
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 460 

Взето на Извънредно заседание с Протокол № 43 от 14.04.2022 г. 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 448, взето на редовно заседание с протокол 

№ 42 от 25.03.2022 г. за одобряване на План-сметка за годишния размер на разходите за 

дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа 

и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за 

битови отпадъци за 2022 г., в частта по т. 2 и т. 3. 

 
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен  

 

Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 44/12.04.2022 год. на Кмета на 

община Куклен фактически основания, а именно:  С постъпило писмо от Областен 

управител на област Пловдив с изх. № АК-01-52#9/05.04.2022 г., се дава подробно 

разяснение на редакциите на чл. 66 и чл. 67 на ЗМДТ относно начина на определяне на план-

сметката и редът, който се прилага при определяне размера на местната ТБО. Според 

цитираните разпоредби се налага извод, че се прилага предходната редакция на чл. 66, ал. 3 

от ЗМДТ, съгласно която, когато до края на предходната година общинският съвет не е 

определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на 

база действащия размер към 31 декември на предходната година.  

 В случая с Решение № 448, взето на редовно заседание с протокол № 42 от 25.03.2022 

г. и върнато за прегласуване от областния управител на Област Пловдив с подробно описани 

мотиви за отмяна на т. 2 и т. 3 от горецитираното решение, следва да се има предвид, че 

прежде предложеното решение на ОбС не е имало за цел да определя различен размер на 

такса битови отпадъци за 2022 година. В тази връзка следва да се посочи, че волята на 

докладчика – кмета на на община Куклен и на приемащите решението – Общински съвет на 

община Куклен, е в посока, размерът на облога за ТБО за 2022 да бъде в същия размер както 

той е определен за 2021 година, поради и доколкото не е изявявано изрично намерение за 

неговата промяна преди законоустановения срок до 31.12.2021 година.  

 Ето защо, с оглед изпълнение в цялост на материалноправните норми на 

законодателството, така както областния управител на Област Пловдив ни е обърнал 

внимание, следва общински съвет Куклен да преразгледа своето Решение № 448, като 

отмени същото в частта на т. 2 и т. 3, доколкото същия не предвижда промени в размера на 

облога за такса битови отпадъци за 2022 година, различни от приетите през 2021 година. С 

така постановеното ново решение, размера на облога за ТБО ще бъде запазен в размер 

действащ към 31.12 на предходната година.   

И на основание чл. 21, ал. 2  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и на основание чл. 45, ал. 

7 и ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

 

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

 

   Р Е Ш И:   



 

1. Общински съвет Куклен отменя т. 2 и т. 3 от Решение № 448, взето на редовно 

заседание с протокол № 42 от 25.03.2022 г. за одобряване на План-сметка за годишния размер 

на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите 

отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне 

на таксата за битови отпадъци за 2022 г. 

2. Кметът на Общината да организира изпълнението на настоящото решение. 

 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  13 

 

Присъствували:   -  11 

 Гласували: 

“за”    -  11 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   0  

 

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. в-к „Марица” –15.04.2022 г.; 

 

2. Интернет страницата – 15.04.2022 г.; 

       3. Инф. табло – община Куклен – 15.04.2022 г. 

 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 461 

Взето на Извънредно заседание с Протокол № 43 от 14.04.2022 г. 

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 457, взето на Редовно заседание с Протокол 

№ 42 от 25.03.2022 г. на ОбС Куклен. 

 
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен  

 

Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 45/12.04.2022 год. на Кмета на 

община Куклен фактически основания, а именно:  С писмо с изх.№ АК-01-52 #9 от 

05.04.2022 г., наш вх.№ 85/05.04.2022 г. от Областен управител Пловдив ни е върнато за 

преразглеждане  Решение № 457, взето на Редовно заседание с Протокол № 42 от 25.03.2022 

г. на ОбС Куклен.    

           С решение № 457, Общински съвет Куклен на основание §27,ал.2, т.1 от ПЗР към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, чл.11,ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, отказва 

да се предостави имот с проектен идентификатор 21324.2.409, с проектна площ от 2 000 кв. 

м., който имот представлява част от имот с идентификатор 21324.2.86, с обща площ от 11 

028 кв. м., трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване – 

изоставена нива, м. „Семеново”, землище с. Добралък, общ. Куклен, съгласно приложена 

скица – проект № 15-160063-16.02.2021 г.,  и имот с проектен идентификатор 21324.11.992, 

с площ 1 500 кв. м., които имот представлява част от имот с идентификатор 21324.11.167, с 

площ 26 880 кв. м.,  трайно предназначение на територията-земеделска, начин на трайно 

ползване – изоставена нива, м. „Падините”, ”, землище  на с. Добралък, общ. Куклен, 

съгласно приложена скица – проект № 15-667758/21.06.2021 г., за настаняване на наследници 

на Василка Дафчева Станчева, при изпълнение на Решение № 11324/23.10.1992 г. на 

ПК ”Родопи 

        Съгласно изложените в писмото на Областния управител съображения Решението е 

незаконосъобразно тъй като, въпреки че е прието от компетентния административен орган, 

при спазване на административно производствените правила, с необходимото по закон 

мнозинство и поименно гласуване по смисъла на чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, то е прието 

при съществено нарушение на материалния закон, а именно - Правилника за 

прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, което е основание за 

незаконосъобразност по смисъла на чл.146, т. 4 от АПК. Неприемайки решението, при 

формално наличие на материалноправните предпоставки за обратното, общински съвет е 

нарушил материалния закон. Органът на местното самоуправление няма право да отказва 

възстановяване по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ с аргумента, че 

проектните имоти, които се предвижда да останат в собственост на община Куклен, остават 

без достъп, тъй като няма изрично въведено нормативно изискване, което да забранява и да 

игнорира възстановяването по реда на §27, ал.1, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ на посоченото 

от общински съвет основание. Отказът да предостави имотите за възстановяване по 



посочения по-горе ред е приет в противоречие с тази разпоредба и е опорочен по смисъла на 

чл.146, т.4 от АПК.  

И на основание чл. 45, ал. 9, във връзка с ал. 7 от ЗМСМА,   като се вземат предвид 

разпоредбите на §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
 

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

 

   Р Е Ш И:   

 

1. Общински съвет Куклен отменя Решение № 457, взето на Редовно заседание с 

Протокол № 42 от 25.03.2022 г. на ОбС Куклен. 

2. Общински съвет Куклен дава съгласие да се предостави имот с проектен 

идентификатор 21324.2.409, с проектна площ от 2 000 кв. м., който имот представлява част 

от имот с идентификатор 21324.2.86, с обща площ от 11 028 кв. м., трайно предназначение 

на територията- земеделска, начин на трайно ползване – изоставена нива, м. „Семеново”, 

землище с. Добралък, общ. Куклен, съгласно приложена скица – проект № 15-160063-

16.02.2021 г.,  и имот с проектен идентификатор 21324.11.992, с площ 1 500 кв. м., които 

имот представлява част от имот с идентификатор 21324.11.167, с площ 26 880 кв. м.,  трайно 

предназначение на територията-земеделска, начин на трайно ползване – изоставена нива, м. 

„Падините”, ”, землище  на с. Добралък, общ. Куклен, съгласно приложена скица – проект 

№ 15-667758/21.06.2021 г., за настаняване на наследници на Василка Дафчева Станчева, при 

изпълнение на Решение № 11324/23.10.1992 г. на ПК ”Родопи”.  

3. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на Кмета на общината. 

            4. На основание чл. 84 от АПК, настоящото Решение подлежи на обжалване пред 

Административен съд Пловдив, в 14-дневен срок от връчването му, чрез ОбС Куклен. 

 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  13 

 

Присъствували:   -  11 

 Гласували: 

“за”    -   9 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   2  

 

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. в-к „Марица” –15.04.2022 г.; 

 

2. Интернет страницата – 15.04.2022 г.; 

       3. Инф. табло – община Куклен – 15.04.2022 г.                             

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 462 

Взето на Извънредно заседание с Протокол № 43 от 14.04.2022 г. 

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Куклен в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

 
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов – Зам.-Кмет на община Куклен  

 

Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 46/13.04.2022 год. на Зам.-Кмета 

на община Куклен фактически основания, а именно:  На 23.03.2022 г. в Община Куклен е  

получено писмо с изх. № 25/23.03.2022 г. от Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград“, с което 

ни уведомяват, че е необходимо да бъде взето Решение от ОбС Куклен за Издаване на Запис 

на заповед от Община Куклен в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, 

обезпечаваща авансово плащане по Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „ Водено от общностите 

местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите 

местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., авансово плащане се извършва 

ежегодно в размер до 50 на сто от стойността на одобрения годишен бюджет. Бюджетът на 

Сдружението за планираните дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” за календарната 

2022 г. е в размер на 365 353,12 лв., (50 на сто от стойността на одобрения годишен бюджет 

е 182 676,56 лв. 

Съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба №1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г., сумата на авансово плащане по ал. 3 се намалява с размера 

на осигурения от МИГ финансов ресурс за управление на стратегията за ВОМР, оценен в 

процедурата по одобрение на стратегията по подмярка 19.2. При заявяване на аванс по реда 

на ал. 2, т. 2, одобрената сума се намалява с по 25 на сто от осигурения финансов ресурс за 

период от четири последователни години. Размерът на осигурения финансов ресурс на 

Сдружението е 33 000 лв. т.е. максималният размер на авансовото плащане, за който може 

да кандидатства МИГ-Куклен-Асеновград е в размер на 174 426,56 лв. 

Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград“ има намерение да кандидатства за авансово 

плащане за 2022 г. пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 

160 000 лв.  



И на основание чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), чл. 60, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 7 от Наредба 1 от 22.01.2016 

г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено 

от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 

 

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

 

   Р Е Ш И:   

 

1. Общински съвет гр. Куклен дава съгласие да бъде издадена Запис на заповед в 

полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 160 000,00 лв. (сто и 

шестдесет хиляди лева), със срок за предявяване за плащане  - до 30.06.2023 г., във 

връзка с авансово плащане по Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19  „Водено от общностите 

местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 

за което авансово плащане ще кандидатства Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград“ пред ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Общински съвет Куклен допуска предварително изпълнение на решението. 

3. Възлага на Кмета на община Куклен изпълнение на решението. 

 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  13 

 

Присъствували:   -  11 

 Гласували: 

“за”    -   8 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   3  

 

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

1. в-к „Марица” –15.04.2022 г.; 

 

2. Интернет страницата – 15.04.2022 г.; 

       3. Инф. табло – община Куклен – 15.04.2022 г. 

 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 
 


