалент 
 

kV киловолт, мерна единица за електрическо напрежение 
 

kW киловат, мерна единица за електрическа мощност 
 

kWp киловат пик , мощност на фотоелектричен модул при стандартни условия: 
- интезитет на светлината (радиация от 1000 W/m2); 
- слънчев референтен спектър АМ 1,5 (с това се определя типа и цвета на 

светлината); 
- температура на клетките 25° С 

 

MW мегават, мерна единица за електрическа мощност 
 

MWh мегават час,  мерна единица за енергия  1 MWh = 3,6 GJ = 0,0860 toe 
 

t тон 
 

toe тон нефтен еквивалент  1 toe = 11,63 MWh, нестандартна мерна единица за 
енергия 
 

GJ гигаджаул  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Политиката в областта на енергията от възобновяеми източници е съществен 

елемент от националната и европейската енергийна политика и политиката в областта на 

климатичните промени. Развитието и широкото използване на възобновяемата енергия е 

средство за постигане на целите и приоритетите на ЕС за 2030 г. в съответствие със 

споразумението по Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации (ООН) 

по изменение на климата в Париж и рамковата политика в областта на климата и 

енергетиката. С Директива (ЕС) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници се определя общата цел от 32% за дял на енергия от ВИ в 

брутното крайно потребление на енергия в ЕС, стойността и характера на секторните 

цели в областта на сектор топлинна енергия и енергия за охлаждане, както и цели в 

транспортния сектор. Централно място в политиката на ЕС в областта на енергетиката и 

климата в периода до 2030 г. е намаляване с 40% на емисиите на парникови газове под 

равнището от 1990г.  

Възобновяемите източници на енергия са важен фактор за преодоляването на 

промените в климата, заради своята устойчивост и приносът им за намаляване на 

емисиите на парникови газове. Те допринасят за подобряването на сигурността на 

енергийните доставки, като съдействат за преодоляване на зависимостите от 

изкопаемите горива и от вносa на енергия от трети страни извън Съюза. Увеличеното 

използване на енергия от възобновяеми източници играе роля за технологичното 

развитие и иновациите, както и за технологично и индустриално лидерство, като създава 

екологични, социални и здравни ползи, както и големи възможности за заетост и 

регионално развитие, особено в селски и изолирани зони, в райони и територии с малка 

гъстота на населението или които са в процес на частична деиндустриализация.  

Използването на енергия от ВИ в страната ще следва определения от ЕС 

принцип „енергийната ефективност на първо място“ и ще бъде съобразено с 

технологичното развитие и иновациите. Република България ще продължи провежданата 

политика за увеличаване използването на ВИ в секторите: електрическа енергия, 

топлинна енергия и енергия за охлаждане, транспорт. Страната разполага с 

неоползотворен потенциал за производство на енергия от ВИ, който до 2030 г. и след 

това ще продължи да бъде усвояван, с което ще се осигури ефективно изпълнение на 

националната цел за дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия 

до 2030 г. по икономически ефективен начин. Този потенциал е от слънчева и 

геотермална енергия, биомаса, в т.ч. отпадъци и остатъци от биологичен произход от 

селското и горското стопанство, промишлеността и от бита. 

Съчетаването на мерки за енергийна ефективност с използването на енергия от 

възобновяеми източници е добро и устойчиво решение за растеж и развитие, както в 

икономическия живот, така и в социалната сфера на обществото.  

За постигането на желаните резултати са необходими устойчиви политики и 

системни действия за реализирането на набелязаните дългосрочни цели. 
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2. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на община Куклен е разработена на основание 

залегналото в чл.10 ал.1 и ал.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) 

задължение на кметовете на общини да разработват дългосрочни и краткосрочни 

програми  за насърчаване  използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива в съответствие с действащите нормативни документи. 

При разработването на настоящата програма са взети предвид Програмата за 

енергийна ефективност на общината и другите планови и стратегически документи за 

развитието на община Куклен. 

  

3. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на община Куклен за периода 2021 - 2023 г. има за 

цел да определи ефективни, интегрирани политики за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на общината в 

зависимост от нейните специфични особености и потенциал. Ефективното използване на 

местните ресурси и максималното оползотворяване на възможностите за финансиране 

са ключови фактори както за успешната реализация на програмата, така и за устойчивото 

развитие на общината. Програмата е продължение на досегашните действията на 

общината в тази област и ще спомогне за постигане на целите и приоритетите, заложени 

в стратегическите и програмни документи за развитието на общината и региона.  

В Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен Централен район 

за периода 2021-2027 г. са дефинирани пакет от приоритети, насочени към засилване на 

конкурентните позиции на района, подобряване на социалната и екологична среда, по-

балансирано териториално развитие.  

Развитието на инфраструктурата и опазване на околната среда, развитието на 

туризма и ефективното използване на природните ресурси са сред приоритетните 

направления за развитие на общината. Съществен принос за реализирането им може да 

има използването на енергия от възобновяеми източници. Изборът на подходящи 

решения за използване на възобновяема енергия, съчетан с мерки за повишаване на 

енергийната ефективност ще допринесе за повишаването на конкурентоспособността на 

местната икономика, за оптимизиране на публичните финанси при повишено качество на 

публичните услуги.   

Цели на настоящата програма: 

Цел 1. Повишаване дела на енергията от възобновяеми източници в сградите, 

общинска собственост и уличното осветление. 

Цел 2. Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на 

територията на община Куклен. 

Цел 3. Създаване на устойчив модел на нарастване на дела на използваната 

енергия от възобновяеми източници в общината.  
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4. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

4.1. Национална нормативна рамка. 

Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). 

Законът за енергията от възобновяеми източници е основният нормативен акт, 

регламентиращ националната политика в областта на енергията от възобновяеми 

източници. Този закон урежда обществените отношения, свързани с производството и 

потреблението на: 

1/ електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от 

възобновяеми източници; 

2/ газ от възобновяеми източници; 

3/ биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта. 

Общинските съвети приемат дългосрочни и краткосрочни програми за 

насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива. 

Кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет 

общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на 

енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с НПДЕВИ.  

Дългосрочните програми се разработват за срок десет години, а краткосрочните 

програми - за срок три години. В общински схеми за подпомагане могат да участват само 

проекти, свързани с мерките по общинските програми. 

 

Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ) 

(последно изм. и доп. ДВ бр.21 от 12 Март 2021 г.) 

Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането на 

държавната политика за повишаване на енергийната ефективност. При изготвянето на 

настоящата програма е взета предвид последната актуализация на закона. 

Законът има за цел повишаване на енергийната ефективност като част от 

политиката по устойчиво развитие на страната чрез: 

 използване на система от дейности и мерки за повишаване на енергийната 

ефективност при производството, преноса и разпределението, както и при 

крайното потребление на енергия;  

 въвеждане на схеми за задължения за енергийни спестявания;  

 развитие на пазара на енергийноефективни услуги и насърчаване 

предоставянето на енергийноефективни услуги;  

 въвеждане на финансови механизми и схеми, подпомагащи изпълнението 

на националната цел за енергийна ефективност. 

Собствениците на сгради - публична държавна или общинска собственост, 

собствениците на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено 

осветление по чл. 57, ал. 2 са длъжни да извършват управление на енергийната 

ефективност.. 
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Управлението на енергийната ефективност се извършва чрез:  

- организиране на изпълнението на програмите по чл. 12, ал. 2 на мерките по чл. 

23, ал. 1, както и на други мерки, които водят до енергийни спестявания, и изпълнението 

на целите, заложени в актовете по чл. 5, ал. 3, т. 1 - 4 - от собствениците на сгради - 

публична държавна или общинска собственост, и собствениците на системи за външно 

изкуствено осветление; 

- поддържане на бази данни за месечното производство и потребление по видове 

енергии - от собствениците на предприятия и промишлени системи; 

- ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление – от 

собствениците на сгради - публична държавна или общинска собственост, 

собствениците на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено 

осветление по чл. 57, ал. 2; 

Лицата, които са задължени да извършват управление на енергийната 

ефективност, представят в агенцията годишни отчети за управлението на енергийната 

ефективност. 

Отчетите съдържат информация за управлението на енергийната ефективност и 

се представят в агенцията не по-късно от 15 декември на отчетната година. 

 Дейностите за повишаване на енергийната ефективност са:  

1) намаляване на енергийното потребление и разходите за енергия при 

производството, преноса и разпределението на енергия, както и при крайното 

потребление на енергия; 

2) обучение и придобиване на квалификация в областта на енергийната 

ефективност на лицата, предоставящи енергийноефективни услуги, на лицата по чл. 43, 

ал. 1 и 2 и лицата по чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ;  

3) оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сгради по отношение 

на изискванията за енергийна ефективност;  

4) обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради; 

5) проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни 

котли и на климатични инсталации в сгради; 

6) обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи 

и системи за външно изкуствено осветление; 

7) управление на енергийната ефективност;  

8) предоставяне на енергийноефективни услуги; 

9) повишаване на осведомеността на крайните потребители на енергия. 

Мерките за повишаване на енергийната ефективност са действията, които водят 

до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност, при 

крайното потребление на енергия, както и при производството, преноса и 

разпределението на енергия. 
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Закон за енергетиката (ЗЕ) 

Законът урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на 

дейностите по производство, внос и износ, пренос, разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и природен газ, пренос на нефт и нефтопродукти по тръбопроводи, 

търговия с електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и правомощията на 

държавните органи по определянето на енергийната политика, регулирането и контрола.  

Основните цели на този закон са създаване на предпоставки за:  

1/ качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от 

електрическа и топлинна енергия и природен газ;  

2/ енергийно развитие и енергийна сигурност на страната при ефективно 

използване на енергията и енергийните ресурси;  

3/ създаване и развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар;  

4/ енергийни доставки при минимални разходи;  

5/ насърчаване на комбинираното производство на електрическа и топлинна 

енергия;  

6/ развитие на инфраструктури за пренос и разпределение на електрическа 

енергия и природен газ и за пренос на нефт или нефтопродукти на територията на 

страната и през нея.  

Производството, вносът, износът, преносът, разпределението и търговията с 

електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефт и нефтопродукти се извършват при 

гарантиране защитата на живота и здравето на гражданите, собствеността, околната 

среда, сигурността на доставките, интересите на потребителите и националните 

интереси. 

 

Закон за устройство на територията (ЗУТ) 

Законът за устройство на територията урежда обществените отношения, 

свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството 

в Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени 

цели.  

Съгласно този закон строежите се проектират, изпълняват и поддържат в 

съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за 

осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на 

съществените изисквания включително за енергийна ефективност - икономия на енергия 

и топлосъхранение. 

 

Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 

 2021-2030 г. 

С Интегрирания план в областта на енергетиката и климата се определят 

основните цели и мерки за осъществяване на националните политики в областта на 
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енергетиката и климата, в контекста на европейското законодателство, принципи и 

приоритети за развитие на енергетиката. 

Основните цели, заложени в него са:  

• стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката;  

• развитие на конкурентоспособна и сигурна енергетика;  

• намаляване зависимостта от внос на горива и енергия;  

• гарантиране на енергия на достъпни цени за всички потребители.  

Националните приоритети в областта на енергетиката могат да бъдат обобщени, 

както следва:  

• повишаване на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на 

енергийни ресурси;  

• развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар;  

• използване и развитие на енергията от ВИ, съобразно наличния ресурс, 

капацитета на мрежите и националните специфики;  

• повишаване на енергийната ефективност чрез развитие и прилагане на нови 

технологии за постигане на модерна и устойчива енергетика;  

• защита на потребителите чрез гарантиране на честни, прозрачни и 

недискриминационни условия за ползване на енергийни услуги.  

Цели на България до 2030 г.: 

Намаляване на първичното енергийно потребление в 

сравнение с базовата прогноза PRIMES 2007  

-  27.89% 

   

Намаляване на крайното енергийно потребление в 
сравнение с базовата прогноза PRIMES 2007  

- 31.67% 

   

Национална цел за дял на енергия от ВИ в брутното крайно 
потребление на енергия до 2030 г.  

- 27.09% 

   

Ниво на междусистемна електроенергийна свързаност - 15% 

   

   

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния 

жилищен фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на 

националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г, е разработена в 

изпълнение на изискванията на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните 

характеристики на сградите, изменена с Директива (ЕС) 2018/844/ЕС. Тя е 

систематизиран целеви инструмент, чрез който се очертава визията за обновяване на 

сградния фонд на Република България до 2050 г., стратегическите цели за постигане на 

желаната визия, приоритетите в обхвата на всяка стратегическа цел, предвидените мерки 
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и политики по идентифицираните приоритети и индикаторите за измерване на 

постигнатите резултати за периода 2021-2030 г.  

Формулираната в нея визия за обновяване на сградния фонд е следната: Сграден 

фонд на Република България, обновен и декарбонизиран до 2050 г., който осигурява 

високо качество на живот в здравословна, безопасна, енергийно ефективна, 

модернизирана и високотехнологична среда на обитаване, основана на комплекс от 

обвързани фактори, като активно участие на потребителите за ефективното използване 

на енергия, управление на производството и потреблението на енергия в сградата и 

професионално управление на сградния фонд. 

Стратегията предвижда до 2050 г. да бъде обновен 60% от жилищния фонд и 

близо 17% от нежилищния. Очаква се това да доведе до спестяване на 7 329 GWh енергия 

годишно, с което емисиите на парникови газове да намалеят с 3 274 453 тона СО2. 

Изпълнението на Стратегията ще доведе и до създаването и поддържането на 17 600 

нови работни места и допълнителен годишен ръст на БВП от 557 милиона лева към 2030 

г. за периода 2021- 2030 г. 

 

Национална стратегия за адаптация към изменение на климата 

 и План за действие  

България се намира в един от регионите, които са особено уязвими към 

изменението на климата (предимно чрез повишаване на температурата и интензивни 

валежи) и от нарастващата честота на свързаните с изменението на климата екстремни 

събития като суши и наводнения. Рисковете, причинени от събития, свързани с 

изменението на климата, могат да доведат до загуба на човешки живот или да причинят 

значителни щети, засягащи икономическия растеж и просперитета, както на национално, 

така и на трансгранично равнище. Очаква се всички сектори на икономиката да бъдат 

засегнати от прогнозираните промени. Тези промени ще засегнат допълнително 

обществото и неговите граждани, както и икономиката като цяло. Рискът е по-голям за 

секторите на обществото и бизнеса, които са по-малко подготвени и са по-уязвими. 

За всички сектори съществуват значителни неясноти при оценката на характера 

и мащаба на уязвимостта към климатичните промени. Това се дължи на сложността при 

отчитането на множеството фактори, включително бъдещи екологични, икономически и 

социални промени. Един от основните източници на несигурност се отнася до степента, в 

която бъдещите емисии на парникови газове (ПГ) ще променят радиационния натиск през 

идващия век. Емисиите на ПГ се дължат на сложни фактори като растеж на населението, 

икономически растеж и енергийна политика. 

Климатичните фактори (глобалното затопляне, природните бедствия, рисковите 

територии и зони)  са със значително влияние върху подходите в регионалното и 

пространственото планиране. Адаптирането на подходите в планирането към глобалното 

затопляне на климата ще осигури запазването на екологичния комфорт в урбанизираните 

територии и намаляването на рисковете от природни бедствия. 
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Националната програма за развитие  България 2030 

Националната програма за развитие България 2030 е рамков стратегически 

документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи. Той 

дефинира визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на 

държавното управление, включително техните териториални измерения. В него са 

определени три стратегически цели, чието изпълнение е предвидено посредством 

целенасочени политики и интервенции, групирани в пет взаимосвързани и интегрирани 

оси на развитие: 

Ос 1  Иновативна и интелигентна България  

Ос 2  Зелена и устойчива България 

Ос 3  Свързана и интегрирана България 

Ос 4  Отзивчива и справедлива България 

Ос 5  Духовна и жизнена България 

Основният фокус на Ос 2 Зелена и устойчива България е устойчивото управление 

на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и 

обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да 

могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план. Определени са три 

национални приоритета за реализацията на тази ос: 

1. Кръгова и нисковъглеродна икономика  

2. Чист въздух и биоразнообразие  

3. Устойчиво селско стопанство 

 

 

План за възстановяване и устойчивост на Република България 

 (проект) 

Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да способства 

икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 

пандемията. За постигането на тази цел са групирани набор от мерки и реформи, които 

не само да възстановят потенциала за растеж на икономиката, но и да го развият и 

повишат, което да позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел за 

конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските. Същевременно, 

Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката в контекста 

на амбициозните цели на Европейския зелен пакт. 

Зеленият преход заема водещо място в българския План за възстановяване и 

устойчивост, като концентрира 38.1% от общите предвидени разходи, при заложен 

минимум от 37% от регламента на Европейската комисия. По този начин България 

допринася за изпълнение на общоевропейските цели за постепенна декарбонизация. При 

това, усилията са насочени в три основни направления: създаване на условия за ускорено 

внедряване на възобновяеми енергийни източници и водород; засилени действия за 

повишаване на енергийната ефективност на икономиката; устойчива мобилност. 

Стремежът за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. обаче 
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предполага значителни допълнителни усилия за повишаване на дела на енергията от 

възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия. Паралелните 

усилия за повишаване на енергийната ефективност са също толкова необходими предвид 

високите нива на енергийна интензивност на икономиката, надвишаващи 3.5 пъти 

енергийния разход за производство на единица БВП средно в ЕС, както и предвид 

изключително неблагоприятните енергийни характеристики на сградния фонд в страната 

с преобладаващи класове на енергопотребление E, F и G. Усилията за обновяване на 

сградния фонд ще бъдат от съществено значение за подпомагане на икономическото 

възстановяване чрез създаване на работни места в строителния сектор, икономии на 

енергия, по-здравословни условия на живот и намаляване на енергийната бедност. 

Планът е структуриран в четири стълба:  

- Иновативна България – целящ повишаването на конкурентоспособността на 

икономиката и трансформирането й в икономика, базирана на знанието и интелигентния 

растеж;  

- Зелена България – с фокус върху устойчивото управление на природните 

ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, 

при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да могат да 

продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план; 

 - Свързана България – акцентиращ на осигуряването на предпоставки за 

повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на 

страната, каквито са подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и 

насърчаването на местното развитие, стъпвайки на специфичния местен потенциал; 

 - Справедлива България – със специален фокус върху групите и индивидите в 

неравностойно положение за постигане на повключващ и по-устойчив растеж и споделен 

просперитет за всички, както и с акцент върху изграждането на ефективни и отговорни 

публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на 

гражданите. 

 

4.1 Европейска нормативна рамка 

Създадената широкообхватна нормативна рамка на ЕС за постигането на 

неутрален статут по отношение на климата до средата на века е базата, върху която в 

краткосрочен и в дългосрочен план ще се надгражда българската нормативна уредба за 

енергийна ефективност като част от националната нормативна уредба в областта на 

енергетиката и климата по петте измерения на Енергийния съюз. 

Поставянето на енергийната ефективност на първо място е ключова цел в 

законодателната инициатива „Чиста енергия за всички европейци“, тъй като спестяването 

на енергия води до подобряване качеството на въздуха и общественото здраве, 

намаляване емисиите на парникови газове, подобряване енергийната сигурност чрез 

намаляване на зависимостта от внос на енергия, намаляване разходите за енергия на 

домакинствата и предприятията, повишаване на конкурентоспособността на 

икономиката, създаване на повече работни места, като по този начин ще се повиши 

качеството на живот на гражданите. Част от енергийния законодателен пакет „Чиста 

енергия за всички европейци“ са Директива (ЕС) 2018/2002 относно енергийната 

ефективност, която определя обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната 

ефективност, които да гарантират постигането на целта на ЕС от 32.5% повишаване на 
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енергийната ефективност до 2030г. и Директива (ЕС) 2018/844 относно енергийните 

характеристики на сградите, която поставя рамката за постигане на декарбонизация на 

сградния фонд. За да бъдат постигнати тези цели,  е необходим прегледът на 

законодателството за енергийната ефективност на Съюза, който обединява повторната 

оценка на целта за енергийната ефективност на Съюза за 2030 г., преглед на основните 

разпоредби на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Директива 

2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, както и укрепването на финансова 

рамка, включително на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и 

Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), което ще подобри финансовите 

условия на пазара за инвестиции в областта на енергийната ефективност. 

 

Директива (ЕС) 2018/2001 

на Европейския парламент и на Съвета  

Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 

2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източнци  установява 

обща рамка за насърчаването на енергията от възобновяеми източници. С нея се задава 

обвързваща обща цел на Съюза за 2030 г. по отношение на възобновяема енергията – 

държавите членки колективно осигуряват постигането през 2030 г. на поне 32-процентен 

дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия 

в Съюза. 

Брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници във всяка 

държава членка се изчислява като сбор от:  

а) брутното крайно потребление на електрическа енергия от възобновяеми 

източници;  

б) брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници в сектора 

за топлинна енергия и енергия за охлаждане; и  

в) крайното потребление на енергия от възобновяеми източници в транспорта. 

Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета отменя 

Директива 2009/28/ЕО, считано от 1 юли 2021 г., без да се засягат задълженията на 

държавите членки през 2020 г., установени в член 3, параграф 1 и приложение I, част А 

към Директива 2009/28/ЕО.  

 

Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 

(изменена с Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 

11.12.2018 г.) 

С тази директива се установява обща рамка от мерки за насърчаване на 

енергийната ефективност в Съюза, за да се гарантира постигането на водещите цели на 

Съюза в областта на енергийната ефективност от 20 % за 2020 г. и от най-малко 32,5 % 

за 2030 г. и да се създадат условия за допълнителни подобрения на енергийната 

ефективност след тази дата.  
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В нея се определят правила, предназначени за отстраняване на пречките на 

енергийния пазар и за преодоляване на пазарните недостатъци, които препятстват 

ефективността на доставките и потреблението на енергия, и се предвижда въвеждането 

на индикативни национални цели и приноси за енергийна ефективност съответно за 2020 

г. и 2030 г. 

Настоящата директива допринася за прилагането на принципа “енергийната 

ефективност на първо място”. 

 

Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 

(изменена с Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 

30.05.2018 г.) 

Директивата насърчава подобряването на енергийните характеристики на 

сградите в рамките на Съюза, като се вземат предвид външните климатични и местни 

условия, както и изискванията за параметрите на вътрешния въздух и съотношението 

разходи - ефективност. 

 

Европейски зелен пакт 

Европейският зелен пакт представлява отговор на предизвикателствата, свързани 

с изменението на климата и влошаване състоянието на околната среда. Това е нова 

стратегия за растеж, която има за цел превръщането на ЕС в справедливо и 

благоденстващо общество с модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна 

икономика, в която през 2050 г. няма да има нетни емисии на парникови газове и 

икономическият растеж не зависи от използването на ресурси. 

За постигане на целта ще са необходими действия във всички сектори на 

икономиката, като:  

- инвестиране в екологосъобразни технологии 

- подкрепа на иновациите в промишлеността 

- въвеждане на по-чисти, по-евтини и по-здравословни форми на частен и 

обществен транспорт 

- декарбонизация на енергийния сектор 

- подобряване на енергийната ефективност на сградите 

Пактът също така има за цел опазването, съхранението и увеличаването на 

природния капитал на ЕС, както и защитата на здравето и благосъстоянието на 

гражданите от свързани с околната среда рискове и въздействия. Същевременно този 

преход трябва да бъде справедлив и приобщаващ. Тъй като преходът ще доведе до 

съществена промяна, активното участие и доверието на обществеността в него са от 

първостепенно значение, за да бъдат политиките работещи и приети. Необходим е нов 

пакт за обединяването на гражданите в цялото им многообразие, като националните, 

регионалните, местните органи, гражданското общество и промишлеността работят в 

тясно сътрудничество с институциите и консултативните органи на ЕС. 
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5. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА 

5.1 Географско местоположение,  

Община Куклен е една от най-новите общини в Пловдивска област. Създадена е 

през 2001 г. Релефът на общината е с планински характер. На север-североизток 

общината заема част от периферията на Горнотракийската низина, с надморска височина 

160-180м. Останалата територия е разположена върху части от Централно-Родопския 

дял "Чернатица". Надморската височина в различните райони на общината варира, като 

в центъра на град Куклен е около 300м, в района на селата Гълъбово и Цар Калоян 700-

750 м, с. Яврово - 1250 м, до 1650-1700 м на юг над летовище "Бяла Черква”. Върху площ 

от 23 000 дка се простира лесопарк „Родопи”.  

 

Фиг.5.1. Община Куклен 

 

5.2. Площ, населени места, население. 

Община Куклен попада в групата на малките общини. Разположена e върху площ 

от 147,6 кв.км., което е около 2.5 % от територията на област Пловдив.  

На територията й освен административния център гр. Куклен са и следните 

населени места: с. Цар Калоян, с. Гълъбово, с. Добралък, с. Яврово и с. Руен. 
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Данни за населението на общината са показани в следната таблица: 

                                                                                                                          Табл.5.1 

 Населени места 

Брой жители 

постоянен 

адрес 

настоящ 

адрес 

1. гр. Куклен 7295 6186 

2. с. Гълъбово 130 495 

3. с. Добралък 46 73 

4. с. Руен 119 251 

5. с. Цар Калоян 53 121 

6. с. Яврово 19 65 

 Община Куклен 7662 7161 

Източник:  ГД ГРАО  /към 15.06.2021 г./ 

Възрастовата  структура на населението на общината е следната: 14 % от 

населението на общината е под трудоспособна възраст, 59% са в трудоспособна, а 27%  

- над трудоспособна възраст. Гъстотата на населението на територията на общината е 

46,5 души на 1 кв.км. 

 

5.3. Сграден фонд. 

5.3.1.  Сгради, общинска собственост. 

Табл.5.2.  

№ Наименование на сградата Адрес 
РЗП 

(m2) 

Използв

ане на 

ВЕИ 

1 Административно-битова сграда с. 
Гълъбово 

с. Гълъбово 122  

2 Кметство - с. Гълъбово с. Гълъбово 180  

 3 Кметство, здравна служба, ресторант - 
с. Добралък 

с. Добралък 559  

4 Читалище - с. Добралък с. Добралък 127  

5 Училище - с. Добралък с. Добралък 666  

6 
ОДЗ „Приятели“ - гр. Куклен гр. Куклен 1655 Соларна 

система 
за БГВ 

7 Детски ясли - гр. Куклен гр. Куклен 292  

8 Здравен дом - гр. Куклен гр. Куклен 1545  

9 Бърза помощ - гр. Куклен гр. Куклен 130  

10 Административна сграда на община  
Куклен 

гр. Куклен 1278  

11 Старо училище – висока сграда - гр. 
Куклен 

гр. Куклен 674  
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№ Наименование на сградата Адрес 
РЗП 

(m2) 

Използв

ане на 

ВЕИ 

12 Старо училище – ниска сграда - гр. 
Куклен 

гр. Куклен 563  

13 СУ "Отец Паисий" - гр. Куклен гр. Куклен 3500  

14 Читалище - гр. Куклен гр. Куклен 2106  

15 Физкултурен салон в двора на  СУ 
„Отец Паисий” 

гр. Куклен 375  

16 Едноетажна масивна сграда към 
стадиона 

гр. Куклен 134  

17 Сграда на социален патронаж гр. Куклен 144  

18 Пенсионерски клуб  гр. Куклен  100  

19 Кметство - с. Руен с. Руен 185  

20 Административна сграда - с. Цар 
Калоян 

с. Цар Калоян 106  

21 Здравна служба, фурна и баня - с. 
Яврово 

с. Яврово 385  

22 Училище, кметство и читалище - с. 
Яврово 

с. Яврово 467  

23 Професионална гимназия по селско 
стопанство – гр. Куклен 

Гр. Куклен 1146  

24 Двуетажна масивна сграда-
физкултурен салон и столова 

Гр. Куклен 1088  

25 Едноетажна масивна сграда- гараж Гр. Куклен 386  

26 Едноетажна масивна сграда- учебно-
техническа работилница 

Гр. Куклен  733  

27 Едноетажна масивна склад към ПГ по 
СС 

Гр. Куклен  41  

28 Едноетажна масивна сграда – 
пристройка към физкултурен салон  

Гр. Куклен 14  

29 Едноетажна масивна  сграда- 
бензиностанция  

Гр. Куклен  41  

30 
Едноетажна масивна  сграда- 
пристройка към учебно –техническа 
работилница 

Гр. Куклен  62  

31 Едноетажна масивна  сграда- 
караулно 

Гр. Куклен  70  

32 Кухненски блок и стол в СУ “Отец 
Паисий“ 

Гр. Куклен  472  

  Източник: Общинска администрация 

 

Общинският сграден фонд е с разгъната застроена площ 18 752 кв. м., дяловото 

разпределение в зависимост от предназначението на сградите, е показано на фиг.5.2. 
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Фиг.5.2. Дялово разпределение на общинските сгради  

в зависимост от предназначението им  

 

С най-голям дял (55%) от общинския сграден фонд са сградите за образование. В 

по-голямата част от тях е извършено обновяване, изпълнени са мерки по котелните и 

сградните инсталации. Сменена е горивната база и котлите с използване на промишлен 

газьол са заменени с високоефективни котли на природен газ. На този етап енергия от 

възобновяеми източници в общинските сгради се използва в сградата на ОДЗ „Приятели“ 

в гр. Куклен – инсталирана е система със слънчеви колектори за БГВ.  

Сградите за административно обслужване са с дял от 14.44 % и включват сградата 

на общинската администрация в гр. Куклен, кметствата в някои населени места и други 

административни сгради в общината.  В тях не е извършвано обновяване, в сградата на 

общинската администрация за отопление се използва промишлен газьол, кметствата в 

другите населени места се отопляват с печки на твърдо гориво или с електрическа 

енергия.  

В останалите групи сгради - за култура, за здравеопазване и други сгради с различно 

предназначение, не са въвеждани мерки за енергийна ефективност, отопляват се с 

електроенергия или с печки на твърдо гориво.  

Разпределението според наличната информация за периода на построяване на 

общинските сгради в община Куклен е показано на фигурата по-долу:  
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Фиг.5.3.  Разпределение на общинските сгради по период на построяване 

 

Като се има предвид че общинските сгради в община Куклен са въведени в 

експлоатация преди 1980 г., то тези, които не са обновявани, с голяма вероятност 

принадлежат към три от нискоефективните класове по скалата (класове Е, F и G ), 

енергийното потребление на които понастоящем не отговаря на нормативните 

изисквания за енергийна ефективност в България.  

В зависимост от предназначението на сградите при обновяването им могат да се 

прилагат пакети от мерки, които включват и такива за използване на енергия от 

възобновяеми източници. Съгласно ЗЕЕ при обследването на сградите за енергийна 

ефективност се извършва и анализ на възможностите за оползотворяване на енергията 

от възобновяеми източници.  При обновяването на общинските сгради, заедно с мерките 

за повишаване на енергийната ефективност, могат да се прилагат и мерки за използване 

на ВЕИ. Примерни мерки за общинските сгради: 

- Смяна на горивната база на локалните отоплителни системи и преминаване 

към използване на енергия от ВИ;  
 

- Инсталиране на системи със слънчеви колектори за БГВ; 
 

- Фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия за собствено 

потребление. 

При използването на енергия от възобновяеми източници заедно с мерките за 

повишаване на енергийната ефективност, се получава синергия, водеща до по-добри 

резултати както по отношение подобряване на енергийните характеристики, така и по 

отношение на качеството на обитаемата среда и финансовите разходи за изпълнение на 

пакетите от мерки. 

 

5.3.2. Сгради в сектора на услугите и сгради на промишлени предприятия.  

Сградите в сектора на услугите са предимно в областта на хотелиерството, в 

областта на търговията и общественото хранене, както и други сгради, в които се 

предоставят услуги на жителите на общината. Потреблението на енергия от ВИ в тях се 

свързва с използване биомаса за отопление и соларни системи за БГВ.   

Община Куклен има потенциал за развитие на туризма с прекрасната си природа и 

културно – историческо наследство. На територията на общината има два хотела с 107 
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стаи (263 легла) и девет места за настаняване с 190 стаи (475 легла) по данни на НСИ за 

2019 г. 

На територията на общината е развита преработващата промишленост, в двете 

индустриални зони работят предприятия в областта на металургията, машиностроенето, 

химическата промишленост, автомобилостроенето. Въвеждат се иновационни 

екологични технологии, включително и с използването на енергия от възобновяеми 

източници. Продължава изграждането на нови предприятия и инфраструктура към тях.  

Сградите на промишлените предприятия, разположени на територията на общината 

са от различен тип. Включват индустриални халета, производствени цехове, складове за 

суровини и готова продукция, сгради за административно обслужване, сервизни сгради. 

Сградите са масивни или от скелетно-метална конструкция със стени от термопанели.  

На този етап общината не разполага с информация относно енергийното 

потребление и потреблението на енергия от възобновяеми източници в промишлените 

системи.  

 

5.3.3. Жилищен сграден фонд.  

В община Куклен общият брой на жилищните сгради1 е 3799, а  жилищата2 в тях – 

4360 (към 31.12.2019 г. по данни на НСИ). Средният брой лица в едно жилище е 1.47, при 

стойност на този показател за област Пловдив – 2.04. Около 90% от жилищните сгради 

са обитавани. Дяловото разпределение и броят на жилищните сгради в зависимост от 

типа на строителната система е показано на фигурата по-долу. 

 

 

                                                           
1 „Жилищна сграда" е сграда, предназначена за постоянно обитаване, и се състои от едно или повече 
жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ (ЗУТ,  параграф 5, 
т. 29 от ДР). 
2 „Жилище" е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени 

функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди (ЗУТ, параграф 5, т. 30 

от ДР). 
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Фиг.5.4.  Разпределение на жилищните сгради по тип на строителна система 

 

 

 

Фиг.5.5.  Разпределение на жилищните сгради по период на построяване 

 

На фиг.5.5. е показано разпределението на жилищните сгради в община Куклен 

според периода на построяване. Преди 1960 г., при липса на нормативни изисквания за 

енергийна ефективност, са построени 19% от жилищните сгради в общината. Най-голям 

дял (63%) от съществуващия сграден фонд е изграден в периода 1960-1989 г. В този 

период се поставят изисквания към съхранението на енергията в сградите чрез 

нормативни коефициенти на топлопреминаване на ограждащите сградни елементи 

(външни стени, под, покрив). 

Сградите, въведени в експлоатация след 2000 г., при действащи нормативни 

документи със завишени изисквания за енергийна ефективност, са 9%. 

 Около 99% от жилищата в общината са собственост на физически лица, единици 

са общинските и държавни жилища и частните жилища на юридически лица.  

 

Разпределението на жилищните сгради в община Куклен според броя на стаите в 

тях е показано на фиг.5.5. Тристайните жилища и двустайните жилища са 58% от 

жилищния сграден фонд в общината. Четиристайните жилища са с дял от 18%. 
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Фиг.5.6.  Разпределение на жилищата по броя на стаите 

 

Основният разход на енергия в жилищните сгради е разходът за отопление. В 

община Куклен продължава тенденцията за намаляване използването на твърдо гориво 

за отопление от домакинства през зимния сезон, като то се замества от алтернативно – 

газ, пелети и др. Продължава да се увеличава и броя на санираните жилища. 

 Използването на енергия от възобновяеми източници в жилищния сектор се свежда 

до инсталирани соларни системи за топла вода за битови нужди в някои сгради или 

използване на съоръжения за отопление с биомаса. На този етап няма данни за броя на 

инсталираните соларни системи за БГВ на територията на общината и произведената 

енергия за собствено потребление. 

Съществува голям потенциал за намаляване на разхода на първична енергия и 

въглеродните емисии при въвеждане на мерки за използване на енергия от възобновяеми 

източници.  

Примерни мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници като 

алтернатива на конвенционалните източници на енергия, могат да бъдат: 

 Термопомпи от вида „въздух-въздух“; 

 Термопомпи от вида „въздух-вода“; 

 Земно свързани термопомпи за оползотворяване на топлината на земята; 

 Термопомпи с радиационен изпарител; 

 Слънчеви системи за БГВ; 

 Системи за отопление, оползотворяващи геотермална енергия; 

 Системи за отопление и охлаждане с оползотворяване на слънчева 

енергия; 

 Комбинирани системи за оползотворяване на слънчева енергия при 

производство на студ с озонобезопасни хладилни агенти; 

 Фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия за 

собствено потребление; 

 Оползотворяване на топлина от отработения въздух (ефект от рекуперация 

на топлина в сгради вкл. високоефективни системи с двустепенно 

рекупериране на топлина). 
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Съчетаването на мерки за повишаване на енергийната ефективност с мерки за 

използване на възобновяема енергия води до по-добри резултати както по отношение 

подобряване на енергийните характеристики на сградите, така и по отношение на 

качеството на обитаемата среда и необходимите финансови средства за изпълнение на 

пакетите от мерки. 

 

5.4. Транспорт  

Транспортната инфраструктура на общината се състои главно от пътната 

инфраструктура – участъци от републиканската пътна мрежа и  общински пътища: 

- участък от път PDV2112 /II–86, Пловдив – Асеновград/ –Смолян – 1км.  
от  км. 12+00 до км. 13+00 
 

- път PDV1255 /ІІ – 86, Пловдив, кв.Коматево – п.к.Белащица/ - Марково – 
Граница общ. (Родопи - Куклен) – Гълъбово /ІІІ-8604/ III – 1127 –Пловдив – 
Брани поле – Белащица – Хижа Здравец – лет.Студенец – Бяла Черква – 
28 км. – от км.11+00 до км.39 +00 
 

- път PDV1255 /ІІ – 86, Пловдив, кв.Коматево – п.к.Белащица/ - Марково – 
Граница общ. (Родопи - Куклен) – Гълъбово /ІІІ-8604/ 
 

- път PDV2112/ ІI–86, Пловдив- Асеновград/-Куклен/ ІІІ-8606/- Основна 
артерия свързваща Асеновградско шосе при КЦМ с град Куклен.  

 
- път PDV2113 / IІІ–8606/ Куклен – Манастира „Св.Св.Козма и Дамиан” –

с.Гълъбово/IІІ–8604/  
 

- път PDV2110 /IІІ–8606 – Куклен – Руен – Яврово/PDV3016 
 

- път PDV3016 /ІI–86, Асеновград – Бачково / - Лясково – Граница  
общ. (Асеновград – Куклен) – Яврово – Добралък - /ІІІ - 8604)  
 

- път PDV2254 /ІІI–8606, Пловдив – Брестник/ - Граница общ. 
 (Родопи - Куклен)  
 

- път PDV2013/ ІI–86, Пловдив- Асеновград /- Асеновград,  
       кв.Долни Воден – Граница общ.(Асеновград-Куклен) – Куклен/ PDV 2110/ 
 
-  PDV1144 /IІІ–8604/х.Здравец – лет.Копривките-х.Руен/PDV3016/  

 
Второкласният път II-86 Пловдив – Асеновград е основната връзка с летище 

„Пловдив” и с индустриалния район край Пловдив. С реконструкцията на отсечката, 

реализирана по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., се осигурява бърз транспортен 

достъп на жителите от общините Куклен и Асеновград и от област Смолян до АМ „Тракия“. 

В процес на изграждане са локални платна, с които ще се осигури безопасен и 

безконфликтен достъп от и до прилежащите имоти в близост до директното трасе на пътя, 

край което се разрастват търговски и индустриални обекти. 

Общинската пътна мрежа е в задоволително състояние. На част от пътищата е 

извършена рехабилитация. Предвижда се асфалтиране на улици в гр. Куклен и в други 

населени места на територията на общината. 
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На територията на община Куклен няма организиран обществен вътрешно-градски 

транспорт. Междуселищното транспортно обслужване на населението се извършва чрез 

автобусен транспорт и лични транспортни средства.  

Железопътна мрежа в общината е представена единствено от изградената ЖП 

връзка от гр.Пловдив до индустриалната зона около КЦМ 2000 АД. В този участък не се 

извършват пътнически превози, използва се за транспортно обслужване на наличните 

производствени мощности. 

Общината разполага със 12 бр. леки автомобила и 3 автомобила за извозване на 

отпадъци.   

Използването на биогорива и енергия от възобновяеми източници от общинския 

транспорт на този етап се ограничава до задължителния процент на смесване на 

дизеловото и бензиново гориво с биогорива от търговците на горива в транспорта по 

смисъла на чл. 47 от ЗЕВИ. 

Въвеждането на иновативни технологии, алтернативни горива, незамърсяващи и 

енергийноефективни превозни средства са сред основните фактори за осигуряване на 

устойчива, здравословна и безопасна мобилност. 

Перспективите за използването на биогорива и енергия от възобновяеми източници 

в транспорта на територията на общината се свързват с обновяването на общинския 

автопарк с хибридни електрически или изцяло електрически превозни средства при 

налична възможност за финансиране. Провеждането на кампании за популяризиране на 

възможностите,  предимствата и практическите аспекти, свързани с навлизането на 

екологичните превозни средства и развитието на електрическата мобилност у нас биха 

повишили информираността на жителите на общината в тази област.  

Поставените стратегически цели в документите на ЕС, както и целите и 

приоритетите на провежданата национална политика за устойчиво икономическо 

развитие и за опазване на околната среда, формират необходимост от дейности и мерки, 

насочени към: 

- стимулиране производството на електрически и други екологични 

превозни средства в България, включително на окомплектоващи изделия 

и части за тях;  

- стимулиране на научноизследователската и развойна дейност за развитие 

на екологичните превозни средства и системи за зареждане; 

- стимулиране на потреблението/търсенето на новите екологични превозни 

средства; 

- ускорено изграждане на зарядна инфраструктура; 

- повишаване на осведомеността и капацитета на заинтересованите страни 

и населението за същността, целите и ползите от развитието на устойчива 

мобилност;  

- насърчаване развитието на устойчива градска мобилност. 

5.5. Селско и горско стопанство.  

По-голямата част от площта на община Куклен е заета от горски територии – 92380 

дка или 62.42%. Земеделските земи заемат 49850 дка или 33.68%.  
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От обработваемите земи 25939 дка са ниви и 13310 дка са засети с трайни 

насаждения.  

Обработваемата земя на общинския център гр.Куклен е около 15000 дка. Тук 

функционира единствената кооперация в общината - земеделска кооперация "Родопи", 

обработваща около 4000 дка земя.  

Извън земеделската кооперация частни стопани отглеждат най-вече лозя и овощни 

насаждения – череши и вишни. 

Селското стопанство в общината се развива благодарение на отличните природни 

условия и ресурси, съчетани с дългогодишен опит и традиции.  

В малките населени места, разположени високо в планината, селското стопанство 

няма стоков характер, отглежданата продукция е за лично потребление. В с.Руен са 

създадени около 450 дка черешови градини. Във всички селища извън Куклен  има добри 

условия за екоземеделие и екоживотновъдство. 

Части от територията на община Куклен попадат в екологичната мрежа Натура 2000: 

Защитена зона „Добростан” с код BG0002073 – защитена зона по Директивата за 

птиците.  Защитена зона Добростан се намира в Западни Родопи и носи името на 

едноименния планински рид. Територията обхваща и няколко съседни рида – 

Белочерковски рид, Кръстова гора, Черни рид и Чуката. Включва 3384.64 дка от 

землището на с. Яврово и 4507 дка от землището на с. Добралък. 

Обявена е със Заповед №РД528/26.05.2010 година на МОСВ (ДВ бр. 47/2010 г.).   

Подобряване на местообитанията и осигуряване на условия за възстановяване  и 

стабилизиране на гнездовите популации на царския орел, ловния сокол и белошипата 

ветрушка в района, опазване местообитанията на други видове птици, застрашени в 

Европа, съгласно Бернската конвенция: Черен щъркел /Ciconia nigra/, Бял щъркел /Ciconia 

ciconia/, Осояд /Pernis apivorus/, Египетски лешояд /Neophron percnopterus/, Белоглав 

лешояд /Gyps fulvus/, Орел змияр /Circaetus gallicus/, Късопръст ястреб /Accipiter brevipes/, 

Белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, Малък креслив орел /Aquila pomarina/, Царски орел 

/Aquila heliaca/, Скален орел /Aquila chrysaetos/, Малък орел /Hieraaetus pennatus/, 

Ястребов орел /Hieraaetus fasciatus/, Белошипа ветрушка /Falco naumanni/, Ловен сокол 

/Falco cherrug/, Сокол скитник /Falco peregrinus/, Лещарка /Bonasa bonasia/, Глухар /Tetrao 

urogallus/, Планински кеклик /Alectoris graeca/, Ливаден дърдавец /Crex crex/, Бухал /Bubo 

bubo/, Пернатонога кукумявка /Aegolius funereus/, Козодой /Caprimulgus europaeus/ и др.  

Защитена зона „Родопи – Средни” с код BG0001031 – защитена зона по Директивата 

за местообитанията и на дивата флора и фауна. 

 На територията на община Куклен няма резервати и защитени местности. 

 

5.6. Външна осветителна уредба  

В община Куклен има изградена функционираща система за улично осветление от 

инсталирани електрически осветителни тела с различни по вид осветители с обща 

инсталирана мощност 53,6 kW . 

Вида и мощността на осветителите е показана в табл.5.3.  
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Състоянието на системата за улично и парково осветление може да бъде оценено 

като относително добро, тъй като по-голямата част от осветителните тела са с 

енергоспестяващи лампи. 

Табл. 5.3. 

№ Тип на осветителя Единична мощност, W 
Брой 

осветители 

Обща инсталирана 

мощност, kW 

1 КЛЛ 55 615 33,8 

2 Натриеви лампи 70 209 14,6 

3 LED лампи 36 145 5,2 

Общо 53,6 

 

            

Потреблението на енергия за улично осветление в общината е показано на 

следната фигура: 

 
Фиг.5.7. Електроенергия за улично осветление   2018 г. – 2020 г. 

 

Консумираната електроенергия за осветление зависи от продължителността на 

работа и броя на изправните осветителни тела.  

Потенциал за допълнително спестяване на енергия от системата за улично 

осветление може да се потърси в по-нататъшната подмяна на осветителите със 

значително по-енергоспестяващата LED технология. Основните предимства на тази 

технология са в следното: 

- по-дълъг живот; 
- по-висок светлинен добив при еднаква инсталирана мощност на осветителите; 
- постоянен светлинен поток без хармонично трептене; 
- липса на шум и радиочестотни смущения. 

 
В общината няма изградено декоративно и фасадно осветление. 

 

6. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ  

ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ. ВРЪЗКА С ДРУГИ ПРОГРАМИ 
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Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива в общината е разработена в съответствие със 

стратегическите, планови и програмни документи за развитие на община Куклен и 

региона. Възможностите за насърчаване използването на енергията от възобновяеми 

източници на територията на общината са свързани с ефективното усвояване на 

достъпния потенциал на различните видове ВИ, правилно определените цели и 

приоритети, създаване на условия за устойчивост на процесите, прилагането на гъвкави 

механизми за финансиране и успешни практики. 

Възможности за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми 

източници за периода на действие на програмата: 

6.1. Въвеждане на технологии за производство и потребление на 

енергия, произведена от възобновяеми източници в общинските 

сгради 

Съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност всички сгради за 

обществено обслужване с разгъната застроена площ над 250 кв.м. подлежат на 

задължително обследване и сертифициране. Всички сгради, общинска собственост в 

община Куклен са с разгъната застроена площ над 250 кв.м. и подлежат на задължително 

обследване и сертифициране. 

Обследването за енергийна ефективност включва и анализ на възможностите за 

оползотворяване на енергията от възобновяеми източници. 

При изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност се въвеждат 

предписаните при обследванията мерки за използване на енергия от възобновяеми 

източници, като по този начин се постига мултиплициран ефект от едновременното 

прилагане на мерки за подобряване на енергийната ефективност и използването на 

енергия от ВИ. 

Най-голям ефект биха имали действия в следните направления: 

 

 смяната на горивната база при системите за отопление, като 

съществуващите водогрейни котли, използващи промишлен газьол се заменят със 

съвременни съоръжения за оползотворяване на енергия от ВИ  ; 

 въвеждане на технологии за преобразуване на слънчевата енергия в 

топлинна, включващи инсталирането на слънчеви колектори;  

 изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми 

източници върху покривните конструкции на общинските сгради; 

 анализ на възможностите за оползотворяване на потенциала на 

слънчевата енергия като достъпен ресурс за цялата територия на община Куклен. 

Очакван ефект: 

 намаляване разходите за горива и енергия, мултиплициране на ефекта от 

съвместното изпълнение на мерки за енергийна ефективност и за използване на ВИ; 

 подобряване качеството на социалната инфраструктура; 

 по-добра  жизнена среда  – сгради с високоефективни уреди и инсталации, 

по-комфортни и чисти; 
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 екологичен ефект – по-малко вредни емисии и замърсяване на въздуха, по-

чиста околна среда на територията на общината и по-добри условия за туризъм; 

 обновените общински сгради като пример – популяризиране на ползите и 

предимствата  от въвеждането на ВИ. 

Съгласно разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС, относно енергийните 

характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС, относно енергийната ефективност, 

публичните органи на национално, регионално и местно ниво следва да служат за пример 

по отношение на енергийната ефективност. Важна е стимулиращата роля на сградите, 

притежавани от публични органи, тъй като те представляват значителен дял от сградния 

фонд и са с висока степен на видимост в публичния живот. 

6.2. Насърчаване използването на технологии за производство и 

потребление на енергия, произведена от възобновяеми източници 

в жилищните сгради. 

От решаващо значение е да се повишава осведомеността на всички потребители 

за ползите от енергийна ефективност чрез предоставяне на точна информация относно 

начините, по които може да бъдат постигнати енергийни спестявания; осигуряване на 

образование и обучение в областта на енергийната ефективност, с акцент върху 

прилагането на енергоефективни технологии или техники и ползите от тях. 

В жилищните сгради мерките за повишаване на енергийната ефективност могат 

да се съчетаят с такива за използване на енергия от възобновяеми източници.  

Използването на енергия от възобновяеми източници би довело до осигуряване 

на устойчиво отопление, което оползотворява местните ресурси и е икономически по-

изгодно за потребителите. 

При относително високо потребление на гореща вода за битови нужди и при 

подходящи условия целесъобразно би било въвеждането на технологии за 

преобразуване на слънчевата енергия в топлинна, включващи инсталирането на 

слънчеви колектори. 

Очакван ефект: 

 по-малки разходи за горива и енергия на домакинствата заедно с 

мултиплициране  ползите от съвместяване с мерки за енергийна 

ефективност; 

 по-добри битови условия и комфорт в домовете; 

 екологичен ефект – по-малко вредни емисии и замърсяване на въздуха, по-

чиста околна среда на територията на общината и по-добри условия за 

туризъм; 

 намаляване на общия обем на горска сеч в частта му за енергийни нужди 

поради необходимост от по-малко горива за високоефективни уреди и 

системи 
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6.3. Използване на енергия от ВИ при изграждане и реконструкция на 

улично, парково, декоративно и фасадно осветление на територията на 

общината  

При разширяване и модернизация на местната транспортна инфраструктура, при 

обновяване на публичните пространства, изграждане и реконструкция на спортни 

съоръжения и при изграждане на нови обекти може да се използват системи, захранвани 

от източник на възобновяема енергия. Соларно осветление може да бъде изградено при 

обновяване и разширяване на туристическата инфрастуктура. Полуляризирането на 

ползите от използването на енергия от възобновяеми източници, провеждането на 

информационни кампании в тази насока и даването на пример от страна на общинската 

администрация биха могли да насърчат собствениците на частни обекти да предприемат 

мерки в тази насока, което ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността и 

създаване на по-благоприятна среда за живот в населените места. 

      Очакван ефект: 

 значително намаляване разходите за електроенергия; 

 постигане на нормите за осветеност на градска среда; 

 по-голяма гъвкавост при управление  на разходите за осветление в 

общината. 

6.4. Съдействие и насърчаване за използването  на технологии за 

производство и потребление на енергия, произведена от възобновяеми 

източници и биогорива от местния бизнес. 

Възможностите за използването на енергия от ВИ в това направление са 

свързани с: 

 въвеждане на технологии и съоръжения, използващи енергия от ВИ при 

производствените процеси и дейности в предприятията; 

 оползотворяване на отпадъците; 

 използване на енергия от ВИ в сградите – производствени, търговски и 

административни. 

Очакван ефект: 

 намаляване разходите за горива и енергия в сградите, намаляване на 

разходите за горива и енергия в производствените процеси,  мултиплициране 

на резултатите от въвеждането на мерки за енергийна ефективност; 

 технологично обновяване на МСП; 

 повишаване на конкурентоспособността и рентабилността на местната 

икономика, на хотелиерските услуги; 
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 екологичен ефект – по-малко вредни емисии и замърсяване на въздуха, по-

чиста околна среда на територията на общината и по-добри условия за 

туризъм; 

 използване на отпадъците като ресурс. 

6.5. Съдействие и стимулиране  оползотворяването на отпадъците 

от селското, горското  стопанство  и дърводобива. 

Очакван ефект: 

 повишаване ефективността на аграрния сектор; 

 подобряване стопанисването на земеделски земи и горски масиви 

 създаване на условия за откриване на нови работни места. 

 

Връзка на настоящата програма с други общински стратегически и планови 

документи и принос за реализиране на определените приоритети и цели в тях: 

 План за интегрирано развитие на общината  

Постигане на устойчиво икономическо развитие, оптимално и ефективно 

използване на природните ресурси, повишаване качеството на жизнената среда в 

общината. 

Реализирането на Краткосрочната програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива е със съществен принос за ограничаване 

изменението на климата и за адаптиране към климатичните промени.  

 

 

 

 

 Програма за развитие туризма в община Куклен. 

Принос към развитието на устойчив, икономически ефективен и 

конкурентоспособен туризъм, подобряване качеството на туристическата 

инфраструктура. 

 

 Принос към по-добро управление на отпадъците в община Куклен 

Ефективно използване на отпадъците като ресурси и намаляване на 

генерирането и на депонирането им.  

 

 Принос към подобряване качеството на атмосферния въздух в общината  

Повишаване на дела на използваната енергия от възобновяеми източници в 

жилищния сектор, от предприятията в различните сектори ще допринесе за намаляване 

на нивата на ФПЧ и вредните емисии. Използването на екологични транспортни средства, 

развитието на електрическата мобилност води до редуциране на атмосферното и шумово 

замърсяване, обновяване на автомобилния парк. 
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7. ИЗБОР НА ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ 

От правилния избор на мерки, дейности и последващи проекти зависи тяхното 

успешно и ефективно изпълнение. При избора е необходимо да бъдат взети предвид: 

- достъпност на избраните мерки и дейности; 

- ниво на точност при определяне на необходимите инвестиции; 

- възможност за проследяване на резултатите; 

- контрол на вложените средства 

7.1. Административни и технически мерки: 

         Табл. 7.1. 

№ Наименование на мярката Индикатор 
Очакван 

резултат 

 І. Административни мерки   

1. Повишаване на административния 

капацитет и компетентност във връзка с 

използването на енергия от ВИ 

Брой обучени 

специалисти 

Повече 

инсталирани 

мощности за 

използване на 

ЕВИ 

2. Обособяване на структурно звено за 
координация, планиране, реализация и 
мониторинг на устойчиви енергийни 
политики на местно ниво 

 Предпоставка за 

успешно 

изпълнение на 

програмите за 

ЕЕ и ВЕИ 

3. Информационни кампании сред 
населението на общината за мерките за 
подпомагане, ползите и практическите 
особености на развитието и използването 
на енергия от ВИ. 
 

Брой кампании Промяна на 

поведението, 

повишен интерес 

към реализиране 

на мерки за ЕВИ 

 ІІ. Технически мерки   

1. Подмяна на  течните горива и 
електроенергията за отопление на 
общински сгради с енергия от ВИ 

Използвана 

енергия от ВИ, 

спестени 

емисии 

Намалени 

разходи за 

енергия,         

спестени емисии 

2. Мерки за използване на енергия от ВИ и 
мерки за енергийна ефективност при 
реализация на проекти за реконструкция, 
основно обновяване, основен ремонт или 
преустройство на сгради общинска 
собственост  

Дял на 

енергията от 

ВИ, спестени 

емисии 

Комплексни  

ползи от мерки 

за ЕЕ и ВИ,     

спестени емисии 

3. Мерки за използване на енергия от ВИ при 

изграждане и реконструкция на системите 

Дял на 

енергията от 

Намалени 

разходи за 
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№ Наименование на мярката Индикатор 
Очакван 

резултат 

за улично осветление на територията на 

общината 

ВИ, спестени 

емисии 

електроенергия,         

спестени емисии 

4. Мерки за използване на енергия от ВИ при 
изграждане и реконструкция на парково, 
декоративно и фасадно осветление на 
територията на общината 

Дял на 

енергията от 

ВИ, спестени 

емисии 

Намалени 

разходи за 

електроенергия,         

спестени емисии 

5. Изграждане на енергийни обекти за 
производство на енергия от възобновяеми 
източници върху покривните конструкции 
на сгради, общинска собственост 

Дял на 

енергията от 

ВИ, спестени 

емисии 

Намалени 

разходи за 

електроенергия,         

спестени емисии 

 

7.2. Източници и схеми за финансиране 

Към финансовите мерки спада привличането на финансов ресурс за 

изпълнение на дейности и проекти, които съответстват на целите на програмата.  

Подходи на финансиране на общинските програми: 

Подход „отгоре – надолу”: състои се в анализ на съществуващата законова рамка 

за формиране на общинския бюджет, както и на тенденциите в нейното развитие. При 

този подход се извършат следните действия:  

- прогнозиране на общинския бюджет за периода на действие на програмата;  

- преглед на очакванията за промени в националната и общинската данъчна 

политика и въздействието им върху приходите на общината и проучване на очакванията 

за извънбюджетни приходи на общината; 

 - използване на специализирани източници като: оперативни програми, кредитни 

линии за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕБВР), Фонд „Енергийна 

ефективност и възобновяеми източници”, Национална схема за зелени инвестиции 

(Национален доверителен фонд), договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори или 

финансиране от трета страна).  

Подход „отдолу – нагоре”: основава се на комплексни оценки на възможностите 

на общината да осигури индивидуален праг на финансовите си средства (примерно: 

жител на общината, ученик в училище, пациент в болницата, и т.н.) или публично-частно 

партньорство. 

Комбинацията на тези два подхода може да доведе до предварителното 

определяне на финансовата рамка на програмата.  

Основните източници на финансиране са: 

Държавни субсидии – републикански бюджет; 

Общински бюджет; 

Собствени средства на заинтересованите лица; 

Договори с гарантиран резултат; 

Публично частно партньорство; 

Финансиране по Оперативни програми; 

Финансови схеми по Национални и европейски програми; 

Кредити с грантове по специализираните кредитни линии. 
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Възможности за финансиране на мерки за насърчаване на използването на 
енергия от възобновяеми източници:  

Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" (ФЕЕВИ) 

ФЕЕВИ е специализирана институция за финансиране на инвестиционни 

проекти в областта на енергийната ефективност и предоставя: 

 нисколихвени кредити;  

 частични кредитни гаранции;  

 портфейлни гаранции 

 консултации. 

Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" насочва 

финансовите си средства към подпомагане на следните типове инвестиционни проекти:  

• Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в индустриални 

процеси 

• Саниране на сгради   

• Подобрения на топлоизточника и топлопреносната мрежа 

• Други случаи на крайно потребление на енергия 

Всички проекти за енергийна ефективност, одобрени и подпомагани от ФЕЕ, 

трябва да отговарят на следните изисквания: 

• да внедрява утвърдена технология  

• стойността на проекта да бъде между 30 хил. лв. и 3 млн. лв.  

• дяловото участие на кредитополучателя да е не по-малко от 10%  

• срок на изплащане на кредита до седем години.   

Необходимо условие за успешно кандидатстване на проекти във ФЕЕ е 

наличието на детайлно енергийно обследване, позволяващо енергиен анализ и избор на 

енергоспестяващите мерки. 

Национален доверителен екофонд 

Националният Доверителен Екофонд (НДЕФ) управлява средства,  предоставени 

целево от държавния бюджет, включително по силата на суапови сделки за замяна на 

“Дълг срещу околна среда” и “Дълг срещу Природа”. 

Средства също се набират от международна търговия с предписани емисионни 

единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за емисии на парникови газове 

за авиационни дейности, както и на средства, предоставени на база на други видове 

споразумения с международни, чуждестранни или български източници на финансиране, 

предназначени за опазване на околната среда в Република България. 

Във фонда се управляват програмите: 

- Програма Микропроекти за климата  

- Инвестиционна програма Минерални води 

- Инвестиционна програма за климата – енергийна ефективност 
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- Инвестиционна програма за климата – електромобили 

Договори с гарантиран резултат 

Договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) имат за предмет 

изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради, 

предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, като 

инвестициите за реализирането на тези мерки се изплащат съгласно договорното 

гарантирано равнище на подобряване на енергийната ефективност или друг договорен 

критерий, свързан с енергийните характеристики. 

Възложители по договорите с гарантиран резултат могат да бъдат крайните 

клиенти, а изпълнители - доставчиците на енергийноефективни услуги. Изпълнителите са 

лица - търговци по смисъла на Търговския закон или по смисъла на законодателството 

на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна 

по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация 

Швейцария, с предмет на дейност, включващ изпълнение на услуги по договори с 

гарантиран резултат. 

Публично-частно партньорство 

 Публично-частно партньорство е дългосрочно договорно сътрудничество между 

един или повече публични партньори, от една страна, и един или повече частни 

партньори, от друга страна, за извършването на дейност от обществен интерес при 

постигане на по-добра стойност на вложените публични средства и при разпределение 

на рисковете между партньорите, което се осъществява при условията и по реда на 

Закона за публично-частното партньорство. 

Необходимостта от развита публична инфраструктура, като двигател на 

икономическото развитие на страната, и ограничените бюджетни средства за нейното 

изграждане и поддържане, са основните предпоставки за възникването и 

разпространението на тази форма на сътрудничество между публичните органи и частния 

сектор.  

Основните характеристики и предимства на публично-частното партньорство са:  

- дългосрочен договор между публичен и частен партньор за предоставяне на 

услуги от обществен интерес, базиран на нови или подобрени активи;  

- частният партньор участва във всички етапи на реализацията на проекта - 

проектиране, строителство, финансиране, поддържане и/или експлоатацията на обекта;  

- публичният орган дефинира целите, определя изискванията за качество и 

количество и контролира изпълнението;  

- частният партньор финансира изцяло и по-голяма част от реализацията на 

проекта;  

- справедливо разпределение на рисковете между партньорите на база на това 

кой може по-добре да се справи с тях;  

- механизмът на плащане от публичния сектор се обвързва с изпълнението;  

- подобряване на управлението на обекта и повишаване качеството на услугите.  
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Удостоверения за енергийни спестявания 

Удостоверенията за енергийни спестявания имат за цел да докажат приноса на 

притежателя им в изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност.  

Удостоверенията за енергийни спестявания се издават от изпълнителния 

директор на агенцията срещу заплащане на такса, определена с тарифа, приета от 

Министерския съвет. 

За целите на изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания, 

удостоверенията за енергийни спестявания могат да се прехвърлят от:  

1. задължено към друго задължено лице по чл. 14, ал. 4 и чл. 14а, ал. 4, 
когато първото задължено лице е в преизпълнение на определената му 
индивидуална цел за енергийни спестявания; 

2. незадължено лице към задължено лице по чл. 14, ал. 4 и чл. 14а, ал. 4. 
 
Доказването на постигнатите енергийни спестявания се осъществява не по-

рано от една година след въвеждането на мерките за повишаване на енергийната 

ефективност при крайните клиенти чрез: 

- оценка на постигнатите енергийни спестявания след обследване за 

енергийната ефективност на сграда, предприятие, промишлена система или система 

за външно изкуствено осветление или след проверка на отоплителна инсталация, 

инсталации за комбинирано отопление и вентилация или на климатична инсталация, 

като обследването или проверката се извършва не по-рано от една година след 

въвеждането на мерките, или 

 - прилагане на методика, разработена съгласно наредбата по чл. 18, ал. 2 от 
ЗЕЕ; 

- измерени спестявания на енергия, при които икономиите от прилагането на 

дадена мярка или на пакет от мерки се определят чрез регистриране на действителното 

намаление на потреблението на енергия, като се вземат предвид такива фактори, като 

допълнителност, обитаване, обем на продукцията и метеорологични условия, които 

може да влияят върху потреблението, съгласно наредбата по чл. 18, ал. 2 от ЗЕЕ; 

- прилагане на стойности на спестявания на енергия в съответствие с 
резултати от независим мониторинг на предходни мерки за енергийна ефективност в 
сходни инсталации, разработени съгласно наредбата по чл. 18, ал. 2 от ЗЕЕ. 

 
- Доказването на постигнатите енергийни спестявания се осъществява от 

лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 1, постигнатите спестявания чрез прилагане на 
методиките се оценяват от задължено лице по чл. 14, ал. 4 и чл. 14а, ал. 4 или от 
лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 1 и по ал. 1, т. 4 от задължено лице по чл. 14, 
ал. 4 и чл. 14а, ал. 4. 

Проверката на използваните методики за оценяване на ефекта от различните 

видове изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност се извършва от 

агенцията. 

Условията, редът и формата за издаване, прехвърляне и отмяна на 

удостоверенията за енергийни спестявания се определят с наредбата по чл. 18, ал. 2 

от ЗЕЕ. 
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Кредитна линия за енергийна ефективност в домакинствата REECL  

Кредитната линия е финансов механизъм, който за енергийна ефективност в 

жилищния сектор предоставя 20 млн. евро чрез утвърдени български търговски банки. 

Бенефициенти могат да бъдат физически лица, сдружения на собствениците на 

апартаменти и частни доставчици на услуги, свързани с проекти за енергийна 

ефективност в жилищния сектор. За стимулиране внедряването на енергоспестяващи 

мерки в дома е предвидено допълнително безвъзмездно финансиране в размер на 10% 

при осъществяване на допустими проекти в къщи с едно и две самостоятелни жилища и 

20% за проекти в многофамилни жилищни сгради с над три самостоятелни жилища. 

Средствата се изплащат след завършване на монтажните работи и след проверка на 

тяхното изпълнение от независим консултант. Безвъзмездната финансова помощ в 

размер на 4,4 млн. евро е осигурена от Международен фонд „Козлодуй“. 

Национална програма за енергийна ефективност на  

многофамилни жилищни сгради 

Националната програма е създадена в контекста на постигане както целите в 

краткосрочен план, така и тези в дългосрочен на европейско ниво за справяне с 

предизвикателствата от изменението на климата, енергийната сигурност и изчерпването 

на ресурсите. 

Програма Инвест ЕС 

Програмата Инвест ЕС ще е с период на действие между 2021 и 2027г. и ще бъде 

основният инструмент на ЕС за подкрепа на инвестиции и достъп до финансиране в ЕС. 

ИнвестЕС ще наследи Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) – 

“Планът Юнкер", основавайки се на добития опит, като същевременно са предложени 

подобрения, между които интегрирана структура за управление и изпълнение на всички 

централизирани финансови инструменти и ЕФСИ. Целта е програмата да събере под 

един покрив множеството финансови инструменти на ЕС, които в момента са в подкрепа 

на инвестициите в ЕС, като прави финансирането на инвестиционни проекти в Европа по-

опростено, по-ефективно и по-гъвкаво. Част от програмата е фондът ИнвестЕС, който ще 

предоставя гаранция от бюджета на ЕС за подкрепа на инвестиции и достъп до 

финансиране в ЕС. Амбициозната цел на програмата е да задейства поне 650 млрд. евро 

допълнителни инвестиции чрез предоставяне на гаранция от 38 млрд. евро от бюджета 

на ЕС, като потенциалните партньори по изпълнението ще допринесат с най-малко 9.5 

млрд. евро допълнителни средства (от които 75% от Европейската инвестиционна банка 

(ЕИБ)). Предложенията за проекти от всички държави - членки на ЕС се конкурират при 

едни и същи условия. 

Подкрепата от фонд Инвест ЕС ще бъде насочена към четири области на 

политиката, една от които е „Устойчива инфраструктура“. В тази област ще се подкрепят 

инвестиции в транспорта, енергетиката, включително енергийната ефективност и 

енергията от възобновяеми източници, околната среда, действията в областта на 

климата, кръговата икономика, морската и цифровата инфраструктура. 

План за инвестиции за устойчива Европа 

 През 2020 г. е стартиран Планът за инвестиции за устойчива Европа, който е 

инвестиционният стълб на Европейската “зелена” сделка. Той има за цел да мобилизира 
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най - малко 1 трилион евро частни и публични инвестиции в „устойчиви“ проекти през 

следващото десетилетие чрез бюджета на ЕС и свързаните с него инструменти. Тази 

сума за финансиране на "зеления" преход се постига чрез средства в рамките на 

дългосрочния бюджет на ЕС, една четвърт от които ще бъдат предназначени за цели, 

свързани с климата. Планът ще привлече допълнително частно финансиране чрез 

механизма на бюджетната гаранция на ЕС по програмата ИнвестЕС". Като част от 

Европейската зелена сделка Европейската комисия ще създаде отворена платформа 

“Renovation wave”, обединяваща сградния и строителния сектор, архитекти, инженери и 

местни органи от целия ЕС. Целите на платформата са обмен на опит и добри практики, 

стимулиране на диалога между всички заинтересовани страни, развитие на нови 

възможности за финансиране и нови технологични решения, информационни кампании, 

насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност в сградите и обединяване на 

усилията за саниране, за да се извлекат ползи от икономиите от мащаба. Особено 

внимание ще бъде обърнато на санирането на социалните жилища, за да се помогне на 

домакинствата, които изпитват затруднения при плащането на сметките си за енергия. 

Европейската инвестиционна банка ще се превърне в банка на Съюза за климата.  

Програма LIFE 

Програма LIFE е инструмент на ЕС за финансиране в областта на околната среда 

и действията по климата, създаден през 1992 г. За следващия дългосрочен бюджет на 

ЕС за периода 2021 -2027 г. Комисията предлага да се увеличи финансирането по LIFE с 

почти 60%. Една от основните приоритетни области е стимулирането на инвестициите и 

подкрепящите дейности, насочени към енергийната ефективност, особено в 

европейските региони, които изостават в прехода към чиста енергия. Както частни, така и 

публични участници могат да кандидатстват за различна подкрепа на проекти, стига тя да 

е свързана с околната среда и действията по климата. Част от Програма LIFE е и 

финансовия инструмент “Private Finance for Energy Efficiency” (PF4EE), който е съвместно 

споразумение между ЕИБ и Европейската комисия имащо за цел да допълни 

финансирането за инвестиции в енергийна ефективност. Инструментът е насочен към 

проекти, които подкрепят изпълнението на националните планове за действие за 

енергийна ефективност или други програми за енергийна ефективност на държавите-

членки на ЕС. 

Европейски фонд за енергийна ефективност (ЕФЕЕ) 

Европейският фонд за енергийна ефективност (ЕФЕЕ) е друг вариант за 

финансиране под формата на публично - частно партньорство (ПЧП), предоставено от 

Европейската комисия за осигуряване на изпълнението на енергийния съюз. Фондът 

осигурява пряко финансиране или насочва ресурси през финансови институции чрез 

партньорство с организации на общинско, местно или регионално равнище. 

Инструментът предоставя специално финансиране (както дългови, така и капиталови 

инструменти) за проекти за енергийна ефективност, но също и за проекти за 

възобновяема енергия и чист градски транспорт. Бенефициери са общински, местни и 

регионални публични органи или организации, действащи от тяхно име.  

ELENA (техническа помощ) 

ELENA се управлява от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и предоставя 

безвъзмездни средства за подпомагане на програми с над 30 млн. евро обем на 
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инвестициите и (в т.ч. за проекти за енергийна ефективност) - с тригодишен период на 

изпълнение. Инициативата може да покрие до 90% от всички разходи за техническа 

помощ и разработване на проекти, като технико-икономически изследвания, пазарни 

проучвания, структуриране на програми, бизнес планове, енергийни одити и финансово 

планиране. 

„Зелени“ облигации 

Облигацията е инструмент с фиксиран доход, който представлява заем, отпуснат 

от инвеститор на заемополучател, и обикновено се използва от дружества, общини, 

държави и суверенни правителства за финансиране на различни проекти и операции. 

Организацията, която емитира облигация, трябва да плати на инвеститора лихва и 

главница по облигацията на по - късна дата. През последните 10 години „зелените“ 

облигации (емитирани специално за екологични или чисти енергийни цели) станаха все 

по-популярни. По - конкретно, въпросът за енергийната ефективност и обновяването на 

сградите продължава да нараства, особено на национално и общинско равнище. 

Енергийно ефективни („Зелени“) ипотеки 

Енергийно ефективната ипотека (ЕЕИ) е подобна на редовната ипотека, като 

основната разлика е, че кандидатът получава по – висок размер кредит или по – 

облекчени финансови условия (напр. по–ниски кредитна лихва и такси), ако изпълни 

мерки за повишаване на енергийната ефективност. Този подход предполага стимули за 

включване на подобрения на енергийната ефективност на сградите, когато тези 

подобрения не са били първоначално планирани. Стимулите включват благоприятни 

условия за финансиране или по - висок размер на заема.  

Съществува и голям потенциал за свързване на ЕЕИ с паспорт за обновяване на 

сгради (ПОС) за жилищни еднофамилни къщи. ПОС, допълнен от дневник на направените 

подобрения, би записал историята на енергийната ефективност на дадена сграда, като 

отчете подобренията, направени с течение на времето. Той ще включва също препоръки 

и съвети за извършване на бъдещи подобрения на енергийната ефективност по 

рационален начин, който гарантира, че максималният потенциал за собствеността може 

да бъде достигнат по икономически ефективен начин. Такъв паспорт би имал за цел да 

създаде данни за подобрения на енергийната ефективност, които ще бъдат полезни за 

финансовия сектор, оценителите и строителния сектор и ценни за ипотеките, 

обезпечените облигации и секюритизацията на вземания. ПОС също така ще помогне на 

оценителите на недвижими имоти да признаят “зелената стойност” на енергийното 

обновяване, като се има предвид достъпът до валидирана информация, документираща 

интервенциите, извършени върху имота, и подобряването на енергийната ефективност, 

осигурено от тях. 

Специални кредитни линии 

 Международните финансови институции като ЕБВР, ЕИБ и др., могат да дадат 

възможност на местните банки да финансират заеми за енергийна ефективност чрез 

специализирани кредитни линии. Всяка кредитна линия е специално предназначена за 

отпускане на заеми на жилищни или търговски кредитополучатели, за реализиране на 

възможности за инвестиции в енергийна ефективност и/или енергия от възобновяеми 

източници. Местните банки използват кредитната линия, за да предоставят търговски 

заеми за енергийна ефективност и/или ВЕИ на свой риск на кредитополучатели с 
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допустими инвестиционни възможности. Често подобен тип специализирани кредитни 

линии биват съпътствани и с частичен грантов компонент, който намалява 

инвестиционните и финансовите разходи за крайния клиент. За да бъдат квалифицирани 

като допустими за финансиране, кандидатстващите проекти трябва да отговарят на 

определени технически критерии и да постигат минимално изискуеми нива енергийни 

спестявания ( обикновено мин.20% по–нисък разход на енергия след приключване на 

проекта) 

Национален/Общински гаранционен фонд и специализирани  

схеми за споделяне на кредитен риск 

Като използват различни източници на приходи, национални институции както и 

местните органи могат да създадат гаранционни фондове в подкрепа на схеми за заеми, 

предоставяни от частни кредитни институции, с цел да се улесни достъпът на граждани с 

нисък капацитет за задлъжняване. При този тип инструмент гарантиращите институции 

(на национално или местно ниво) носят отговорност в случай на не плащане от страна на 

крайните потребители, което предполага, че потенциалната висока платежоспособност 

на държавната/общинска институция може да повлияе на банките да предоставят заеми 

при по-добри условия на по-голям кръг собственици на сгради или обекти в тях.  

Механизъм за финансиране чрез битови сметки 

Финансирането по сметка е механизъм, при който дружество за комунални услуги 

предоставя капитала за финансиране разходите за енергийна ефективност или 

инвестиции в енергия от възобновяеми източници в дадена сграда. Инвестициите след 

това се изплащат от собственика на сградата чрез месечна сметка за комунални услуги. 

Съществуват няколко форми на финансиране чрез битови сметки (или местни данъци), 

които са добре установени в САЩ и понастоящем се пилотират в целия ЕС. Финансиране 

се предоставя на местните предприятия за комунални услуги, които на свой ред ще 

използват този капитал, за да заемат средства на крайните потребители. След това 

крайният потребител ще използва месечните финансови икономии, реализирани от по - 

ниските сметки за енергия, за изплащане на заема на месечна вноска по сметката си за 

електрическа енергия/топлофикация.  

Кредитен риск – Важен аспект на финансирането чрез битови сметки е 

разпределението на кредитния риск между участниците в проекта, включително:  

- Кредитоспособността на потенциалните клиенти обикновено се основава на 

скорошно погасяване на сметки за комунални услуги, като по този начин се 

избягват много по - строги условия за одобрение на заеми, наложени 

например от банките.  

- В случай на неизпълнение на задължението за погасяване на заема, 

дружеството за комунални услуги обикновено има право да прекрати 
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оставката на комунални услуги на клиента. Това би би решило евентуалния 

проблем с липсата на адекватно обезпечение в случай на търговски заеми.  

Като отправна точка се предлага комуналните услуги да разгледат възможността 

за финансиране по сметка на енергийните инвестиции в жилищни сгради, включително 

еднофамилни и многофамилни сгради. 

Национален фонд за декарбонизация 

Като основна финансова схема в подкрепа на българската стратегия за 

дългосрочно обновяване, е предвидено създаването на единен Фонд за декарбонизация 

за България, финансиран със средства по Европейските фондовете за кохезионна 

политика и други източници за финансиране. Организиран като консолидиран и ясно 

разпознаваем фонд, той ще включва голям кръг заинтересовани страни и успешно ще 

адресира необходимостта от финансиране за широка група бенефициенти за да доведе 

до максимално постигане на целите, които ще бъдат заложени. Фондът ще работи на 

национално равнище, ще се състои от три отделни подфонда, според вида на крайните 

бенефициенти: Подфонд публичен сектор („ПФД1“), Подфонд търговски дружества 

(„ПФД2“) и Подфонд жилищни сгради („ПФД3“). Такава структура предоставя 

необходимата гъвкавост по отношение на бъдещи (законови и регулативни) изисквания 

към определени получатели или бъдещо приложено по-детайлно национално 

сегментиране. Необходимите финансови ресурси ще се насочват към Фонда от 

Европейските фондове, а на ниво подфонд допълнително финансиране ще може да бъде 

добавено от различни източници включващи: средства от приетите бюджети на държавни 

институции и общински власти, както и други потенциални механизми, възприети от 

правителството, ресурси от европейски фондове и програми, включително от Фонда за 

справедлив преход и ИнвестЕС, и финансиране от международни финансови институции, 

което ще допринесе към ливериджа. Добавеният ресурс на ниво подфонд ще може да се 

насочи и към невключени по Европейските фондове дейности и разходи. Фондът ще се 

използва за предлагане на безвъзмездни средства и финансови инструменти, включващи 

кредитни линии и гаранции и/или комбинация от тях. Не на последно място към Фонда ще 

се предвиди единна точка за техническата помощ на кандидатите чрез обслужване на 

едно гише или подобни механизми. Участието на местните банки/финансови институции 

в тази финансова схема ще е ключов елемент за успеха на Фонда, тъй като в ролята им 

на финансов посредник тяхното участие ще допринесе не само към ливериджа под 

формата на съфинансиране, но ще се очаква значително да опрости процеса на 

финансиране на проекти. Международните финансови институции ще имат възможността 

да участват активно и на ниво финансов посредник. Не на последно място, посредник 

може да бъде и дружество за предоставяне на комунални услуги, чрез механизъм 

„Финансирането по сметка “, в който случай се заемат средства на крайните потребители, 

които същите изплащат чрез сметките си за електрическа енергия/топлинна енергия.  

Фондът ще насърчава инвестиции в пакети от мерки за обновяване и енергийна 

ефективност чрез осигуряване на по-цялостен подход, водещ до по-големи спестявания 

на енергия.  
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8. ПРОЕКТИ  

 
Табл. 8.1. 

№ Дейност, мярка Срок 
Източник на 

финансиране 
Очакван ефект 

1. Обучение на ключови 
специалисти за  
координиране на 
цялостния процес на 
планиране, реализация и 
мониторинг на устойчиви 
енергийни политики на 
местно ниво 
 

2022 г. Собствени 
средства 

Предпоставка за 
успешно изпълнение 
на програмите за ЕЕ 
и ВЕИ,  повишена 
проектна готовност 

2. Установяване на система 
за управление на 
енергията от ВИ като 
интегрирана част от 
системата за управление 
на енергийното 
потребление в общината  
 

2022 г. Собствени 
средства 

Предпоставка за 
успешно изпълнение 
на програмите за ЕЕ 
и ВЕИ, управление на 
енергийното 
потребление 

3. Информационни  
кампании за мерките за 
подпомагане, ползите и 
практическите 
особености на използване 
на енергията от 
възобновяеми източници 
и биогорива 
 

ежегодно Собствени 
средства, 

ОП, 
други 

Повече реализирани 
проекти с ВИ, 
промяна на 
поведението 

4. Проучване за използване 
на енергия от ВИ при 
изграждане или 
реконструкция, основно 
обновяване, основен 
ремонт или 
преустройство на сгради 
с общинска собственост 
в община Куклен 

2021 – 
2023 г. 

Собствени 
средства, 

ОП, 
други 

Повишаване 
качеството на 
общинския сграден 
фонд, произведена и 
потребена енергия 
от ВИ, спестени 
емисии 

5. Анализ  на 
възможностите за 
изграждане на енергийни 
обекти за производство 
на енергия от 
възобновяеми източници 
върху покривните и 
фасадните конструкции 
на сгради - общинска 
собственост 
 

2021 – 
2023 г. 

Собствени 
средства, 

ОП, 
други 

Повишаване 
качеството на 
общинския сграден 
фонд, произведена и 
потребена енергия 
от ВИ, спестени 
емисии 
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№ Дейност, мярка Срок 
Източник на 

финансиране 
Очакван ефект 

6. Проучване за използване 
на енергия ВИ  при 
външно изкуствено 
осветление на улици, 
площади, паркове, при 
обновяване и 
благоустройство на 
публични пространства 
 

2021 – 
2023 г. 

Собствени 
средства, 

ОП, 
други 

Повишаване 
качеството на 
общинския сграден 
фонд, произведена и 
потребена енергия 
от ВИ, спестени 
емисии 

7.  Разработване на 
механизми за публично-
частно партньорство за 
изграждане на ВЕИ 
инсталации на 
територията на 
общината 
 

2021 – 
2023 г. 

Собствени 
средства,  

други 

Повече реализирани 
проекти за 
използване на ВЕИ, 
произведена и 
потребена енергия 
от ВИ, спестени 
емисии 

8. Популяризиране на 
възможностите,  
предимствата и 
практическите аспекти, 
свързани с навлизането 
на екологичните превозни 
средства и развитието 
на електрическата 
мобилност у нас 
 

2021 – 
2023 г. 

Собствени 
средства, 

ОП, 
други 

Промяна на 
поведението, 
по-добра селищна 
среда 

 

 

9. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА РЕАЛИЗИЛАНИТЕ ПРОЕКТИ 

Наблюдението и отчитането на общинските програми се извършва от общинските 

съвети, които определят достигнатите нива на потребление на енергия от възобновяеми 

източници на територията на общината, вследствие изпълнението на програмата, пред 

областния управител и Изпълнителния директор на АУЕР. 

За успешния мониторинг на програмите е необходимо да се прави периодична 

оценка на постигнатите резултати, като се съпоставят вложените финансови средства и 

постигнатите резултати, което служи като основа за  определяне реализацията на 

проектите. 

Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за 

изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници (чл.8, ал.2 от Наредба № РД–16-558 от 08.05.2012г.).  

Резултатите от изпълнението на подобни програми не винаги са очевидни и това 

затруднява тяхната измеримост и оценка. Често въздействието от изпълнението на някои 

дейности и мерки представлява ефект с натрупване, а това може допълнително да 

усложни анализа и оценката на резултатите. 
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Затова една от най-важните фази на процеса на разработване на ОПНИЕВИБГ е 

мониторинга, който включва наблюдението, оценката и контрола на изпълнението на 

дейностите и мерките.  

Мониторингът е свързан тясно с всички фази по оценката на изпълнението на 

програмата. Наблюдението, оценката и контрола са важни, тъй като тези дейности 

позволяват да се предприемат коригиращи действия ако напредъкът е 

неудовлетворителен или ако условията се изменят. Важно е да се дава и отчет за 

напредъка при постигане на генералните цели като се изготвят междинни и годишни 

отчети (доклади), на базата на които следва да бъдат предприемани последващите 

действия. 

За да може да се упражнява контрол върху изпълнението на ОПНИЕВИБГ, въз 

основа на оценките от постигнатите резултати спрямо поставените цели, е необходимо 

да се използва набор от показатели. Те трябва да бъдат предварително или достатъчно 

рано определени по отношение на изпълнението на стратегическия документ, за да могат 

да бъдат използвани получените от тях данни. Мониторингът осигурява текуща 

информация, която помага да се отчете напредъка (успеха или неуспеха) на 

стратегическия документ. 

 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на община Куклен определя дейности и мерки, в 

резултат на които се очаква да се повиши дела на използваната енергия от възобновяеми 

източници в общината, да се подобри състоянието на жизнената среда, условията за 

туризъм, да се повиши качеството на публичните услуги. В резултат на съчетаването на 

мерки за повишаване на енергийната ефективност с мерки за използване на 

възобновяема енергия ефектът от въвеждането им ще е по-голям както по отношение на 

подобряване на енергийните характеристики на сградите, така и по отношение на 

качеството на обитаемата среда в тях. Наред с това ще допринесе за оптимизиране на 

финансите на общината и по-добро управление на общинската собственост.   

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на община Куклен има отворен характер и през 

периода на действие ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от 

новопостъпилите данни, новите цели, промяната на нормативната база и възможностите 

за финансиране. 

 

 

11. ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 

 

 АУЕР, Указания за изготвяне на програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива 

 Интегриран план в областта на енергетиката  и климата на Република 

България 2021 – 2030 г. 
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 Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на 

националния жилищен фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050г. 

 Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) 

 Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ) 

 Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен регион  

2021-2027 г. 

 http://www.nsi.bg/ 

 http://www.strategy.bg/ 

 http://www.seea.government.bg 

 http://www.kuklen.org 

 

http://www.nsi.bg/
http://www.strategy.bg/
http://www.seea.government.bg/


OBIIIIHCKI,I C bBET KYKJIEH
PEIIIEHI4E

]lb 391

Bsero Ha PeAosHo 3ace.(aHl'Ie c flpororol Ns 37 ot 26.11'2021 r

OTHOCHO: [aaane Ha npr,rHutrnHo CbrJraCVe 3a HHI,IIIHIIpaHe Ha npoqeAypa 3a

r43MeHeHr,re Ha Aeficrsaulur flo4po6en ycrpoficTBeH nJIaH - IIJIaH 3a perynauHs H 3aCTpOrBaHe

(J1y;1-IIp3) sa npourua Ha rrpeAHa3HaLreHnero na YIII4 XIV - yqunuule, rs. 2 no KaAacrpiuHnq

14 pefynatll4oHeH 1naH 
"u.. .4oOpaltr, o6l. flrtonAuecra, o4o6peu ctc 3anoseA l''lb 98/1994 r' u

r43MeHeH ctc 3anoeeA Ne 51712010 n, BeAHo c HaMl4paqara ce B Hero AByeraxHa cppaAa,3a

xr4iil4ulHo 3acrpofl BaHe.

IIO IIPEAJIOXEHIIE HA: Mapr,rr Berqeea - Kue'r sa o6ulusa Kyxreu

Karo sse rpeABr.rA r,r3JroxeHr,rre B npeAnoxeHlae c sx. Ne 183/15. ll .2021 roA. Ha Kuera sa

o6ulusa Kyxneu Sarruuecru OcHoBaH[Ifl, a IrMeHHo: HacrosqaTa AoKnaAHa hMa 3a [peAMeT

rrpoMflHa B npeAHa3HaqeHr4eTo na YIII4 XIV - yr{l4ILIUe, rcs. 2 no KaAaCTpanHVfl V petyrflaqroHeH

nnu, ,u c. ,{o6palrK, 06r. flrosArascxa, o4o6peH ctc 3auosea Ns 98/1994 r' u I'I3M9HSH Cbc

3anoseA j\b 517/2010 r: Huomr ce cbcror.r or qacrtn or ABa caMocroflretuu[IkI c pa3nl{r{Hn

co6crBeHl4uu: flYl 227 - qacrHa co6crBeHocr Ha H C T ' u lll1. 228 -

co6crBeHocr sa o6uluna Kyrcleu. IIo cH,,rara Ha 3aflBneHrre or r-H TonaloB, perucrpl'IpaHo B

o6ulusa KyrneH c nx. J$ 8335129J02021 r., npoUeAypara 3a npoM'Ha B npeAHa3HaqeHuero Ha

r4MoTa IIIe Ce [poBexAa o6rqo 3a UTJIoTO yfll4, a He caMo 3a qacTTa oT Helo, KoflTo e co6c'rseHocT

ua o6ulragara.lo"a e raKa, 3arqoro co6crseHurur na fll4 227 cruo xeJIaHI'Ie.qa 6rle rpoMeHeHo

[peAHa3HaqeHllsro Ha UeJII{fl gMOT. Ctc garsfleHne, perHcTpgpaHo s o6quHa Kyx'len c sx' Ne

7698107.10.2021 r.,r-u TonaloB e I,I3pa3Hn xeJlaHl.',Iero cv \a 3aKyrl4 tlvl228 or o6uuHaraI1l La

Lr3fpaAH s Y[I4 XIV xtufa sa rocrl4. I4Hsecr[quoHHI4 HaMepeHHfl ca 3aflBeHV u oT Apyrl4 JII'lqa'

HOHaCTOfuIoTo[peAHa3Har{eHl',IeHal'IMOTanpeILTCTBaBb3MOXHOCT'ra3apa3[opexAaHecHero'
lM 228 e co6cTBeHocr Ha o6Uurla Kyrleu, BI'IAH0 or Axr 3a qacrHa o6ulprHcra

co6crseHoct N 1058 ot 19'08.201 I n' flnoura Ha HMora e 1509 KB' M' (xunrAa IIercrorI'IH n AeBer

KBaApATHH MeTpa), oT KOr4TO 1379 rs. nl1. (xum4a TpHCTa CeAeMAeCeT I'I AeBer KBaApaTHu MeTpa)

ca BKJrroqeHH e yfll4 rn 130 (cro ra rpuAecer) KB. M. B ynuqa, npl4 HenpunoxeHa ynrqHa peryrauxfl,

BSAHO C nocTpoeHgTe B LIMOTa AByeTaxHa cl'paAa' noJIyMacuBHa KoHCTpyKul4fl' c us6eHo

noMerrleHlre v ra*a.- 614sue yqr4Jrr.rule, cbc 3acrpoeHa nnoul 333 re. rr,t. (rpucra rpl4Aecer u rpv

*ruOpor111a vrerpa) u eAHoeTaXeH caH[TapeH Bb3eJI, MacLIBHa KoHcTpyKUHfl' cbcTgfltqa ce oT eAHo

noMeuleHne, cbc 3acTpoeHa nnou 18 rs. na. fpauuqu Ha LMOTa: Ha ceBep - ylll4 xY42' Ha I43TOK

- yru,I Xl-42,fll'1 nl. Ne.227, Ha ror - yrII'Iua, Ha 3anaA - ynlrua'

Or HanpaneHl,Ifl OHISA Ha MflCTO Ce yCTaHOBf,Ba, qe npI4neXaIUaTa nJIOuI' on[CaHa g ATIOC

KaToHepeanI,I3IIpaHaynuqa,npeAcTaBnflBa3aTpeBeHanJIoIq,Kof,ToHeceI{3noJI3BaKaTo
neuexoAHa HJrr,r TpaHcrropTHa Bpb3Ka. cluara Ta3H ynLIUa He Moxe Aa ce I43nOn3Ba IIo

npeAHa3HaqeHI,Ie, nopaAH roJleMufl HaKJIOH Ha TepeHa u MaJIKaTa u[IpI4Ha Ha He[pHnoxeHaTa

ynnqa' 
ropeonncaH,flT r,rMor He ce H3noJr3Ba Karo yqun[ue Beqe [oBer{e or 30 roAI4HI4' cl'paAara

KbM HacTof,ult4fl MoMeHT e B MHOfo JIO.,O TexHl',IqecKo I{ eKcnJloaTalIuoHHO C'CTO',IHI'I.' BIaAso or

npunoxeHoTo KbM AOKTaAHaTa cTaHoBHUIe Ha KMeTcKl4fl HaMecTHl',IK Ha c' [o6paltK' ClpaAaTa ce



HyxAae oT HoB noKpr,rB, TaBaHr,rTe ca naAHaJrlr, flpo3opuuTe ca I,I3IIOqyneHH, ycTaHoBeHu ca AyrlKH

B A1gtxeMero. Heo6xoAuM e ocHoBeH peMoHT, rofiro ue orHeMe cepLIo3HI4 BpeMeBH Ia SuuaHcoau
pecypcl4, c KaKBHro o6ulnHa Kymeu He pa3nonara.

IIo ot[uqnaJrHr,r AaHHr,r or perucrbpa Ha HaceneHl4ero ce ycraHoBqBa, qe rtr.,r 15.09.2021 r.

n c. [o6pailbK ca pergcrpupaHn 48 ayurn ro nocroflHeH aApec, 74 lytttu no Hacrorlq aApec, a ro
nocroflHeH u Hacrorrrl aApec - 39 ayruu. Ctmacso cnpaBKa or |PAO, or 2018 r: .qo HacroflIIII4,

MoMeHT Ha repgTop tiflTa Ha cenoro HrMa perucrpr4paHl4 leua. Ctutara rau$opnrault, flpeAocraB,

I,I KMercKr,rfr HaMecrHprx, xofiro rrorBbpxAaBa, qe [ocrorHHo npe6ueanaulu B cenoro Aeua HrMa,

HHTO rro IIOCTOflHeH, HllTo rlo Hacroflul aApec.

Kru AorlaAHara ca npunoxeuu Aualu3 Ha yqunutqHara Mpexa H CraHoslaule or KMera

Ha o6quHa Kyrc.neu orHocHo ornaAHanara seo6xoAr,tMocr or H3roJI3BaHe na YIII4 XIV - yqunllue

s rs. 2 no KaAacrp a11Hlfl, H perynaqnoHHru rrJIaH Ha c. [o6palrK 3a 3aAoBorrBaHe Ha o6qecrseHa

norpe6uocr.
Btnpexq qe r{Morbr He ce Lr3rroJr3Ba rro npeAHa3HaqeHl,le, HeloBI4flT oco6es cr&Tyr

lpe[flTcTBa Bb3MoxHocrra o6ulnua KyrleH Aa ce pa3nopeAl4 c Helo. Or gpyra cTpaHa, B

o6ulusara ca pefHcTp[rpaHr4 HTKOJTKO 3arBIeHUq C [IHBeCTI4III,IOHHI'I HaMepeHI4f 3a 3aKy[yBaHe Ha

r4MOTa H crpaAara B Hefo.
Crmacso qa.39, al.3 o'r 3YT nporr,rrHa Ha npeAHa3HaqeHllero Ha crpaAa vrv Ha qacr or

crpaAa - o6err Ha o6pa3oBaHr{ero, Moxe Aa ce I43BbpIxu caMo cneA nLIcMeHo cblJlaclle Ha

csoTBeTHU' "rra*p. 
t{1.134, al.9 or 3YT npeaBl{xAa, qe H3MeHeHI,Ie Ha nOlpO6Urare

ycrpoilcrneHl,I nJIaHoBe 3a IIpoMrHa Ha [peAHa3HaqeHI4eTo Ha yperynupaHu [o3eMneHI4 HMoTH -
to6irseHocr Ha AbpxaBg:ta vfiv oorqnurare, orpeAeHH :a o6errn Ha o6pa3oBaHl4sro, Moxe Aa ce

r43BbptxH npn ycnoBHrTa H rro peAa Ha To3LI 3aKOH CaMO CneA IIHCMeHO CbruIaCI4e Ha CboTBeTHH'

MI,IHHCT:bP.

B [3rrbJrHeHr4e Ha 3aKOHOBrre r,I3I4CKBaHI,Ifl, fipeAl,l LA Ce3l',Ipa MI4HHCTSpa Ha

o6pasonauusro, KMerbr Ha o6ur,rHa KyrcneH v3nparv rtltcMo c I,I3x. Ns 4041/13 .10.2021r. ao PYO

- flrOsALIe C I4CKaHe 3a [peAOcTaBsHe Ha cTaHoBI'lUIe 3a flpoMflHa Ha npeAHa3HaqeHI4eTO Ha

onHcaHl,Ifl no-fope I,IMOT I'I Ha cfpaAaTa B Hero.

C nucrr,ro, perucrpr{paHo s o6uuHa Kyrneu c sx. Ne 7978115J0.2021n, PYO - flrosAl'Is

r43ncKBa 3a rrpr,rABr4xBaHe Ha npennclrara la 6tlar [peAcraBeHn oule cJIeAHI4Te .(oKyMeHTH:

perrreHr.re sa o6uluucKpr cbBer KyxleH, c Koero ce AaBa [pI4HtII4nHo cblJlacl1e 3a npoMflHa Ha

[peAHa3HarIeHI4eTO Ha OIIHCaHI,L I4MOT, BeAHO CbC CrpaAaTa B HerO, I'I yAOCTOBepeHHe, qe B CpOK

or ABe roAr4HH He e LrAeHTr.rSuurapaHa o6qecrsena norpe6uocr or I'I3rIoJI3BaHe Ha HMora 3a

o6paeo nare JIHr,r, 3Ap aBH u, co qpraJt Hkt prilLt xyMaH llTap g u Ae fi Ho cru .

gn. 131, an.l or 3YT npeABr.rxAa, qe 3ar{HTepecyBaHu nHUa B TpOI.I3BOACTBOTO nO

o.qo6prnaHe Ha rroApo6sure ycrpoficmeHr,r nJIaHoBe I,I Ha rexHHTe I'I3MeHeHux ca co6crBeHHuHTe,

HocI4TeJI}ITe Ha olpaHnqeH}I BeuHI,I npaBa u KoHIIecuoHepLITe cfiopeA AaHHI,ITe oT I,IMoTHI,Ifl

pefHcrsp, a Ao HeroBoTo BbBexAaHe - no AaHHU OT KaAacrpanHVfl pefl'Icrbp, Koraro He,u,Bl'IxllMure

I,IMoTHcaHeIIocpeAcTBeHo3acerHaTI,IoTnpeABHxI.aHIdflTaHa[.]IaHa.
Cruacuo ui,.2l, al.l, r.8 u r.ll or 3MCMA o6uruncruqr cbBer npueMapeueHl4fl 3a

pa3flopexAase c o6UuHcKo IrMyIqecTBo I'I3a cb3AaBaue u oAo6pflBaHe na ycrpoficTBeHH nJIaHoBe

r{ TexHH Lr3MeHeHr,tr 3a repr,rrop vrra Ha o6uluHara vlta 3a qacrll or Heq npu ycnoBl'tflTa H rlo peAa

na 3YT.
Haluue ca 3aKOHOBtrre r.r3LrCKBAHVfl rl seo6xoAuuocr or pa3[opexAaHe 3a npeABapl4TenHo

ll3rrbJrHeHge Ha [peAnaraHOTO C HaCTOTUIaTa AOKnaAHa peIXeHI4e Ha O6TUUUCKI'Ifl CbBeT' nOpaAI4

CJTeAHHTe O6CrOffelCTBa: nOAaAeHV Ca HTKOJIKO 3arBJIeHu, 3a 3aKynyBaHe Ha lIMOTa, npeAMeT Ha

ao*ual{-a. o6uuna KyrneH HAua suuaHcoBa Rb3MO)KHOCT, HI'ITO ueo6xoAunaocT oT couuaJleH



xapaKrep, Aa [oAAbpxa HMoTa I, HetoBoTo Marepl,{anHo ctcToflHlle npolpecl4BHo ce BnoulaBa.

Karro 6e onucaso, pa3rropexAaHero c r,rMora ce npeAxoxAa or Abnra fipoUeAypa, Kosro orHeMa

BpeMe. Eneuryaluo r43r{aKBaHe flpeAnaraHoro pe[IeH[Ie La Bne3e B cuJla 6u :a6asl'ulo

AorrbJrHlrreJrHo rrpog3BoAcrBoro, Koero 6u MoruIo La AoBeAe Ao rary6a Ha 3aflBeHl4fl

I4HBecrr,rropc6r4 r4HTepec. C uen Aa ce us6erHar re3I,I ne6laronpnqrHl,I nocre Lt4rry, rraorq Aa 6tAe

rpr4noxeHa pasnopea6ara ua v1.60, al.l or AIIK u o6utuscru cbBer Aa pa3petxu rpeABap[renHo

r43IIbJI HeHI,Ie Ha pe uIeHI,Iero.

l,I Ha ocHosasue q1.21 , ail.7, r.8 n r.l I u al.2 or 3MCMA, BbB Bpb3Ka c'{r.131, al.l ot
3YT, ers BpE3Ka c q:r.60, al.l or AflK,

OE IIII,IH CKI,l C bBET KYK JIEH

P E III [I:

l. O6quncKr4 cbBer KyrneH AaBa rrpr.{HUHnHo cbHlacue 3a vHrr\yMpaHe Ha npoqeAypa 3a

r.r3MeHeHrre ua no.Upo6nrar ycrpofic'rBeH IJIaH 3a [poMflHa B npeAHBHaqeHI'IeTo na YflH XIV -
yqr4nurqe, rs. 2 no KaAacrpanHu, pr perynauuoHeH nJIaH Ha c. [o6pa,rtr, o6r. flronAHscxa,

Lao6peH crc 3anosea l,{s 98/1994 r. u naueseH cbc 3anoeeA Jtlb 517/2010 n, re,u,uo c AByeraxHara

crpaAa cbc 3acrpoeHa nno|Il 333 KB.M. - 6usue yqLIJIHUre, 3a XI'IJIUITIHo 3acrpoflBaHe.

flpeAoc'raneHoTo csDracue ce oTHacfl ga Yfll4 xIV - yr{I4IHUle, KoeTo ce cscrol'I oT:

l.l . r{ac'ru or fIH 227 - Co6creeHocr sa H C T ;

1.2. ]qacru or flH 228 - co6creeHocr ua o6uusa KyxneH, BI4AHo or Arcr 3a qacrHa

o6uluucrca co6creeHocr Ns 1058 or 19.08.2011 r. flnorqra Ha l4Mora e 1509 KB. M. (xr'rnrla

nercTorHH r4 AeBer KBaAparHu rraerpa), oT Kor.rro 1379 (xnmAa rprlcTa ceAeMAecer n Aener) rr.u.

ca BKrrorreHra s YIIH u 130 (cro ra rpugecer) KB.M. B ynnUa, npl HenpHnoxeHa yrHqHaperyila\ufl,

BeAHO C nocTpoeHuTe B I'IMOTa AByeTaxHa crpaAa, noJIyMacI',IBHa KoHcTpyKIIl'Ifl, c us6eHo

[oMeIqeHI4e H TaBaH - 6ttsme yql4JII4uIe, C'bC 3aCTpOeHa nnOU 333 rs'N'I' u eAHoeTaxeH caH[TapeH

Bb3eJI, MaCI{BHa KOHCTpyKIIIIq, CbCTOflUIa Ce OT eAHO noMelqeHl4e, CbC 3aCTpOeHa 11JIOIU 18 re'N'I'

lpannqu Ha r4Mora: ,u ..r.p - ynl4 xY42, Ha u3ror - yIIl4 Xl'42, fll4 nl. Ng 227 , Ha tor -
yllly,uA, Ha 3a[aA - yJII{Ua.

2. O6utr.rncxu csBer KyrneH AOnyCKa npeABap[TeirHo I,I3[bJIHeHI'Ie Ha B3eTOTO peureHI4e'

3. O6quHcKI,I cbBeT Kyrcnen Bb3JIara Ha KMera Ha oolquuara Aa noAroTBI4 I'I npeAcTaBU

npeA PYO - fllOe4un AoIIbnHI4TeJIHo I4cKaHI4Te AoKyMeHTH, KolITo Aa [IocnyxaT 3a I'I3IoTBflHe Ha

cTaHoBlIIqe3anpoMflHaBnpeAHa3HaqeHHeToHao[I4caHl4flno-ropeI4MoT.
4. O6uuscrcu a""e, KyxneH Bb3JIara Ha KMeTa Ha O6Ulusara I't3IIbIHeHHeTo Ha

Hacrof IqoTo peuleHl',Ie.

O6u 6pofi ua O6uluncxrare cLserHllulr: - 13

flpn*crnyraau:
l:racysa,lu:

..sa''

"nporur"
"rss,qr,pxaalt ce"
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PA3IJIAC.flBAHE:

l. a-r,,Mapuqa" -30.1 1.2021 r.;

2. I4urepuer crpaHriqara - 30.1 1.2021r.;

3. I,Iu$. ra6ro - o6qrEua KyrneH - 30.11.2021 r.

TIPEACEAATEJI HA OEIIIIHCKI,I CbBET KYKJIEH (n)
EreHa Ollflesa



OEIIIUHCKII CbBET KYKJIEH

OTHOCHO: AKryanr43aMr Ha loAuursa nporpaMa 3a yrlpaBne}lllle v piB[opexAaHe c

HMorHTe - o6uuucxa co6crseHocr 3a 2021 r.

IIO IIPEIJIOXEHLIE HA: Maprax Eerqesa - Knaer sa o6utusa Kyrcnen

Karo sse rpeABr4A r,r3JroxeHuTe B npeAnoxeHl4e c sx. Nc 184116.11.2021 rcA. Ha Kuera ua

o6uluua KyxneH $u*trraa*ll ocHoBaHLIfl, a nMeHHo: C Perueuue Ns 220, e3ero Ha PeAosHo

3aceAaHpre c flpororol Jrlb 25 or 29.Ol.2021 r. sa O6utraHcKI4 ctBer - Kyrcnen e rpl4era loAuusa

npofpaMa 3a yIIpaBneHVe v pa3rlopexAaHe c [IMoTnTe - o6uluucrca co6creeHocr za 2021 r''
r,r3MeHeHa c peureuue Ns 243, B3ero Ha PeAosr-ro 3aceAaHl4e c llporoxol }lb 26 or 26.02.2021 r.,

r,r3MeHeHa c peuresue l"lb 251, n:ero Ha PeAosHo 3aceAaHue c flporoxol Ne 27 or 26-03.2021 r',

r43MeHerra c peurespre Ne.276,B3ero Ha PeAosHo 3aceAaHue c flpororcol J\e 28 or29.04'2021 r',

r43MeHeHa c Peuesue Ns 289, B3ero Ha PeAosHo 3aceAaHl4e c flpororon J$ 29 or 28.05'2021 r',

h3MeHeHa c peuresue J\b 308, B3ero Ha PeAosHo 3aceAaHue c flpororcor J\! 31 or 30.07.2021 r',

r.r3MeHeHa c peuresue J'lg 329, B3ero Ha PeAosHo 3aceAaHI,Ie c flpororcol J\b 32 or 27.08.2021 r',

H3MeHeHa c peruesue 363, n:ero Ha PeAoeHo 3aceAaHl4e c flpo'roron Ns 34 or 01.10'2021 r',

u3MeHeHa c peureHrae Ne.372,B3ero ua l,lrntupeAHo 3aceAaHae c [Ipororcol Jrlb 35115.10'2021 r'

Ta:u nporpaMa e eAHa nporHo3a 3a nnaHI4paHI,tTe yTpaBJIeHCKLI H pa3rlopeAHTenHu

Aeficrsu, B paMKuTe sa 6roANerHaTa roAI4Ha, KaTO B 3aBI'ICHMOCT OT AOIIbJTHI4TeJIHO 3aflBeH

[rHTepec or crpaHa Ha noreHurnanHH KynyBaqv vl|r4 HaeMareJII4, CbIIIara Moxe Aa ce aKryanH3l4pa

C BKJITqBAHETO HA HOBI4 I'IMOTI'I.

B clyuar ce Kacae 3a cneAHoro nocrbnl4Jlo 3a'BJIeHI'Ie:

1. 3arsreHl'Ie c Bx. Ilb 1048/09.02'2021r' or C f 3 or fp.

yn. ,, " J\! , ot I4 tl 3 , c aApec: rP' ' Yn' "
raorl II 3 -M ,CaApec: rp. ,Yn.,,

B KoeTO cblIILITe 3aflBflBat xeJIaHHe Aa 3aKynflT HSABHyI4M HM6T - qaCTHa O6upscxa

"Ng
".Il! ,

co6creeHocr,

xofiro [peAcraBnflBa:
yIII4 XIV- cHC, rcs. 10 6, no perylaquoHHl4fl tulaH Ha rp. Kyxnen, o4o6peu ctc 3anoseA

Ng 44167 t, qacrHa o6uuscrca CO6CrseHocr, c nnou or 570 KB.M., IIpI4 fpaHHuA vt C'bceAV HA

rrMora: Ha ceBep - rpafi Ha perynaUlflra; Ha H3roK - ynrUa; Ha ror -yIILI XV - CHC; Ha 3anaA -
ylLI XVI - CttC, arr ga o6,rlrr.*u co6craeHocr Ns 749106 .02.2009 r., BeAHo c Arr 3a norpaBKa

Ha aKt 3a qacrHa o6uuucxa co6crseHocr Np26102'06'2021 r'

cle.4 u:ffip[eHa [poBepKa Ha I{MOTa, ycTaHoBI4XMe, qe He e BKIIOqeH B llpl4eTara

loAuuuara npolpaMa 3a ynpaBneHue 14 pa31lopexAaHe c IaMoTIare - o6tqptHcxa co6crBeHocr 3a

2021 r.,rpuera c Peurenue J.in Z2O, B3ero Ha PeAosHo 3aceAaHue c llpororol Jrl! 25 or 29'01'2021

r. sa o6utnHcKlr cbBeT - Kyxleu, KaTO He e Ao6aesH H B CneABaLqHTe H3MeHeHI4fl Ha cblllaTa'

Ero sarqo, c orneA gaxoHocro6pa3Horo r.I3[6nHeHI,te I{a BcLlqKu nocneABauu AeficT euq no

cMr,rcbJra na 3OC rE Hapeg6a'ra sa o6uuHcKara CO6CTSeHOCT e o6uHHa Kyx'neH, e seo6xoAnMo Aa

PEruEHI,IE
J\b 392

Bseto Ha PeAosHo 3aceAaHI'Ie c llporoxol }llb 37 or 26.11.2021r.

)



6t.qe nsmp[IeHa alcryant43atlvtf, Ha foAullsara npolpaMa 3a yflpaBneHhe V pffitlopexAaHe c

r4MorI,ITe - o6uluucrca co6crsenocr 3a 2021 r.

H Ha ocHos a1ue qt.27, ar.1, r.23 vt al.2 or 3MCMA, BbB Bpb3Ka c ul. 8, al. 9, uspeueuue

Bropo or 3OC,

OEIIII,IHCK}I C bBET KYKJIEH

P E TII [I:

l. O6utragcxn c6Ber Kyrc,ren aKryanu3npa foAumsa nporpaMa 3a y[paBneHHe u

prcropexAaHe c HMornre - o6uluucra co6crBeHocr sa202l r., rprlera c Peuresue J\! 220, esero

Ha PeAoeHo 3aceAaHr4e c flporoxol Ne 25 or 29.01 .2021 r. Ha O6uIuncKH cbBer - Kyxleu, rcaro

BKJITOI{BA B HEq CIEAHI,I' IIMOT:

1.1. B flpuloNeHue Ns I uuoru 3a pa3ropexAaHe na flporpaMa 3a yrlpaBneHhe r
pa3ngpexAaHe c I4MoTLITe, o6quucra co6c'reeHocT qacT rp. KyrcleH, pa3Aen ,,1" HMoTI'{ 3a

npo4ax6a, r.l o6uluncxu Ylll4 B perynaqur, rp' Kyxleu:
y1|U )(|V-CHC, rs. 10 6, no perylaqr4oHHr,r, rJraH Ha rp. Kyrueu, o4o6pen crc 3anoseA

Ns 44167 r., qacrHa o6ulnucrca co6creeHocr, c nnou or 570 KB.M., npu rpaHI,IUH 14 cbceAl4 Ha

r,rMora: Ha ceBep - xpafi Ha perynaq,z,flTa', Ha u3ToK -ynwJa; Ha rcr -ytM XV - CHC; Ha 3anaA -
y1lfi XVI - CHC, Arr sa o6uuucxa co6crseHocr Ns749106.02.2009 r., BeAHo c Arcr 3a rorpaBKa

Ha aKr 3a qacrHa o6ruuscxa co6crseHocr Ns26102.06.2021 r.

2. O6uluncru cbBer Kyxneu Bb3Jrara Ha Kueta Ha o6uusara ta o6uapo4na

aKryan u 3I4p a*at a roAI4 IrI Ha flpo rpaua no cborBerHur p eA.

O6ur 6poil xa O6uluHcxu're cr,serHuuu: - l3

flpucrcrnysa.nu:
lnacynaru:
"sa"
"npo'run"
"rrsgtpxaru ce"
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PA3TJIACflBAHE:

l. u-r ,,Mapuqa" -30.11.2021 r.;

2. I4Htepner crpaHI.IIIara - 30.11.2021 t.;

3. I,IuQ. m6lo - o6uluua KyrcneH - 30.11.2021 r

TIPEACEAATEJI HA OBIIIUHCKII CbBET KYKJIEH (N)
Elena @llflesa

l3
0
0



OEIIIIIHCKII CbBET KYKJIEH
PEruEH[IE

Ilb 393

Bsero Ha PeAosHo 3aceAaHl{e c flpororcol J.lb 37 or 26.11.2021 r.

OTHOCHO: Ilpe.qocraBrHe Ha r,rMorr.r cn o6uuscKufl no3eM:reH (fon1 ro peAa Ha

flaparpa$ 27 or rrpexoAHr4Te r.t 3aKrrorrrirenHu prrnopeA6r.r ua 3arcoHa 3a I43MeHeH[e kt

AorrbJrHeHre na 3ClI33.

IIO TIPEIJIOXEHI,IE HA: Mapur Eer.{esa - Kuer ua o6uluHa Kyxlen

Karo sse npeABLrA r43iroxeHure B npeAnoxeHue c sx. Ns 185/16.1 I .2021 roA. Ha Kue'ra sa

o6ulusa Kyxnen 6uorraa*r4 ocHoBaH[r, a I4MeHHo: flocrtuu.no e nucMo c I43x. ]\9 PA- 10 -

85105.07.2,021r. (naur ex. Ns 5209113.07.2021r.) or O6Uuucra c.lyx6a,,3eue4,erue" flroegun 3a

npeAocraBrHe Ha HMor or o6uuscrus [o3eMJIeH Soug aa Bb3craHoBflBaHe Ha HMo! co6creeHocr

ua SusnuecKu Jrrrqa, qlrero npaBo Ha co6c'rseHocr e npll3Haro 14 ca ycraHoBeHu crapl4Te peanHI'I

rpaHHuLI.

C peureHye Ns 11179124.10.1992 r. na fIK "Po4oru" ce npH3HaBa rpaBoro Ha co6crseHocr

Ha HacJreAHraura na A K C Bbpxy I4Mor c nnou or 10,000 AKa B MecrHocr

,,Y3yHaIa", HHBa OT 2,500 AKa B M. ,,BIaTI,IUl,a" , HI,IBa 0,700 lXa B MeCTHOCT ,,Bapaupe4" t4 HktBA

or j,000 AKa B M. ,,H1rrtlla", HaxoAflIll4 ce B 3eMnrtqeTo Ha c. .(o6pa.ntr, o6uluua Kymen.

HUOrute B Ta3I4 MeCTHOCT Ce Bb3CTaHOBflBaT B CTapH peanHu rpaHlltll4.

flpu nrnrp1lleHa r.tAeHruQraraqnr r.r 3acHeMaHe Ha I4MorLIre no cborBerHl4q peA e

ycraHoBeHo, qe cbulr{Te nonaAar Bbpxy HMoTLI c ra4enruQuKaropll, KaKro cneABa: I4Mor c

uleurr,rsnxarop 21324.5.174, IIeiII{rT c nnoq oT 34,232 AK&, M. ,,EIarHLI1a",; HMor c

,lerrr6r*arcp 21324.14.41, rleJrurr c rrnou or 5,868 AKa, M. ,,,[,paruHsOBntfa", ]IMOT C

u4eurusuxarop 21324.14.129, M. ,,LIHflIaHa", IIeJII4f,T c IInoU o'r 6,895 AKa rI ItMoT c

u4eurnSursr.]op21324.2.38, u. ,,Y3yHara'6, IIeJII'Irr c nnou or 19,770 x<a'

Onucaunre r4Morr4 ca npeAocraBeHu sa o6ulusa KymeH c flpotoxonHo peueHrle J\b

2128.07.2008 r., oAo6peHo cbc 3anoBeA J\e 547 or 01.08.2008 r. Ha flr'rpeKropa Ha O!
,,3eue.4erue" - fllonguB.

CsmacHo $ 27, a*2 or [I3P sa 3Cfl33 ,,O6uluucrlrre cbBerI,I rpeAocraBrr 3eMI'I or

o6u[ncruq no3eMJreH t[onA, BKnrcrr[TerHo nacuqa H Mepl4 no q:r. 19, npn Hanl4qHe Ha eAHo or

cneAHlrTe ycnoBLtfl:

l. ycrauorrBaHe Ha rpaHr4ur,rTe Ha 3eMeAencKI{Te [IMorl4, 3a KoI,ITo e I'I3AaAeHo peIxeHI'Ie Ha

o6rquucrara clyx6a ro 3eMeAenHe 3a npH3HaBaHe Ha npaBoro Ha Bb3craHoBflBaHe Ha

co6CrseFlocTTa B cbulecTByBaulfi LIJIH Bb3cTaHoBI4MI,I CTapu peanHn rpaHHUIr.

2. ugnulseHrae Ha csAe6Hu pe[reHufl 3a nplr3Haro [paBo Ha co6c'rseHocr."

3. o6esuerqBaHe Ha co6crneuuqure, qHflTo co6crseHocr He Moxe Aa 6bAe Bb3craHoBeHa.

OC3 ,,IIroBAuB" npeAnara Aa 6bAar Bb3craHoBeHI,I o6qo 16,200 AKa Ha H-lrI'I Ha A
K C Bbpxy I4MorH, KaKro cneABa: r,rMor c rrpoeKreH r,tAeHTIr0m(aT0p
21324.14.994, c rpoeKTHa nnou or l, 000 AKa, M. ,,.{paruHuoyutla"; r4Mor c [poeKreH
a4elrrutpurcarcp 21324.5.220, c npoeKTHa nJIouI or 2,720 AKa, M. ,,Braru[1a"; r,rMor c [poeKreH
n4eHru$uxarop 21324.14.996, c npoerrHa rrnou or 3,200 AKa, M. ,,Huilt4la*; trMor c npoeKreH



r4AeHTprOHKarop 21324.2.406, c npoeKrHa rnoul or 10,570 .[Ka, M. ,,Y3yHara", BcHqKHre B

,a*rrgtlro na c. flo6palrr, o6ur. Kyrleu, cbrJlacHo npunoxeHll nporoKon sa u4eurnSuuHpaHe

Ha HMoTHI,I rpaHI4uH ro qJI. 45e, att.4 or ftII3Cll33'
C aoiosop 3a apeHAa Ha HeABprxr,tM rdMor Ne 148/04.05.2015 r. I4Mor c rllenrut[llKarop

21324.14.129, u. ,,l{1ynil41a'., c. ,[o6pantr, o6ru. Kyrleu, IIeJIurr c rnou or 6,895 .qra, HTfl -
,,HvBa", e orAaAeH noA apen.la na,4 V tI , Karo AoroBopbr e aa cpor or l0

cTonaHcKll loAI,IHH.

flo npenucKaTa r4Maue 3a oTcTpaHrBaHe Ha npo[ycKH Ha IOpeo[HcaHoTo HcKaHe c nl4cMo

usx. J',1! 3132/06.08.2021 r. Ao o6uuucra clyx6a,,3enae.qelHe" - fhosAI4B, Karo qpe3 orroBop c

ex. Ns 7535101.10.2021r. o6uuscxa clyN6a ,,3eue4erue" npe.u,ocraBfl In3I'IcKaHata or Hac

AO KyMe HTaT AItfl Vt cTaHo B I'I qe orHoc Ho tlpo tlyc KLTe.

B uacrosul ut c1yuafice sa6rroAaBa pa3MI4HaBaHe MexAy PemeHue c Ns I I 179117 .12.1998

r. Ha flK ,,PO4o[I4" LI H3BbpueHaTa l,IAeHTu$nrcaqur. CnOpe4 nonyqeHoTo [I4cMo or OC3 -
flrosAras c sx. J\b 7535l}l.lO2O2l r. pa3Mr,rHaBaHero ce Abnxl.{ Ha $arra, ue u.,,[pafl'tHboBuqa",

c. [o6paltK [r M. ,,Bapnnpe.q", c. ,[o6paJrb1, ca c6ceAHI4, BKJIUHSHU eAHa B Apyra MecTHocTI4.

h Ha ocHos aHue ra-l..21 , ar.l, r.8 u ar.2 or 3MCMA , 5 27 , a*2,'r.1 or fI3P rtN{ 3aroHa sa

H3MeHeHr,re r,r Ao[bJlHeHne sa 3arosa :a co6crseHocrra L noJl3BaHero Ha 3eMeAeJIcKure 3eMI'I,

oEIUIIHCKI,I CbBET KyKJIEH

P E TII II:
1. O6IINHCKH CbBer Kyxleu AaBa cbrJlacve la ce npeAocTaBl4:

- rrMor c npoeKreH ullHuat[urarop 21324.5.220, c-npoerrHa nnou or 2,720 'qxa' 
roftTo

npeAcraBnfBa qacr or rlMor c Ia.4eHruSr*arop 21324.5.174, \etusr c nnorll ot 34'232 AKa' M'

,,Brarr,I[1a";
- r,rMor c npoeKreH ra4eHrra([uxarop2l324.l4.9g4,c rpoeKrHa nnou or 1,000.U,ra, rcofiro

npeAcTaBnflBa qacr or r.rMor c uleurnsr**op 21324.14.41, qeluff c IIJlolq O'r 5,868 AKa, M'

,r,[parunsoBnqa";
- r.{Mor c rpoeKreH u4enu,rt[uxarop 21324.14.996, c tlpoeKrHa rJloul or 3,200 4ra, rcfito

npeAcTaBJrfBa qacT OT r,rMOT C r,r4eHrra$l4KaTop 21324.14j29, M. ,,I{I,II1HHa"' qeII'IflT C nIOUI OT

6,895 ara;
- rlMor c npoeKreH rageHlasrararop 21324.2.4!6,-c-npoeKrHa nlo'rl'.9r 10'570 4ra' xofiro

[peAcTaBnsBa qacr oT nMoT C Lrlenrut[xKaTop 21324.2.38, M. ,,Y3yHaIa"' qeII4',T C TIJIOU1 OT

lg,TTOAKa,3eMJrraue Ha c. [o6pairt*, o6rt. Kyueu, 3a HacraH'BaHe Ha HacneAuraurre Ha A

K C nppr [r3nbnHeHrae Ha i.r.rr. Ns 11U9124.10.1992 r. na flK "Po4onl4",

cbrnacHo [pHnoxeHa cKLIIIU - [poeKrI'I'

2. O6unscKr,r cbBeT KyrneH Bb3JIafa pI3nbJIHeHHe Ha pelxeHueTo Ha Kuera sa o6ulusara'

O6ur 6pofi naO6ullrncxure cLserHuuu: - l3

flpucrcrnyoalu:
l:racynalu:
"sa"
"npcnur"
"msgtpxalu ce"

-13

l0
0
J



PA3TJIACflBAHE:

1. e-x ,,Mapnqa" -30.11.2021 r.;

2. I4urepner crpaHLIIIara - 30.1 1.2021 r.;

3. HnQ. ra6ro - o6quHa Kyrcnen - 30.11.2021 r.

TIPEACEAATEJI HA OEIUUHCKI,I CbBET KYKJIEH (N)

Elena @llresa



26. tu1!4/-t

.AfYat!,1dna(.oa.,4n,CoQffn1618,re,r]aanoao,yn'l,vca'al&1
r.{oro-){@4^ 4 4Ai4i(b. ITJ.3:::ffio;ffffitffi#,Bc

crp lor2CN}2(5A NO IEOAE3Ufl, KAPTOTPAANfr N KAIACTUP - [P NflOBAI4B
4000, nn.,cbEI ,/,HEHUE" t,ie !, EL 1, o32t 627 380, 623A 1 7,plovdiv@cadastre bg, Eyfl CTAT: 1 3036290b

fipu Lo *+-ewvlL
I

o

eg

ctfl4llA - nPoEKT
Ne 1 5-6571 16-21 .0G.2021 r.

3a h3MeHeHre xa KKKp 3a no3eMneH hMOr c n*enuunKarop: 21324.5.174
C.,Qo6panur, o6q. Kyurex, o6n. t-laoa4ra
l-lo xaAacrpanHara Kapra u_L(a4afipanHnre perhcrp u, ogolpeun
cuc 3anoeeA: l{e PA-18{51/11.12,.2019 r. xa H3nITIHHTEnEH AHPEKTOP HA A,rKK

Koop4 r xarxa cltcyeMa KKC20O5

M 1:5000
Koop4 rxarxa cucre ua KKC2OO5

Hoea i nFoe_rrxr KoopAHHATn
rorra Ns X [uJ y [u]

1. 4UU3732 433357.16
2. 4646383.08 433284 80

Cxaqa-npoerr t{e 15-6.577^1,6:?1-09 
3921 r: n3ra3eHa B}3 oo.rcBa Ha

J

7!

E

201

9A

22

97

1E'l

205

,.H

220 221

?

f5

yl3paoorHn
nxx. Hrxa Brgonoea -ffiaA,/

lirlri-'lr,,'
1.'.;l'1.!ja r ',,
tr'1,... .,,.



w Ii"t,,a?tltJyiit nO fgol gi{n.' {Aprarp4cDr,n 4 ialacrva
C@Hf, 1413, re.flaenoeo, yn ltycaiii rcr
Frr. 0Z95545 40. +aKc:02:/955 5J 33 .

ACAO@CAOAST,iE.8G . r.t!tr'!ir.CAOASTXe.eC

crp.2 ot 2

Ultuexennero ce cbcror B:

3aar.rex o6err or KKKp: i

'l-lo3euflex hMor c n+eHrnilnKarog 21324.5.174: nocneAHo h3MeHeH ve Ha K nacrpanHara Kapra H
KaAafipaJlHl'lTe perhc-rpr, 3acsrau]o no3eMneHrn nMor: HaMa AaHHr 3a r3MeHexre, Arqpec ,j nogeirle4o"
HMor: MecrHocr EJIATI,IIUA, nnou{: 34232 KB. M, TpafrHo npqqHa3H€HeHHe Ha rephropnnra: 3eueAerrcKa,
HaqrH Ha rpafiHo nofl3BaHe: Hrea, co6craexrqn: 115631816, OEUII,IHA lryKnEi, nnbul34230.ggg re u or
npaBoro xa co6crseHocr, lpyrur f{e S47 or 01.0g.2009r,, ngAaaen or O[ "3EMEAEhL1E" fiIOBE[4B

Haxacnxe Ha HoBh o6errr a KKKp:
' FloseuneH rMor c npoeKreH ugenla$nrano p 21324.5.221 , npoercrxa nr.torq: 315i 2 re. u, rparixo

npeAHa3HaneHhe Ha repnropertra.3euegencxa, HanhH xa rpafiro nofl3BaHe: Hraa; CrcgAH: Z13Z4.S.2ZO,
21 324.5.1 83, 21 324.5.20 5
. flo3eunen r{Mor c npoeKreH 21324.5.22A, 2724 re. M,

npeAHa3HaqeHre Ha repnropnf,Ta: 3eueAencKa, HaqfiH Ha HO nOn3AaHe. tA. 21 1,
21 324.5.1 83, 21324.5.20 5

t

Crr{a-npcerci He 15-667716-21.06.2021 r. u:ga.gexa B'.r3 ccHosa Ha

t

Vapa5otnn
r,rxx. Hrxa BxAonoea

al



L0 Wtht7 zrt u PeyzW 9 , 2€.ttt.JaJ{r.
C@I! tOtA re.naanoao, yn.Mycara l&1
ren.:02/955 45 40, OaKc: O2./95S 53 33
rcrogc,lbisrnE. sG . wil/w cAoAsrne_ec,,... i,,,

ctp. 1 or 2
C'])CKEA NO TEOAE3IAfr, KAPTOTPAOIAflLA KA!4gTbP - rP NfiOBAt4B

4000, nn.'C}EEUHEHUE" Ne 3, ET.1, 032t622380:623a11,
plovdiv@cadastre. bg, 6yIICTAT: 1 30362903

cKHt{A - nPoEKT
Ns 1 5-5677 2A -21 .06.2021 r.

4rlauan flQ fEa4{3nfl,
*ApfoftA@r1fr fi dAaa(rb?

3a r3MeHeHre na KKKP 3a no3eMneH hMor c ngenrrQnKfiop: 21324.14.41

9.Ao6fanux, o6ut. Kyrnex, o6n. [InoaAre
[Io xanacrp€rnHara Kapra_r Kafl acrp€mHtare perucrplr, ogo6pexr,r
crc 3anoeeg: t{g pA-l8{51t11.12,.2019 r. xa ragntnFiHreneH Al,1pEKTop HA ArKK

Koop4nxarxa c$creMa KKC2OO5

28

35

56

33

5712

a
to

254

143 ,71

59

37

38

275

276
t2

c1

M 1:2500

Koop4nxarxa cucreMa KKC2005

Hoea ? NPOEKTHI,I KOOP{HH4Tt4

Crrqa-npoerr tle {5-667720-21.06.2021 r. n:gageHa Bb3 ocHoBa Ha
3agBlreHre c BxoAfir{ Ne 01-37607-25.01.2021 r.

,,Jl/J-v, rir,.

rxx. Hrxa BxAonoaa

rorxa Ne X IuI
1. 4U7595.20
2. 4647576.89

Y [u]
438955.42
438910.86

,a
a

ewffiffifli
ffi",ht r

10

14

i994

4+



,eF
9o+11.191t, l" flaenoao, yn Mycana t&1rer. 02955 45 40, OaKc: OigSS SS 33
ACAc@)crDAS,-RE.Bc . rrllwtCAOASTRE.Bc

clg. 2 ot 2

hsuexexrero ce clcror B:

3anrqex o6errorKKKP: i
'[lo3eu.nex HMorc rgexrrQlrxatop21324.14.41: nocnqAHo r43MeHeHne Ha KaAacrparHara Kapra ]rKaAacrparlHhre perhcrph, 3acnrau{o no3eMneHus HMOT: HrMa AaHHH 3a r3MeHeHre, AApec HJnoaurn"*r"tlMor: Mecrrocr [PAl-]lHbOBtlqA, nnoq:-5868 xe. rr,t, rpanxo npeAHa3HaqeHrre Ha rephrophnra:

3eueAencra, HaqnH xa rpafrxo non3BaHe: l,lsocraaeHo rpairo Hacat(AeHhe, co6creeHraqyr: 115631g16,OEI{['|HA KyKIIEH, nnor4 5868 KB. M or npaBoro na co6ireexocl lpyin r'rs saz oi oi Oa zooei, ;;;; .,oA "3EM E,q EfiVlE nnOBEhB

HaxacRxe Ha Hoar o6errx e KKKp:
' l-logeranen rMor c npoeKreH r4eHrrQrxarop 21324.14.995, npoerrHa nnoul: 4g6g xe. u, rparixo

npeAHa3HaqeHre Ha reprropl4Fra: 3euegengKa lgr{}lH xa rpafrno non3BaHe: l,lsocraaexo rpalnoHacarqeHre; Cucesr: 21324.14.163,21324.14.171,2824.14.253,21324.14.sg,-iilZalq.tz, --
21 324.1 4.994, 21 324.1 4.4A
' l]ogeranes hMor c npoeKreH ngexrrQrrarg!2-1!2ru4.994,-_npoeKrHa nnoq: 1000 re. ra, rDaino

npeAHa3HaqeHne Ha reprropnera: 3euegencrA;fr-fl1a{ 1fi r*7;o ilEii36ar.ie: Hs-&iCBdrd'itffi-
Haca:rqleH re ; Cucegr : 21 324.1 4.99 S, 21 324.1 4.41, 21 324.1 4.40

AfvratJ4tl fla (Eoj€tfin,
.<AArOrOACD{fi ri <A IAC fb?

Crrqa-npexr Nc 15-667720-21.06.2021 L nzaa4eHa Bb3 ocHoBa Ha

3anBfleHue c BXoAFu.l Ne 01-37607-25.01 .2021 r.

, iJyoJ., ri, , r.

rxx. Hrxa BrAonoea

c
t

!',.4P

L,,



t--.u nf*aAtlkua !7w ?otrca'+* Al 16 ilt-Ao4,lr _

A'-gAu.1:l na fna3xr4r,, co$r{f 1018, rB nago6o, yn.Mvcana F&t :., ..n.(Aororal@4^ f' l4jacibe ;1jzlii,ff*?;*f:"gi5i*r"
crp. 1 or 2}?KEA NO rEOAE3Ufr, KAPTOTPAAVfr N KAflACTbP - rP NNOBAhB

4000. nn."CtEArlHEHHE" Ne 3, ET.,, 032t6213E0.62301t
p{ovctiv@cadastre.bg, 6yllCTAI: 1 30362903

,'":; '

ffi$,u,*:;'W ;

l'.liJj.{.xi-.
vi: d t\'\' .i" -

CN

cr(HqA - nPoEKT
Ne 1 5-6871 02-21.A6.2021 r.

3a H3MeHeHre xa KKKp 3a no3eMneH rMor c npemn$uKaTop: 21324.14.129
C flo6paatr, odu.{. Kyxnex, o6n. l-lnoegra
[1o raAacrpanHara Kagra u KaAacrpanHfiTe perhcrpr, ogoEpera
cuc 3anoee.q: Ne pA-l8-851t11.1i.2019 r. xa HgnrirHhrEnEx AHPEKTOP HA ArKK

KoopA xrarHa c&creria KKC20O5

M 1:2000
Koopg r xarxa cncreua KKC2OOS

pHoea
rcHra Ne

1.

2

n Po.E KTH t! KO gPA H-HATI4

X [u] Y [r"r]
4646711.66 438818.70
46!;6er'7.81 438734.16

Crxqa-npoeKr He 15-667702-21.06.2A21 r. ntgageHa Bb3 ocHoBa Ha
la1at.ec'/1e c By.rte,ll Ns 01-j7607-?5 01 2-0)-1 r
t'-ta!! ,t'

118117

,23

120

121

t2a

,28

265

1E,

14

253
111

270 115

rxx. Hrxa Bxgonoea
lxax.tlr{<ona Eageet

119

I

997

996

149



. no3eMfleH rMor c npoeKTeH ngexrnga xar op 21 324.1 4.997, npoeKTHa nlrot{: 3694 re. u, rpafinonpeAHa3HaqeHHe Ha reprrTopnf,ra. 3eue4encra, Ha{rrH xa rpafiHo non3BaHe. Hxga; Cucqgr: 21324.14.24321324,14.265,21 324.14.119,213 24.1 4.253, 21 324.1 4.996. flo3eunes HMor c npoeKreH r4exrr$rxarop 21324.1 npoer(THa nn KB. M, Tpafixo4.996,
npeAHa3HaqeHile Ha rephropnnra. 3eue4enc HA e Hria:21324.14.179,21 324.1 4,253, 21 324.1 4.1 20, 21 g24.14.121

47{,.tU4^ flO fgojgt4r,
{Ag lO(?aCD4A,,t !(a 3A< i r,i,

Cxaqa-npoer<r Ns 15$67702.21.06.2021r. r3AaAeHa Bb3 ocHoea Ha
Tac4nev\ 1c 9voflc rr Nq 01 -17qa7 -2q 01 7^'t1 ?

.,eyJre-.-)t

xxx. Hxxa Br4onoaa !

'H:uexexnero 
ce crcror{ B:

3aanqex o6ercr or KKKp: 
,' rlosettnex fiMor c rgexrusrrcarcp 21324.14.129: nocneAHo H3MeHeHne Ha KagacrpamHara Kapra HKaAacrpanHLrre perucrpt.l, 3accrau.,lo no3eMfleHr'lt ,lMor: HrMa AaHHlr 3a r3MeHeHxe, fupec Ha no3e,fleHil,t4Mor' Mecrxoct 9HflHHA, nnor-q: 5895 xe ru, rpataxo npe,qra.'rargllre Ha rep,ropr,lf,ra: 3euegencxa,HaL{'tH xa rpafino non3BaHe. Hxea, coScraexrqn: 115G3i81b, osulnx.l rvrriix, T,rioq 6g95 KB. M ornpaBoro xa co6creeHoct, figyrw Ne 547 or 01.08.2008r, nsAaAen or O.(,'3EMEAEflHE,'nJ'loBAHB

Haxacnxe Ha HoBr o6enr e KKKp:

CoSuB 161a, ra.flaeroBo, yn.Mycana t&l
refl..02955 45 40. cDa(c: OZSS5 Sf SS
ACAO@CADaSTRE. Bc . yvr &lIOmASTRE. BG

a

crp. 2 or 2

t

-/i"xlddyxbna'Ea,qea/

q



n

4infiU.1n flA (eo,t}4.n.
K{O161-,2r*yltl t ; 34 iA{ fbl

fVrowln& 
Wu ?etntruc /\1Y 3%f Z6 /g. XoJrl

C@Hs 1618, (B na6no6o, yn.Myca.na l.tst ': ,. 
,

ren :02955 45 40, Qaxc: 02/955 53 A3
ACAO@CAOASIRE.AC . U,Vt\ rCADASrnr.as ,

crp. 1 or 2

cjlDKEA no rEoAE3tAfl, KAPTorPAanfr n KAAACTbP - rp nfloBAh B
4000, nn 'C}EATIHEHVE" l.ts 3, ET.1 , 032t627380; 62301t ,

plovdiv@cadastre.bg, 5Yfl CTAT: 1 30362903

CKHUA - nPOEKT
Ne 1 5-6677 11 -21.06.2021 r.

3a r3MeHeHne xa KKKP 3a no3eMneH LlMor c rgexrn$NKarop: 21324.2.38

C. flo6panur, o6ul. Kyxnex, o6n. [InosAre
flo ragacrpalrHara Kapra H KaAacrpal'rHilre perrlcrpr, ogo6penut
crc 3anoees: Ne PA-18{51/11.12.2019 r. ra H3FttnHhrEnEH AHpEKTop HA AFKK

Koop4nxarxa crcreMa KKC2005

M 't:2500

Cxnqa-npoerr i,le 15667711'21.06.2021 r. uzAaAeHa Bb3 ocHoB€l Ha

3acgneHre c BXoARu.l Ne 01'37607-25'01 .2021 r

213

217

93

fie

lr4

100
E

,7

99
218 36

231

219

96

106

2

11

+

t105;

137

91

a0

16

17

6
tU

13E

yl3paoorhjl
rxx. Hnxa BnAonoaa i ":

6a.qeE/

:r,j.:\: ,a : ,

'ir.

w

a
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ffi
radtJ4fi flo fea,E3na.

;i. ., : KAptDroAcD4fl A (A-TACtbc
CoQrc I618, (B.flaBnoBo, yn.My6na llBl
ren.:02955 45 40, +aKc: O2./95S 53 33
ACAO@CA6ASrRE.8G . IA IJr^{CAOASTREBG

crp.2or 2
Koopg lr xarxa orcre Ma KKC2OO5

Hoea flPOEKTH

X [tt]
4650242.64
4650188.84
4650227.36
4650274.33
465A207.51

4650237.42

14 KOOPAI4HATH
TOqKA N9

1.

2:

3.

4.

5.

9..

Y [u]
433481.81
433446.36
4333U.70
433485.34
433441.48
433485.63

lrlguexexrero ce cbcrolt B:

3anr.{ex o6em or KKKp:
I l-lo3elanex 

"Mor 
c n.qenrnQnrarcp 21324.2.38: nocne4Ho ,r3MeHeHhe Ha Ka4acrpanHara Kapra HKaAacrpanH"re pernfipr, 3acFraqo no3eMneHHq uMOT: HrMa AaHHr 3a r3Mexegre, fupec Ha no3eMneHHFHMor: Mecrxocr Y3YHATIA, nnou1. 1977a xa. u, rpafrno npqHalHaqeHr4e Ha reprrophRra: 3euegenc6a,HaqHH xa rpafrxo non3BaHe: Ihaaga, co6claeluura: 'tl563i816, o6ulhHA rvifiEf,'nnoq 19770 KB. M ornpaBoro xa co6craexocl ,Qpyrra Ne 547 or 01.08.2008r:, r,rs4aAex or OE ,,aeUegenilg" nnbg,q uB 

-

Haxacnxe Ha HoBr o6errr e KKKp:
' [logeuneH nMor c npoeKreH ugenruQnxarcp 21324.2.407, npoerrHa nnou{ 5796 xa. u, rpar,rno

npeAHa3HaqeHile Ha replrropHHTa. 3euegenc(a, Hat{vtH xa rpaino non3BaHe- flxaaga; Cucqgn: 21324.2.44,
21 324.2.287, 21 324.2.405, 21 324.2.41
'[lo3eunes rMor c npoeKreH rgexru$urarop21324.2.406, npoerrHa nnou{: i0570 xa. u, rparino

npeAHa3HaqeHHe Ha repl.iropfinra: 3eueAencKa, HaqrH Ha rparixo nofl3BaHe: Ilraaga; Cuc$r: 21324.2.4A5,
21 324.2.37, 21 324.2.1 56, 21 324.1 .1 52
' l-loseMneH rMor c npoeKreH rgexrr$taxarcp 21324.2.405, npoerrHa nnou.{: 3403 xe. s, rpanxo

npeAHa3HaqeH[e Ha repilropl4Hra: 3eueAencKa, HaqHH xa rpaiHo non3BaHe: flreaga; Cucqgn: 21324.2.41,
21 324.2.407, 21 324.2.297, 21 32 4.2.37, 21 924.'t .1 52, 21 324.,2.4A6

0
q

Crnqa-npoefi t{s 15-667711-21.06.m21 r. n:gageHa 81,3 ocHoBa Ha
3af,BneHre c BxqAFu{ }& 01-37607-25.01.2021 e.

Vt:a5o-'tr
nsx. Hxxa BrAonoea 'n

bdllctil

I



OEIIIIIHCKII C bBET KYKJIEH
PEIIIEHI,IE

Nb 394

Baero Ha PeAosHo 3aceAaHI'Ie c flpororol N 37 or 26.11'2021r'

OTHOCHO: flpe4ocraBsHe Ha r,rMorr.l or o6uluscKl4fl no3eMleH tpon4 ro peAa Ha

nupa.pa6 ZZ o, npexoAHuTe 14 3aKilloqurenHl4 pasnope16r'r Ha 3arosa 3a H3MeHeHHe vt

AorrbnHeHI4e na 3Cfl33.

IIO IIPEIJIOXEHI,IE HA: Mapur Ee.rrqeea - Kuer sa o6qnua KyrneH

Karo sse npeABrA H3JroxeHr4re B rpeAnoxeHr{e c sx. J',lb 1 86/16.1 | '2021 roA. Ha Kuera sa

o6uluua Kyxnen 4u*rra.*r4 ocHOBaHUfl, a I4MeHHO: flOCmnulo e IIHCMO C I',I3X. Ne PA - l0 -

86105.07.2021r. ro onrca Ha O6uuscxa cnyN6a ,,3eMe4erl'Ie" flrosAlae (naru Bx' Ns

5210113.07.2021r.) sa npeAocraBflHe Ha uMor or o6uluHcKHt no3eMJIeH (fon4 3a Bb3craHoB'BaHe

Ha I,IMOT, CO6CTSeHOCT Ua SUSUqeCKI4 iIIrUa, qLIeTO IIpaBO Ha cO6CrseHOcT e npI43HaTO H Ca

ycTaHoBeHu cTapI4Te peanHl'l rpaHI'IUI4.

cpeueHtre Ns t tz:olt l.tz.lggg r. na flK "Po4orrH" ce npu3HaBa npaBoro Ha co6cTeeHocr

Ha HacJIeAHuqr.r na ,{ M T Bbpxy HI'IBa c r]nou or 3' 200 AKa B MecrHocr

,,Y3yHara,, 14 Hr,rBa or 2,000 AKa B MSCTHOCT ,,1-[upnrauuqa", 3eMII',IUe Ha c. flo6pairtrc' o6rquHa

KyxneH.
I4uorure B Ta3r,r MecTHocT Ce Bb3CTaHOBflBaT B CTapu peanHfi rpaHllqu.

flpra u:nrpmeHa n4euru(purcapfl vl 3acHeMaHe Ha HMOTrre nO cboTBsrHl'lfl peA e

yCTaHOBSHO, r{e C6UIHTS C6OTBSTHO IIO[aAaT Bbpxy HMOTI'I C Ugenrr'I$uKaTOpI{, KaKIO CneABa:

l. floset\,uteH I'IMor c nleHrutpuKarop 21324'2'38' c nJlolq ot 19 770 rs' r'a'' c HTfl -
,rh4Baga",u. ,,Y3yuara", 3euruule c' flo6pantr, o6q' Kyrcleu'

2. floseN,rneH r,rMor c ugeu'rn$u*-op 21324.2.71, c nlorr 9 394 KB' M" rrl' ,,Llnpuraqrtla"'

HTII - ,,r43ocraBeHo rpafiHo HacaxAeHue",leurl,tt[e Ha c. ,[o6palrr, o6u1' Kyx'leu'

onucasure r,rMoT[r ca [peAocTaBeHL sa o6uluHa Kyrcnen c flpororonHo pe[IeH'," ry
zl2g.o7.2oog r., oAo6peHo cbc 3anoBeA }lb 547 or 01.08.2008 r: na [upeKropa Ha o[

,,3eue4elIae" - flJloB4un.
cruacHo$ZiT,an2orfl3PHa3CII33,,O6ulnucxHrecbBerl4rpeAocraBqr3eMHor

o6uluuCxlt.s [O3eMJIeH ooHA, BKIIoqI'ITeIHO llacuua H Mepl'I nO ql ' I 9' I]pl'I Hanuque Ha eAHO OT

cJIeAHHTe ycJIOBI'Ifl:

l. ycraHonrBaHe Ha rpaHr4UI4Te Ha 3eMeAencKHTe I4MoTI'I, 3a KoI'ITo e I43AaAeHo peIxeHI'Ie Ha

o6uluscxara cJryx6a [O 3eMeAenI,Ie 3a [pu3HaBaHe Ha [paBoTo Ha Bb3CTaHOBf,BaHe Ha

co6crseHocT-ra B CbrqecTByBaUI{ I4JII,I Bb3cTaHoBHMI4 CTapu peanHH IpaHHqI4'

2. ngnuHeHue Ha ctAe6gu peueHu, 3a IIpI,{3HaTo flpaBo Ha co6craeHocT.,,

3. o6eguerqBaHe Ha co6CrseHraqrre, rrrio co6crseHocr He MOX. Aa 6tAe Bb3craHoBeHa'

o6urrgcrcaclyxOa,,3eMe4eJlue..-fp.fllosAugflpeAnalaAa6lAa.rBb3cTaHoBeHIao6uto5
403 rcs. M. Ha HacJleAHuuure ua A M T Br'pxy l4MorI'I' KaKro cJIeABa: I4Mor c

npoeKreH ,raerror6-il iipzt3z4i.4o5,c ilpoeKrHa nrorrl or 3 403 KB. M.. t't. ,,Y3yuala",3eMrl4u1e

c. [o6pantx, o6u1. KyxleH, H I'tMor. npo.ot' r'rAenru([nxnop21324'2'403' c rpoeKrHa nnoul

or 2 000 KB. M., u. ,,l1lapuraHuqa", ,anorrula na c' [o6pal'sx, o6ul' Kyrcleu' CtfJIaCHO np[IJIOxeHLi



cKHrIr4 - rIpoeKTI,I.

flo npenucKaTa r,rMatrle 3a oTcTpaHrBaHe Ha HeAocTaTbIII{ Ha lopeorll4caHoTo I4CKaHe C

nncMo n:x. Jrlb 3132106.08 .2021 r. Ao o6utnscxa cnyx6a ,,3eMe.qerne" - fIroBAHB, Karo r{pe3

orroBop c sx. )l! 7535101.10.2021r. o6uluncra clyx6a,,3eue4elueo' npeAoctaB, I'l3HCKaHara Or

Hac AoKyMeHTalII4fl H CTaHOBpIUe orHocHo HeAocTarbIII',tTe'

14 Ha ocHos alue ,ar.2l, ar.1, r.8 u al.2 or 3MCMA , 5 27 , att.2, r.7 or [I3P x:su 3axosa ga

H3MeHeHue r4 AorrbJrHeHue ua 3axoHa ga co6crseHocrra I,I noJl3BaHero Ha 3eMeAeJIcKure 3eM[I'

OEIUIIHCKTI CbBET KYKJIEH

P E III LI:

l. o6urancKH cbBeT Kyrneu AaBa cbrnacve la ce npeAocTaBl4:

- HMor c rpoeKreH uienrut[uxarop 21324.2.405, c npoeKrHa rlnorr1 ol1a 3 403 KB' M',

rolno npeAcraBnqBa qacr or r4Mor . ,4."rr4rKarop 21324.2.38, c tlJIoI{ Or 19 770 KB' M', c HTII

-,,Ilusa&a", M. ,,Y3yHara", 3eMrI'Iu1e c. [o6paJIbK, o6u' Kyrueu' cbruIacHo rlpl4noxeHa cxeMa'

- r4Mor c npoeKreH r.r4euru(pur*oi,p itZZ+.2.403,c npoelgrHa nnoul or 2 000 KB' M'' xofiro

r{MoT IIpeAcraBJIf,Ba qacT oT I4M.T c u^euiu$rararop21324'2-'71, Uelug'r c rnolU 9 394 KB' M'' M'

,,1-[upurauuua", HTfl - ,,I43octaBeHo ryafiHo 'utu*Atl{-'""' 
3eMrI'IU1e Ha c' flo6pansx' o6q'

KyrleH, 3a HacraHflBaHe Ha HacJIeAHI'Iuu ua !, M T ' npu Ll3IIbnHeH[Ie Ha

Peruenrae lt I1230/1 7 .12.1998 r. na flK "PoAonu", cbrJlacHo rpl'IJIoxeHI4 cKHUII - npoeKrll'

2. O6uuHCKr,r cbBeT KyrneH Bb3JIara I'I3[IbJIHeHLIe Ha peueHl{eTo Ha Knaeta sa o6uluuata'

O6u 6pofi na O6unscrrare cbnsrHl'rult: - 13

flpucrcrnyaa,rn:
ftacyeaau:
"sa"
"nporut"
"rrsgtpxaltl ce"

- 13

PA3TJIACflBAHE:

l. s-r,,MaPuua" -30.1 1.2021 r';

2. HHrepuer crpaHI'IIIara - 30'11'2021 r';

3. Hn$. ra6lo - o6ulusa Kyrlen - 30'11'2021 r'

IIPEACEAATEJIHAOEIIIIIHCKIICbBETKyKJIEH(n)Elesa @llflesa

-10
-1
-)
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.t arrflur'',l n3 rto-irsJ'rn, c@'rn 1618 xsf.]asnoBo. vn.Mvcararrlcr*AefoffA(D.4q 
'1 44 j4< tb,. retr..0Zgss 45 40, $a,(c: Oi/SSS'S3 33 -

ACSecAoASTRE 8C . $a^rvrcADAiTRE.S6 
. ,

crp. I or 2C'1!}K6A NO TEOAESVIfr, KAPTOTPA AUfr WKAAACT}P . rP NflOBAt,IB
4000, nn."CbF{t4HEHrrE" t& !r ET 1, AJ2$2I3BQ;623A1v,

plovdiv@cadastre.bg, EyI'ICTAT: 1 3036290!- 
- - -

ct(}rqA - nPoEKT
Ns 15-667663-21.06 .2A21 r.

3:r H3MeHeHne Ha KKK' 3a no3eMneH rMOr c rAeHrhshKaro p.21324.2.71
C. Eo6panur, o6rq.Kyrnen, o6n. flnoqgra
flo xaaacrpErnHara (apra-H KaAacrpan Hltre perucrpa,oAo6peH rcbc 3anoBeA: t& P[l-18€s1t11.12:,.2019 r. ia r€nbnlii-fEnEi nnperrop HA.ATK(

Koop4 n aarxa qrsrei.a KKC200S

M l:2500
Koop4uxarxa cxcreua KKC2005

Hoaa nPoEKTHH KOOPEI4HATIT
ro{Ka Ne x tu] Y lul

1 4649683.55 434467.25
z. +o+g656 a7 +s+sis.ga

Cxnr{a-npoeff }& 15-667663-21.06.2021 r. usgageHa B}3 ocHoBa Ha

3asBfleHre c Bxo,q,eu] Ite 01-{08870-26.0L2421 r.

vispaooivr,i. .i , ., -

rxx. Huaa BxAonoaa r.::
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,4r[HUYtfi fiO rgojgrrrr.
(rFrOrp{Cp4t1 d (A i4( t7)o

Q

Crnqa-npoe$ t{e 15-667663-21.06.2021 f. aeAaAexa Bb3 ocHosa Ha

3anBneHne c BXoAnq I{e 01'10887O'26-02.2421 r.
rr.^-Aa+,,- /'i -'
/ : a), /

xHx. HxHa Br8onosa :
i 'tt'

n,

CoQrn 1018, ra.I'laefloso, yn.Mlcam tt&1
rer..0295.5 45 40, Oa{c. OZ9SS53 33
ACAO@CAOAS rRE 0C . rriayr g45ra51a6.g5

crp.2 ar z

I

I'Igrrexexrero ce crrcrox a:

3arx.{ex o6err or KKI(P:
' rlo3eM'IeH rMor c l'lgenrr6Nxaro p 21324.2.71: nocnqAHo H3MeHeHHe Ha KaAacrpanHara Kapra HtGAacTpanHilre perrcTpld, 3acHra[qo no3eMn-eHntl nMoT: HtMa AaHH]t 3al r3MeHegre, AApec Ha no3eMneHilnelMor: MecrHocr ql'lPHrAHltLl.A, nJlou{: 9394 r<s. M, rpafiHo npenxa*rareHle Ha repuropuf,ra:3eye4ercKa,

HaqrH Ha rpafiHo nofl3BaHe: l,{eocragemo rpaf,Ho Haca.gexr;,?oocreexr{r{r4: iis6-3islE, oEulHHAlryKrlEH, nnou{ 9394 LB. !r or flpaBoro Ha co6crBeHoo, dpyru lp-541 or 01.0g.200gr:, HqAaAeH or oA"3EMEAEflilE' nnoqEHB

HaxacRxe Ha HoBx o6enx a KKKP:
'FoseMnex HMor c np@KreH hAeHrHSHKarop21324.2.tfi4, npoerrxa nnoq: 7394 re. M, TpaliHo

npeAHa3HaqeH[e Ha rept{ropusra: 3eueAencxat HflIH aa rpafrxo nofi3EtaHe: Hlocrasexo rpa*xo
'r 

aca(Ae H He ; C rcqAn. 21 i24.2.403, 21 3Z4.Z.T 2, 21 lZ4.Z.i A, 21 324.Z.Zgz
'floserunex HMor c rlpoeKreH nAeHTx$raxarop 2ilZl.Z.lO3, npoerrHa nrrou{: 2000 xa. u, rDafino

npeIlHa3HalteHne Ha repnropunra: 3euqgenc-xa, f{a{HH Ha r
H ac a)rAeH re ; C uceA ll : 21 3Z4.Z.Zgg, 21 t24.2.2 Z, 21 324.2.iA4, 21 g24.2.ZgT

ea/

ffi
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arEdur4 fio r€o3rr4^.
,(AC1g1a16./ld lt .<1 jAC I b o

3al h3MeHeHxe xa KKKP 3a no3eMneH uMor c rgexrnQrrarop: 2't32t1.2.38

C. Ao6panrr, o6ut. Kyxnex, o6n. finoqArs
llo raAacrpanHara Kagra n KarqacrpanHl,rre perncrpn, oAo6pexr
cuc 3anoeeA: t& PA-18{51111j2.2019 r. xa [3nbnHnTEnEH IHPEKTOP HA AfKK

Koopgrxarxa orcrera KIG2005

M t:2500

Ccerc 161 8. rB narrorc, yn.fOcana Xrl
ren :02965 45 40 Qar<c; 02t955 a3 33

^cADOCAOASIRE.CG 
rtlrilrcloAllTiE.!G

crp 1or2

cfl)?iGA no rEoflE3nn, KApTOrpAAfinn KA&ACTbP - rp. nnoBEHB
rc00, n l 'ClEqrHEHl,lE' tle 3. ET 1, 032627380; 623Afi ,

plovdiv@cadastre.bg, SYIICTAT I 30362903

ct04llA - nPoEKT
t& 1 5-6677 11 -21.06.2021 r.

Cxraqa-npoerr i& 15-667711'21'06'2021 r' !{3AaAeHa 
Br,3 ocHoBa Ha

;;';;;; " 
BxoAnr{ ,'h 01-37607 -25'a1'2021 r'
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,1
Koop3xxa;xa cxcreMa XKC2005

nPoEKTHH KOOPAHHATH
x {ul y [u]465A24264 433481.81

4650188.84 433446 36465A227.36 433384 70465A274.33 433485 34465A2A7.51 433441.48
465A237.42 433485 63

llsuerexreTo ce cbcror,t B:

3anxqex o6err or KKKP:. l]o:elrnex HMor c u ge ar ngnxarcp ?1 324.2.3g nocneAHo rr3MeHeHrJe Ha Kagacrpa'rHara Kapra hKaAacrpanHHre perHcrpH, 3acFraqo no3eMfleHfifl I4MOT: r{iMa,qeHHH 3a rr3MeHeHre, AApec Ha no3euneHu14MOT riecrHocr y3yHAnA, nnou{ 19770 ro. u , rpafiNo n peAHa3HaqeH lre Ha TeprrTopnRTa. 3eueAencxaHaquH xa rparano flon3BaHe. IIraaAa, co6craexrqu: 11 5631816, OEUIHHA KYKNEH, nnoul 19770 KB rvt ornpaBoro na co6craeaoct frpyru Ne 547 or 01 08 2008r , ,{qAaAeH or OA "3EMEAEnfi E" nnoBAt4B

5796 xa u, rparano
IJreaAa; cucsgr.r 213z4.z.44,

't0570 xa nr, TparlHO
IlnaaAa, CrlceAilr 21324.2.4A5,

saAa, bceA 2.41,

,'r

Hoea
rgrxa Ne

1

I
?

4
E

6

n

,j

Cxrqa-npoerr t.ls 15667711-Z1.A6.2A21 r. nzaaaeHa Br3 ocHoBa Ha
3af,BneHre c BxoAcrq Ne 01-37607-25.M.2A21 e.

V3c?60,vr' fifl:r a 6aAee.'

HAqHH HA nor3SaHe
21324.1.152, 21324-2.406

I



OEIIIUHCKII CbBET KYKJIEH
PEIIIEHI,IE

Nb 395

Bsero Ha PeAoeHo 3aceAaHue c flporoxol Ns 37 or 26.11.2021 r.

OTHOCHO: flpotaN6a Ha lrMor - qacrHa o6uluscxa co6cteeHocr.

IIO IIPETIOXEH}IE HA: Mapnx Eerqesa - Krr,rer ua o6uluHa KyrneH

Karo sse rpeABxA r.r3noxeHure B npeAnoxeHue c sx. Ns l87116.ll.202l roA. Ha Kuera Ha

o6quua Kyrnen t[amuuecru ocHoBaHvtn) a uMeHHo: Ilocmnulo e 3aflBJleHue c nx. Ns

1048109.02.2021 r. or C f 3 or rp. , Yt- ,, " J\b , or
14 fI 3 ,caApec:rp. ,Yil.,, ".Ilb uo'rf II
3 -M ,caApec:rp. ,Y1.,, "Ng ,BKoeroe3af,BeHo
xeJraHr4e 3a 3aryrryBaHe Ha yfII4 XIV - CHC, re. l0 6, no perylaqploHHl4s nnaH Ha rp. KyueH,

oAo6peH cbc 3aroBe I Ns 44167 r., qacrHa o6uluucxa co6ctseHoc! c rnou ot 570 KB.M., rpla

rpaHr,rqu 14 cbceAr,t Ha r,rMora: Ha ceBep - Kpafi Ha peryJlauvflTa; Ha I,I3ToK - yJII4IIa; Ha lor -ynl4
iV - CHC; Ha 3arraA - ylII4 XVI - CHC, Arr sa o6uluucra co6creeHocr l',lq 749106.02.2009 r.,

BeAHo c A16t 3a norpaBKa Ha aKr 3a qacrHa o6ulnucra co6crgeHocr Ns26102.06.2021 r.

C nocreABarrlr.r 3aflBrreH ws or 22.02.2021 r., 02.03.2021 r. 17 .05.2021 r. u or 27 .09.2021 r.

caflllpeAocraBu[tvtAoKyMeHTI4,OTHOCI4MI'IKbMBI'I3LIpaH]I,I4MOT.
Or npr,rJroxeHprre AoKyMeHTr,r craBa rcHo, qe Ha 06.IX.1978 r. ueN4y,,CeJlcK[ o6uluncxpt

HapoAeH cbBer" - c. Kyx-rreH, or eAHa ctpaHa, u fl f 3 , or Apyra crpaHa, e

.*rrora, ,{oronop 3a oTcTb[BaHe rlpaBo Ha cTpoex Bbpxy AbpxaBeH Irapqen XIV xs' l0 6, no

rrraHa na c. Kyrnes. or Y4ocronepeHr.re 3a peanlr3r4paH crpoex }le 09/2021 r. or 23.09.2021 r.,

r,rsAaAeH Ha ocHoBaHne $ 6 or II3P na Hapea6a J.lb 2/31 .07.2003 r. or [upertopa Ha AI4peKIrI4fl

,,yTC, IIIIOC, Mfl, ETT, OMIIC ra fPoo rtu o6quna Kyxleu, craBa fcHo, qe crpoexbr e

peanr,r3r,rpaH, KaTo ca cna3eHr4 14 r,r3r4cKBaHVflTAHA $ 127, al. 1, r. 9 ot 3YT.

BuAHo or AoKyMeHrarlu.,rra, 3eMrra n YfII4 XIV - CHC, rn. l0 6, rp. Kyrleu, e

co6crseHocr Ha o6ulnua Kyuen, a 3aflBvtreJll4Te ce flBflBar co6crseHllql4 no HacJIeAcrBo Ha

nocrpoeHara B r,rMora xr,rJrrarrlHa crpaAa. B ra":n BpBKa vgflBrBar xeJIaHI4e Aa 3aKyIIflT 3eMflTa,

KaTp nbJIHonpaBH[ HacJIeAHI4IIu Ha fl f 3 cblJlacHo V'4octoeepeHl'Ie 3a

HacrreAHLIqu c ll3x. Ilb 3870/28 .09-2020 r.

CIeAea Aa ce lloAqepTae, qe 11o cI4JIaTa Ha pai]flopeA6ure ua ul'35, al'3 or 3OC, me BpBKa

c ul. 43, an.l ra al.8 or Hapeg6aTa sa o6quHcrara co6crBeHocT' npo4aN6a Ha 3eMfl - qacTHa

o6uuscra co6crseHocr, ua co6crBeH[Ka Ha 3aKOHHO nocTpoeHa Bbpxy Hef cfpaAa ce I'I3BsplIIBa

OT KMeTa na Ooulusata 6eS mpr I{II'I KOHKypc, CJIeA peilIeHl'Ie ua o6uIuHcKLl cbBeT' CtrJlacso

ut.4l, aI..2 ot 3OC, pasnopeAr{TenHl,ITe cAenKI4 C I,IMOTI'I vItv[ c BeIIIHI',I npaBa Bbpxy I4MOTLI -

o6uuucra co6crueuoc.r, ce LBBbprrrBar IIo IlasapHn IIeHI4, HO He no-HI'ICKII OT .U,aHbqHI',ITe I4M

orIeHKI4. flasapuu.re rleHr,r Ha r'rMOTI4Te I4 Ha BeIIIHHTe IIpaBa ce onpeAeJlflT oT o6I{uHcKI4f CsBeT

8'b3 OCHOBa Ha na3apHl4 oUeHKI{, I'I3|OTBeHI4 OT OUeHI4TeJII'I, O[peAeJIeHI4 IIO peAa Ha ut' 22' a* 3'

ocBeH aKo B 3aKOH e rpeABI4AeHO Apyro'
I,Iuomr e ,qo6anen n flpuloxeHue Ns 1 - uuo:ru 3a pa3ropexAaHe na flporpaMa 3a

y[paBneHl,Ie I4 piB[opexAaHe c IIMOTI4Te, o6uluscra Co6CtseHOcT qacT rp' Kyrneu' pa34el "I"'



r4Morr,r 3a rpoAax6a - r.l ,,o6uluscKu YIII4 s peryraqnx", rp. Kyrcles Ha loAuruHara rporpaMa

3a ynpaBJreHr,re u pasnopexAaHe c r4Moru - o6uuucra co6crneuocr 3a 2021 r., npl4era c Peueuue

J\b 220, B3ero Ha PeAoeHo 3aceAaHr,re c flpotoror Ns 25 ot 29.01.2021r. na O6C Kyrnen.

K51a AoxlaAHara 3a[I4cKa e flpunoxeHa oIIeHKa or He3aBI,Ic]IM oIIeHHTeJI, I43rorBeHa rlo

peAa Ha wt.4l, an.Z, yrv Bpb3Ka c wl22, ar. 3 or 3OC, c KoflTo e oflpeAeneHa ra3apHa crofisoct
Ha r4Mora B pa3Mep na 10 260 ls.,{anruHara oueHKa Ha uMora, cblJlacHo yAocroBepeHl'Ie 3a

AaHbqHa o[eHKa c rl3x. J\e 6617009 431102.06.2021 r., e sa ctoftso t 2 328,50 trY.

I,I Ha ocHos aHue w7.2L ar.1o 't.8 u at.2 or 3MCMA, u1.35, an.3, ttt.4l, att.Z or 3OC, ern

Bpb31a c ut.43,al.l n al.8 or Hape46ara ga o6uluscrata co6crseHocr s O6uuHa Kyueu,

OBIIII{HCKTI C bBET KYKJIEII

P E III II:

1. O6rquncKl4 cbBer Kyrnen AaBa cbrJlaclle 3a npoAax6a Ha C f 3 )

c aApec: rp. ,yil.,, " Ilb ,ua[ II 3 , c aApec: rp' )

yr.,, "Ne uuaf II 3 -M ,caAPec:rP' )

yn. ,, ,, Ilb , Ha cJre,u,Hr4f HeABr,rxHM HMOT - qacTHa o6ulttscra co6creeHocr:
y[II XIV- CHC, rn. 10 6, no perylaur{oHHr,rfl rrJraH Ha rp. KyxneH, o4o6peH ctc 3anoneA

Ns 44167 r., qacrHa o6quucrca co6creeHoc! c [JIoIq ot 570 KB.M., trpl{ rpaHl'luu kt c'bce4r Ha

r,rMora: Ha ceBep - xpaft Ha perynaqafira; Ha I{3roK - yJII'Iqa; Ha rcr -yIII4 XV - CHC; Ha 3araA -
yIII4 XVI - CHC, Am sa o6quucxa co6crnesocr Ns 749106.02.2009 r., BeAHo c aKr 3a nonpaBKa

Ha aKr 3a qacrHa o6uuucra co6crseHoct Ns26102.06.2021t'
2. O6quHcKr,r c6Ber Kyrnen [pr4eMa [a3apHara oueHKa Ha lrMora B pa3Mep na 10 260 tts-

(gecer xvltfl,lprABecra I{ ulecrAece'r lera) 6es AAC'
3. O6rquncKr,r cbBer Kyxleu onpelen, [poAaxHa IIeHa Ha I4Mora B pa3Mep na 18 re./rs.N'I.

(ocenaua4ecer JIeBa Ha KBaApareu rrlurrp) 6es [[C.
4.O6rqrascxn crner KyrleH Bb3nara r,r3[bJIHeHI,Ie Ha pemeHllero Ha Kuera na o6uuuara'

O6u 6pofi na O6uuscruT e crsernlaur: ' 13

flpucrc'rnyna,ru:
l:racyuaau:
"sa"
"upo'run"
"rrs.4tpxa:ru ce"

PA3TJIACflBAHE:

1. e-r,,Mapuqa" -30.1 1.2021 r.;

2.Vurepver crpaHI'IIIara - 30.11.2021 r.;

3. HnS. ra6lo - o6tqusa Kyrneu - 30'11'2027 r'

IIPEACEAATEJIHAOEIIIIHCKIICbBETKyKJIEH(u)
E.nena @u.lena

l3

l3
0
0



OEIIIIIHCKI,I CbBET KYKJIEH
PEIIIEHI4E

J\b 396

Bsero Ha PeAoeHo 3aceAaHI,Ie c llporoxol Ne 37 or 26.11.2021 r

OTHOCHO: flpueuaue Ha AapeHI'Ie - ycnyra.

IIO IIPEAJIOXCEHIIE HA: Mapur Belrqeea - Knsr sa o6uuua KyrneH

Karo sge npeABr,rA r43JroxeHr,rre B rpeAnoxeHlae c sx. Ns 188/16.11 .2021 rol,. sa Knaeta sa

o6quua Kyxnen i[arrnuecrr4 ocHoBaHvtfl) a LIMeHHo: floc'rcnnlo e 3iuIBJIeHI'Ie c sx. J\b

g7g7ll2.ll.202l x, or r4Hx.llean [o6pes, Aeftcrsarl B KarrecrBoro cr,r Ha r43nbJIHI4reJIeH ALIpeKrop

na t[upnaa,,KIIM" A,{, crc ceAaJII{Ue H aApec Ha ynpaBJIeHI4e: rp. fllon4un, yl. ,,AcenoBrpaAcKo

ruoie,;, B Koero e 3ilrBeHo xeJraHr,re 3a [peAocraBrHe Ha AapeHlle B noJl3a sa o6rquua Kyrleu.

Ilpe4rr,ler Ha AapeHr4ero e ycnym - [3BbptuBaHe Ha crpoI,ITeJIHo-MoHTaxHH .(efisoctu ga

anaqrurrrrapan xa6nHeT no npr4po.4Hr,r HayKr4 s cY ,,oTeII flAWCUilt" - rp. Kyrnen, Y[l{ II -
y{unuqe, *i. AZ 11o perynaq]IoHHl,If IJIaH Ha rp. Kyxnen, o6uusa Kyxleu, o6lac'r flflosAlls'

3a ocrulecrBflBaHero Ha ra3u ycJryra e cKJIIoqeH [ororop Ne KUM I19I4P$4A ot

24.OB.2OZL n MexAy t[uprraara - Aapr4ren 14 ,,flo4eM" EOOA - I43nbJIHI4Ten Ha crpofireJlHo-

MoHTaxHI4Te pa6oru. BuAno oT cbAbpxaHl4eTo Ha AoroBopa, AapeCTBeHoTo HaMepeHI'Ie Ha

,,KIIM" A[ e rramuBl,IpaHo c ,,flporpauaTa sa [bJIHoqeHHO n paBHOcr:OfrsO napTHI'IpaHe MexAy

$r.rprr,rure or KIIM 2000lpyn u o6uuua Kyrreu, B KaqecrBoro I,IM Ha ecrecrBeHl'I raprHbopu npl4

peaJl63l{paHero Ha npoeKtr,r, npuoplrrerHl,I 3a rIoBI,IlraBaHe 6larocrcrorHl4ero I'I coquanHoro

pa3Br,rrl4e sa o6uuocrl'ITe B peruoua".

cruacHo pa3nop.a6-u Ha ul.l4, at.l, r.2 or Hape46a N 31 sa o6u(uscKl4 c6Ber -
Kyrneu 3a peAa 3a ronyqaB aHe w yrpaBneHr{e Ha AapeHl4f, or o6rquua Kyxnen (Hapea6a N! 31),

4up"r6 na crofinocruaa 10 000 lrs. (aecer XIIJIIAI,I nena) ce [pl4eMar ot o6uuucrus ctser' flo

.rr*u na u1.14, aI..2 or Hape46a Ns 3l oueHKara Ha c'roftuoc'rra Ha AapeHl4flTa c npeAMer rlapu,

Berrll{, Tpyl/ycJryf u ulut\t o6erru Ha r4HTeJIeICIyalsa co6crBeHOCT Ce npaBLI OT nLIIeH3I4paH

oua"rr"r, ga lasaTa Ha na3apHr,r rIeHI,I Ha C6OTBeTHLITS Belqu, TpyA/ycnyfvt vJrv o6errn ua

r4HTeneKryalsa Co6C'rBeHOc! I4JII4 ce AoKa3Ba qpe3 IIpeAcTaB'He Ha SuHaucoBo-crIeToBOAHpI

orqerHl,I AgKyMSHTI,I, BKJIIoqI4TeJIHo 3a croiluocrra Ha BJIoxeHI4Te MarepI'IaIIJd v rpyA, KoI'ITo ce

lpr,rJraraT K.bM AOTOBOpa 3a AapeHI{e. B Hacrorqut ctryuair' crofiuocrra Ha AapeHI4eTo ce

ycraHoBflBa o, ,p.4.*BeHr4r o, ,,KI-1M" A[ fiororop or 24.08.2021 r', MexAy t[npruara -
Oup^a, , ,-" ,,fioAaNa" EOO[ - I'{3nbJIHI'ITeJI Ha cTpo}ITenHo MoHTaxHI4Te pa6oru' KaKTo I'I oT

[onrnHr,rreJrHoTo c[opa3yMeHr,re K5M TO3II AO|OBOp. BprAno oT IIOCOqeHHTe AOKyMeHTI',I'

nbpBoHaqanHo onpeAeJreHoTo Bb3HaIpaxAeHI,Ie sa I8[bJIHI4reJIfl e 6uJIo s pa3Mep ua20200'20 tts'

(4raaecer xvrrflgtt4 r{ ABecra JreBa 14 ABaAecer crorunru) c AAC, a B[ocneAcrBI'Ie e yroBopeHo I'I

AonbJrHHTeJrHo Bb3HarpaxAeHr,re B pa3Mep naz t29.60 nn. (4ee xt4trflLrl oceMcrorl4H ABaAecer u

AeBeT ileBa 14 [IecTAeceT crouauru) c AAa. 3anlaulaseTo Ha T.3II cyMI'I oT cTpaHa ua "KI{M'. A[

B rroJr3a ua,,flo4eM" EOOA ce ycTaHoBsBa oT npI'InOXeHaTa KbM HacTofIIIaTa AoKJIaAHa $arrypa'

o.r usroxeHoro cJreABa, ue crofrHocrra ru 4up"rra'ro or,,K[M" AA s noJl3a ua o6uusa Kyrneu

e 23 029.80 ne. (asaleceT rr TpI4 XI{iIflAI4 I4 ABa.4eCeT lr AeBer JIeBa 14 OCeMAeCeT croruuru)'



CreAosaTeJIHO,cbtJlacHopa3nopel6araHaul.l4, at.\,r.2,6.,,8" orHape46aJ\b3lrosaAapeHHe

rpr6na Aa 6bAe np[ero or o6uIHHcKl4 cbBer Kyrueu.

Haluue ca 3aKoHoBr.rre H3HcKBaH:y.fl v seo6xoAuuocr or pa3nopexAaHe 3a [peABapurenHo

H3rrbirHeHge Ha npeAnaraHoT6 c HacTOfluIaTa AoKnaAHa peuleHl'te Ha o6uMucKl4f cbBeT, [opaAu

SJISAHI,ITS o6croqrercrBa: crpor{TeJrHo-MoHTaxHI4Te pa6oru, 3annareHln or ,,KI-[M" A[, reue ca

H3B16pueHH r,r [puerr,r 6es sa6erexru. O6opyaBaHVflT ra6uner Beqe ce Ir3tloJI3Ba or yr{eHl4lrHTe Ha

cy .oreq flancuit" - Kyxleu, AoKonKoTo ToBa ce no3Boilf,Ba OT e[HAeMHqHara o6craHosrca pI

HararaHgTe BbB Bpb3Ka c'He, MepKH. 3arosa e Heo6xoAIaMo H3BbpIUeHI'ITe rIoAo6peHI'Ir n yue6urar

rca6nser La 6r1ar [pHeTH KaTo AapeHue B IIoJI3a ua o6qunara, Ko'To Aa o1lpeAen' 3aHa[peA

cronaHl,IcBaHero [I noAAbpxaHero Ha rca6usera'

14 sa ocHonasue ql. 1 4, aJr. I , r.2, 6. ,,Bo' Ol Hape46a J\b 3 1 na O6uIUuCrcu CbBer - Kyrcnen

3a peAa 3a nonyr{aB a1e vynpaBneHl,Ie Ha AapeHur, BbB Bpb3Ka c u1.60, al.l or AflK,

oEIUUHCK[I CbBET KvKJIEH

P E III [I:

1. O6utuncKra csBer Kyrcnen npl4eMa npeAnaraHoro or ,,KIIM" AA aapesue c npeAMeT

ycnyra - I43BbptuBaHe Ha cTpoIaTenHO-MoHTa)KHLI AefiHoCTLI 3a CneUuanI'I3l'IpaH Ka6[HeT no

npHpoAHr4 HayKr4 s cY ,,oreq flaucvtit" - rp. Kyrneu, YIII4 II - yuurlrqe, KB' 62 no

perynaugoHHyf nJraH ,U .p. Kyxleu, o6uluna Kyr-rreu, o6lacr fhoe.qua, sa c'rofiuoct 23 029'80

rs. (Aea,(eceT 14 Tpr{ xprnfAr,r H ABaAeceT I4 AeBeT JIeBa H oceMAeCeT croruHxu)'

2. fiacecKrrrorrr4 AoroBop 3a AapeHI4e MexAy ,,KI-[M" AA, EI4K 115007471, cbc ceAanl4ue

r.r aApec Ha ynpaBneHHe: .p. flro"1ytB, y]t. ,,AceHoerpaAcKo IIIOCe", [peAcTaBJLBaHo oT

r,r3rrbJrHr4TeneH Al4peKrop uH)IC HaaH [O6peB, oT eAHa cTpaHa Karo AapI'ITeJI' u o6uluua Kyxleu'

or Apyfa crpaHa, KaTO HaAapeHa, c npeAMeT ycnyrara' onucaHa e'r'l '

3. Ha ocHoBaHlre ,i.22, ur.f ot Hape46a Ns 31 Ha o6uuscru cbBer KyrcleH 3a peAa 3a

nonyqaBaHe u yflpaBneHr,re Ha AapeHl4fl or o6uIt'IHa KyxleH, AOI'OBOp'bT 3a AapeHHe Ia ce BnHLIe B

ny6.nuvHrar perl'Ictbp Ha caf4Ta ua o6uluua KyxleH'

4. [onycra npeABapI'ITeJIHo I'I3[BJIHeHI4e Ha B3eroro peueHlle'

5.o6urxgcKl,IcbBeTKyrleuBb3nalaI43nbJIHeHI4eHapeUIeHI4eToHaKMeTagao6uluuara.

O6u 6pofi Ha O6uuscrure cbserulaun: - 13

flpuctcrnyaalu:
ftacyna,ru:
"sa"
"npmun"
"ms,qr,pxa,Tu ce"

l3

13

0
0

PA3IJIACflBAHE:

1. n-rc ,,MaPPrua" -30.1 1.2027 r';

2. I4nrepHer crpaHllqara - 30'11'2021 r';

3. I4HS. ra6ro - o6quna Kyxnen - 30'11'2021 r'

updainamEJr rrA oErrIlrHCKrI CbBEr KyKJIEH (n)
E.nena @lrresa



OEIIIIIHCK}I CbBET KITKJIEH

PEIIIEHIIE
J\b 397

Bsero Ha PeAosHo 3aceAaHl4e c flpororcol Ns 37 ot 26'll '2021 r'

OTHOCHO: Arryalu: aw, Ha BrcANer 2021 t. sa o6uluua Kyxneu.

IIO IIPEUIOXEHI,IE HA: Mapr.rr Berqesa - Krr,Ier Ha o6uluua Kyrcnen

Karo ese npeABrrA r,r3JroxeHr4re B npeAnoxeHl4e c Bx. J\lb 189/16.1 I .2021 rcA. Ha Kuera sa

o6ulusa KyxneH sarcruuecrh ocHoBaHr,t", u ,*"rro: Krlt 31.10.2021r. B orqeTa sa 6rcAXera sa

o6uusa Kyxnen ce peanr,r3r.rpa [pelr3rrbJlHeHl4e Ha HTKOI,I BI4AOBe MecTHI',l npLIxoAI4. Bra nptKa c

6alaucupaHoTo oTpaBf,BaHe Ha MecTHI4Te npI4xoAI,I s loAI',IIIIHIar suHaucoB oTrIeT sa 2021 r' Ha

o6ulusa Kyruen ce HaJIafa Aa 6lAar ll3Bbp111eHu KOMneHCHpaHu npoMeHH B IIJIaHa Ha ErcANera sa

2021 r.

I4 Ha ocHosaHr4e qir. 21, at.1, r. 6, BbB Bpb3Ka c'ail.Zl,att.2 or 3MCMA LI Ha OCHOBaHI4e

uL l24, atr. I u at.2 or 3axona sa ny6ltauHnre SuHancI'I H BbB Bpb3Ka c ul' 60' an' 1 r'r al' 4 or

ATIK,

OEIIIIIHCKII CbBET KYKJIEH

P E III }I:

1. o6ruuscru cbBeT Kyxnen o4o6prna KoMneHCHpaHH IIpoMeHI4, KaKTO CneABa

rrPI4XOAh:

>$13-04 ",II,aHbK rrpr.t rrppiAo6usaHe Ha LIMyIIIeCTBO tlo AapeHus H Bb3Me3AeH Ha'{14H" -
100 000 its;

Buro: 250 000 m. Craea: 350 000 rs.

>$27-05 "o6uluscrr4 TaKCI,I 3a noJI3BaHe Ha lla3appl, Tbpxl4lIla' ilaHa[pv', TpoToapl4',

yrI4rrHI,I [JIarHa Y \P." - I 500 m';

Eulo:3 000 ne. Craea:4 500 rs'

>$28-09,,Haxa3aresr{ JII,IXBII3a AaHbuI4, M][I'IAr4OCI',IrypI'ITenHI4 BHOCKI4" -22 000 IS';

Euro: 30 000 m. Crasa: 52 000 re'

>$36-19 "flpyru HeAaHbtIHI'I npuxo4n" - 10 000 its';

Bulo: 10 000 re. C'rana: 20 000 rs'

>$37-02,,BHeceHAaHbKBbpxy[pI4xoAI4TeoTcTonaHcxaAefigocTHa6rcAxeTHI4Te
rrpeAnpllflrufl" - (-) 8 000re';

Euro: (-)7 000 rn' Crasa: (-)15 000 re.

>$40-40 "flocrbnleHrlf, or npo.uax6a Ha 3eMt" - (-)72 500 ln';



Euro: 1542263 ls. Crasa: | 469763 ns.

PA3XOAT4:

).{efinocr:606 "I4srpaxAaHe, peMoHT r,r rroAAbpxaHe Ha ynuqHara Mpexa" - naecrna, $10-
30 "Tercyul peMoHT" 53 000 m.;

Euro: 207 085 rs. Craea:260 085 m.

2. O6rquncKr4 cbBer Kyrnen AaBa cburaclre 3a [peABapI{TenHo I43tIbJIHeHI,Ie Ha pe[IeHl4ero.

3. Brsrara ua Kuera na o6ulusa Kyrnen I,I3nbJIHeHI4ero Ha pe[IeHuero.

O6ru 6pofi na O6Ir1nncxure cbasrHllqfi: - 13

flpucrc'rnyuaru:
kacyna"'ru:
,,sd,

"npmnn"
"m:grpxa,ru ce"

PA3TJIAC'IBAHE:

1. n-r ,,Mapuqa" -30.11.2021 r.;

2. I,lnrepuer crpaHLIIIara - 30.11.2021 r;.

3. I4u$. ra6ro - o6ulusa Kycnen - 30.11.2021 r'

IPEACEAATEJI HA OEIUUHCKI'I CbBET KyKJIEH (n)
E,leua @fiflesa

l3

l3
0
0



OBIUI,IHCKII CbBET KYKJIEH
PEIIIEH}IE

J\b 398

Bgero Ha PeAosHo 3aceAaHl4e c llpororcol Ns 37 or 26.11'2021r'

OTHOCHO: ,{asane Ha pa3peueH}re 3a uspa6oraaHe Ha flo4po6eH ycrpoilcrBeH rJIaH -

nJraH 3a perynaun, H 3acrpof,Bane / IIYII-IIP3 / 3a npoMsHa rpeAHa3HaqeHHero Ha 3eMeAeJIcKa

3eMfl Ha no3eMJreH ,*o, 40.146 no uaua na Q4 or II3P Ha 3Cfl33 B MecrHocrra ,,Bpuru u

Tepacure" B 3eMJII,IUIeTo Ha I-p. KyxleH, o6ulusa KyrleH 3a,,XI'tJIuUlHo 3acTpoflBaHe "'

IIO IIPEIJIOXEHIIE HA: Mapur Eerqesa - Krrrer sa o6uluHa KyrneH

Karo ege npeABHA r43JroxeHrre B npeAnoxeHue c ex.Ilb 190/16.11.2021ro.[. Ha Kuera ua

o6uluna Kyueu QapuueCrcu orro"arrr, a IaMeHHo: flOcrunulo e 3aflBneHl4e c Bx'Ns

8622108.11.2021 r.-or A c P ,qpe3nbnHoMolIlHl',lK M A

f 3a rrpoMflHa npeAHa3HarreHuero Ha 3eMeAencKa 3eMfl 3a ,,XurHItlHo 3acrpoflBaHe"

tn fll4 40.146 B MecTHocrTa ,,Bpn[r u Tepacure", Haxo.U,-flIq ce B 3eMnlluleTo Ha rp' Kyuen'

o6uuna Kyxneu.
flogenales rrMor c J\b 40.146 e c nnou 785 xs. M, Haqr,rH ua rpafiuO [oJI3BaHe - HHBa, Irenra

Ha r,rHBecTI4II[oHHoTO HaMepeHHe e o6oco6rBaHe Ha eAuH YIIH 3a ,,Xu.uulqHo 3acTpo'BaHe" c

KoHraKrHa gona flH c Ns 40.t4S , 40.178,40.177 ,40.534,40.148 u 40.747 .

Ha ocuosaHr4e flpunoxesue J\b 5, r.4 or Hapea6a J\b l0 Ha o6uluHa Kyxlen or 3af,BI'IreJIfl

e 3arrJlareHa raKca B pa3Mep na 40 ne.

CrmacHo ,n.l}4uor 3yT, BJrr3brr B crrJra or26.ll.2Ol2 roA., pa3pelrleHue sa nspa6ornaHe

Ha rrpoeKr sa no4po6eu ycrpoficrBeH IJIaH 3a flpoMflHa [peAHiBHaqeHHeTo Ha 3eMeAeJICKa 3eMfl

Ha eAr,rHr,rqHr{ no3eMJreHu r4MOTr4 r43BbH yp6anr'rsrapa]Hata Tepi4TOpHq, ce AaBa c peuleHHe Ha

O6uluncxur cbBer no npeAnoxeHl'Ie Ha Kuera sa O6ulrauara'

I4 Ha ocHosaHr,re qJr. l24ao'r 3YT u rtil.2l al.l r.ll or 3MCMA,

OBIIII,IHCKI{ C bBET KYKJIEH

P E TII II:

l. oourancKr,r cbBer Kyruen AaBa pa3peueHHe aa ulpa6o'rBaHe Ha n!9:* :a flo4po6en

ycrpoficrneu nJIaH lllau 3a perynaqufl v 3acrposBaHe /IIYI fIP3/' 3a rpoMflHa

[peAHa3HaqeHUeTO Ha 3eMeAeJICKa 3eMfl 3a ,,XIaIuUlHO 3aCTpOtBaHe " Ha IIO3eMJleu nUOr fII4

4L.l46,no IIJIaHa na $4 or fI3P Ha 3Cfl33, HaxoAflul ce B MecrHocTra "Bputu H Tepacure"' B

3eMJIHUlero Ha rp. Kyxleu, o6uluua Kyrcneu'

2. Oao6prna rexHl4qecKo 3aAaHue no r{Jl' 125 or 3YT'

3. flpoercrs'r, Aa ce r43rorBu or rpaBocnoco6uu cnetIHaJII'Icrl4 cbrJlacHo vl'230(4) or 3VT

lr Ha ocHoBauue ql.6 u u1.29(l) or 3KAI4HII npu cna3BaHe H3l'IcKBaHI'tfra Ha:

Hapea6a Ns 8 sa o6xsaT , .UOUp*Urr. 'u 
ycTpoficTeeHl',I CXeMI'I u nJIaHOBe (AB 6p'

5712001r.)
Hapea6aNsT/2003r.3anpaBl,tnaHHopMurhtBt4sayr;rpoftcrBoHaorAeIHllreBuAOBe

TepI,IToptIr u ycrpoficrBeHu 3oHI'I'



flpoerrsr Aa 6rAe npeAcraBeH B ABa erceMrnrpa - opt4ruHan na neletfopMl4pyeMa

npo3paqHa ocHoBa n qaspon BHA r.r Konr,re, oKoMnJIeKroBaHlI c o6rcHureJlHa 3anucKa.

peueHnero Aa ce pa3fnaca c o6tueHue, Karo Aa ce nocraBl,I Ha o[peAeneHl4Te 3a roBa Mecra B

crpaAara na o6utunara 14 ra ce ny6luryBa Ha uHTepHer crpaHl4llara Ha o6uluuara, cbruIacHo

H3HcKBaHurra Ha r{r. 1246 an.2 or 3YT.

Peuresuero He rIoAJIexu Ha o6NareaHe.

O6ur 6poil sa O6utuscrnre cbserlrlau[: - 13

flpucscrnyna,ru:
ftacyna,rn:
"ea"
"npcnun"
"ms4tpxalu ce"

- 13

PA3TJIACflBAHE:

1. n-x,,Mapuua" -30.11.2021 t.;

2. HnrepHer crpaHI'IIIara - 30.1 1.2021 r.;

3. HnQ. ra6no - o6Irlusa Kyrnen - 30.11'2021 r'

IIPEACEAATEJIHAOEIIIIHCKIICbBETKyKJIEH(n)
E.nena @ureea

l3
0
0
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TEXHHTIECKO 3AAAHHE
Ha ocHoBaHr.re Ha qr.l25 or 3yT

3a ltrpa6olBarle Ha [IYII-[[P3 ra npo]rflHr npe.trra3uaqeure lra 3e]re.reJcKa seuc Ha
f[II i\s{0.1{6 B }tecrHocr " Bprrur rr Tepacllre", ]e}rJnlue Kyx;ren

I. NPENMET H UEII
Hacrorulo'ro rexlrnqecKo 3&TaHlre e H3rorBeuo BbB Bpt3r(a c npoeroHpaHe Ha flolpo6eu

ycrpoitctaeH nirau (flyn) 3a npoN(cHa Ha npe.rua3HarreHnero Ha 3e]reJ,eJcKa 3e]rfl 3a xuJr'r]uuHo
3asrporBaHe ro pe.ta ria 3033 u III13O33 ctoSparHo c rer"rcrBarrlrrre HopNrarHBHlr lr3lrcKBaHn,
lr cs!6pxa H3I{cKBaI{H.,rra cbrnacHo repnropH&'Ina.,I oSxgat, ycrpor"IcrBoro Ha re-pnropllrra H

ri3r.rcKBaH?rfiTa npH npoeKTrrpaHeTo.

I{e,r na TerHuqecxoro 3a,:larlre -.{a ce n:paSoru [o:po6eu ycrpofictBeH n,,IaH - fhas :la

perynaun.r H 3acrpoflBaHe (IIYI-[IP3), xaro or Huora ce oSoco6caa Ypery"rnpan flo:eu-neu
Huor CynH), c nnou1 785 xa.M., no Hr{orHare rpanr4ur,r B H3rr}J'rxerure Ha uHBecr}Iu[oHHXre

HauepeHuc 3a a3rpilfi;laHe Ha xHjltludHa crpa;Ia HHcKo 3acrposBaHe,uo 10v..

Co6crsenar na ulrora e A C' , P: : c Hor.aKT BnEcaH nol -Ife. ,. r.r . n.

H Bx.].I!. .., r. Ha CB fbtoa.xnn.

n HI{
flogeuleu nvor (f[,]) 40.146, c nrou 785 ra.rnl. ce Ha^\I]Ipa B 3eMnl{llero Ha rp.l(yx;reu,

ItecrHocr "Tepacure u Bpraur" B 3ene.{eircKarepxTop:a, Ha $4 or II3P na 3Ctl33, oao5pen cr,c

3anouel Ne3A-00-173116.09.2A10r.na O6rac, ex ynpaBureir ua rp.llloaaxs. Ha roroH3roK H\{ora

rpaHHr{H c [rl,{or 148 HNaa. Ha roro3ana.q c HMaTLI 177 vt 534 Hr.rsu, Ha ceBepo3anar c nlvtot 145-

Hr.rBa H Ha ceBepolr3ToK rrMora rpaHHqH c o6uluncrH rbr 747 ot nJ'IaHa na Hoeoo5piryBaHuTe

irlrorlr Ha $4 - rp KyxreH, Kor-rro octriyprBa rpaHcfloprHoio o6c,ly;reaHe Iic llllora, npelNter Ha

3a.uaHueTo.

III. H3HCKBAHH' KbVI IIPOEKTHOTO PEIIIEHI4E

flpoerrnoro petrteur.re Moxe .Ca 6rAe H3rorBeHo B'bpxy aKTyailHa ocHoBa or njlaHa Ha

rroeoo6paeyBaHlrre nMoru s 1'1arrla6 l:1000 N,ru l:500 npu c[a3BaHe Ha cJIerHHrc H3HcKBaHils:

. Aa ce KoHKpern3r{pa BHAa na ycrpoficrBeHara 3oHa n yc'rpoficraeHHTe noKa3areJlH;

flpoerrrr Aa ce oKoMnJIeKToBa cbc cxel{E Ha HHxeHepHara nuQpaCtpyrrypa -Bo.[ocHa6nssaHe H

eneKTpocHa6.4gsaHe c o'{areaHa l',touuocr l5 rW
. Karo ce .ua.ue nafi-ue-necto6pa*ro'ro pelneHHe B cborBercrBne c6c cbulecrByBalrloro

IIO]IOXeHIIe fi cTaHoBHIIIaTa Ha cboTBeTHUTe [pyxecTBa;

. IIpu n:pa6ornaHero Ha npoerTa Aa ce cna3f,T il3HcKBaHlLTa Ha "ueiicreaua-ra HoprlaruBHa

ypee6a'- 3yT, Hapea6a Ns7 :a nHyT u Flapea6a N98 sa oSelt rt c6.l6pxaHlte l{a

yctpoficteelrHTe cxeMI'I H njranoBe;

. ilpn lspadoraane na flYfl-tlP3 la ce cra3rr H3HcKBaHHnra IIa q:-I.32 (2) or 3YT;

TexHu.recKoro 3a.(aHue e rpl{ApyxeHo cbc cKuua - [pernoxeHue 3a nyn-
flP3 na fIH l'fs 40.146. "'--\

Br:;roxuren



OBIIIr4HCKr4 C bBET KyKJTEH
PEIIIEH[IE

J\& 399

Bsero Ha PeAoeHo 3aceAaHLIe c flpo'rorol J\b 37 or 26.11.2021 r

OTHOCHO: ,{aaaue Ha pa3peueHr4e 3a uspa6oraaue na flo.qpo6en ycrpoficrBeH rJIaH -

[JraH 3a perynarlr4fl r4 3acrporBane / flYll-llP3 / 3a npoMflHa npeAHa3Har{eHl4ero Ha 3eMeAencKa

3eMq Ha rro3eMJreH r4Mor c u4enrutfurcarop J'(b 18277.6.17, MecrHocrr ,,I{uraHcrcu Aor" tlo KK e

3eMnI4IIIeTo na c. ft.nt6oeo, o6ullrua Kyrleu 3a,, Xu1utqHo 3ac"rporBaHe ".

IIO IIPEUIOXEHI4E HA: Maprar Eerqesa - Kuer ua o6uIIaHa KyrneH

Karo sge rpeABHA rr3JroxeHr.rre B rpeAnoxeHue c ex. J',1! 191116.ll.202l roA. Ha Kuera sa

o6uluna Kyxnen $Lrruuecrr4 ocHoBaHLIfl, a I,IMeHHo: flocrtnulo e 3aflBJleHue c Bx. l\b 883ll202lr.

or (D 14 O qpe3 yrbnHoMolrleHo nraue 3 Vl A , 3a rpoMqHa

[peAHa3HaLreH]rero Ha 3eMeAencKa 3eMfl 3a ,,XulttulHo 3acrpof,BaHe" sa l7l4 c u4enrntpl'IKarop

N, tgZll.e .n, HaxoAflrrl ce B MecrHocrra "l{urancrcu 4or" B 3eMnl4lrlero ua c. f:slt6ono,

o6ulrasa Kyxleu.
flogeu.neu r4Mor c u4eurra(f urarop Nr 18277 .6.17 , e c rnolu 1831 Ke.N{, HaqI4H Ha rpafiHo

[oJI3BaHe e Apyr Bvtl, HllBa,IIenTa Ha I'IHBecTHIII4oHHoTo HaMepeHI4e e o6oco6qBaHe Ha eAI4H

yIII4 sa ,,Xulurquo 3acrpof,BaHe" c KoHTaKrHa soHa lII4 c u4enraSlrKaropl'I Ns 18277.6.18,

18277.6.23, 18277.888.9901 , 18277.6.16, 18277.6.7 u 18277.6.19.

Ha ocHosauue flpuloxeHue Jrlb 5 r. 4 or Hapea6a Ns l0 sa o6ulusa Kyuen or 3aflBl'Irert

e 3arlJlareHa raKca B pa3Mep na 40 rs.
Crmacso ,n.l}4uor 3yT, BJrfl3bJr B cr4ra or 26.11.2012 roA., pa3pe[IeHl4e sa uspa6oruaue

Ha flpoeK.r sa uogpo6en ycrpofic'rBeH [JraH 3a [poMflHa npeAHa3HaqeHLIeTO Ha 3eMeAencKa 3eMf,

Ha eAI4HI4IIHI4 no3eMileHl,t I{MOTI,I I'l3BbH yp6anra:upantrta Tepl4TopI'H, Ce AaBa c pe[IeHLIe Ha

o6uusclcr,rq c:bBeT IIO flpeAnoxeHlre Ha Kuera na o6ulunara.

14 Ha ocHoeaHlre qrr. l24a or3YT u'an 2l al.l'r.1 1 or 3MCMA,

OEIIII,IHCK[I C bBET KYKJIEH

P E TII [I:

l. O6utnHcKr4 cbBer KyxneH AaBa pa3peureHl,Ie :a raspa6orBaHe Ha n!9?* sa Ilogpo6en

ycrpofic'raeu rIaH flnas 3a perynalll4fl v 3acrpo'BaHe /tlY[ - IIP3/' 3a npoMf,Ha

[peAHa3HaqeHI4eTo Ha 3eMeAeJIa*U rarr 3a ,, XI4ILIUIHO 3aCTpOtBaHe " Ha 11o3e11{les nuOr f[14 C

,larrror*arop I 8277.6.17, HaxoAf,ul ce B MeCTHOCT ,, I],uraHcKI4 .[OJI" no KK, 3a 3eMJII4IIIeTO

sa c. frnt6oso, o6quna KYrcneu.

2. Oao6pqsa rexHl'IqecKo 3aAaHI'Ie ro qJI' 125 or 3YT'

3. Ilpoerr.rr, Aa ce r43rorBr4 or npaBocnoco6uu crelruanrlcru, c'brJlacHo ql'230(4) ot 3VT

r4 Ha OCHOBaHue ql.6 uw.29(l) or 3KAI'II4II npra cra3BaHe pI3l4CKBaHI'IflTa Ha:

Hapel6a Ne 8 :a o6xeaT I,I CbAbpXaHLIe Ha yc'rpoficreeHl4 CxeMI4 I4 IIJIaHOBe (AB 6p'

5712001 r.)



Hapea6a J\e 7/2003 r. 3a rrpaBnna Lr HOpMUtvtBV :a yCrpoficTBo Ha orAeJIHHre BI4AOBe

TepHropHI,I u ycrpofi crBeHI4 3oHt'1.- 
flpoerrbT Aa 6tle npeAcraBeH B ABa erceM1lnflpa - opurl4Han Ha ue4e$opMupyeMa

np63paqHa OcHOBa n qrat[pOn BHA 14 KOnHe OKOMnneKTOBaHI'l C o6qcHlare;tHa 3aIIucKa'

PeureuuerO , Aa Ce pa3UIaCu C o6flBneHne, KaTO Aa ce nocTaBH Ha o[peAeJIeHHTe 3a rOBa MecTa

B crpaAara Ha o6utnnarav AaCe [y6nLIKyBa Ha I4HTepHeT cTpaHlnUara Ha o6lIIHHara, CblJIacHo

r,r3rlcKBaHurraHaqn.1246 al. 2 or 3YT.

Peureuuero He noAnexu Ha o6xargaHe'

O6u 6poft sa O6ullrscrrre cbnerHlrqu: ' I 3

flpttcrcraynalu:
Dracyna.nu:
,,ld,

"nporur"
"rss,[rpNa.nu ce"

-13

PA3UIACflBAHE:

1. n-x,,Mapuua" -30.1 1.2021 t.;

2. Hnrepuer crpaHlruara - 30.1 1.2021 r';

3. HHQ. ra6rlo - o6uluua Kyrnen - 30'11'2021 r'

IIPEACEAATEJIHAoEIIIIIHCKI,ICbBETKyKJIEH(u)
Elena (D[flesa

l3
0
0



Nt1 r.Atlo\-r\ u+vk lt-t?.)^ ?c4-^. \i39gle'G' l{'l-1" OtC
l-

TEXH[4L{ECKO - nflAHO69 34gAHt4E

OTHOCHO OEEKT: I43PASOTBAHE HA fiOEPOEEH yCrpOlztCtAEH IIAH-
nflAH 3A PEryflAqhF 14 3ACTPOFBAHE / nyn-nP3 / sA nPOtultHA
flPE.QHA3HAL.IEHHETO HA 3EMEIEIICKA 3EMF xa il4 18277.6.17,
MecrHocr ,,1-{rraxcxra Aon" B 3eMnuulero Ha c. l-unr6oeo O6uluHa Kyrnen,
o6nacr flnoa4us

l-lnaHoeoro 3aAaHne ce u3rorBn Ha ocHoBaHHe'{n.125 or 3YT, HMor c

u4enrr$rrarop 18277.6.17 nonaga B 3eMnuu.lero xa c. l-tnl6oao , O6ultlHa
Kyxnex, o6nacr [lnoegracxa B MecrHocrra ,,|-{rraxcrn Aon" c qen rspa6oreane
xa l-lYl-l-l-lP3 3a npoMRHa $yuxquoxannoro npeAHa3HaqeHne Ha 3eMrra or
3eMeAencKu 3a He3eMeAencKH HyxAH . [lnou]ra Ha [Mora e 'l831xa.tt.

Kareropunra Ha seMBTa npu Henon[BHH ycfloBt4r e uecra c HTII -apyr BIA HHBa.

3aAanuero BKnpqBa cneAH[Te Aeilxocru h cb3AaBaHe Ha rpagoycrpoicteeHr
napaMerprl:
- Yperynlrpanero Ha hMora n o6oco6Reaxero Ha eAfiH yperynxpaH no3eMneH

L1MOT 3a ,, XUnTUIXO 3aCTpORBaHe", KaTO Ce npeABn4a HTCK9STaXHO x6tit4LLlHg

3acTpoHBaHe B oTpaHnqhTen{aTa nvBu? Ha 3acTpof,BaHe noKa3aHa c qepBeH

nyH-r(Tr4p nLrHilg Ha 3acTpof,BaHe, cbrnacHo npHnoxeHaTa cKI,lLla-npeAfloxeHre .

- pocrunrl Ao t4Mora Lqe Ce ocurypn qpe3 CbtqecrByBaq noficK6 nlr ['llz'l c

ragexrN$rxarop 18277.6.7 co6ctaexoct xa O6u-luHa Kyxnen

-3aAanuero qe $nxcllpa clleAHhre Ha rpaAoycrpoic-rgexul napaMerph sa

yperynl4paHuFT no3eMneH ilMor, noKa3aHh B MaTpfiqaTa Ha cKilqara -

npeMoxeHfie:
Ycrpoficraena 3oHa - ,,Xtt" ; EraxxocrAo 10 r'rt

Krxr Ao 1,2 ; fln. 3acrp. - rtaax 60%
O:en.- uax.40%

llle 6r4ar u3rorBeHr cxeMh no qacrlt: "EI" r "BuK'cbc cborBerHhre
craHoBurla H pa3peuJhrenHh nhcMa ea l1V1 c ngexru$nratop 18277 .6 17, xorro
ule ce non3Bar npu r:pa6oraaHero Ha npoeKTa sa nYn-nP3.

[1pr uarorenrero Ha paepa6orrara u.le ca cnaseHn !43cKBaHrlrra Ha Bcr,1qKr4

saKoHoBr't ,1 HopMarilBH[ arroBe ea o6xsar !4 c]AbpxeHhe xa ycrpofrcrBeHr4 cxeMh u

nnaHoBe cbrnacHo Hapeg6a I / 2001r. aa o6xgar h clAbpxaHfie xa ycrpoficreexr
cxeMr 14 nnaHoBe r npeAnhcaHVf,ia 3a urpa6oreaHe na f-lY[1-l'lP3 or O6r4uHa
Kymex.

r1

l4sroreun 3aAaHhero

Bb3flOXl,1TEfl:
ol 'tA. o'-.,

t{ACT: fPAIOYCTPO14CTBO

OA3A: nYn

U'^*



OBIIIIHCKII CbBET KYKJIEH
PEIIIEH[IE

Irb 400

Bsero Ha PeAosHo 3aceAaHLIe c flporoxol J\! 37 or 26.11.2021 r'

OTHOCHO: BseN{aHe Ha peueHue 3a AorycKaHe u:pa6orBaHero Ha flYfl - flfl sa o6eKr:

,,Yrr,rueH BoAorrpoBog 3a ,,CelcxocrorraHcKa nocrpoftxa 3a cbxpaHeHl.Ie Ha ceJlcKocronaHcKara

npo4y*,Irr" g flff 63238.14.19, MecrHocr ,,Ca. leopru" ro KaAacrpanHara Kapra ua c. Pyeu,

o6uluHa KyrcreH.

IIO IIPEUIOXEHIIE HA: Mapr.rx BeJI'{esa - Krr'rer sa o6ulusa Kyxneu

Karo nse npeABr,rA r,r3JroxeHr,rre B npeAnoxeHue c Bx. Ns 192l16.11.2021 roA. Ha Kuera ua

o6ulprua Kyxneu $arruuecrcr4 ocHoBaHprr, a lrMeHHo: Brs Bp63Ka c nocrbnnJlo HcKaHe c Bx' J"lj:

5305/1 5.07.2021 r. v 5305-l/16.09.2021 r. or f T M 3a AorycKaHe

nspa6o'reaHero Ha nyfl flapUelapen IJIaH 3a o6err: ,,YII4eeH BoAoIIpoBoA 3a

,,CercKocro[aHcKa nocrpofira 3a cbxpaHeHr4e Ha ceJlcKocro[aHcKara npogyxqur" s fII'l

63238.14.19, naecruoa, ,,b". leopru" no KaAacrpaJlHara KapTa ua c' Pyeu, o6ulusa Kymen nu

yBeAoMrBaM, qe rpacero npeMr4HaBa npes ra*oiu c V[, 63238.14.28, I4A 63238.14'133, I4['

6323g.14.156 c saqlru Ha rpaftuO rrOJr3BaHe CeJrcKocro[aHcKl4, rOpcKLI, BeAoMcrBeHI',I rlbrl4lrla'

Co6CrseHOcr ua ooulusa Kyruen B 3eMJII4IJIeTO Ha c. PyeH, MeCTHocT ,,Ce' feopru'o' OT t' 3 
9T

cKr4IIaTa - npeAnoxeHl,Ie OT BoAOnpoBoAa 3alor{Ba BoAoIIpoBoAHoTo oTKJIoHeHHe xsrrl fll4

63238.14.19.
Crmacso qn.l24aor 3YT, BJrfl3bJr B cr.{Jra or 26.11.2012 roA., pa3perleHl4e sa urpa6ornaue

Ha npgeKr Sa nogpo6eH ycrpoficrBeH nJIaH 3a flpoMflHa npeAHa3HaqeHueTo Ha 3eMeAeJIcKa 3eMfl

Ha eAr,rHI4qHH no3eMJIeHLI IIMoTIa I'I3BIH yp6annrr'lpaHuta TepuTopnfl, ce AaBa c peuleHl4e Ha

O6rqprrcrrat ctBer rro flpeAnoxeHue Ha Krraera ua O6ulrasa'ra'

14 Ha ocHosaHr,re qr. l24a or 3YT eil at.2l an.1 r.1 I ot 3MCMA,

oEIUI{HCKI{ C bBET KvKJIEH

P E III TI:

1. O6utuHcKLr cbBer Kyrnen AorycKa uspa6ornaue na flogpo6en ycrpoficreeH nJIaH -
[apuenapeH IJIaH 3a o6em: ,,vILI.{eH BOAonpoBoA 3a "celcrocronaHcKa 

nocrpofira 3a

cbxpaHeHr,re Ha cencKocTonaHcKara npoAyKuH s'o s flvl 63238.14.19, uecruocr ,,cB' I-eopru" no

KaAacrpanHara Kapra ua c. PyeH, o6uluna KyrleH"'
2. ON6pqBa rexHl'Iqecro 3aAaHI'Ie flo qJI' 125 or 3YT'

3. flpoerrrr, Aa ce r,r3rorBr4 or npaBocnoco6Hu cneuuanl4crl4, cbrJlacHo qI'230(4) or 3YT

r,r Ha ocHoBinr,re ql.6 u w.29(l) or 3KAHHfl npu cra3BaHe I43HcKBaHI4flra Ha:

Hapel6a Jrl! 8 ga o6xsar I,I CbAtpxarr. nu ycrpoficrneHl CxeMpI I{ tlIIaHOBe (AB 6p'

571200r r.)
rrupea6aNsT]2OO3r.3aIIpaBI,InaHHopM8rtktB],l :ayc'rpoilcrBoHaorAeJIHHreBHAoBe

Tepr4TopHH u ycrpofi crBeHI'I 3oHI'I'



flpoerrsr Aa 6t.qe rpeAcraBeH B ABa erceMrntpa - opurl4Han na HeAeQopMl{pyeMa

npo3par{Ha ocHoBa n qr,rtppon BVI\v Kortl,re oKoMnJIeKToBaHI.{ c o6qcHlarerHa 3anucKa.

Peuregnero , Aa ce pa3r-nactr c o6gereHue, Karo Aa ce flocraBu Ha onpeAeneHMTe 3aroBa Mecra

B crpaAara sa o6qluuarav Aa ce ny6nnryBa Ha [IHTepHer crpaHl{uara Ha o6uusara, cbrJlacHo

H3r,IcKBaHH flTa Ha qr,. 1246 al. 2 or 3VT.

Peuresuero He noAilexu Ha o6xarsaHe.

O6ur 6pofi sa O6uluncrure c'rsernl'tuu: - l3

flpucrcmyaa,wt:
ftacyrarur:
"sa"
"upmnn"
"s83,[rpxa,'Il4 ce"

- l3

PA3TJIACflBAHE:

I . n-x ,,Mapuqa" -30.1 1 .2021 r.;

2. Hurepner crpaHlluara - 30.11.2021 r.;

3. HnQ. ra6lo - o6qusa Kyrneu - 30.11.2021 r'

IIPEACEAATEJIHAOEIIIUHCKIIC'bBETKyKJIEH(n)
E.neHa @tlresa

ll
0
2



L^/1GH

OIOEPEHO C PETUEHHENe
O6IUI,1}ICKI4 CbBET KYKJIEH

TEXHVTmcKo 3AIAHI4E

OEEKT: ,, NOIPOBEH YCTPOfrCTBEH NJIAH _ TTAPI-ENAPEH
IIIAH 34 TPACE Ir4 BOAOIIPOBOA 3A 3AXPAHBAHE HA ru4
63238.t4.19, C. pyEH, oEUII,THA KyKJIEH"

'1. llpe4net Ha rexH[qecKoro 3aAaHxe

Tpacero Ha BoAonpoBoAa rpn6ea 3anoqHe or r. or ctr.qecrByBaq BoAonpoBoA
PE-HD O75, MuHaBaul no fl14 c UA 63238.14.28 a 6nhrocr / aa 1 .75u1 go rpaHhqara c
llVl cVA 63238.14.153, creA Koero Aa rpbrHe a noco(a 3anaA (aro npec qa

63238.14.28 n npoAbnxaBa npes flH cAA63238.14.133 n I'lk'l c h,0 63238.14.156 u
3aBlpnJH npu ceBepHara rpaHuLla Ha HMor 63238.'t4.19.

Kuu sagaxuero e nprfloxeH per crbp Ha 3acerHarrre nMoru no HoMepa.

2.2. CtcroRsne

Tepnroprnra, npe3 Konro u{e ce h3Bbpuar uHBecr}lLlhoHHure MeponprflTl49

npeAcraBntBa 3eMeAencxa 3eMt- noncrn ntr 6ea Hacrxflxa.

Hepa3phBHa qacr or Hacrof,Lqero 3aAaHue e TexHuqecKoro 3aAaHue- u3xoAH14

aaHH H TexHxqec( napaMeTpx 3a nplrcleAuHf,BaHeTo KbM BttK crcreua c ,13x. Ne

212571 29.10.20r., usAaAexo or, BK-EOOA- f]noeAtle'

N?.^1.epc;H \,tt uJt")-- p* 7rS \ool L;,(t.llt, DSc 
%

HaocHoBaHheqn.110,an.1,r.5, qn. l?4a, an.7 lr qn.125, an.2 or 3yT4a ce
u:pa6oru nyn-nn 3a HoBo BoAonpoBoAHo rpace, 3anoqBarqo or cru{ecrByBaq
EoAonpoBoA PE-HD O75, pa3nonoxeH B HMor 63238.14.2g no ogo6penari cruua_
npeAnoxeHxe, npecrqaqo nn c ViA 63238. 14.28, npoAbrD(aBaulo npe: fltl c l,l[
63238.14.133 uPAcrAA63238.14.156 u 3aBrpuBau.lo npu ceaepxdra rpaHrqa Ha
uuor63238.14.19. B nil c I.q 63238.14.19Aa ce pa3nonoxn BoAoMepHara uaxra c
BOAOMepHt/l,l Bt3en.

nyn-nn ga ce uspa6oru I cborBercrBue c H3ucKBaH era ra, HapeA6a 01/8 sa
o6era u ctgupxaxre xa ycrpofictBeHr.lTe nnaHoBe B noAxoArul uaqa6.

2. Xapawepucl,rKa Ha rpacero Ha BoAonpoBoAa

2.1. Mecrononoxeaxe, rpaHuUlr, o6xaar h KoHTaKTHU 3oHx
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3.Oaan, o6eM, crgbpxaHfie u cpoxoBe 3a r3nbflHgHrte

nyn-nn Aa ce nspaloru B cborBercrBne c n3ucKsaluflTa Ha 3YT, HapeAEa l,&0118
,,O6eM u cbAbpxaHile Ha ycrpoficraeHil cxeMr H nflaHosen tl geficraarqara HopMaTlrBHa
6asa.

3.1 Oasr xa paspa6orBane Ha ffiaHa

nyn-nn Aa ce nspa6oru egxoQasno BbB $asa
OxoxqarerreH npoerT

3.2 O6eu H crAbpxaxxe

nyn-nn, Aa ce paapa6ou cbrnacHo lr3r4cKBa*unra ua Hape46a l{e01/8 sa o6eua H

clrAbpx€Hnerao ra ycrpoficTBeHHTe cxeMH fl nnaHoBe, a quQpoe eng, xa oasara xa
H3BaAKa or KK a c. Pyen, o6rq. Kyrnex.

l-pa$ravxure Marepuanu Aa ce paspa6ornr x npe3eHTlrpar B cpeAa xa fiporpaur
MI(AE r AutoCAD, a roopguHarHa cucreMa 6fC 2005r., c peanHu KoopArHaru, cbrnacHo
npeAocraBeHara cxuqa or CI-KK rp. [lnoegre. Crru{nre Aa ce r]peAagar Ha xaprnneH
HocHTefl B ABa eK3eMnnf,p+ u Ha MarHnreH Hocrren - CD (DVD) cbtqo B Atsa erceunnrptt.

Texcroarre Marepranu Aa ce uapa6ornT Ha Microsoft Word nnr Excel n ga ce
npegaAaT Ha xapTlreH Hoo,fTen B ABa erceMnnspa H Ha MarHHeH HocuTen - cD (DVD)

cbr4o B ABa erceMnngpfi.

OronqareneH npoerr

Tercroarre Marepnanu KbM nyn-nn Oronqarenen npoexr Aa BKrltoqBar

ofiecnurenHa 3anilcra, c o6eu H cbAlpxErHue, Koero Aa cbAbpxEl pexBll3ttrl4Te H3rlcKyeMx

no HapeA6a Ns01/8 ,O6eu H cbAbpxaHrde Ha ycrpoficraeHHTe cxeMil u nnaxoBe".
l-pa$raunrre Marepn.tnu KbM nyn-nn OxoH.{aleneH npoeKr Aa cbAbpxar

peKB63url4re n3rcKyeMr no HapeA6a l&01/8 ,O6eM H chAbpxaHile Ha ycrpoficraeHHTe

cxeMu n nnaxoge":
1.|-lpoerrr Ha nyn-nP3 B noAxoAqlrl uau1a6, uspa6oren_ Bbp{y h3BaAKa or

Aeficreaulara KK, cbAbpxcrul peKBn3rrlt ,t3ltcKyeMh no Hapeg6a Ne01/8 ,O6eu u

cbAbpxaHxe Ha ycrpotrcraeHrre cxeMu H nnanose"

HgxoAxr AaHHlt 3a nPoeKTxPaHe :

haeagxa or KaAacrpanHara Kapra xa c. Pyex, o6ul. Kyxnen

,flor<yuexr sa co6creeHocr
llnclao c H3x. Ne 20087/11.08.2020r. or ButK l-lnoagra

Bugnox<nren:



OEIIIIHCKIr CbBET KyKJIEH
PEIIIEHI,IE

Nb 401

Bsero na PeAoeHo 3aceAaHrre c flpo'roxol }lb 37 or 26.11.2021 r

OTHOCHO: Bser\,raHe Ha perxeHr4e 3a pa3peueHue 3a ulpa6ornauero na flo4po6eH

ycrpoftcrneH TIJIaH - flapUelapeH IInaH sa o6eKr: ,,VTatpN4aBaHe Ha Tpace 3a rpaHcrlopTeH

aor*n HalIVIc r,rAeHr. l,fb +0402.f 0.223 no KK s seNarHUIe Ha rp. Kyr.rren, MecrHocr,,MI4xoB

opex,,rpe3 qacr or fll,l c r.rAeHr. Ne 40467.10.388 no KK /sa rcofiro I4Mor hMa o6pasynana

npou.aypu ga flY[-Ifl or crceaen flH c LIAeHr. Ns 40467.10.224 no KK / c HTfl- sa

ceJlcKocronaHcKn, ropcKn u BeAoMcrBeH nbr, o6ulusa Kyueu'

IIo IIPEtrJIOXEHI,IE HA: Mapur Eelqesa _ Krr,rer r{a o6uluHa KyrIeH

Karo sge npeABr4A r.r3JroxeHure B npeAnoxeHne c ex. J\b 193116.11.2021 roA. Ha Kue'ra ua

O6uILrHa KyxneH (parruuecx, Oaro*u"rr, a I'IMeHHO: floCrtnulO e 3aflBJIeHI'Ie c BxJ\b

7974115.10.2021 r: or K II K 3a p:'.peueHl,e 3a nspa6oraaHe na flogpo6eu

ycrpoftcrneH IIJIaH - flapUenapeH nJIaH sa o6em: ,,YrstpN4aBaHe Ha Tpace 3a rpaHcnopTeH

Aoir"n safll4 c uAesr. Jrl! +Oqel JO.Z23 no KK s 3eMnHUe Ha rp' Kymeu, MecrHocr 
"MLIxoB

opex,' npes fIH c HAeHr. Ils 40467.10.388 no KK / sa xofi'ro r4Mor InMa o6pasyeaHa rpolleAypa 3a

[ly[l-IIII or cbceAeH III4 c u.qenr. J\lb 40467.10.224 no KK /c HTfl-sa cerlcKocronaHcKt'I, ropcKH

r,r BeAoMcrBeH nbr, o6ulusa KyrcneH.

Tpacero Ha rpaHcrloprrrfl Aocrbrl npeMI'IHaBa [pe3:

- qacr or fll4 . ,a.rr. Ne 40467.10.388 no KK - O6utrancra qacrHa co6crseHocr cbc

3acerHaTa rrJrorq or 115 KB.M, C HTfl sa ceilcKocTonaHcKH, IOpcKI'l u BeAOMCTBeH nbT-MeCTHOCT

,,MHxoB opex", 3eMnllue rP. KYrcleu'

Cruacso ,til. l24i ur.l or 3YT srssrrr B cr4Jra or 26.11.2012 roa. ptl3pemeHre 3a

uspa6ornaHe Ha npoeKr 3a no4po6eH ycrpoilcreeu rJIaH -napqenapeH rJIaH I'l3BbH

yp6aHusupaHara repI,ITopI,Ifl ce AaBa. p"r.rrL ni O6u'ncKplfl cbBer rlo rpeAnoxeHl'Ie Ha Kuera

Ha O6ulusara.
14 Ha ocHosaHr4e r{r. 124a, ail.5 B5B Bpb3Ka c qI.l10, an.l r.5 or 3YT ra 'all'21 an'l r'l I Or

3MCMA,

OEIIII,IHCKTI CbBET KYKJIEH

P E III II:

1. O6utr,rucKH cbBer Kyrnen AaBa piBpeueHHe 3a uspa6otnaue ua flo4po6eH ycrpoficrBeH

nJraH - flapuenapeH nJraH sa o6err: ,,Yralpx4aBaHe Ha Tpace 3a TpaHcnopTeH AOCTbn Ua fll4 c

uAeHr. J\b 40467.10 .223 toKK s seN,rrra,rla rIU rp. Kyrnen, MecrHocr,,MuxoB opex" npe3 r{acr or

llv c r4AeHr. Ns 40467.10.388 no KK c HTII - 3a CeJIcKoCrOnaHCKH, fopcKl4 H Be'[oMcrBeH nbr',

o6utnua KYueu.
2.oao6pqsaTexguqecKo3aAaHI,IecbruIacHol,I3I,lcKBaH}I,'rarra3YT.



3. flpoerrsr Aa ce H3rorBr4 or npaBocnoco6uu cneunaJlucrn cbruIacHo u1.230(4) or 3YT

H Ha ocHoBaurae ql.6 ra u1.29(1) or 3KAHI,III npu cra3BaHe Ha Il3I'IcKBaHuflraHa'.

Hape46a l\b 8 sa o6xsar r.r cbAbpxarr. ,u ycrpoficreeHu cxeMla 14 rnaHoBe (AB 6p'

5712001 r.)
Hapeg6a Ne 7/2003 r. 3a npaBr,rna H HopMaitvBt4 Sa yCrpoficrBo Ha orAeJIHlIre BHAOBe

TepHTopI,II4 u ycrpoftcrBeHu 3oHI'I.- -flpoerra 
Aa 6tle rpeAcraBeH B ABa erceM[Jlf,pa - opgl'l'IHan Ha nege$opMupyeMa

[po3paqHa OCHOBa a Uu$pOn BAD\vt KOnl'Ie OKOMIIJISKT6BaHI4 C o6sCsurelua 3aIIUCKa'

4. peruesnero Aa ce pa3uracr4 c O6qsreHrae , Koero Aa ce nocraBl4 Ha o[peAeneHl4Te 3a roBa

MecTa B crpaAara sa o6uluHara v LA Ce ny6lraryBa Ha LIHTepHeT cTpaHI4IIaTa ua o6ruusara,

cbrJlacHo rI3I,IcKBaHHflTa Ha qr. 1246 an.2 or 3VT'

Peruesnero He [oAJIexu Ha o6NarsaHe'

O6ur 6pofi Ha O6ruuncxu're crserHlluu: - l3

flpucscT nynaml:
lnacynaru:
"sa"
"npmur"
"rs:.qspxa,lu ce"

PA3IJIACflBAHE:

1. e-x,,Mapuqa" -30.1 1.2021 r.;

2.HHrepuer: crpaHI'IIIara - 30.11.2021 r':

3. HnS. ra6no - o6ullura KyrcneH - 30'l 1'2021 r'

IIPEACEAATEJIHAoBIIIUHCK}ICbBETKyKJIEH(n)
E.neHa @fiflesa

l3

-8
-0
-5



U\p\^ f.ot+\ G?-ru-e vut-^-
\

?*l \o { (kG, (r,7T, )Sc- l/e U4

TEXHt4rlEcHo 3AAAHt4E

OEEKT: Ifirua Bp63Ka ra [fH rc.223 no KK Ha rp.Kyx.neH, o6i.u.Kyxt]eu.

Hac'rorqara patpa6otKa e Ha[paBeHa c orJIeA ocunjpraaue lla [brHa Bp63(a

ea IIIH 10.223 no KI( rp.Kyr<.uea, o6rn.Kyr,:naR. Iltuta'ra Bp63Ka 3ac{ra rul 10.3 88-

co6crseHoct sa O6urrua Kyx,reu.
fl'roqa Ha npoeffiHpal{ara narna Bp:ffiKa e 115 rs.Nt"

Crrnacuo th. 59 (l) or 3yT 3a elleMellrllre Ea TexIu,secKara

nrit[pacrpyrrypa e li:pa6oreu trapqe:rapen nnari a lvl i:1000, Ilapuenapullflr IrrIaH

e xrpa6ores qpe3 catldecTJlBaue na KK na rp.KyruieH H flpoema 3a rttTua Bp'b3Ka'

KoopAlrriattrre Ha nolpod,rnre roqrul ca B l(oopAi{Har}ra c}lcre}ta EI'C 2005

B pegyrafir or ttlstpileufire leitgocrr ca nPeucrasen]l:

L Perxcrpp Ea 3acQIEarHTe Euorll.
2, Eanagcll no HTII, sBA coocTBeuocr' BE"q repE'ropll, E KarercpE

3. Koopgrtrarel{ pen crBP

4. IlapueaapeH IInaH s M 1:l-000'

r*err.'rrrrt *. rP &J5i U

,lir. Clt{i?ili..'i

2021 rog.
g(x't$:

+t{:f0ttti,ill:tttlilririll!liUt:lt?fr$liLu).rl rl

t{r1
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 402 

Взето на Редовно заседание с Протокол № 37 от 26.11.2021 г. 

             ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет, сметките за 

средства от ЕС и сметките за чужди средства към 30.09.2021 г.  

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 194/16.11.2021 год. на 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 30.09.2021 г. изпълнението на приходите по бюджета е  4 906 848 лв. В това 

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

на приходите за периода 01.01.2021-30.09.2021 г. – 5 927 945 лв. и наличност в левове в края 

на периода 2 124 858 лв. (отразени със знак (-) в отчета за касово изпълнение). 

Към 30.09.2021 г. изпълнението на държавните приходи по бюджета на Община 

Куклен e в размер на 2 920 920 лв., в т.ч. наличност от предходния период по бюджетни 

сметки в левове 520 879 лв., реално изпълнение на държавните приходи към 30.09.2021 г. в 

размер на 3 332 374 лв. и наличност в левове в края на периода в размер на 932 333 лв. 

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

Изпълнението на държавните приходи по бюджета към 30.09.2021 г. е както следва: 

Общата субсидия за държавни дейности от Централния бюджет /ЦБ/ е с 75,68%-но 

изпълнение в размер на 2 909 797 лв.. Усвоени са средства от Централния бюджет по 

парараф 31-18 в размер на 3 782 лв., които предсталяват транспортна услуга за доставка на 

хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища в размер на 3 422 лв. и 

усвоени средства за изплащане на присъдена издръжда в размер на 360 лв. Получени са 

средства по § 31*28 в размер на 53 338 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 5 900 лв., представляващ средства за компенсации по Наредба 

за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалени приходи от 

прилагането на цени на обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, 

предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на 

обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския 

транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи 

за извършване на превозите. По параграф 61*01 Община Куклен е получила средства в 

размер на 338 966 лв. разпределени по видове, както следва: 77 170 лв. трансфер от 

Министерски съвет за материално-техническа организация и възнаграждения на СИК във 

връзка с провеждане на избори за народни представители, 252 337 лв. трансфер за 

реализация на проект „Лична помощ“ от Агенцията по заетостта, 9 459 лв. трансфер от 

МОН, усвоен от СУ “Отец Паисий“. Полученият трансфер от МТСП за Програма временна 

заетост е в размер на 27 989 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; 

СУ “Отец Паисий“ – 6 551 лв. приходи от дарения. 

Изпълнението на приходите с общински характер е в размер на 1 985 928 лв., в т.ч. 

582 882 лв. наличност от предходния период, реално изпълнение на местните приходи към 

30.09.2021 г. в размер на 2 595 571 лв. и наличност в левове в края на периода в размер на 1 

192 525 лв. (отразени със знак (-) в отчета за касово изпълнение). 

Изпълнението на местните приходи по бюджета към 30.09.2021 г. е както следва: 

Имуществени данъци – изпълнение към 30.09.2021 г. – 1 025 870 лв. (90,54%).  

Неданъчни приходи - изпълнение към 30.09.2021 г. в размер на 1 284 841 лв. 

(44,64%). В това число приходи и доходи от собственост – 137 842 лв. (87,08%), приходи от 

общински такси в размер на 962 879 лв. (83,36%), глоби, санкции и наказателни лихви – 44 

307 лв. (126,59%) други неданъчни приходи, състоящи се в приходи от предадени метали на 

Алброн ООД и продажба на тръжни документи – 10 765 лв., внесени данъци на Централния 

бюджет  - (-)37 601 лв. (42,04%), постъпления от продажба на земя – 113 670 лв. (7,37%), 

приходи от концесии – 1 063 лв. и получени дарения в размер на 51 916 лв. 

Предоставени са 75 % от общата изравнителна субсидия в размер на 174 000 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. Възстановен е 

трансфер на Централния бюджет по §31-20 в размер на 631 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 

7 558 лв. от АСП, състоящ се в 3% разходи за администриране на механизма Лична помощ 

и трансфер за ДДС по проект „Реконструкцция и обзавеждане на футболно игрище на малко 

поле в двора на СУ “Отец Паисий“ в размер на 14 463 лв. Внесени са отчисления съгласно 

Наредба № 7/2013 г. в размер на 178 448 лв. По параграф 62-02 са отразени неверифицирани 

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

„Патронажна грижа“ – 560 лв., неверифицирани разходи по проект „Реконструкцция и 

обзавеждане на футболно игрище на малко поле в двора на СУ “Отец Паисий“ – 349 лв. и 

ДДС-то по проект „Реконструкцция и обзавеждане на футболно игрище на малко поле в 

двора на СУ “Отец Паисий“ в размер на 14 463 лв. с отрицателен знак. Изпълнението на 

временните безлихвени заеми към 30.09.2021 г. е с отрицателен знак в размер на 17 636 лева. 

Към 30.09.2021 г. реалното изпълнение на разходите в делегираните от държавата 

дейности по бюджета е 2 920 920 лв., което е възлиза на 61% от планираните разходи в тези 

дейности. 

В дейностите с общински характер изпълнението на разходите е в размер на 1 753 

453 лв., или 34,32% от плана.  

Разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с общински 

приходи са в размер на 232 475 лв., което се равнява на 51,95% от заложените разходи в 

плана на тези дейности. 

И на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 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. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА 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 към 30.09.2021 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 01.07.2021 г. до 30.09.2021 г. в размер на 0 лева на Кмета на 

Община Куклен – г-жа Мария Георгиева Белчева. 

 

 

 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  13 

 

Присъствували:   -  13 

 Гласували: 

“за”    -  13 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   0 

 

 

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –30.11.2021 г.; 

 

2. Интернет страницата – 30.11.2021 г.; 

 

             3. Инф. табло – община Куклен – 30.11.2021 г. 
 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 

 

 

 

https://kuklen.org/wp-content/uploads/2021/10/%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-30.09.2021.7z
https://kuklen.org/wp-content/uploads/2021/10/%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-30.09.2021.7z


OEIIIUHCKII CbBET KyKJIEH
PEruEH}IE

J\b 403

Bsero Ha PeAosHo 3aceAaHl'le c flpororol Ns 37 or 26'11'2021 r'

oTHOCHO: o.rnycxaue Ha eAHOKparHI,I napl4qHll IoMOI]IU Ha xHreJII4 or o6ulusa Kyruen

IIo HA: Te$urca PeAxe6oea flpe.uce4are-rr Ha IIK no

3ApaBeona3naue, o6pasoBaHUe, KynTypa, couI4aJIHa IIoJIHTHKa' MJIaAexTa I',I cIIopTa

Karo sse rpeABr4A r{3iroxeHHre B npeAnoxeHl4e c ex. Ns 195116.11.2021 IOA' Ha

flpeAce.qareJrfl Ha nk $arru.recKr4 ocHoBa'.,fl, a I4MeHHo: floc'onulu ca ltol6ta or xI'IreJII4 Ha

o6ulr,rHara 3a eAHoKpaTHo flapuqHo noAnoMaraHe [peABHA MarepI'IaJIHaTa I4M 3aTpyAHeHOcT l1

HeBb3MoxHocTAacuocl,IfypfTMI,IHI4MaJIHI,IycnoBHg3axI4BoT.
I,I Ha ocHosurr. ur. 21, al. I ,r.23 u at.2 or 3MCMA, ul. 5 or flpaaulul'IKa 3a ornycKaHe

Ha eAHoKparuu {nuaucoBl'I rloMoul4 Ha xLITeJIu sa o6uluua KyxleH'

oEIIIIIHCKI{ C bBET KvKJIEH

P E III II:
l.o6uprucrcr.l croer KyrleH AaBa cbHIaCI{e 3a oTnycKaHe Ha e.qHoKpaTHH IIaputIHH noMolql4',

cburacHo llpaurnuura 3a ornycKaHe Ha eAH.Kparuu SuuaucOBI4 nOMoI{I'l Ha xpIreJII'{ Ha o6uluua KyrcneH'

Ha ocHoBaHlre AoJrynocoqeHure pa3[Opea6r.r or cbuILIt KaKro cJIeABa:

1.1 P P C ot rp' KyrcneH, Yr' " " Ne - 500 ns' c'blJlacHo '{r' 5' r' 6

|.2, H P f or rp. Kyuer,, yr,. . ee }[o _ 200 rrg, csIJIacHo ul. 5, r. 1

l.3xPxorrp'Kyruel,Yi....}[o._200rrs.cbfJlacHo.UI.5,r.6
l.4PAKorrp.Kyrcneu,Yr',,"Nq-200ns'cbHlacHovl'5'r'6
1.5 A P IO or rp. KyrneH, Yr' . 'o Ne - 200 ns' cbruIacHo vl' 5' r' 6

l.6VBEorrp'Kyueu,yn'":'{'-300ns'cbrrlacHoul'5'r'l
1.7x A o orrp'Kyrclei'Yr'" "{'- -200re'cbruIacHoqn'5'r'6
1.8 B VI T ot rp. KyrneH, Yr' ,, " Ne, - - 200 rs' cbrJlacHo ul' 5' r' 1

l.g X P E or rp' Kyrne H,"Yil' u 'o Ne - 1000 JIg' cbulacHo ul' 5' r' 6

l.10MACorrp.KyrueH,YI.,,..Nq_200rrs.cbHlacHo.rI.5,r.6
1.1IP K A orrp'Kyxlen'yn'" "Ne -300ns'cbntacHoqn'5'r'6

2. Cpe4crrar u oi 
""ocl4ryprr 

or $-a2* I + 
',O6e3Iqe'renl{t 

r noMolqr no pelxeHl4e Ha O6uruncrus

c6Ber".
3.O6uryilrcrr{ cbBer Kyrnen Rb3Jrafa sa Krrlera na o6utuna Kyrnen I'I3nbJIHeHI4ero Ha pe[IeHl'Iero'

O6ur 6pofi Ea O6uuucrure clserHl'ruu: - l3

flpuct c'rnyea.nu:

lnacyna,ru:
..sa.'

"npmnn"
*gr,g,[rpxalu ce"

- 13

\2
0

I



PA3TJIACflBAHE:

1. n-x,,Mapuqa" -30.1 1.2021 r.;

Z.I4trepuer crpaHlluara - 30.11.2021 r.;

3. I,IuS. ra6ro * o6uruua KyrneH * 30.11.2021 r

TIPEACEAATEJI IIA OEIIIIHCKI4 CbBET KYKJIEH (U)

E.nesa Qruesa



OEITIUHCKIT CbBET KyKJIEH
PEIIIEHIIE

III404

Bsero Ha PeAosuo 3aceAaHHe c flporoxon }lb 37 or 26.11.2021 r

OTHOCHO: ocr,pypaBaHe CpeACrBa Ha nuqe c BJIouIeHo 3ApaBocnoBHo cbcroflHl4e'

rpaxAaHllH Ha o6uluHa KYrueu.
IIO IIpE,lInoxlEHI,IE HA: TeQrarca PeANe6osa [peAceAare,q Ha tIK no

3ApaBeona3nane, o6pa:oBaHl{e, KynTypa, coqhaJlHa noJIHTI,IKa, MJlaAexTa H cnopTa

Karo sse npeABHA H3JroxeHr4re B rpeAnoxeHl{e c ex. J\! 196116.11.2021 ro.Il' Ha

flpe.uceAareJrfl Ha flK t[arrrauecKr,r ocHoBAH1g., a HMeHHO: llocrunnno e 3a'BneHI4e c ex' Ns

Zittttjl.z)2l r. or B B II , c Koero Morrr4 Aa r,r 6tAe ornycHara eAHoKparHa

napuqHa noMou1 or o6uluucxuq 6loAxer.

@uHaHCosoTo cbcT6flHl4e Ha ceN{eficrsoro He IIO3BonflBa Aa ce nOKpLfT pa3xoA}'ITe 3a

HanpaBeHaTa I'l oflepaql'tfl .

flpes Meceq uairt 2O2l r. Becela e npeTbpflflna Onepalll4f, CneA orKpHTO CKOJIHOTI4qHO

sa6on-flsaHe sa 14 roAHmHa Bb3pacr. JlerynaHa e ABe rcAI4HI4 C $raSraorepanl',Ifl I4 rnyBaHe'

flocrenesuo ce yBenuqHJro rpt6HauuoTo I43KpI,tBrBaHe I'I OIIJIaKBaHI',Ifl ce yBenHqaBaT u ce

noqBflBar 6olru. ilpa,q"ro, I't AbJIbr Bb3craHoBI.TeJIeH fleplloA B A.MaIIIHI{ ycroBfiq' a Bepof,THo

IIIe ce HaJIOXaT I,I [OCJIeABaUII4 npo[eAypll, B TOBa r{HCnO peXa6ulUraULIOHHI'I' 3a KOI4TO CbUIO Ca

seo6xoApruu cpeAcrBa, c KoHTo JIlzlrero He pa3noJlara'

flpeAar.r.[ ropeonlrcaHoTo, npeAnaraur Ha B 11 Aa Ce oTnycHe eAHOKpaTHa

noMoUI3aIIoKpl,IBaHeHapa3xoAl4Te,BbBBpb3KacBJIouIeHoToH3ApaBocJIoBHocBcToflHHe.
14 sa ocuoBaHHe ut.2l, aJI. l, r.23 u ail' 2 oT 3arona 3a MecrHoTo caMoyIIpaBJIeHI4e I'I

MecTHaTa aAMr.rH[rcTp awfl, BbB Bpb3Ka c qJl. 5' r. 4 or flpannlHtlxa 3a OTIIycKaHe Ha eAHOKpaTHH

QuuaHcoeu rtoMolrlu Ha xHTeiII{ ua o6uusa Kymeu'
OEIIIUHCKI,I C bBET KYKJIEH

P E III [I:
L OoIIluHcKr.r cbBer Kyr,ren AaBa cbIJIacve 3a oTnycKaHe Ha eAHoKparua $nHaucoea

noMorII, 3a IIOKpnBaHe Ha pa3xoAl{Te, BbB Bpb3Ka c Bno[IeHOTO 3ApaBocJIOBHO CbcTo'HLIe Ha

B B II or rp' Kyrleu, yl' ,, -" 
Nq ' 

B pa3Mep na 5 000 re'

2. Cpe^crnaTa Aace LI3IUIarfl" o, A.iirorr l22,,O6lquucra aAMl4HHcTparlvrf"' $ 42-14

,,O6esqvre Hl.ifr v [oMoIIlu rro peuIeHI'Ie na O6utnHcKI'L cbBer"'

3. o6rq[HCKr,r cbBeT Kyrlen Bb3JIara sa Kuera sa o6ulnuara u3nbJIHeH]Ie Ha peuIeHLIeTO'

O6ur 6poft sa O6uuncxurc c'rserlruuu: - 13

flpucscrnyna,ru:
lnacynalu:
"sai'
"trpcnuB"
"me,$pNa.nu ce"

- 13

l3
0
0



PA3IJIAC.flBAHE:

1. o-x ,,Mapnqa" -30.1 1.2021 r.;

2.Hnrepner crpaHlrllara - 30.1 1,2021 r.;

3. HHQ. ra6lo - o6ttluna Kyxnen - 30.1 1.2021 r.

IIPEACEAATEJI HA OEIUI,IHCKI,I CbBET KYKJIEH (N)
E.nena @firesa



OBIIIIHCKI,I CbBET KYKJIEH
PETIIEH[IE

Ilb 405

Bgero ua Pe4oeuo 3aceAaHr4e c flporoxor Nq 37 or 26.11.2021r.

OTHOCHO: VzpazxeaHe Ha cbrnacue 3a rpoMrHa Ha xapaKrepa Ha co6c'rnesocrra Ha

crpaAa - 2MX - yr{r4nr.rqe, c nJror{ or 165 KB. M. u 3 MX, c rrJroq or 170 KB. M., nocrpoeHr.r B
yIII4 II - yqunuqe, xy. 62, no peryiraqrroHHru rrJraH Ha rp. Kyx-rreH c o6ua nnou or l4 730 xn.
M., or qacrHa o6ulnscxa co6crseHocr n ny6luuua o6uluucxa co6crseHocr.

IIO IIPEIJIOXEHIIE HA: Mapur Eerqesa - Kuer sa o6urusa Kyrren

Karo ese rpeABr,rA Lr3iroxeHr,rre B npe.qnoxeHue c sx.Ilb 1971L6.11.2021roA. Ha Knaera sa
o6uluna Kyruren $arruuecrpr ocHoBaHnfl, a vMeHno: flo cMucbJra Ha r{Jr. 3, a* I or 3flYO
o6pasonauuero e HarIHoHaJreH rrpfiopraTer, Karo rlenra Ha HarlrroHairHara o6pasonarenHa rrporpaMa

e nHTereKryaJrHo, eMoIrI4oHanHo, coquaJrro, Szsnuecxo pa3BLITI,Ie I4 [oAKperra Ha BcflKo Aere I,I Ha

Bcerr,r yqeHr,rK B cborBercrBr4e c Bb3pacrra ra norpe6uocr[Te, cuoco6uocrl,ITe I,I I,IHTepecI,ITe My.

B 3arona 3a [peAyqr4Jrr4rrlHoro r,r yq]rnr4qnoro o6pasoBaHlle e 3aJloxeHa Karo rIpI4HIIIal

aHraxr4paHocrra Ha AbpxaBara, o6uluuure v rcpI4AI,IqecKIlTe JII4IIa c Hecro[aHcKa ueJI,

pa6oro4arenlrre, poAr,rreJrr4Te 14 Apyrr4 3a[rHTepecoBaHr4 crpaHu rro BB[pocI4Te 3a pa3BIITHero ]I

yrBtpxaBaHero Ha odpasonauuero Karo HaluoHaneH rlpropl,ITer.
flo culara Ha qJr. 2 or Hape.q6a J!.lb 29 n ycrcBlaflTa il pe1a 3a 3arIVcBaHe, ornl4cBaHe v

rrpeMecrBaHe Ha Aer.Iara B [peAyqr{nurrlHa Bb3pacr n o6uruncr}I AercKI,I rpaAHHlI 14 yqllnl4lrla Ha

Tepr.rropr4.rrra sa o6uluua KyrneH ce rapaHTr4pa peaJllrcIrpaHero IIa HaIII4oHtlJInara o6pasoBareilHa

npofpaMa 14 noJrr,rTr4Ka KaTo qpe3 Te3H HOpMr.r Ce rapaHTl4pa aHraxl4paHocTTa ua o6IquHata sa

pzr3BxTr4ero ua o6pasonaHrlero n pafioHa.

Crc csoe Peruenue .l\b 35 l, rsero ua I4serHpeAHo saceAauue c flpotorol Jrlb 33116.09.2021

r. O6utuncrn cbBer Kyxnen AaBa cbrJracne 3a yBenl{qaBaHe Ha 6por Ha Mecrara B

roArorBr4TeJrHara rpyna xrrvr CY ,,Oreq flaucvriroo - Kyrnen 3a yqe6Hara202ll2022 r. sa29 teua.
flpr,rununre 3a roBa yBenr4qaBaHe na 6por AeIIa B IIoArorBI4TeJIHara rpyla e JIH[cara Ha

AOnbnHI4TeJIHI,I MeCTa KaKTO B AeTCKaTa rpaAI'IHa TaKa I'I B yqunl4[IeTo.

Crc ceoe Perueuue Il! 350, B3ero Ha I4:nrnpeAHo 3aceAauue c llpororol Jllb 33116.09.2021,

O6rqr,rncxra cbBer - Kyrlen AaBa cbrnacue .(a ce c$oprraupar rpyru r fiercra rpaAI4Ha

,,flpurreruoo - fp. Kyxneu sa yve6Hara202112022 r. crc 3aBI,IrIeH 6poft aeqa rc 29 Aeua B rpyra.
O6rqraHa Kyxnen ce HyxAae or AorrbJrHr.rrenHa crpaAa, B Korro 4a ce o6pasyBar AeIIara or

rroArorBlrreJrHr4Te rpy116. C r.BMeHeHr,re Ha 3aroHa 3a [peAyqI,uII'IIrIHoro rt yqHnI4IrIHo

o6pasoraHue, Ha 3aAbJrxHTenHo [peAfrr4nl4rqno o6pasoBaHlle noAnexar I4 AeIIara uaut;ptttuttu 4

- roAr,rrxHa Bmpacr, cql,IraHo or Haqaroro Ha yue6una2023l2A24 r.

r. ($ 16 or fI3P na 3IIYO, raro o6ulr,rHxre cb3Aasar Heo6xoAHMpIre ycJIoBI,Ifl 3a ocblllecrBflBaHero

Mv).
C ornel ua ([arruuecKara o6craHosxa v rrvilcara Ha rIoMeIqeHVfl sa o6yueuue Ha AeIIara

or [peAyrruJrr,rrrlHr4Te rpyflH, flpeAnaraMe Aa ce ilpoMeH]I xapaKnepa Ha crpa.q[ - 2MX - yql4nllllle,

, nrb,u o, 165 re. u. u 3 MX, c rrJrorq or 170 KB. M., rocrpoeHfl s Y[I4 [I - yurannrqe, xn. 62, no

peryJrar.Ir4oHHprf, nJraH Ha rp. Kyueu, c o6ula rJlotq or 14 730 Ke. M., rpeAcraBnflBalrlu qacrHa



o6ur4HcKa co6crBeHocr, Karo 6rlan o6sseHr,r sa ny6nuuHa o6quscxa co6creenocr. HauepeHl'Irra

ua o6uluuara ca La ce I,I3rorBr,r rexHr,rqecKl,t flpoeKr 3a peMoHT Ha crpaAl4Te v La ce HaMepI'l

QunancupaHe 3a H3BbprrIBaHe Ha BcprqKlr peMoHTHl.l AefiHocrl't, c Uen re Aa ce [on3Ba 3a

o6pasonaHe Ha Aeua or [peAyr{UJIHITIHIITe rpyrll4.

14 Ha ocHos ap1ue it.2l, al.l , r.8 u al.2 or 3MCMA, BbB Bpb3Ka c qrl. 6, a* 2 or 3OC, eta

BpBKa c uJt. 3, an.2,r. 3 or 3OC, etn Bpb3Ka c vl. 3, at.2, r. 11 or 3llYO, BbB Bpb3Ka c ul' 8,

an. I or 3OC,

oEIIIIIHCKI4 CbBET KvKJIEH

P E III [I:

l. O6UuscKH cbBer - KyrneH AaBa cbtracue 3a npoMf,Ha Ha xapaKrepa Ha co6crseHocrra

Ha crpaAu - 2MX - yql,UIUUe, c niloq or 165 KB. M. u 3 MX, c rnoq no or 170 KB' M', nocTpoeHl4

e ylIH II - yuunuute , rcp..62, ro perynaqr4oHHl,It rJIaH Ha rp Kyx.neu, c o6uta nJlolq l4 730 rs.

M., oT qaCTHa O6ulusCra CO6crseuOcr n ly6lnuua o6ulIEsCrca co6CrseHOCr.

2. O6rqrauc6g cbBer - KyrneH Bb3Jrara Ha KMera ua obulusara Aa u3Bbplllu ueo6xoAunaure

3aKoHoBI,I lleitwsus.

O6ur 6pofi ua O6ur'rHcrure cr,sernlruu: - 13

flpucrcraynalu:
hacynaan:
"sa"
"npcnua"
"ru.qrpxalu ce"

- 13

PA3IJIACflBAHE:

1. n-x,,Mapuua" -30.1 1.2021 r.;

2.HHrepHer crpaHl'Iuara - 30.11.2021 t';

3. I{nS. ra6lo - o6urrEHa Kyueu - 30'11'2021 r'

IIPEACEAATEJIHAOEIIIUHCK}ICbBETKyKJIEH(u)
Enena Quresa

l3
0

0



oEIrIr4HCKr4 CbBET KyKJIEH
PEIIIEH[[E

Irb 406

Bseto Ha Pe.(osHo 3aceAaHue c llpororol Ns 37 ot 26.11.2021r

OTHOCHO: flpe4ocraBrHe 3a 6esergN{esAHo yrpaBneHl,Ie Ha HeAB}IXIIMI'I I'IMorI'I -
o6uluscra co6ctneuocr, B lloil3a sa CY ,,Oreq flaucuit" - rp' Kyueu'

IIO IIPE.IIJIOIKEHIIE HA: Mapnr Berqesa - Krrre'r sa o6uluna KyrneH

Karo sge npeABrrA r43JroxeHr4re B npeAnoxeHlle c nx. J\b 198/16.11 .2021 rol,. Ha Knaera Ha

o6uluua Kyxnen i[arruuecrr4 ocHoBaHVL a vugg,uo: Hactorulara AoKJIaAHa I'IMa 3a rpeAMer

np"4gar1rrHe 3a 6arrt rarAHO ynpaBJIeHI{e B [OJI3a na CY ,,OTeI1 llAucuit" Ha H€ABu)KI'IMI'I

T4MOTH - O6quscrca co6creeHocT, Kolrro ce HaMI4par e v[I4 II - yuuru4lue, KB. 62 no

perynaqploHHl,If rJIaH Ha rp. Kyr.ueu, o61tacr fllon4ua, ogo6peH ctc 3anose4 }ll! 4411967 r'' c Anr

* o6,rlrr.xa co6crsenoCr Ns 30 or 16.08.2002 r., c nrlolu 14 730 (uerupuuagecer xI'IrIflAI4

ceAeMcToTuH r.r TplrAecer) rna4parHr4 MeTpa no rpa$r,ruHl,I AaHHI'I Or Kou6usvpa{a cxnqa J','lb

294123.07.2015 r:, rpe3aBepeHa na 16.11-2021 r'

C Peuesue fln :S f or 19.09.2021 r. o6unncKl4 cbBer - Kyrnen ptrperuu la 6tAe yBenl4r{eH

6porr Aeua B [oAroTBr,rTeJrHaTa rpyna n cY,,ore\flancui'r" - rp. KyxneH. Toea perueuNe 6e

rrpoAI4KryBaHO oT [UIKoJIKo SarrOpa: npI4eMbT B eAI4HcTBeHaTa AeTcKa rpaAI'IHa Ha TepI4TOpI4fTa

na o6uluuara e 3a[bJrHeH B MaKcr4MaJrHo Ao[ycrLIMI,Ifl no 3aKoH KarIaIII4Tsr, a 6pott Ha Aeuara,

noAJrexalql4 Ha 3aAbJIXI4TeJIHO [peAyqHnl4ulno O6paSOBaHLIe, e BI'IcoK' CIeAoeaTeIHo' Hf,Ma KaK

rpaAr4Hara Aa noeMe rroBeqe Aeua B noArorBI,rreJIHI4 rpyruI n re rpx6na la 6'slar npl4erl4 B

yrrrrutato. TOsa HaJIaIa pa3lxl4pfBaHe Ha yue6uata 6a1a C [bJIHoIIeHHo ycBOflBaHe Ha BCI'IqKI'I

pecypcu, c KoI,ITO yqflnuxlero pa3flonara'

flpo6ler"r.o-.r c Kanaqr,rrera Ha yqr,urr,ruero reflbpBa IrIe ce sa,{rr6o'{u nopaAI'I flpl{erlfle

r,r3MeHeHr,r, s 3aroHa 3a rpeAyqr4JrI,IIIlHOTO H y.II4ILIUIHOTO O6pasoBaHl4e (3IIyO) ot 2020 r'' KOI4TO

npeABr{x,(aT 3aAsnXr4TeJrHOTO npeArll4nuIqHo o6paaoBaHl4e Aa o6xsage u 4-roAunrsl4Te .[eUa, c

qen no-paHHoTO r4M npuo6ulauaHe KbM o6pa:orareJlHara cucTeMa B cTpaHaTa' crmacso $16 or

flpexo4uute I,I 3aKJIIoqI,ITeJIHu pa:nopeA6r'r ua 3anoua 3a I43MeHeHI4e I'I AonbJlHeHI4e na 3fIYO'

AbpxaBaTa npeAocTaBfl ,u o6otrrl4Te cpoK Aa BbBeAaT 3aA5JIXI4TeJIHOTO [peAyqI4nI',IUIHO

o6puro"urre sa 4-roaurrHr,rTe AO Haqaloro na yue6nam202312024 rsIluua' cneAOsareJIHO '{O

r43Tr,rqaHeTo Ha To3r4 cpoK, o6ulrasa Kyrneu tpr6na Aa e ocl4rypula ueo6xo4LIMI'ITe ycJIoBI4', 3a

npr,reM ua 4-roAnruHlrTe, a cpeA Te3I,I yCnoBI,Ifl KJIIOqoBo MfcTo 3aeMa I4MeHHO MaTepI4aJIHatao'asa'.

flpegnra4 ([aKTa, qe Ar,rpeKropT,r Ha cY ,,oreq llaucuito'- rp' KyueH pIMa uafi-nperu n

HenocpeAcTBeHI4BneqaTJIeHI4f0THocHoMaTepI4aJIHuTeHyxAI,IHayqpInI4UIeToLIoTHocHo
orrrr,rMaJrHr,r, Bapr4aHT 3a cronaHr4cBaHe Ha clpaAHI,L t[onA ra Ha ABopHoro Mscro KbM )"{unl4lrlero'

e qelecro6paero r4MeHHO AlIpeKTOpbT Aa ocblIlecTBflBa yIIpaBJIeHlIeTo Ha MarepI',IaJIHlITe aKfI4BI4

ua yue6no'ro 3aBeAeHI4e.

flo culara Ha r8JroxeHr4Te apfyMeHTr.r u Ha ocHoBaHue ut.2l, al.l, r. 8 or 3MCMA, n6n

BpBKa cwt.l1,an.l or 3aroua rab6rrlrr"crata co6crBeHocr u'tt' 12, al' 3 or Hape46ara sa

o6rrlrra*ura co6c.rneuoc! npeAJraraM Aa 6rgar npeAocraBeHrr 3a 6essrsr\'resAHo yrpaBJIeHI'Ie Ha

CY,,Oreuflaucufi'o-rp.KyKneHcneAHI4TeHeABLIXI{MI'II'IMorI4:



1. Mc6X - (DusxynrypeH canoH, 3acrpoeHa rrnou 372 (rpucta ceAeMAecer Ia 4ea) KB. M.,

c Axr sa ny6lnuua o6uruncxa co6crseHocr J\! 30 or 16.08.2002 r: ra Kon'r6uHI'IpaHa cruua Jrlb

294123.07.2015 n, rpe3aBepeHa na 16.11.2021 r.;

2. 3Mc6X - yqr4nu[IH a ctpa11a, c o6uta 3acrpoeHa rlnou I 171 (xulaila cro ceAeMAecer I'I

e,qrau) KBaAparHI4 ,.rpu, c Arr aa ny6nuuna o6uluscra co6crseHocr Ns 30 or 16'08'2002 r' u

Korvr6unupiru .*r,Iu Ne 294123.07 .2015 n, npe3aBepeHa Ha 16.11 .2021 r.;

3. flne cnoprHr4 r4rpr4rrla c o6ua rnou 1175 (xwltAa cro ceAeMAecer ra ner) KBaAparHH

MeTpa, qacT or yifn tl - yqunu*e, rce. 62 no pe.ynaquoHHl'lf rJIaH Ha rp' Kyxnen, o6lacr

flnon4r.rn, o.Uo6pen crc 3anoseA Ns 4411967 r., c Arr sa o6uuHcrca coocrseuocr Jrl! 30 or

16.0g.2002 n B nlour aor 1175 KB. M. ce BKrroqBar sorefi6orHo I4rprlqe ra 6acrcer6onHo I4rpI4uIe'

4. flpralexaqa rno111 - nIoqHI'lK rtu 3Mc6X - yr{I4nLIUIHa crpaAa (<xucaua n r'2) u rtna

Mc6X - (DusrcylrypeH caJIoH (ouucaH n r.1), Kofro rlpunexaua rnoIII e B pa3Mep Ha 2085 (Ase

xn1rflA1roceMAecer z ner) KB. M., c 4111 ga o6u{uscra co6crseHocr Ns 30 or 16'08 '2002 r'

flpe4OcranflHeTo Ha I4MoTLl 3a yIIpaBneHI4e Ha AI4peIOopa Ha yqt,tnutqeTo I[e no3BOnI'I Te3[I

I,IMorlI Aa ce l43noJr3Bar no HaqHH, rofiro cborBercrBa B MaKclIManHa creneH Ha rlorpe6Hocrure

Ha yue6Horo 3aBeAeHlIe. Ot 4pyra cTpaHa, TaKa ule o6e:ne'Iu 14 B'b3MoxHocTm 3a ocl'IrypflBaHe Ha

KOHTpon Ha MrcTo Bbpxy LIMOTIITe.

I,1 Ha ocsorurr" ut.21, a1.1, r.8 Or 3MCMA, nbn Bpb3Ka Cwt.l"z, al'l Or 3arOHa sa

o6uluncrara co6crseHocT 14 rrJr. 12, an 3 or Hapea6ara ga o6uluscna'ra co6craeuocr,

OEIIII,IHCKI4 C bBET KYKJIEII

P E III }I:

1. O6rquncKr4 cbBeT - Kyxnen AaBa cbrnacue sa fipoMflHa Ha xapaKTepa Ha co6c'rseHocTTa Ha

crpaAr,r - 2MX - yqunuqe, c rJloul or 165 KB. M. u 3 MX, c nnoq no or 170 KB' M'' rocrpoeHll B

yIII4 ll - yqr4nr4ule , x1.. 62,10 pefynaql4oHHl'Ifl IIJIaH Ha rp Kyxleu, c o6ua nnotu 14 730 KB' M'', or

qacTHa o6uuscxa co6crseHocr a uy6luuHa o6uII4HCra co6crseHocr.

2. O6unncKr.r cbBeT - Kyxnen Bs3JIala Ha KMeTa ua o6uusaTa Aa ll3l]bplxu ueo6xoAuuure

3aKoHoBI'I Yeitc.vut.

O6ru 6pofi na O6ruuucrra're c'bserHuuu: - 13

flpucrcrnyraan:
hacyna:ru:
"ga"
"npmus"
"rrt,[tpxalu ce"

PA3UIACflBAHE:

-13

13

0

0

1. n-r,,Mapuqa" -30.1 1.2021 r';

Z.lIurepler crpaHl'Ilrara - 30'1 l'2021 r';

3. LIuS. ra6lo - o6ulusa Kyrneu - 30'11'2021 r'

IIPEACEAATEJIHAOBIIIIIICKIICbBETKyKJIEH(n)
E.neHa @u.lena



oBruuHcKu cbBE KYKJEH
PEIIIEHIIE

llb 407

Bsero Ha PeAosHo 3aceAaHI,Ie c flpo'roxon J\! 3

OTHOCHO: flonpanxa Ha oqeBr4AHa SaxruuecKa rpeuKa s PeureHlae Ns 387, B3ero Ha

PeAoaHo 3aceAaHue c flporoxol Ns 36 or 29.10.2021n na O6urluHcKI4 cbBer Kyrneu.

,l or26.11.2021r

IIO IIPEIJIOXEHIIE HA: Xprac'ro EoxuHos - 3ana. Kuet ua o6ulusa KyrneH

Karo sge npeABI,IA H3JIoxeHLITe B flpeAnoxeHue c J\e 199/25.11.2021 roA. ua 3an.-
C Pemeuue Ns 387, B3ero HaKuera sa o6uluua Kyr.nen t[arcrrauecxlt ocHoBaHllr') a v

PeAosHo 3aceAaHLIe c flpotorol J\b 36 or29.10.2021 r.,ua
3axoua 3a MecrHoro caMoy[paBJIeHHe H MecrHara

sa o6uuucrca'ra co6crBeHoc! BbB Bpb3Ka c qn. 54 or
O6uptrcxa cbBer Kymen:

1. [ana cbnJlacue 3a rpoBexAaHe Ha npolleAypa

co6crserlocr Ha o6ulHna KyrneH Ha oJIeAHHT HeABHxHM

AByeraxHa MacHBHa crpaAa cbc 3acrpoeHa nnou 86 rcs'

8

Ha ocHoBaHlne qrr. 62, at 2 or AKfl, or{eBhAHI4

aAMI4HI,Icrp?tttlBllfl aKT, ce nonpaBflT or opraHa' roftro ro

o6NarsaHe.
I4 Ha ocHosaHue qJI. 2l,an.2 or 3MCMA, sts

3acrpoeHa rlnou 85 rcs. M.; eAHoeraxHa MacI4BHa clpaAa 3acrpoeHa nnoul 115 rn. u.,

BcHqKLrre rlocrpoeHlr npes 1982 r., uogpo6uo onucaHl4 c aKT rracrHa A'bpxaBHa co6crseHo c'r ]''lb

10416122.06.2021 r., HaMLIparrlH ce s YfIH XVI- reqe6Hr.Iua, KB. 36 ro
perynaquoHHtt, nJIaH Ha rp. Kyxlen, olo6peH cbc 3arloBeA 7 r. c rnou or 2600 KB.M., nPH

rpaHI,Iu[: Ha ceBepoll3ToK - rpafi ua perynaqrlr; Ha - YIII4 XIV; na rcro3anaA - YIII4

XXII-93, ylll4 XV-93; ua cenepo3araA - yrll4qa,

co6c'rseHocr Ng 77112.02.2003 r.

oflhcaH c aKT 3a qacrHa o6urPrscrca

2. \asa cbrnacl4e onI4caHI4Te s r. I or Hacrof,uroro crpaAll Aa ce I{3[oJI3Bar 3a

coIIHan HI,t LI HHTerpI4paH H COIII4an Ho-3ApaBHI',l 14 Aefisocrn.

3. YnuuoMotrlaBa Kr*lera na O6utuna KyrueH 4a rrpeA[pl,IeMe Bcllt{KI4 seo6xoAt'tl'tt't

Aeftcrsur 3a pI3nbJIHeHI4e Ha Hacrofllqoro peueHl4e'

B AoxraAsa 3arplcKa Iasx. J\b 4130/19'10 '2021 r', a

AonycHara oLIeB[IAHa $arruvecxa I.pelrlxa, Karo flnourra

3acrpoeHa ttnou or 84 xe.Na. HenpaBunHo e ]I3rlllcaHa Karo
cnyN6a ua o6ulusa KYxleu,

BuAuo or cKuua 235111.05.2021 r., I43rorBeHa or

Hor Amsa r{acrHa AbpxaBHa co6crseHoc't Np 10416122' I r., y'rmpAeH or O6racrHrq

ynpaBI4Ten ua o6racr fllos4un, nJlolrrra Ha crpaAara e 84

qn.21,a* l, t. 8 n at.2 ot
, .ur. 8, al. I u ql. 34 or 3axosa

3a AT,pxaBuara co6crBeHocr

6ereml,tegAHo rpexBbpnrHe B

qacrHa AbpxaBHa co6crseHocr:
eAHOeTaxHa MacI,IBHa crpaAa cbc

r.r B ropeonHcaHoro pelneHHe e

eAHoeraxHa MacuBHa cfpaAa cbc

KB.M.

,.M.

Sarcruuecru tpe[IKI'I, AonYcHarH B

v3LA\ H CneA I43Tl4qaHe Ha cpoKa 3a

c,aL 62 or AIIK,



1. O6uruncKl4 c6Ber Kyruen rorpaBfl AotlycHara oqe Sarrnuecra rpeulKa B

Peureulte Ne 387, B3ero Ha PeAosHo 3aceAaHue c flpororon J\b or 29.10.2021 r., Karo B

oErrllIHCKlI CbBET Kv

P E III II:

MorHBI4Te I{ B AI,IcIIo3vruBa Ha peuleHl'lero BMecro "e4HoeraxHa

nnou1 85 xs. M." cregBa Aa ce qere: "eAHoeraxHa Macl4BHa crpaAa

2. B ocranalatacv qacr petlteHllero ocraBa He[poMeHeHo

3. Btsrara Ha Krraera Ha O6rql'rHa KyrneH LI3rlbJIHeHHe Ha

O6ur 6pofi Ha O6unscrrare cbserHlaur: - l3

flpucrcrnynalu:
hacyralu:
,,sd,

"npmus"
"msatpNa:ru ce"

- 13

PA3TJIACflBAHE:

1. s-x,,Mapuqa" -30.11.2021 r.;

2.I{Htepner crpaHI'IIIara - 30.1 1.2021 r';

3. HHS. ra6no - o6uluua Kyrlen - 30'1 l'2021 t

TIPEACEAATEJI HA OEIIIUHCKII

JIEH

crpaAa cbc 3acTpoeHa

3acrpoeHa flnou 84 rce. rr,t."

peueHI,Ie.

KYKJIEH (n)
E.nena @H.ltesa

l3
0

0


