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В Ъ В Е Д Е Н И Е 
 
     Планът за интегрирано развитие на общината (ПИРО- 2021-2027) ще бъде основен 
планов документ на община Куклен. Той ще определя комплексното социално-икономическо 
и инфраструктурно развитие и опазване на околната среда в общината за програмния период 
2021 -2027 г. По нататък в текстовете този документ ще се представя с абревиатурата – „ПИРО 
– Куклен 2021-2027“.  
    Нормативното основание за неговото изработване и за прилагането му е чл. 23, т. 1 от 
Закона за регионалното развитие (ЗРР), обнародван в ДВ бр. 21/31.03.2020 г. За изготвянето 
на ПИРО Министърът на регионалното развитие и благоустройството със своя Заповед от 
25.03.2020 г. утвърди „Методически указания за разработване и прилагане на ПИРО за 
периода 2021-2027 г.“. 
   Идеята за разработването и прилагането на ПИРО през посочения 7 годишен период е 
той да надгражда действащите в програмния период 2014-2020 г. Общински планове за 
развитие (ОПР) и Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГРВ) – 
2014 - 2020 г., както и да отчита устройствените решения, съдържащи се в Общите 
устройствени планове на общините (ОУПО).  

Изискването е ПИРО Куклен 2021 - 2027 да бъде съобразен със следните стратегически 
и планови документи:  
 Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен район 

за планиране 2021- 2027 г.;  

 Определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в 
България, в това число целите и приоритетите, съдържащи се в актуализираната 
Национална концепция за пространствено развитие 2013 - 2025 г.  

   Това цели да подчертае взаимовръзката на двата подхода „отгоре – надолу“ и „отдолу 
– нагоре“ при изработването и прилагането на стратегическите и планови документи на 
регионалното развитие и йерархичната им подчиненост. Като нов момент е заложена 
взаимовръзката с приетия ОУП на община Куклен – основен планов документ в сферата на 
устройственото планиране по Закона за устройство на територията.  

Наличието на приет Общ устройствен план на общината (ОУПО), е предпоставка за 
синхронизиране на политиките за провеждане на интегрираното стратегическо планиране на 
регионалното развитие с пространственото планиране. В съдържателно отношение няколко са 
новите моменти, които отличават ПИРО от досега действащите ОПР.  
 Един от тях е за т. нар. „демаркация“ (разграничаването) и същевременно отчитането на 

предвижданията на приетия и прилаган Общ устройствен план на общината. Целта е да 
се обосноват по-добре политиките и съдържащите се в тях мерки за използване на 
ресурсите и потенциалите на територията за устойчиво развитие на общината, с начина 
на устройство на отделните структурни части на територията. По такъв начин, приетият 
ОУП на общината като планов документ с по-дългосрочен хоризонт, ще може да се 
използва като териториална основа за прилагане на ПИРО;  



    

                        

 
 

  
7  
  

 Нов момент, който следва да бъде заложен в ПИРО – Куклен 2021 - 2027 г. е свързан с 
по-подробното анализиране на състоянието на околната среда и изискванията за залагане 
в ПИРО на политики и свързаните с тях мерки за влиянието на климатичните промени и 
опазването на околната среда;  

 Трети нов момент е в ПИРО да се обосноват и предложат зони за прилагане на 
интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди, наречени зони за 
въздействие.  

            В следващият програмен период върху комплексното развитие се очаква да се засили 
негативното влияние на климатичните фактори – глобалното затопляне, природните бедствия,. 
В ПИРО се съдържат конкретните въздействия и предлаганите мерки за минимизиране на 
щетите от неблагоприятните климатични фактори, като акцентът е поставен върху рисковите 
области в община Куклен. 
           В стратегическата част на ПИРО – Куклен 2021 - 2027 и в неговата програмна част са 
заложени мерки (програми, проекти, дейности и др.), обосновани с потенциалите на 
територията и с наличните ресурси (собствени и привлечени), които да бъдат използвани 
целево за изпълнението на обоснованите в плана цели и приоритети.  

    В програмата за реализация на ПИРО – в Индикативната таблица - е приложен 
принципа за реалистичност и възможността за по-честа актуализация на предлаганите 
програми и проекти. Този подход е с по - ясна приложимост през 2021 и евентуално през 2022 
г. във връзка с потенциалните икономически и инвестиционни затруднения, породени като 
последица от кризата с COVID-19.  

Към изготвянето и прилагането на ПИРО – Куклен 2021 - 2027, основни отговорности 
и ангажименти имат:  
 На първо място, местните власти – Общинския съвет, Кметът на общината и Общинската 

администрация. В това отношение е натрупан немалък опит – в общината вече се 
изпълнява втори поред ОПР. Положителен опит на експерти от Общинската 
администрация има и при изработването и прилагането и на други общински стратегии, 
програми и планове;  

 На второ място, ценно съдействие в етапа на изготвяне на ПИРО ще имат партньорите 
на местните власти – местният бизнес, неправителственият сектор и населението. Те ще 
осъществяват и контрол във втория етап – прилагането (реализацията) на ПИРО.  

Основните инструменти за контрол на изпълнението на ПИРО ще бъдат Годишните 
доклади за изпълнението на плана и реализацията на заложените в плана индикатори.  

Важно място в процеса на изготвяне на ПИРО – Куклен 2021 - 2027, е отделено на 
Комуникационната стратегия. Тя включва определени действия в процеса на съгласуванията 
и популяризирането на плана с партньорите. Водещи функции в подготовката и изпълнението 
на Комуникационната стратегия имат звена от Общинската администрация, които в 
сътрудничество с разработващия екип организират обществените обсъждания на ПИРО 
Куклен 2021 - 2027.  
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     ЧАСТ I. ЦЕЛЕВИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД 
 
 1.1.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПИРО КУКЛЕН 2021-2027 
 
 Предназначение на ПИРО  

            Като основен планов документ на общинско ниво за програмния период 2021 – 2027 г., 
ПИРО определя основните направления на провежданите политики на местните власти за 
комплексно, интегрирано използване на наличните ресурси и на потенциалите на територията 
на община Куклен. Те са насочени към:  
 Рационалното използване на разполагаемите териториални ресурси на общината за 

изпълнение на стратегическите приоритети и цели за развитие на общината в 
средносрочен (седем годишен) времеви хоризонт;  

 Определяне рамките на действията на институциите на местните органи на властта, 
бизнеса, неправителствения сектор и на населението, обхващащи различните видове 
дейности на територията на общината;  

 Определяне на мерките за подобряване на:  

 Условията за живот на населението (качествени бюджетни и други услуги, подобрена 
селищна среда);  

 Бизнес средата (инвестиции, заетост, доходи на населението). 

 Екологичната обстановка в контекста на климатичните промени.  
 
 Основна цел  

Основната цел на ПИРО е да се предложат насоки за синхронизиране на политиките на 
регионалното развитие и на пространственото планиране, съдържащи се в основните видове 
планове - Интегрирани планове на общините (ПИРО) и Общите им устройствени планове 
(ОУПО). От това произтича и основната цел на ПИРО – постигане на устойчиво комплексно 
развитие на общината на основата на разполагаемите ресурси и потенциала на територията.  
 
 Задачи на ПИРО – Куклен 2021 - 2027  

Задачите на ПИРО – Куклен 2021-2027 г., следва да бъдат в определено съответствие с 
нормативните изисквания за регионалното развитие и свързаните с него национални и 
регионални цели и с приоритетите за развитието в България. Териториалната основа на плана 
е общината, което изисква да се отчитат специфичните ѝ условия за развитие на социалния, 
икономическия и инфраструктурния ѝ комплекс, характера на демографското развитие и на 
селищната мрежа, екологичната ѝ характеристика и другите териториални ресурси и 
потенциали. Това определя и тематичния обхват и характера на задачите на ПИРО – Куклен 
2021 - 2027.  
 

Задачите на ПИРО могат да бъдат формулирани по следния начин:  
 Извършване на анализи и оценки на развитието на общината в програмния период 2014 - 

2020 г, като се очертаят положителните и негативните насоки в развитието и се 
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формулират проблемите, задържащи развитието ѝ. За целта се отчитат заложените 
приоритети и стратегически приоритети на действащите стратегически и планови 
документи за програмния период 2014 - 2020 г.;  

 Отчитане на новите моменти в провежданата политика за регионално развитие и връзката 
му с местното самоуправление;  

 Синхронизиране на приоритетите и стратегическите цели, заложени в документите за 
регионално развитие от по - високите йерархични нива (без да ги прилага механично), като 
се отчитат конкретните условия за развитие на община Куклен;  

 Осъществяване на приемственост в стратегическите цели и приоритети, заложени в 
действащите стратегически, планови и програмни документи (вкл. ОПР) на община 
Куклен, изпълнявани в програмния период 2014 - 2020 г.;  

 Прилагане, в дългосрочен и средносрочен времеви хоризонт, на подхода за интегриране 
на целите, приоритетите и на предприетите действия по реализацията на основните 
документи в сферата на устройственото планиране (Общ устройствен план на общината) 
и на регионалното развитие (Интегриран план за развитие на общината). Прилагането на 
интеграционния подход е с цел постигане на по - добър ефект от използване на 
териториалните ресурси и потенциали за устойчиво, комплексно социално, икономическо 
и инфраструктурно развитие и опазване на околната среда на община Куклен в 
програмния период 2021 - 2027 г.;  

 Определяне рамките на комплексното, интегрирано развитие на общината за следващия 7 
годишен период, определени с формулираните приоритети и стратегически цели на ПИРО 
– Куклен 2021 - 2027г.;  

 Конкретизиране възможностите за изпълнение на приоритетите и целите на ПИРО с 
конкретни мерки – програми и проекти, тяхното ресурсно осигуряване, сроковете за 
тяхното реализиране и ангажиментите на отговорните структури;  

 Оценка опита на органите на местно самоуправление (Общински съвет, Общинска 
администрация) и на другите партньори в реализацията на мерките (програми, проектни 
идеи и проекти, и на други местни инвестиционни инициативи), заложени в действащите 
планове и програми (основно в ОПР, общински стратегии и програми, бизнес планове на 
местния бизнес) и др.;  

 Обосновка необходимостта от зони за целенасочено въздействие, които да бъдат 
определени на комплексен и на функционален признак.  
 

1.2. МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД  
   Целият процес по изработване на Плана за интегрирано развитие протича съобразно 
възприетия от разработващия екип методически подход. Същият се изразява в прилагането на 
принципа за последователност на работата по отделните части на плана и на взаимната им 
обвързаност. Така се постига хармоничност в неговата структура и съдържание.  

Последователността на стъпките по изработването на ПИРО 2021 - 2027 следва 
определена логика, включваща няколко етапа:  
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 Етап 1. Подготвителни действия по стартиране на процеса на изработване на Плана за 
интегрирано развитие на общината;  

 Етап 2. Аналитични проучвания за състоянието на основните системи (природни 
условия, икономическа и социална характеристика, състояние на техническата 
инфраструктура, на екологичното състояние и др.), оценка на разполагаемите ресурси и 
неусвоените териториални потенциали за развитие на общината;  

 Етап 3. Изработване на стратегия на плана, включваща инструментите на 
стратегическото планиране – визия, приоритети и цели, които да бъдат постигнати в 
плановия период, чрез реализацията на определени мерки (програми, дейности, проекти 
и др.);  

 Етап 4. Програмен, включващ програмни действия по реализацията на определените 
мерки (включени в Индикативният списък с мерки и дейности на ПИРО), система от 
индикатори, чрез които се следи как се изпълняват стратегията и програмната част на 
ПИРО.  

Таблица 1: Методически подход и етапи за изработване на ПИРО

 
 
     Подготвителният етап, освен типичните действия по избор на изпълнител и оформяне 
на взаимоотношенията между разработващия екип и Общинската администрация, включва и 
една друга много важна дейност – информационното осигуряване. От наличната информация 
и коректното ѝ ползване до голяма степен се определят обективността и задълбочеността на 
аналитичните проучвания, включени в етапа „Аналитични проучвания“.  
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      Информационното осигуряване за аналитичните проучвания включва статистически 
данни и оперативна информация за състоянието на отделните функционални системи и 
дейности на територията на общината. Изискването в това отношение е информацията да има 
официален характер и да е от официални източници – НСИ, РИО, РЗИ, ОС „Земеделие и гори“, 
Общинска администрация и др. Целта е да бъдат очертани тенденции, да се формулират 
изводи и проблеми в досегашното развитие.  
 
      В процеса на работата по изработване на ПИРО – Куклен 2021 - 2027 са ползвани 
традиционни за подобен вид проучвания методи, а именно:  
 
 Описателен;  

 Статистически;  

 Аналитично - оценъчен;  

 Системен;  

 Сравнителен;.  

 Пряко наблюдение и др.  
 
         Една от важните особености на ПИРО е да се прилага метода за комплексност в 
стратегическата част на плана с цел постигане ефект на интегрираното планиране и развитие. 
Това налага да се отчита мястото на ПИРО в йерархичната система от стратегически и планови 
документи в сферата на регионалното развитие и на устройственото планиране.  
         Възприетият методически подход се изразява в прилагането на принципа за 
последователност на работата по отделните части на плана и на взаимната им обвързаност. 
Така се постига хармоничност в неговата структура и съдържание. 
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ЧАСТ II. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНА КУКЛЕН 
  

2.1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И РЕЛЕФ, ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ, ГРАНИЦИ 
      
    Община Куклен е административно-териториална единица по смисъла на  Закона за 
административно-териториалното устройство в Република България (ЗАТУРБ), част от област 
Пловдив и статистическа териториална единица от ниво LAU 2 (община) по Номенклатурата 
за статистически териториални единици (NUTS) на ЕС. Административен център на общината 
е гр. Куклен. Съгласно Закона за регионалното развитие област Пловдив, респективно община 
Куклен, се включва към Южен  Централен район.  

 
                                                Фигура 1: Общините в област Пловдив 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Община Куклен е една от новите общини на Пловдивска област. (Учредена 2001г.). 
Заема площ от 148 кв.км, с която се нарежда в групата на малките общини в областта и 
страната и заема 13-о място сред 18-те общините на областта, което съставлява 2,48% от 
територията на областта. На север-североизток общината заема част от периферията на Горно-
тракийската равнина, с надморска височина 160-180м. По-голямата част от територията и е 
разположена върху части от Централно-Родопския дял „Чернатица“ с надморска височина от 
400 – 450м. над Куклен, до 1650-1700м. на юг над летовище „Бяла Черква“. 
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    Границите ѝ са следните:  

 на запад и север – община Родопи; 
 на изток и юг – община Асеновград. 

 
 

Фигура 2: Карта на Община Куклен 

                                    
    Община Куклен  включва 6 населени места: 1 град (административен център) и 5 села.  

Административният център на общината е град Куклен, който  е разположен в полите 
на Родопите, с надморска височина 393 м.  Град Куклен е опорен център от пето ниво в 
мрежата от опорни центрове, предложена от Националната концепция за териториално 
развитие - малки градове и села, центрове с общинско значение за територията на съответните 
общини. 

Общият брой на населението е 6 869 души, от които в града Куклен са 5 891, а 
останалите 978 са разпределени в петте села на общината.   Тези 6 869 души (НСИ, 31.12.2020),   
представляват само малко над 1 % от общото население на област Пловдив (666 398 –към 
31.12. 2020 г.) – или има едно нарастване от почти 7 % за последните 9 години, като направим 
сравнение с данните от преброяването 2011 г. – 6431 жители.   

     Около 86 % от населението на общината живее на територията на град Куклен, който е 
единственият град на територията на общината. Всички села са със статут на кметски 
наместничества.  Демографската динамика на населението в областта и община Куклен 
показва, че темповете, с които се променя населението на общината малко се различават от 
общите за областта. За периода 2014-2020 г. населението на Куклен забележимо нараства, 
преодолян е отрицателният прираст на населението от предишни години и съответно се 
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увеличава относителният му дял, както спрямо населението на цялата област, така и на 
България като цяло.  

Гъстотата на населението е 46 д/кв.км, и е много под средната гъстота за област 
Пловдив (109 д/кв.км), оставайки по-ниска от тази на ЮЦР и тази за страната. Разбира се, 
причината за това е голямата планинска територия (дял Чернатица от Родопите), който е 
включен в общината.  

Селищата в общината са изграждани, като са съобразявани с  разчленения предимно 
хълмист и полупланински релеф и традиционния поминък на населението, както и с 
необходимостта от добри възможности за защита на местообитанието от природни бедствия. 
Съгласно  Наредба №14 от 01.04.2003 г. за определяне на населените места в селски и 
планински райони, издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на 
регионалното развитие и благоустройството,  община Куклен е определена като община от 
обхвата и на селските и на планинските райони в България. Ползи за развитието на община 
Куклен от позиционирането й в двете категории групи могат да се извлекат в няколко 
направления, от гледна точка на достъп до външни финансови ресурси. В този смисъл, 
принадлежността на общината в двата типа райони може да се оползотвори в експлоатацията 
на местни природни ресурси и развиването на потенциала на територията за икономическа 
диверсификация в неземеделски дейности.  
    Следващата фигура е изображение на селските общини и географското им положение, 
като градските райони са в тъмен цвят, а селските общини са в светъл.  
 

            Фигура 3: Карта на градските и селските общини на територията на Република       
България  
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    На тази карта се вижда, че голяма част от Област  Пловдив, се състои от селски общини. 
Община Куклен почти граничи на север с градската община Пловдив, а в останалите посоки с 
другата градска община - Асеновград.  Но, от друга страна, съгласно европейската методика 
за определяне на градско-селска типология, развита съвместно от ОИСР и ЕК, за определяне 
степента на урбанизация на общините и областите се използват положени върху територията 
мрежови клетки от по 1 km2, които се обединяват според гъстотата на населението в тях и 
според нея Община Куклен попада сред групата от 95 умерено урбанизирани общини.  А 
според дефиницията „Селски райони са общините, на чиято територия няма град с население 
над 30 000 души и гъстотата на населението е под 150 жители на кв.км.“, общината отново 
попада сред селските райони. 
 
        Общината има добро геостратегическо местоположение по отношение на: 

- Транспортна обвързаност с пътища от по-висок клас – общината се намира на терен, през 
който минава път ІІ-86. Общината е разположена на югоизток от път ІІ – 86 – Пловдив – 
Асеновград – Смолян – Рудозем, а чрез пътните връзки от по-нисък клас се реализира 
свръзка с прилежащите територии, към които попада изцяло и територията на община 
Куклен. След откриване на новия КПП – Рудозем (с.Чепинци), разстоянието между 
гр.Куклен и пристанището Порто Лаго на Бяло море е с над 130 км. по-късо, отколкото е 
до гр. Бургас на Черно море (пътя от българска страна е готов от 2010 г., но от гръцка до 
2013 г. все още не е завършен). 

- Принадлежност към зоната на непосредствено влияние на гр. Пловдив – тази близост е 
обективен фактор за развитие на интензивни връзки, както по линия на ежедневните 
трудови пътувания, така и по линия на културно-битовите пътувания, на засиления обмен 
на стоки и услуги. Голяма част от трудоспособното население на общината работи или 
учи в областния център, без да се налага да сменя местоживеенето си. В същото време от 
Пловдив пътуват специалисти, които са дефицитни за общината. Близостта улеснява и 
използването на всички институции в града. Благоприятни фактори за това са 
централното географско разположение и сравнително добрата инфраструктура. В 
близост е международното летище Крумово.  
Териториалната връзка на общинския център Куклен с град Пловдив се осъществява 

посредством две пътни артерии: 
-  път ІІ – 86 – Пловдив – Асеновград – Пампорово – Смолян – Рудозем – граница с Република 
Гърция – Ксанти; 
-  път ІІІ – 1127, който се явява главна пътна артерия, свързваща областния център с Лесопарк 
„Родопи”. 

 
    Автомагистрала А1 - „Тракия”, част от Европейски път Е80, Паневропейски 
транспортен коридор 4 и Паневропейски транспортен коридор 8 преминава на 5 км северно от 
града, а разстоянието по нея до София е 120 км., града има добре развита система от 
първокласни пътища и железопътна мрежа.   
     По отношение на териториални ресурси, които благоприятстват висока инвестиционна 
активност – „Промишлено-търговска зона Куклен АД“ – дружеството е създадено с цел 
администриране и управление на зоната, чрез предоставяне на всички необходими услуги на 
инвеститорите за съкращаване и преодоляване на административно-бюрократичните 
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процедури. Зоната е инициатива на "КЦМ 2000" АД, "Сиенит холдинг" АД и община  Куклен 
и е част от Икономическа зона ТРАКИЯ. 

Особено важно при оценяване на природния потенциал на община Куклен е „Лесопарк 
Родопи”, тъй като голяма част от тази лесопаркова територия с особен статут на експлоатация 
и опазване  е непосредствено обвързана с община Куклен.  
 
     Фигура 4:  Карта на Южен Централен район 

 
 
    Община Куклен попада в общините в градски агломерации. Понастоящем в България 
има 36 агломерационни ареала,като най-голям по територия е ареалът на Пловдив, включващ 
в себе си общините Пловдив, Асеновград, Куклен, Марица, Първомай, Раковски, Родопи, 
Садово и Стамболийски.  
    Основните идентифицирани реално съществуващи агломерационни ареала в България 
са София, Пловдив, Варна и Бургас. Тази оценка се базира на динамиката на населението за 
дълъг период от време, като изражение на миграцията от дадена община и на стойностите на 
обобщаващите оценки, като измерител на равнището на социално-икономическо развитие. В 
централните общини на тези ареали населението в периода 1995-2011 г. се запазва или 
нараства. Тези общини също така, се характеризират и с равнище на социално-икономическо 
развитие, което е много по-високо от средното за страната. В периферните общини на 
агломерацията, попадащи в 45 минутния изохрон, което е валидно и за община Куклен, се 
наблюдава или запазване или лек спад в броя на населението за 15 годишния период, като този 
спад обаче е доста по-нисък от средния спад на населението в страната . Обобщаващите оценки 
за социално- икономическото състояние на тези общини са по-високи от средните за страната, 
което е индикатор за икономическата стабилност на тези селища. Естествени центрове на 
растеж в рамките на агломерационните ареали са централните селища, които притежават 
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необходимия икономически, човешки, инфраструктурен, образователен и всякакъв друг 
потенциал за да могат да повлияят върху насоките и темповете на развитие на целия ареал.    
   Близостта на гр. Куклен до Областния център и сравнително ограниченият размер на 
обработваемата земя, са допринесли за създаване на благоприятни условия и предпоставки за 
развитие на малкият и среден бизнес в града. Стратегическото географско разположение на 
общината и в частност на гр. Куклен, е довело до обстоятелството редица фирми,съдебно 
регистрирани в гр. Пловдив и други населени места от областта и страната, да извършват 
своята дейност на територията на кукленското землище. 
    

     Фигура 5:  Оси на развитие в ЮЦР 

      
 

           Фигура 6: ЮЦР – регионална схема на пространствено развитие 
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          Фигура 7: Карта на Област Пловдив 
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 Релеф 

   Релефът на общината варира от равнинен в североизточната част до средно планински 
в централната и южната. Територията ѝ попада в южните предели на Горнотракийската 
низина, и крайните северни части на Западните Родопи.  
   Крайния североизточен район на общината (около 10% от територията ѝ), част от 
землището на град Куклен попада в южната част на Горнотракийската низина, като тук на 
границата с община Родопи, на разклона за с. Крумово се намира най-ниската ѝ точка – 167 m 
н.в.  

Останалите около 90% от територията на общината се заемат от крайните северни 
разклонения на Западните Родопи, като в нейните предели попадат източните, 
североизточните и централните части на Белочерковския рид, който е североизточно 
разклонение на мощния рид Чернатица. Най-високата му точка на територията на общината е 
връх Бяла черква 1646,2 m, разположен южно от летовището Бяла черква. Селищата са 
разположени на твърде различна надморска височина с разлика почти 1000 метра – Добралък 
е най-високото (1300 м. надморска), Руен най-ниското – 450 м., Яврово е около 1000 м, а 
Гълъбово и Цар Калоян – 700 - 750 м.   
    В община Куклен обработваемата земя е силно ограничена, липсват значими реки, 
които да могат да се ползват за напояване, или за изграждане на тях на енергийни мощности. 

Води 

През средата на Белочерковския рид, от запад на изток, в много дълбока и непроходима 
долина протича река Луковица (23 km, ляв приток на Чепеларска река) с цялото си горно и 
част от средното си течение. По северните и североизточни склонове на рида в дълбоки долини 
и дерета протичат къси и непостоянни реки и потоци, водите на които достигайки периферията 
на Горнотракийската низина се включват в множество напоителни канали. 
                       Фигура 8: Физико-географска карта на община Куклен 
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Географските особености на общината предполагат анализът на състоянието да бъде 

извършен чрез прилагане и на т.нар. „Концепция за устойчиво социално - икономическо и 
екологично развитие на териториите“. 

Известно е, че терминът „устойчиво развитие на териториите (регионите)“ се използва 
за описване на социално-икономическото развитие на извънградските области, които се 
намират в неизгодно от гледна точка на конкурентоспособност положение по отношение на 
територия, услуги, знания и възможности. В селските райони, една дейност – земеделската  -  
е била сред основните фактори за развитие, а някъде и почти единствена. Но в съвременната 
икономика навсякъде неземеделските елементи постепенно придобиват все по-голямо 
значение. За да се осигури устойчиво развитие, чрез конкретни оперативни програми се 
осъществява структурна интервенция в подкрепа на земеделския бизнес, социалните 
общности и опазването на околната природна среда.  

Може да се говори за три вида „капитал“ в контекста на устойчивото развитие на 
селските райони, а именно :  

(1) природен капитал - Природният капитал включва природните ресурси (земя, вода, 
въздух, подземни богатства и др.). Изискването за устойчивост на този вид капитал означава 
да се опазват екосистемите, така че жизнената среда на идните поколения да не се влошава. 

(2) материален капитал - Материалният капитал включва материално - техническата и 
информационна база на икономиката като: инфраструктура; машини, съоръжения и сгради; 
форми на интелектуална собственост в бизнеса и др. 

(3) социален капитал - Социалният капитал се състои от човешкия капитал (хората с 
техните знания, умения и потребности), от формите на обединяване на общностите със 
социалните ценности и институции, от културните и морални ценности на хората. 

Умелото съчетаване предимствата на всеки вид капитал и неутрализиране на слабостите 
на географското разположение са в основата на добрия анализ и план. 
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Поземлени ресурси: 
Нека видим най - напред как се разполагат една към друга, в какво съотношение са 

основните видове територии в границите на общината. Една сравнителна таблица / Таблица 
1/  ще ни даде добра представа за това: 
 
Таблица 2: Териториална структура на община Куклен 

Видове 
териториални 

структури 

Земеделски 
земи 

Горски 
площи 

Населени 
места и 

урбанизирани 

Водни 
площи 

Други (вкл. 
полезни 

изкопаеми, 
сметища) 

Транспорт и 
инфраструктура 

Дял в % 29,4% 64,2% 3% 0,1 2,3% 1% 
               Източник: https://kuklen.org/wp-content/uploads/2017/11/programa-za-OPOS-1-55.pdfНСИ 
   

Виждаме, че по-голямата част от територията на общината е заета от гори (над 64%), 
което очевидно е резултат от планинския характер на по-голямата част от общинската 
територия. Земеделските земи заемат общо под 30% от общата площ. Структурата на 
земеделските площи се доминира от обработваемата земя  – 60 %,  а трайните насаждения са 
6% от общата площ на земеделските територии.  

Планинският характер на релефа на основната част на общината е причината по-
голямата част от площта й да е заета от горски територии – 64 %. На второ място по размер са 
земеделските земи. Обективната основа за развитието на аграрния сектор е размерът на 
обработваемите земи, с които разполага общината. Начина на използване на този поземлен 
ресурс дава отражение на мястото и ролята на селскостопанското производство. Важна 
характеристика за използваемостта на обработваемите земи има и тяхната структура 
включваща: ниви – 25 939 дка , трайни насаждения – 13 310 дка , земи по параграф 4 от ЗСПЗЗ 
– 974 дка и други. 

 
Горски ресурси 
 

От територията на общината  най-голям е делът на горите - 92 380 дка, което 
представлява 62.42% от целия поземлен ресурс на общината. Те заемат землищата на с.Руен, 
с.Цар Калоян, с.Добралък, с. Гълъбово и с.Яврово, като в землищата на същите села, с 
изключение на това на с.Руен се включва и лесопарк “Родопи” с 23 000 дка. 
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Климат 

Съгласно климатичното райониране на България територията на Община Куклен 
попада в Севернородопския нископланински климатичен район от Преходноконтиненталната 
и планинска климатични области на България.  

Планинският климатичен район обхваща различни части с надморска височина над 
1000 m. Средната януарска температура там е около 2 – 3 ºС под нулата, като в най – високите 
части тя спада до 6 – 7 ºС под нулата. Отрицателните температури и повишеното количество 
зимни валежи обуславят устойчива снежна покривка, която се задържа 80 – 100 дни в по – 
ниските части на района и 200 – 250 дни във високите части. Средната височина на снежната 
покривка достига 150 – 160 cm. Количеството на зимните валежи е от 150 до 280 mm. Пролетта 
в планинския район се отличава с голяма облачност и мъгли и в сравнение с низините настъпва 
с голямо закъснение. Количеството на пролетните валежи е от 120 до 300 mm. Лятото е късо 
и хладно. Средната юлска температура не надминава 13 – 14 ºС на височина над 1500 m.  

Сумата на месечните валежи варира между 190 – 320 mm. В сравнение с пролетта 
есента е по – топла, по – суха и по – слънчева. Валежите през есента са от 180 до 250 mm. 

Зимата в Горнотракийската низина е сравнително мека. Средната януарска температура 
е около 0 ºС. Тук се наблюдават по – чести затопляния под влиянието на средиземноморските 
циклони. Снежната покривка се задържа средно 30 дни за годината, а по по – високите места 
(300 – 1000 m) – от 40 до 70 дни в годината. Минималните температури достигат до - 14 ºС ÷ - 
150 С. Зимата се характеризира с по – чести и обилни валежи от останалите сезони. Пролетта 
започва рано и се характеризира с бързо покачване на температурите. Средната денонощна 
температура надминава 5 ºС още в началото на месец март, а в началото на април тя е 10 ºС. 
На височина 600 – 700 m пролетта е сравнително хладна. Средната температура за месец април 



    

                        

 
 

  
23  
  

е 8 – 9 ºС. Средната температура на най – топлия летен месец варира от 17,5 ºС за местата 
около 1000 м.н.в. и около 22,5 ºС за местата около 300 м.н.в. Есента в Горнотракийската низина 
е сравнително по – топла от пролетта. Средната температура през октомври е от 2 до 2,5 ºС по 
– висока, отколкото през април. Едва към края на октомври средната температура спада под 
10 ºС. 

Годишната сума на валежите е около 624 mm, като по сезони се разпределя така: зима 
– 135 mm; пролет – 163 mm; лято – 191 mm; есен – 135 mm. 

Движението на въздуха определя до голяма степен разнасянето на „влиянието” на 
отпадъците – леки фракции, прах, неприятни миризми и т.н. Схемата на атмосферния пренос 
в този случай определя както направлението на емисиите, така и условията за седиментация 
на замърсителите. Розите на вятъра показват, че: 

 в низината почти през цялата година доминиращ е вятърът от запад и северозапад. 

 с най – ниска честота са северната и южната компонента.  

 през пролетта доминиращи са ветровете от изток и югоизток. 

Височините на терена се изменят от 200 до 1500 м.н.в. На територията на Община 
Куклен във връзка с различните климатични райони се проявява вертикален градиент на 
всички климатични елементи. В следващата таблица е показан температурният градиент по 
месеци. 
   
  Таблица 3: Вертикален температурен градиент (в оС на 100 m) (по Ст. Велев, 1990 г.) 

Район 
 

І ІV VІІ Х Годишно 

Западни Родопи 0.31 0.57 0.76 0.58 0.55 

0.39 0.66 0.71 0.54 0.57 

 

Слънчево греене 

Радиационните потоци от слънцето към земната повърхност обезпечават енергийно 
атмосферните процеси, а оттам и климатогенеза в определен район. 

Наблюдения върху продължителността на слънчевото греене в близост до изследваната 
територия са извършвани в Пловдив (ст. 1), в Садово (ст. 2) и в станция Козарско (ст. 3) 
 
Таблица 4: Продължителност на слънчевото греене (в часове)по месеци 
Ст.№ 
 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год. 

Ст. 1 83 110 150 192 232 262 321 299 261 178 98 78 2264 

Ст. 2 74 98 130 192 226 258 318 308 231 160 94 70 2159 

Ст. 3 84 109 140 187 215 255 318 307 241 165 99 79 2199 
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Извод: Относителната продължителност на слънчевото греене при тези три станции е 
между 49 % и 51 % годишно. 

Температура на атмосферния въздух 

Годишният ход на температурата на въздуха се илюстрира най – добре от средните 
месечни стойности представени в следващата таблица. 
 
Таблица 5: Средна месечна температура на въздуха (0 С) 
Ст.№ 
 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год. 

Ст. 1 0.8 3 6.3 12.5 17.3 21.2 23.5 23.7 19.5 13.5 8.4 3.2 12.7 

Ст. 2 -1.6 -0.5 1.2 7.2 12.1 15.5 17.9 18 14.3 9.4 5.5 1.2 8.4 

Ст. 3 -2.1 -0.9 1.2 6.5 10.8 14.5 15.5 16.6 13.2 10 4.1 -0.4 7.4 

Забележка: ст. 1: Асеновград – 232 м.н.в.; ст. 2: Бойково – 1106 м.н.в.; ст. 3: х. “Здравец” – 1175 м.н.в. 

Извод: Движението на температурата на въздуха по месеци се очертава като плавна 
крива с минимални стойности през януари и максимални през август. В Пловдивското поле 
максималните стойности настъпват по правило през юли.  

Абсолютните екстремуми в ниската зона са от порядъка на +41.5 ºС (Садово),  
+40.9 ºС (Асеновград), но във високия пояс са едва +34.4 ºС (Бойково), т.е. нормално намаляват 
във височина. При абсолютните минимуми рекордьор е отново ниската зона: - 30.7 ºС 
(Садово), - 23.7 ºС (Асеновград), - 24.3 ºС (Бойково). 

Температурни инверсии 

Максимумът на температурните инверсии в Пловдивското поле настъпва през периода 
VІІ –Х, а минимума през ІІ – ХІІ. Средногодишно броят на дните с инверсия е 81 % от общия 
брой. Всички месеци имат от 20 до 25 дни с инверсия. 

Важна характеристика на инверсиите е тяхната мощност. По принцип, през зимните 
месеци се формират най – мощните инверсии – 400 до 500 m. През ноември средната мощност 
е 720 m като в отделни случаи е установена 1600 m. При тези условия са обхващани огромни 
площи от Средногорието до билните части на Западните Родопи – включително цялата 
територия на Община Куклен. 

През летните месеци инверсиите са с незначителна мощност 150 – 170 m. През 
преходните сезони (пролет, есен) мощността е средно 300 m. 

Плитките летни и ранноесенни инверсии много бързо се разрушават – веднага след 
първите слънчеви лъчи. Мощните зимни инверсии са устойчиви и могат да се задържат с дни, 
дори седмица. Тези периоди са свързани с мъгли, с бързо нарастване на концентрациите на 
замърсителите във въздуха и увеличаване на заболяванията на горните дихателни пътища сред 
населението. 

Съществен параметър на инверсиите е разликата между температурите на въздуха на 
долна и горна граница на инверсията. Ако тези изменения се проследят през определени 
интервали (50, 100 m) се получава представа за т.нар. вертикален температурен градиент. Тази 
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величина предоставя най – точна информация за условията на проява на термодинамичните 
процеси в атмосферата. 

В Пловдивското поле градиентите от 0.0 до –1.5ºС са около 70% от случаите. Не са 
малко дните с градиенти от порядъка на –5 до –6 ºС. Установявани са градиенти до – 10ºС в 
първите 100 m над земята. Колкото по – голяма е стойността на температурния градиент, 
толкова по – затруднена е местната, вътрешномасова конвекция, т.е. толкова по – тежки са 
условията за естествена вентилация на въздушния басейн над определена територия. 

Високата зона на проучваната територия през по – голямата част от годината остава над 
плитките приземни инверсии, но неминуемо попада в обхвата на мощните зимни инверсии. 

Валежи и снежна покривка 
 
Таблица 6: Средна многогодишна сума от валежите по месеци и годишно (mm) 
Ст.№ 
 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год. 

Ст. 1 42 35 38 45 61 68 48 31 36 43 52 52 551 

Ст. 2 45 35 43 50 67 70 53 34 37 47 53 58 593 
Ст. 3 50 39 50 64 103 86 68 53 50 55 55 52 726 

Ст. 4 61 42 55 70 109 102 71 45 59 56 61 57 790 

Забележка: ст. 1 – Садово; ст.2 – Асеновград; ст. 3 – Бойково; ст.4 - х. “Здравец”. 

  В най – общ план, количеството на валежите и тяхното разпределение във времето и 
пространството зависят от характера на атмосферната циркулация и от морфометричните 
показатели на релефа. 

Извод: Както при месечните, така и при годишните суми на валежите отчетливо се 
вижда нарастването им във височина. Във вътрешно годишния ход на валежите се открояват 
две климатични влияния (континентално и средиземноморско). Те са по – отчетливи в ниския 
хипсометричен пояс (Садово и Асеновград) и са по – неясни във високия пояс (Бойково и х. 
“Здравец”). Тук главният минимум се изтегля през февруари, което е израз на засилено 
континентално влияние. Всъщност, това е характерно за планинския климат на Северния 
Родопски склон.  

Общоизвестен е пречистващият ефект на валежите. От тази гледна точка е важна 
статистиката за броя на дните с проява на валежи. Абсорбирането на химическите аерозоли от 
водните капки или от снежните кристали има и негативна страна. По този път се формират 
т.нар. киселинни валежи. 
 
Таблица 7: Средномесечен и годишен брой на дни с валеж над 0.1 mm 
Ст.№ 
 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год. 

Ст. 1 9.1 7.3 7.8 8.9 11.2 9.9 7.1 5.2 4.9 7.5 8.9 9.2 97 

Ст. 2 7.6 6.4 6.8 7.5 10 8.3 6 4.3 4.3 6.3 7.3 7.9 82.7 

Ст. 3 7.8 7.4 9.6 10.3 13.9 10.5 8.7 4.7 5.3 6.8 8.8 7 100.8 
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Забележка: ст. 1 – Садово; ст.2 – Асеновград; ст.3 - х. “Здравец”. 

 

Води и хидрографска мрежа 

Община Куклен не е богата на повърхностни водни ресурси. През нейна територия 
протича река Луковица, която се влива преди Асеновград в река Чепеларска. Десен приток на 
р. Луковица е Добралъшко дере преминаващо през с.Добралък. Леви нейни притоци са:  
р. Копривска и дере североизточно от ядро Б. Черква. Река Луковица е определена  като тип 
планинска река.  

На територията на община Куклен са идентифицирани два типа води категория „реки”: 
 
Таблица 8: Категория реки в община Куклен 

№ 
 

Тип Водосбор 

1 R3 Планински тип реки р. Луковица 
2 R5 Полупланински тип реки р.Чепеларска 

Източник: „Басейнова дирекция”- гр. Пловдив 

 

  На територията на община Куклен  попадат 4 водни тела от категория „река”: 

 BG3MA500R103 „Река Чепеларска от гр.Асеновград до устие  и Крумовски колектор”* 

 BG3MA500R104 „Река Чепеларска от река Юговска до гр.Асеновград и р.Луковица”* 

 BG3MA500R126 „Река Първенецка от вливане на река Пепелаша до устие”* 

 BG3MA500R217„Река Марица от р.Въча до р.Чепеларска, ГК-2, 4, 5 и 6 и Марковки 
колектор* 

Забележка: * На територията на общината  попада  малка част от водното тяло. 

В землището на община Куклен има 2 изкуствени водоема и 1 микроязовир, които са с 
площи по – малки от 50 ha и не се охарактеризират като самостоятелно водно тяло.  
 

Полезни изкопаеми и хидротермални находища 

В района на общината няма разработвани полезни изкопаеми (отдавна е затворена 
уранова мина в землището на Добралък).   

Извор на минерална вода има в село Гълъбово. 

Общ извод: 
           Като се имат предвид показаните по-горе хидроклиматични и почвени  характеристики 
за селскостопанското производство, на територията има добри условия за развитие на 
лозарството, овощарство, зеленчукопроизводство, маслено-етеричните и технически култури, 
както и оптимални условия за отглеждането на други селскостопански култури. Особено 
важно място заема отглеждането на череши, вишни и малини, десертни и винени лозя. 
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Горските масиви дават условия и за дърводобив. Оптималните климатични условия и 
разнообразният релеф предопределят разнообразието на растителни и животински видове на 
територията, а оттам създават благоприятни условия иза развитие на отдих и туризъм. .Почти 
цялата територия се характеризира с високи показатели на екологична чистота. Планинските 
части от територията на общината включват предпочитани за отдих зони в пловдивска област:   
х."Здравец" - 1250 м; местността "Копривките" с 1350 м;  "Студенец" - 1450 м; "Бяла Черква" 
- с 1700 м., х.Руен и др. 

Наследство - биологично разнообразие, защитени територии и културно-исторически 
дадености 

     Общината притежава значително културно – историческо и най-вече природно 
богатство, което е предпоставка за устойчиво развитие на множество дейности в сферата на 
туризма и спорта. Потенциалът за развитие на тези сектори е огромен и при целенасочени 
мерки и политика биха се превърнали в едни от основните източници на доходи на 
населението и общините.  

Не е известно точно времето, когато е възникнало селището на мястото на днешния 
Куклен. Има отделни археолоически находки (керамика, останкиотстени идр.), които 
подсказват, че районъте заселен преди хилядолетия. Известно е, че до началото на 20-ти век 
тук живеят много гърци и иимето на селището е било Куклена (на гръцки: Κούκλενα). В турски 
тимарски регистър за Пловдивско от 1488 г., селото е отбелязано под името Кюклине. В 
джелепкешанския регистър от 1576 г. се споменава като Село Куклена с махала Банище. 

Основен ресурс за развитие на туризма е  Лесопарк "Родопи", който е разпрострян на 
площ от 23 000 дка. Той попада в землищата на съставните села Гълъбово, Цар Калоян, 
Добралък и Яврово (с надморска височина от 700 м до 1700м.). В него са формирани 4 
курортно-туристически ядра - "Здравец" - с 1250 м; "Копривките" с 1350 м; "Студенец" - 1450 
м и "Бяла Черква" - с 1700 м.   на територията има пещери, вековни дървета и Защитени 
местности по Натура 2000, като „Умалето”, „Вигла”, „Барата,  „Долия”,” Св. Иван”, „Св. 
Георги”,  „Св. Димитър”, Кушла, Сухия язовир, Св. Илия, Св. Атанас, Мандрата, Рунтавото, 
Тепето, Сухата чешма, Палехор, Чакълето, Колибата, Ветряк, Делница, Горачево, Захъра, 
Самарлакова, Гюлът.   

 

Биоразнообразие и защитени територии 

Мрежата „Натура 2000” е най-амбициозната инициатива, която някога е предприемана 
за опазване на богатото природно наследство на Европа. Екомрежата беше създадена през 1992 
г. чрез приемането на Директивата за местообитанията, която заедно с Директивата за птиците 
представлява крайъгълният камък на политиката за опазване на природата в Европа. 
Принципът за управление на екомрежата е, че човек и природа работят най-добре в 
партньорство помежду си. Този принцип има много предимства както за опазване на 
природата, така и за хората, които живеят и работят в селски райони.  
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Към настоящият момент по Закона за защитените територии, в землищата на с. 
Добралък и Яврово, община Куклен, попадат част от следните защитени зони с обща 
площ от 8891 dka. 

 
Защитена зона „Добростан” с код BG0002073 
Защитена зона „Добростан” с код BG0002073 е обявена със Заповед №РД-

528/26.05.2010 година на МОСВ (ДВ бр. 47/2010 г.). Включена в списъка на защитените зони 
за опазване на птиците. Защитената зона трябва да осигури: 

 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; видове птици от Закона за биологичното разнообразие. (Като 
Черен щъркел /Ciconia nigra/, Бял щъркел /Ciconia ciconia/, Осояд /Pernis apivorus/, 
Египетски лешояд /Neophron percnopterus/, Белоглав лешояд /Gyps fulvus/, Орел змияр 
Късопръст ястреб /Accipiter brevipes/, Белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, Малък 
креслив орел /Aquila pomarina/, Царски орел /Aquila heliaca/, Скален орел /Aquila 
Пернатонога кукумявка /Aegolius funereus/, Козодой /Caprimulgus europaeus/ и др. ) 

 
Масивът Добростан – Преспа, част от който се намира на територията на селата Яврово 

и Добралък (орнитологично важно място) предлага подходящи условия за гнездене и 
изхранване на редица редки и защитени видове птици като: обикновена ветрушка, малък орел 
(рядък вид), скален орел – рядък, кръстат орел – застрашен (SPEC 1 – видове със световно 
природозащитно значение), белоопашат мишелов – застрашен , осояд - застрашен, лещарка 
(застрашен вид), пъстър скален дрозд – намаляващ вид и много други. 
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Включена е в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна . 

Защитени дървета 
На територията на Община Куклен има едно защитено вековно дърво – бук в землището 

на с. Добралък, местността “Каркъма”. 

На територията на Община Куклен няма резервати, защитени местности и природни 
забележителности. 

Гори 

Община Куклен има възстановени 22 503.364 дка гори разпределени по населени места 
както следва: 

гр.Куклен – 96. 986 дка; с.Яврово – 15 852. 896 дка;  с.Руен – 13. 840 дка; 

с.Гълъбово – 5 846. 339 дка; с.Цар Калоян – 693. 303 дка 

Общината е известна с манастира „Св. св. Козма и Дамян“, наричан още „Св. Врач“ 
(„Св. Врачове“). Към манастира има малка църква, за която се счита, че е една от най-старите 
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християнски църкви в България. Манастирът е една от емблематичните културни 
забележителности в района. Манастирът е строен през 14 век, предполага се от същите 
майстори-братя Вакуриани, строители на изключителния Бачковски манастир. В църквата към 
него има запазени много ценни стенописи и икони, отразяващи различните епохи, през които 
манастирът е успял да оцелее през няколко вековната си история. С привлечени средства от 
програма САПАРД, през 2008 г., общината изгради  асфалтов път до манастира, което прави 
достъпа лесен и приятен. Намиращият се в близост до него целебен извор и двата празника на 
манастира - първи юли и първи ноември, привличат множество туристи и вярващи. Заедно с 
намиращите се още 4-5 манастира в съседните общини  - Бачковски,  "Св.Кирик", "Араповски, 
"Мулдавски" и Белочерковският "Св. Св. Петър и Павел", също на територията на община 
Куклен, биха могли да бъдат една прекрасна дестинация за религиозен туризъм.  В Яврово има 
запазени къщи от 19-ти век, като много от къщите са  обявени за паметници на  културата  
(Ципоркова къща).  В Яврово, Руен и др. има останкиот древни светилища, оброчища, римски 
мост, църкви, параклиси и други.  

      В летовище "Бяла Черква" функционират няколко ски писти, като на една от тях , която 
е с надморска височина на старта-1650 м, дължина на пистата 1100м, разлика в надморската 
височина-180 м., подходяща за състезания от регионален мащаб. Същата е съоръжена със ски 
влек, с дължина 960 м.и има 32 теглича с котви за двама скиори.  Проектните проучвания 
показват, че тук могат да се направят още 6 писти, или общо 7, с обща дължина около 10-12 
км., с възможности по тях да се пързалят едновременно 2500 скиори.  

 

2.2. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА  

Обща характеристика  

Община Куклен  е една от малките български общини и като такава е силно зависима 
от социално-икономическата среда, която се формира и от съседните общини, най-вече от 
центъра на агломерацията град Пловдив. Община Куклен е в група, чието равнище на 
социално - икономическо развитие е близо до средното за страната, без да попада сред 
общините в критично състояние. Нейната икономиката не функционира в затворена 
системата, а като част от общата икономика на областта и дори на страната. Регионалните 
икономически показалите оказват влияние върху тези на местно ниво. Ето защо един анализ 
може да открои особеното, местното, което се отличава от регионалното. Но също и обратно, 
да се установи, че определени характеристики на общинската икономика са отражение на 
националните и областни. И за да се откроят тези зависимости и връзки,  по - надолу са 
изследвани няколко ключови макроикономически показателя и на регионално и национално 
ниво, като: Брутен вътрешен продукт (БВП) – индикаторът за всички произведени стоки и 
услуги, Средна работна заплата, Ниво на безработица, Преки чуждестранни инвестиции 
(ПЧИ) и др. 

Общото макроикономическо развитие на България в последните 10 години беше 
белязано от световната икономическа и финансова криза и възстановяване от нея, а кризата, 
причинена от COVID-19 в 2020-2021 г., ще доведе до последствия в икономиката минимум в 
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близките две години. Проследявайки динамиката на БВП по текущи цени, през годините се 
отчита непрекъснат растеж (с изключение на 2013 г.) в абсолютни стойности. Така след период 
на дефлация (която често е свързана със забавянето на икономиката), последните години 
имаме увеличаващо се средногодишно ниво на инфлация.  

Последиците от изминалата криза могат да се проследят и през нивото на безработица 
в страната, което последните години устойчиво намалява и през 2019 г. достига до ниските 
нива от 4,2%. Тези фактори се отразяват и на местните икономики и население, чиито доходи 
се увеличават, но в същото време покупателната им способност расте по-бавно. Много ниските 
нива на безработица от своя страна пък оказват пряко влияние върху възможността за 
привличане на нови инвестиции и големи работодатели в повечетое общини, защото трудно 
ще намират кадри за обезпечаване на трудовия процес. 

Тези тенденции определят и възможностите за развитие пред община Куклен.  

 
Нека най-напред видим за сравнение основните показатели на националната 

икономика. 

 

Таблица 9:  Основни макроикономически показатели на националната икономика за 
периода 2010-2019 г.  

Основни 
макроикономически  
показатели - реален  

сектор  

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

 
БВП в млн. лв.  74 407  80 682 82 209 81 919 83 857 89 333 95 092 102 308 109 695 118 669 

Реален ръст на БВП 
на годишна база - %  

-1  -2  0  0  -2  -4  -4  -4  -3  -3  

Средногодишна 
инфлация - %  

3,0  3,4  2,4  0,4  -1,6  -1,1  -1,3  1,2  2,6  2,5  

Коефициент на 
безработица (15 + 
години) - %  

10,3  11,3  12,3  12,9  11,4  9,1  7,6  6,2  5,2  4,2  

Чуждестранни преки 
инвестиции в 
страната - млн. евро  

22 114  21 645 21 951 23 340 21 582 23 163  23 509 24 475  24 920  -  

Източник: Национален статистически институт, 2020 г. www.nsi.bg 

     Нека видим и тенденциите на регионално ниво (за община Куклен са близки до 
средните за областта),  какво е икономическото развитие на област Пловдив като цяло: 

 Фигура 9: Брутна добавена стойност на човек от населението по области през 2018 г. 
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      Област Пловдив заема 7-мо място сред регионите на страната по нивона брутна 
добавена стойност на човек – 11 395 лв. Един добър резултат, ала все пак малко по-нисък от 
средната стойност за страната, която е 13 540 лв – висока стойност, която се дължи на 
изключително високата добавена стойност, която дава икономиката на София – 29 000 лева !  
      Още по-добри са данните за областта по отношение образователната структура на 
работната сила – тук областта е на 5-то място с 26% дял на хората с висше образование сред 
работещите. 
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Фигура 10 :  Образователна структура на работната сила по области през 2019 г.

 
 

     Нека видим как се движат през годините основните икономически показатели: 

      Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Пловдив продължава да 
нараства с темп, подобен на средния за страната. През 2018г. той достига 13,1хил.лв. и е седмият 
най-висок в страната при 15,6хил.лв. средно за България. Брутните заплати в областта също 
нарастват стабилно до 11,8 хил.лв. годишно при 13,8 хил.лв. в страната. По-бърз растеж се 
наблюдава при доходите на дома-кинствата и през 2019г. те стават по-високи от средните – 
6163лв./лице от домакинството на година при 6013лв. в страната. Нивото на бедност в областта 
се повишава и през 2019г. е по-високо от средното за страната. Делът на населението, живеещо 
с материални лишения, е 24,9% (при 19,9% в страната), а на населението, живеещо под 
националната линия на бедност – 22,7% (при 22,6% в страната). 

 

Таблица 10 : Ключови  икономически показатели за областта 
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   Все пак областта, въпреки доброто развитие, все още изостава от столицата: 

 

 

Фигура 11: Сравнение на Област Пловдив със София (столица) по основни показатели 



    

                        

 
 

  
34  
  

 

 

Фигура 12: БВП и БВП на човек от население за област Пловдив за периода 2014-2018 

 
       Виждаме, че за пет години БВП на човек от население за областта са се увеличили с 
близо 40 % - един много добър резултат, малко по - висок от съответния показател за повечето 
български общини. А за целия период от началото на столетието увеличението е над 400 %. 
      Ето и данните за фактическата средна работна заплата през годините: 
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  Фигура 13: – Ръст на средната годишна заплата през годините 

 
   Съответно очаквано са подобрени и резултатите по отношение на най-слабите 
материално лица и домакинства- от 2013 до 2020 година технят дял е спаднал от 45% на 25%. 
 
 

  Фигура 14:   Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) 

 
    Последните години изключително нисък е и делът на регистрираните безработни – 
спрямо 2013 –та, например, той е спаднал над 5 пъти – от 13% на едва 2,5 %!  
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Фигура 15:  Средногодишен коефициент на безработица през годините 

      
 

Учудващо, сравнително слаби са резултатите по отношение на привлечените 
чуждестранни инвестиции.  Разбира се, има забележим ръст през последните 5-6 години, но на 
фона на така популяризираните успехи на Икономическа зона ТРАКИЯ, като най-успешната в 
страната, все още чуждестранните инвестиции тук са по-малки дори от средните за страната - 
3560 евро/човек,  да не говорим за сравнение с водещи региони, като столицата. 
 

 Фигура 16 :  Преки чуждестранни инвестиции на човек 

 
    Изследователи (от Института за пазарна икономика и други) свързват икономическата 
активност в района с успешното развитие на Икономически център Пловдив, (към който е 
„залепена“ община Куклен) и Икономическа зона Тракия, но и с отчитания през последните 
години положителен механичен прираст.  През 2018 г. например превишението на заселилите 
се в спрямо напусналите областта надхвърля отчетеното в столицата.  
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    Достъпът на домакинствата до интернет се повишава и отново е доста над средните за 
страната стойности – 80,7% при 75,1% в страната. 
  

 Фигура 17:  Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет 

 
      
Фигура 18 :  Средна месечна работна заплата по области

 
    Показатели, като образователно равнище на населението, здравеопазване, сигурност и 
др. ще бъдат разгледани по-надолу в съответните раздели.  
    Като цяло, икономическото развитие се оценява от националните експерти като 
„добро“, доходите и условията на живот като „добри“, инфраструктурата като „много добра“, 
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инвестициите като „добри“, само състоянието на данъци, такси и админстративно обслужване 
като незадоволителни.  

        
 
 
    Фигура 19:  Ръст на безработицата през 2020 г. по области 

 
 

 Структура и динамика на общинската икономика.  

Подходът, използван за тази част от анализа, включва проследяване на динамиката на 
ключови икономически показатели и сравняването им с областта и България. Това дава 
възможност да се проследи развитието на икономиката на община Куклен  в периода 2014-
2019 година. На следващо място се анализира тази динамика по отношение на основните 
сектори – аграрен (селско и горско стопанство), индустриален и този на услугите. 
Проследяването на всеки от секторите на местната икономика позволява да се открои кой от 
тях оказва най-силно влияние върху нея и се очаква да продължи да го прави или има 
потенциал да бъде „двигател“ за растеж. Състоянието на секторите е проследено чрез броя на 
предприятията в тях, заетите лица, обема на произведената продукция и генерираните 
приходи.   

Голяма част от показаните дотук тенденции за цялата област се отнасят и до община 
Куклен, като една донякъде типична за региона структура. Но, разбира се, общината има и 
свои особености.  

По-важните фактори, които отнасяме към икономическата среда и които трябва 
постоянно да се диагностицират и оценяват са:  

 структуроопределящи отрасли на икономиката в общината;  

 темпове на инфлация;  

 равнище на заетост;  

 доходи;  
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 състояние на инфраструктурата - пътна мрежа, комуникации, ВиК и електропреносна 

мрежа;  

 заетост, безработица и структура на безработицата. 

 средна работна заплата на жителите в общината;   

 

Най - напред трябва да се посочи, че община Куклен отдавна не е типичната селска 
община със силни традиции в земеделието. Тя е една от най-малките български общини, която 
разви сериозно индустрията през последното десетилетие и днес индустрията – „Вторият 
сектор“, по редица определения – изпреварва много селското стопанство, както като общ 
принос в икономиката на общината, така и като заетост на работната сила.  (В индустрията са 
заети над 56% от работещите). Отрасловата характеристика на икономиката на община Куклен 
се доминира от дейностите, свързани с преработващата промишленост, търговията и 
транспорта. Селското стопанство е с по-малко значение. Основният икономически потенциал 
е съсредоточен в гр. Куклен. Това определя и концентрирането на по-голяма част от трудовия 
ресурс в града. Тук работят редица добре развити и разнообразни компании, които имат 
успешни партньорства с международни фирми за инвестиции, производство и продажби. 
Докато т.нар. „Първичен сектор“ (Селско стопанство) имa третостепенни функции. 
Третичният сектор  - „Услуги“   е съвкупността от отрасли и дейности с голямо местно и 
социално значение. Отраслите от третичния сектор създават голям брой работни места и този 
сектор е втори по значимост за общинската икономика. 

      Това намира отражение и в един нов феномен – появата на предприятия, които не са 
„микро“ или „малки“ – по статистическото определение за това – а средни, при типичните за 
селските общини микро-предприятия. И тук, на територията на общината се намират 
предимно микро предприятия с до 9 заети лица – но пък средните предприятия – около 5% от 
общия брой – са ангажирали над 70 % от работещите и произвеждат повече продукция, 
отколкото всички други малки и микро предприятия, взети заедно. 

       
      Таблица 11:   Относителен дял на наетите в индустрията в общия брой наети лица – в % 

Година 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Куклен -
Дял в %: 

44,9 43,1 44,9 44,8 48,5 48,2 50,3 54,7 56,5 

България 
средно – 
дял в % 

33.4  32.8  32.3  31.9  32.2  32.5  32.0  32.0  31.9  

           
  Както виждаме, този последен показател не търпи особено драматични промени, но 
плавният му ръст – от 44 на 56%, т.е. относително повишение с една четвърт – отразява някои 
съществени тенденции в икономиката на общината. Той е бил и си остава с най-високи 
стойности в сравнение с почти всички други „селски“ общини от област Пловдив. Това е един 
от показателите за все по-голямото индустриализиране и успешното модернизиране на 
общината последните години. 
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              Този показател измерва в проценти дела на наетите в индустрията лица в общия брой 
наети лица, като показателя включва като „индустрия“ следното:  
 Добивна промишленост; 
 Преработваща промишленост; 
 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни 
горива; 
 Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване; 
 Строителство.  

          По дефиниция за наети се смятат лицата, които са в трудово правоотношение с 
работодател, съгласно Кодекса на труда и в служебно правоотношение, съгласно Закона за 
държавния служител, по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари 
или натура под формата на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа. 
Тази информация се събира от отдел „Статистика на пазара на труда“ към НСИ.  

        За целите на анализа, като и с цел онагледяване на резултатите, е извършено изчисление 
на средните стойности за всички общини от територията на Област Пловдив.  

                Ето и сравнението по този показател с другите общини от областта: 
 

Таблица 12 :  Сравнение между общини от Пловдивска област по относителен дял на 
наетите в индустрията в общия брой наети лица 
ОБЩИНА  Дял наети в индустрията – в %: 

 
Стамболийски 48,6 
Куклен 56,5 
Кричим 52,8 
Хисаря 18,3 
Родопи 31,3 
Садово 53,5 
Първомай 46,0 
Перущица 56,9 

 
      Виждаме, че с изключение на община Перущица (една изключително градска община, 
без нито едно село в нея), община Куклен има по-висок дял на наетите в индустрията от почти 
всички сравними общини от региона.  

Ако разгледаме разпределението по „разходи за възнаграждения“ (по-важен показател 
за нивото, от общо произведената продукция) ще видим следните съотношения: 
 
Таблица 13: Дялове на разходи за възнаграждения по отрасли – в  % 
Отрасли 
 

Дял в проценти 

Преработваща промишленост 
 

76 

Строителство 7 
Търговия, ремонти 9 
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Транспорт 3 
Хотелиерство/ Ресторантьорство 3 
Здравеопазване/ 1 
Други 1 

 
   Което  безспорно показва силният ръст и доминация на индустрията в стопанството на 
общината. 
     Основен показател в икономиката е реализираните приходи от продажби на 
предприятията от общината – както общо, така и на един жител. Ето данните на НСИ: 
 
Таблица 14: Приходи на предприятията от община Куклен по години 
Година 
 

2010 2011 2013 2015 2017 2019 

Общо – хил. лв. 53 717 - 89 320 - - 151 800 

На един жител 
в хил. лв 

8,3 11,3 11,7 14 18 22,2 

 
     За десет години приходите от продажби на предприятията в общината са нараснали 
почти 3 пъти  (по-точно – 2,68 пъти или 168 %  ). Това е един много добър резултат, дори на 
фона на общо доброто развитие на цялата национална икономика – в национален мащаб 
средното нарастване е от 25 х.лв. на 42 х.лв – т.е. по-малко от двойно. Но все още постигнатият 
резултат в абсолютно изражение е далеч от постигнатото от водещите общини у нас в 
икономическо отношение.  
      Това намира естествено отражение и в средната работна заплата на заетите жители на 
общината. 
 
Таблица 15:   Средна брутна заплата – сравнение на общини от региона по години 

ОБЩИНА: СРЕДНА БРУТНА 
ЗАПЛАТА – 2019 г. 

СРЕДНА БРУТНА 
ЗАПЛАТА – 2015 г. 

Стамболийски 10610 8 223 
Куклен 11 032 8 758 

Кричим 9 606 7 460 

Хисаря 10 380 7 570 

Родопи 9 471 7 271 
Садово 10 698 6 986 
Първомай 9 505 7 180 

Перущица 9 622 6 589 

Съединение 11 338 9 055 
 
    Таблицата ни показва, че по един от най-важните показатели – ниво и ръст н работната 
заплата – община Куклен също е сред първите в региона. Единствено Съединение леко 
изпреварва Куклен от сравнимите общини (не сравняваме по този показател общината с 
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общини със съвършено други характеристики, като Пловдив, Марица, „миньорската“ Лъки и 
др.) 
  А  ето и динамиката на този показател – брутна средна годишна заплата – през 
последното десетилетие. 
 
 
 
Таблица 16 : Динамика на средната годишна заплата през годините - община Куклен 
Година 
 

2010 2011 2013 2015 2017 2019 

Заплата в лв. 5 390 5 910 7468 8 758 9 408 11 032 
 
     За 9 години имаме ръст на средната годишна заплата – съгласно данните на Н С И – 
повече от двойно или над 108% .   За сравнение – при община Родопи за същия период ръстът 
е от 80%, също толкова е и при община Стамболийски.  
         Общината, обаче, изостава в използване на европейските фондове от повечето общини в 
областта. Значително по-напред са както малки общини, като Кричим (3377 лв. на човек или 
4 пъти повече), така и някои големи, като Асеновград (2686 лв./човек). Макар прекаленото 
центриране върху развитие чрез европроекти също да не е препоръително, това си остава 
недостатъчно използвана перспективна възможност за ускорено развитие в почти всички 
области. 
 
 Таблица 17:  Използване на средства по европейските фондове 2020 г. 

ОБЩИНА 
 

Изплатени средства от ЕФ на човек – лв. 

Асеновград 2686 

Куклен 852 
Родопи 577 

Марица 1309 

Чепеларе 408 
Садово 634 

Кричим 3377 
 
      Куклен е привлякъл 852 лв на човек по европейски програми – малко повече от някои 
съседи, като община Родопи или Садово, но далеч по-малко от Асеновград (2686) или Кричим 
(3377 лв – или 4 пъти повече).  Макар това ниво да е близко до средното да повечето общини, 
очевидно е, че има терен за по-интензивно привличане на средства по проекти. 
 
Таблица 18 : Динамика на коефициента на безработица през годините - община Куклен 
Година 
 

2010 2012 2013 2015 2017 2019 

Дял на безработните – в % 6,2 10,2 9,4 9,4 5,2   5,4 
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        Виждаме, че след един пик на безработицата през 2011-2015 г, съответстващ на 
националния надминаващ 10%, днес коефициентът на безработица вече е паднал до 
приемливите 5%. 
    Не е чудно, че анкетираните в подготвителната фаза на проекта кукленци също 
оценяват като цяло стопанската конюнктура в общината като добра. 75 % я намират за „добра“ 
или задоволителна, срещу едва 25%, за които тя е или „лоша“ или „незадоволителна“. 
        „Как определяте икономическото състояние на Община Куклен?“  
          В тези отговори преобладават категорично положителните (включително и оценка 
„задоволително“) оценки – над 75 % общо, при само 16% оценки „лошо“ и 9% 
незадоволителни.  
 
Таблица 19 : Оценка на икономическото състояние на общината 
Отговори 
 

Дял в %: 

Положително 30 

Задоволително 45 
Незадоволително  9 

Лошо 16 

Изключително лошо  0 
(Заб. Данните са закрълени до цяло число.) 

 
Фигура 20 : Оценка на икономическото състояние на общината 

 
      Нещо повече,  сред анкетираните представители на малкия бизнес намерение да 
разширят дейността си имат цели 45% от анкетираните, тези които нямат намерение да 
разширяват дейността си, са само 11, а 44% са тези, които не могат да преценят.  (Интересно, 
че някои дори биха опитали да разширят бизнес дейността си в чужбина.)  
 
Фигура 21:  Намерения за разширяване на бизнеса сред анкетираните предприемачи от 
община Куклен 

30

45

9

16

ОЦЕНКА ЗА ИКОНОМИКАТА - ДЯЛ В %:

Положително Задоволително Незадоволително Лошо
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. 
Подобно е и усещането и преценката за цялостното добро състояние на общината – ето 

отговорите от проучването: 
 
Таблица 20: Какво показва вашето лично усещане за общината спрямо останалите в 
страната?  
Отговори  
 

      Дял в %: 

Общината е по добра от повечето общини в страната 26 

Общината е като повечето общини в страната 56 

Общината е по - зле от повечето общини в страната 18 
 

Горните данни показват също, че не само обективните цифри, но и субективното 
усещане у кукленци е за прогрес и възможности за развитие – както на място, така и навън. 

Изводи от  основните показатели и тенденции 

       Икономиката на Куклен последните 10 години се  развива възходящо. Преработващата 
промишленост е водещ структуроопределящ сектор в местната икономика, което определя 
стопанският профил на общината като индустриално аграрен с преобладаващо водещо 
място на промишлеността.  Промяната в стойността на произведената продукция, респ. 
нетните приходи от продажби, закономерно следват колебанията в световните и национални 
финансово-икономически процеси.  
         Успехът на Тракия Икономическа зона е ясно видим - Общините около Пловдив 
постигат едни от най-добрите резултати в страната, като през 2017 г. ръстът на броя на наетите 
е 48% в община Родопи в сравнение с 2011 г., 39% в община Съединение, 28% в община 
Раковски, 23% в община Куклен, 15% в община Марица. Във всяка една от тези общини, с 
изключение на Куклен, нивото на заплащане се увеличава по-бързо от средното за страната,  
Промишлено-търговска зона Куклен: 

Проектът “Промишлено-търговска зона Куклен“ е резултат от инициативата на частни 
предприемачи и се ползва с подкрепата на община Куклен.  

Първият инвеститор в дружеството е Сиенит холдинг АД – Пловдив. Дружеството е 
специализирано в изграждането на промишлени и обществени сгради, в производството на 

44,44%

11,11%

44,44%

Имате ли намерения  да разширите дейността си 
през следващите 7 години?

ДА НЕ Не мога да преценя
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бетонови и стоманобетонови изделия и в търговията със строителни материали. Дейността на 
фирмите от групата на “Сиенит холдинг“ АД обхваща цялостния процес на строителството – 
през всички фази на проектирането до завършване на обектите и реализацията им на 
строителния пазар, чрез собствено финансиране или чужди инвестиции. Холдингът е 
инициатор и основен реализатор на проект “Индустриална зона Раковски”, който вече работи 
и се развива в община Раковски. 

Вторият инвеститор в ПТЗ Куклен е КЦМ 2000 АД – Пловдив. Чрез главната си 
индустриална единица – Комбинатът за цветни метали, дружеството заема лидерски позиции 
на Балканите в производството на цветни метали и сплави. Дружеството притежава 
значителен опит в изграждането, управлението и развитието на индустриалната зона, в която 
развиват дейността си основна част от фирмите на групата. 

Целта на ПТЗ Куклен е да създава възможности и условия за инвеститорите, така че да 
ги подпомага в дейностите по производство, складиране и търговски дейности, всичко в едно 
добре организирано целево място, по най-добрия и бърз начин. Дружеството е създадено с цел 
администриране и управление на зоната, чрез предоставяне на всички необходими услуги на 
инвеститорите за съкращаване и преодоляване на административно- бюрократичните 
процедури. 

Чрез концентрацията на дейности на едно място зоната предоставя възможности за 
намаляване на себестойността на продуктите, както и дава възможност за разширяване и 
увеличаване на цялостната ефективност на функциониращите в нея субекти. 

Зоната стимулира инвеститорите, като им предоставя възможност да работят при най-
благоприятни материални, административни и инфраструктурни условия. Притежава терен, 
разположен на 10 км югоизточно от гр.Пловдив, на път II-86 - Пловдив-Асеновград-Смолян-
Рудозем. Според административното разделение на Р България, промишлената зона попада в 
обхвата на Тракийско Странджанската природо-географска област, Горнотракийска 
подобласт, Пловдивски район, в центъра на Южен централен район.  

Близостта на зоната до гр.Пловдив и осигурява бърз и лесен достъп до стратегически 
за страната промишлен, търговски, научен, културен и комуникационен център. 

Функционирането на 6 висши учебни заведения, 8 професионални гимназии и 6 
специализирани училища, наред с редица научни звена и училища от системата на БАН и 
МОН, в непосредствена близост  е солидна предпоставка за наличието на широк спектър от 
високо квалифицирани кадри за нуждите на потенциални инвеститори в разположението на 
ПТЗ. 
Други големи предприятия на територията на община Куклен 

Заводът за производство на препарати за растителна защита  “Агрия”  АД. Агрия АД е 
създадена през 1932 г., за да задоволи пазара на препарати за растителна защита в България. 
След преобразуването в акционерно дружество през 1998 година, постепенно се превръща в 
една от водещите компании в сферата, която произвежда, внася и търгува с хербициди, 
фунгициди, инсектициди, биостимулатори, растежни стимулатори и микроелементи. 

Заводът за горещо поцинковане, собственост на „Юпитер Холдинг“ АД, е разположен 
на терен с обща площ от 25 200 кв.м., а застроената производствена площ е 6200 кв.м. В завода 
е разположена най-голямата вана за горещо поцинковане в България – дължина 13 м, 



    

                        

 
 

  
46  
  

широчина 1.6 м, и дълбочина 3.2 м, а годишният капацитет на производството е около 50 000 
тона. 

Друг голям холдинг, който работи в община Куклен, е Акташ Холдинг. Той открива 
през 2008 година своя производствена база тук, като така разгръща производството си на 
пневморесьори и хидроизолационни мембрани. Завършеният комплекс включва 
производствени цехове, складови халета, административна и сервизна част по съвременни 
стандарти.  

В общината се развива и предприятието Мекалит България, дъщерно дружество на 
немската група Мекалит. Мекалит е пазарен лидер в разработването и производството на 
ултразвуково заварени плотове и компоненти от пластмаси за домакински електроуреди. Сред 
клиентите на компанията са фирмите "БошСименс Хаусгерете групе", "Либхер", "Миле", 
"Гагенау", "Неф" и др. Предприятието включва производствено-складов корпус и 
административна сграда със застроена площ 5768 кв.м. 
 
Туризъм 

Един от главните приоритети на бъдещото развитие на общината е туризмът. Основен 
ресурс за развитие на на туризма е  Лесопарк "Родопи“. В съответствие със задълженията на 
общината, произтичащи от Закона за туризма, са издадени удостоверения за категоризация 
/категорийна символика/ на следните обекти:  

- хотел "Студенец" - 26 легла 
- хотел "Родопи" - 65 легла 
- хотел "Балкан" - 30 легла 
- хотел "Копривките" - 70 легла 
- хотел "Дружба" - 71 легла 
- хотел "Яврово" - 40 легла 
- хотел "Трансинг" - 150 легла 
- хотел "Диана" - 130 легла 
- еко хотел „Здравец”- 200 легла 

 
Селско стопанство 

     В общата площ на територията на Община Куклен се включват: 

 Земеделски фонд;  горски фонд;  урбанизирани територии;  други територии. 
    Земеделският фонд включва: 

 56.26% обработваема земя и 20.34%  мери и пасища. 
 

Средните използваеми земеделски площи от едно стопанство са едва 14 дка за община 
Куклен. Средните показатели за област Пловдив са 68 дка на стопанство, а за страната 103 дка 
за едно стопанство. 92% от регистрираните земеделски стопанства на територията на Куклен 
обработват под 10 дка земя на стопанство. 

       Днес приносът на традиционният за района първичен сектор към местната икономика 
е твърде малък. Това се отнася както за произведената от него продукция, така и за заетостта, 
която ангажира. Ако не броим отглеждането на растения и животни за домашни нужди, то в 
производството за пазара са ангажирани под една десета от работната сила.  
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Горско стопанство 

Горските площи представляват сериозен ресурс за развитие на сектора, тъй като от 
територията на общината най-голям е делът на горите - 92 380 дка, което представлява 64% от 
целия поземлен ресурс на общината. Те заемат землищата на с.Руен, с.Цар Калоян, с.Добралък, 
с. Гълъбово и с.Яврово, като в землищата на същите села, с изключение на това на с.Руен се 
включва и лесопарк “Родопи” с 23 000 дка.  Горите се стопанисват от Държавен горски фонд 
и Общинския горски фонд. 

Разпространени са следните дървесни и храстови видове: 

 широколистни – бук, зимен дъб, благун, цер, червен дъб, летен дъб, габър, орех, 
бреза, явор, клен, ясен, липа, трепетлика, топола, полски бряст, върба; 

 иглолистни – бял и черен бор, смърч, бяла мура, веймутов бор,   хвойна. 

 

Услуги 

Сферата на услугите в община Куклен се развива с устойчиви темпове. Това се дължи 
на няколко отрасъла с обслужващ характер, които се развиват изключително успешно през 
последните години. Това са отраслите: „Транспорт, складиране и пощи”, „Търговия, ремонт 
на автомобили и мотоциклети” и един от определящите отрасли в сектора на услугите - 
търговията. В отрасъл „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ са съсредоточени най 
- голям относителен дял от заетите в сектора на услугите. Транспортно - географското 
положение на общината предполага устойчиво развитие на този отрасъл в близко бъдеще. 
Необходимо е активизиране усилията на общините и местната общност за подготовка на 
проекти и инициативи в сферата на търговията и туризма, който е с голям, но нереализиран 
потенциал. Община Куклен притежава необходимите природни ресурси и предпоставки за 
развитие на туризъм, културно - исторически ценности и уникалната възможност да ги 
превърнат в отправна точка за печеливш бизнес.  

Сектор услуги е най динамичният отрасъл от икономиката на общината. 
Икономическата активност е в пряка зависимост с относителните показатели за заетост и 
безработица на територията на Община Куклен. Също така, всяка промяна в демографският 
фактор неминуемо се отразява на икономическият и бизнес климат на местно ниво.   

 
 
 

               

      Но едно допълнително важно обстоятелство, което следва също да се отбележи по 
отношение на настоящия икономически анализ, са икономическите и социални 
последици върху местната, националната и световната икономика в следствие на 
пандемията от корона вирус (COVID -19). Прогнозите са за нова икономическа криза, 
която се очаква да бъде по-тежка от тази през 2008-2009-та г. Това ще доведе до силни 
затруднения на ниво отделна фирма и дори на домакинство и ще засили икономическото 
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неравенство на микро и на макро ниво. Това следва да се вземе предвид при определяне на 
мерките и индикаторите за оценка в плановият период на ПИРО Куклен. 

 

2.3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

Демографска криза, работни места, развитие – това са основни поблеми в цялата страна, 
които засягат в определена степен и община Куклен, разбира се. Преди да представим и 
анализираме наличните статистически данни за развитието на социалната сфера, 
демографското състояние, заетостта и др., нека представим виждането на различните групи от 
населението на общината по тези проблеми, така, както то е отразено в социологическото 
проучване, извършено преди изработването на този проект. Ето отговорите на въпроса за 
основните проблеми, които преди всичко трябва да разреши Община Куклен.    

Таблица 21: Основни проблеми, които Община Куклен трябва приоритетно да реши - 
Корелация със социалните групи : 
Проблеми/ Соц. група Предприемач Работник Безработен Пенсионер 

Демографска криза 59 43 35 42 

Икономическо развитие 67 37 26 49 

Работни места 45 52 33 55 
 
       Виждаме, че за безработните, например, приоритет имат не тези проблеми, които са от 
първостепенна важност за другите групи: 
Фигура 22 :  Проблемите в корелация със социалните групи 

 
 

Започваме с една обобщаваща таблица за общоприетите индикатори на социалното 
развитие за областта, които ще бъдат разгледани по-подробно един по един нататък в текста.  
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ИНФРАСТРУКТУРА ОБЕЗЛЮДЯВАНЕ ЕКОЛОГИЯ

КОРЕЛАЦИИ "ПРОБЛЕМ - СОЦ. ГРУПА"

ПРЕДПРИЕМАЧ РАБОТНИК БЕЗРАБОТЕН ПЕНСИОНЕР



    

                        

 
 

  
49  
  

Таблица 22: Ключови индикатори за социалното развитие – областно ниво

 
Нека разгледаме отделните теми в последователност. Традиционно е разглеждането на 

социалните характеристики да започне с преглед на демографското състояние. 

Демографска характеристика на населението  

Националните и общо европейски тенденции за намаляване и застаряване на 
населението в национален мащаб засягат и община Куклен. Демографската ситуация в 
общината е отражение на социално-икономически и културно-исторически фактори. 
Съществена роля за демографския анализ играят раждаемостта и смъртността, миграцията, 
браковете и разводите, етническа, религиозна, полово – възрастова и образователната 
структура на населението в общината. 

    Има значителна динамика на населението през годините: 

Таблица 23:  Население по години – община Куклен 
Година 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Жители: 6 418 6 395 6 344 6 337 6 380 6 327 6 259 6 428 6 399 
6869 
 

 
       Виждаме, че за разлика от повечето общини на страната, в Куклен за последните 10 
години населението се е увеличило с над 450 човека или с 7%.  Нека сравним това с данните за 
другите (съпоставими по основни показатели) общини на региона: 
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Таблица 24: Ръст /спад на населението на общини от региона през годините 
ОБЩИНА 
 

НАСЕЛЕНИЕ 2011 НАСЕЛЕНИЕ 2020       РЪСТ в % 

Куклен 6418 6869 7% 
Перущица 5029 4783 - 3% 

Родопи 32363 32 481           -0 
Садови 15564 14481 - 6,6% 

Брезово 7203 6444 - 10% 

Кричим 8370 7752 - 7% 

 

    Статистиката показва,  че единствено в община Куклен имаме увеличение, и то 
значително, на населението през последните 10 години – 7%. Докато при всички останали 
сравнявани общини от региона имаме СПАД на населението – с от 3 до 10 %.  (Единственото 
изключение е община Родопи, чието население е останало без промяна нито нагоре, нито 
надолу.)   Нека видим сега дали този ръст е дължи на естествения прираст на населението, или 
на механичния такъв или пък и на двата. 

  Таблица 25:  Естествен и механичен прираст на населението на община Куклен 

Година 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Естествен 
прираст: 

-25 -26 -57 -27 -38 -61 -40 -25 -33 11 

Механичен 
прираст : 

0 3 6 20 81 8 -28 194 4 96 

 

 

      Очевиден е изводът, че естественият прираст, макар и близък до нулата, е отрицателен 
и се компенсира изцяло от механичният прираст – заселването на нови жители в общината, 
особено, както показва таблицата, от 2014-та година насам. 

    Нека сравним половия състав на населението нв Куклен, а така също съотношението 
между жители на градовете и селата, с общонационалните данни и с данните за Пловдивска 
област. 

Таблица 26:  Население на България, Пловдив област и община Куклен 
  (брой) 

  2020 

  Общо В градовете В селата 

  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 
Общо за 
страната 6916548 3349715 3566833 5043186 2416899 2626287 1873362 932816 940546 

Пловдив 666398 319851 346547 498739 237108 261631 167659 82743 84916 
Куклен 6869 3367 3502 5891 2885 3006 978 482 496 
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   В процентно отношение виждаме, че селското население в община Куклен е под 14%,  
за цялата Пловдивска област то е 25%, а за страната е 26,8%. 

    В Куклен живее едва 1 % - една стотна – от населението на Пловдивска област. 
(Съгласно данните на ГРАО, обаче, в общината към 15.06.2021 г. по постоянен адрес са 
регистрирани 7662 човека, а по настоящ адрес 7161. Едва преброяването през септември ще 
даде точните моментни данни за числеността и структурата на населението. )   
     Фигура 23: Население по години – община Куклен 

    
 

Община Куклен бе през годините една от най-малките по население общини в 
Пловдивска област, но от 1-2 години, поради цитираното по-горе нарастване на населението с 
7%, вече изпревари и община Брезово по брой на населението. Както отбелязахме още в 
началния коментар, общината (а и цялата област) отбелязват ръст на населението, в контраст 
с националните тенденции към бързо намаляване. 

С една дума, ако почти в цялата страна имаме отрицателен прираст, то – благодарение 
на механичния прираст само – в Куклен имаме положителен прираст на населението 

             Ето за сравнение и данните в национален мащаб: 
                  
           Фигура 24: Спад на населението в национален мащаб по години 
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     Разбира се, някои негативни тенденции, наблюдавани както в национален аспект, така 
и характерни за европейските страни по отношение на тяхното демографско, социално и 
икономическо развитие, се забелязват и в общината. Това се отнася основно до бързото 
застаряване на населението – което се дължи не толкова на увеличената продължителност на 
живот, колкото на заселилите се в община възрастни граждани от двата пола.  Това предвещава 
все по - трудно заместване на излизащите в пенсия хора от работоспособната възраст от 
малобройните по-млади поколения. 

Макар демографската тенденция последните години да е положителна, в проведеното 
проучване жителите на общината поставят ОБЕЗЛЮДЯВАНЕТО на първо място (с 51% 
посочили това)  сред проблемите на общността.  А на въпроса „Кои са основните демографски 
и социални проблеми на община Куклен?“ – отговорът „Миграция на млади и образовани 
хора“ посочват цели 89 % ! 
      Дават ли основание официалните демографски прогнози за такова безпокойство ? 
      Нека погледнем преди това демографските прогнози за страната и региона (които, 
обаче, трябва да бъдат леко коригирани към по-оптимистични, с оглед данните от последните 
2 години):   
 

Фигура 25: Демографска прогноза за населението на 5 - те области от ЮЦР     

 
 
      По показателя средна продължителност на живота имаме добри показатели - община 
Куклен е малко над средната продължителност на живота в България. Това се дължи навярно 
на преобладаващия планински релеф, наличието на по-чист въздух, продукти и природа като 
цяло. Средната продължителност на живот на населението за 2012–2018 г. е средно 75 г. 
(НСИ). 

Позитивни тенденции: 

Потенциал: През последното десетилетие се очертава положителна тенденция към 
подобряване на образователната структура на населението в Куклен. Затова допринася 
функционирането на филиали на Пловдивския Университет и на Висшето училище по 
агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) в областния център Пловдив. Статистическата 
картина на образователната структура на населението поставя гр. Куклен  в по - благоприятна 
позиция спрямо селата, но в по-неблагоприятна, по отношение на средното за страната.  
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Потенциал: Отбелязва се растяща мотивация сред младите за повишаване на 
квалификацията им и образователното им ниво. Причина е осъзнаването на предимствата на 
по-високата образователна степен при влизането в пазара на труда и по-големи възможности 
за работа. Очаква се бързо догонване на националните показатели, но условие за това е 
завръщането на образованите млади хора обратно в общините. През последните години се 
декларират 100% посещаемост на всички деца в училище, т.е. на практика няма необхванато 
дете от системата на образованието. 

Въпреки пречупената тенденция за обезлюдяване, кукленци се безпокоят за бъдещето 
на младите хора – и не само младите – които биха напуснали общината или вече живеят и 
работят другаде. Затова интересен е отговорът на въпроса „Ако имате роднини/приятели в 
чужбина, при какви условия смятате, че биха се върнали в община Куклен?“, зададен при 
анкетирането на местните жители в рамките на предварителното проучване.  Въпросът е 
отворен и на анкетираните е дадена възможност да отговарят в свободен текст, като 
резултатите са следните: 

- Достатъчно работни места и високи доходи 78.33%;                                              
- Подобрено качество на живот и висок жизнен стандарт, подобрена среда на живот и 

др. 

        Ако разглеждаме данните за цялата област ще забележим сериозни различия по отделни 
райони.  За съжаление, тенденцията за застаряване е постоянна и вероятно ще продължи, но с 
по - малки темпове и през следващите години, освен ако не се предприемат мерки на 
национално ниво за задържане на хората в България. Няма преки мерки, които категорично да 
повлияят нивото на раждаемост – то се променя под влиянието на редица фактори, които 
правят живота в нашата страна по - сигурен, даващ възможност за развитие и реализация на 
населението, както и добри перспективи за поддържане на европейски стандарт на живот.  

При сравнение на отделни общини и селища изпъкват миграционните процеси - вече 
не само от по-малките градове към по-големите, но и обратно – от големите към малките и 
селата (в отделни региони, разбира се). Предполага се, че тази тенденция ще се запази и в 
следващите години. Тази посока може да се промени с прилагане на подходящите мерки, но 
трябва да е ясно, че за промяна на тази тенденция се изискват в по - голяма степен национални 
решения и то с дългосрочна перспектива. Въпреки това, на принципа на подхода отдолу - 
нагоре, локални мерки и решения имат място и в програмата за реализация на ПИРО Куклен.     

 
Фигура 26:  Гъстота на населението на територията на Република България за периода 
2010 - 2019 г., източник на информацията: НСИ  



    

                        

 
 

  
54  
  

 
 

Таблица 27:  Гъстота на населението на кв.км. – сравнение на Община Куклен със съседни 
и с националната 

Община   
Средна гъстота на население към 31.12. - брой 

 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

България 68,0 66,4 66,0 65,6 65,3 64,8 64,3 63,9 63,4 62,6 

Куклен 43,8  43,5 43,3 43,0 42,9 43,2 42,9 42,4 43,5 43,1 

Кричим 155,1 153,4 152,4 151,3 150,1 149,1 148,0 146,5 144,9 142,4 

Перущица 105,7 103,2 102,3 101,8 101,2 100,9 99,6 98,5 97,8 96,7 

Стамболийски 336,9 335,9 333,8 331,8 330,2 327,8 325,9 323,9 322,1 320,9 

Съединение 36,7 34,9 34,6 34,2 33,8 33,8 33,2 32,5 31,9 31,7 

Хисаря 23,3 22,6 22,1 21,7 21,3 21,1 20,7 20,1 19,7 19,4 

 

    Общината е сред средно населените общини в Южна България – около 43 човека на 
квадратен километър или почти 1,5 пъти по - рядко населена от средните стойности за 
България.  Тя е с по-малка плътност от други общини от Пловдивска област, като например    
„градските“ общини Перущица и Кричим, но с по-голяма от други, като Хисаря – тоест, има 
блидка до средната плътност.  

За формирането на облика на общината важна роля играят възрастово - половата 
структура, естественото движение и външната миграция. От десетилетия тенденцията, която 
се оформи в национален мащаб, е за преобладаване на жените над мъжете. Тази тенденция е 
характерна и за община Куклен – тук  жените са с 4% повче от мъжете, най-вече за сметка на 
по-високите възрастови групи – над 60 г. 
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Най - благоприятната полова структура за населението в общината се приема тази, при 
която мъжете имат лек превес, запазващ се до пенсионна възраст, а жените имат незначителен 
такъв в тази възрастова граница.  

Негативните тенденции по отношение на демографските процеси в страната се 
отразяват и на тенденциите в самата община, където е видимо, че възрастовата структура е с 
преобладаващи темпове на застаряване. Ниският процент на раждаемост – едва под 4 % от 
населението в общината са деца между 0-4 години, голямата миграция на млади хора в 
трудоспособна възраст и високата смъртност последната година, са част от факторите 
допринасящи за описаната картина в общината.  
  По този начин процесът на застаряване на населението на общината бавно и плавно се 
задълбочава, като състоянието на възрастовата структура на населението оказва влияние 
върху възпроизводството на населението и върху формирането на трудовия потенциал на 
общината. През 2020 г. под трудоспособна възраст е едва 12% от населението, а над – 26%. 
 
Фигура 27:  Население в трудоспособна и извънтрудоспособна възраст

 
 

В периода 2014 - 2019 г. в град Куклен са живели 92% от общия брой на населението 
на общината. Тази концентрация се запазва в продължение на последното десетилетие. 
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Под 
трудоспособна 

възраст

В трудоспособна 
възраст

Над 
трудоспособна 

възраст

НАСЕЛЕНИЕ В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ
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                    Фигура 28: Разпределение по местоживеене      

 
 

Относителното ниво на лицата в трудоспособна възраст е е сравнително устойчиво  в 
периода 2007-2014 г., но през последните 5 години се увеличава делът на хората в 
надтрудоспособна възраст. 

 
Фигура 29: Разпределение по трудоспособна възраст

 
   
 През последните години във всички общини се запазва тенденцията на 
застаряване на населението. Конкретно за община Куклен тези процеси не са така остро 
изразени,  вместо намаляване на населението имаме увеличаване и така относителните нива 
на лицата в трудоспособна, над трудоспособна и под трудоспособна възраст се запазват  
постоянни, което запазва сравнително устойчив жизнения облик на общината. 
 

Таблица 28:  Относителен ръст / спад в броя на основни възрастови групи за 7 годишен 
период 

Възрастова група 
 

Ръст /Спад в % 

92%

8%

Разпределение по местоживеене

1

2

913 908 918 912 902 908 888 896

3962 3967 3958 3868 3835 3836 3819 3772
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65 - 69 22 

70 - 74 20 

 
Естествен и механичен прираст 
     Вече бе отбелязано, че механичният прираст на населението е положителен и 
компенсира с излишък отрицателния естествен прираст на населението. Нека видим данните 
за последния и сравним този отрицателен прираст с  данните за цялата страна за последното 
десетилетие:  
    
Фигура 30:  Отрицателен прираст на населението в България             

 
    
     Естественият прираст е отрицателен, но пък за община Куклен механичният 
прираст през последната година е положителен, и то с по- високи стойности от 
негативния еестествен. Ала на национално ниво механичният прираст е отрицателен за 
целия изследван период, макар и с ясно изразена тенденция за доближаване до неутрален 
от 2017 година до края на периода.  

         Ето какви са данните на национално ниво :  
 

34652

44167 45836 46329 46545

2010 2015 2017 2018 2019

ОТРИЦАТЕЛЕН ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО -
БЪЛГАРИЯ
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Фигура 31: Механичен прираст за Република България  за периода 2010 – 2019 г.(по НСИ)  

 

 

     Образование 

     Един от най-важните показатели е образователната структура на населението. Той 
характеризира възможностите за развитие и качеството на живот в Община Куклен. Именно 
поради тази причина в индекса за човешко развитие в Програмата за развитие на ООН, 
образованието е включено като структурообразуващ елемент. От голямо значение за 
развитието на общината е състоянието на образователната структура на населението, тъй 
като от нея зависи мобилността на лицата на пазара на труда, която да гарантира по -висок 
жизнен стандарт, качество на живот и по-добро заплащане.  

      През последното десетилетие се очертава положителна тенденция към подобряване 
на ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА на населението в цялата област и в община Куклен 
в частност. Затова допринася толемият университетски център Пловдив с неговите 8 
университета, множество специализирани училища и др. 

 

Таблица 29 :  Населението на Куклен по степен на образование 
Образование 
 

Висше Средно Основно Начално и без 

Дял в %: 14 49 25 12 

 

       Фигура 32:  Населението на Куклен по степен на образование – дял в % : 
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ПОЗИТИВНА ТЕНДЕНЦИЯ: Отбелязва се растяща мотивация сред младите за 
повишаване на квалификацията им и образователното им ниво. Причина е осъзнаването на 
предимствата на по-високата образователна степен при влизането в пазара на труда и по-
големи възможности за работа. Последните години се декларира практически 100% 
посещаемост на всички деца в училище, т.е. на практика няма необхванато дете от системата 
на образованието. Целенасочени мерки са предприети в тази насока чрез стратегии за 
младежта, образованието и интеграцията.   

      Но освен количествената страна на въпроса, важна е и качествената. Като цяло 
образованието в Пловдивска област се отличава с по-високо качество от средното за 
страната и това се отнася най-вече до Пловдив и най-близките общини, като Куклен. 

 

Фигура 33: Резултати на образователната система по региони – 2020 г. 
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Основни изводи: 
 Образователният потенциал и наличните квалификации като специализирано 

образование, но и като професионален опит са на приемливо ниво – но това 
съотношение става проблем при по-ниските възрастови групи; 

 В детските градини и училищата работят добре подготвени и квалифицирани 
педагогически кадри с дългогодишен опит. Ежегодно се осигуряват необходимите 
учебни пособия, дидактически материали и технически средства; 

 Повишаването на образователното ниво в общината е ключово средство за интеграция 
в икономическия и обществено – икономически живот;  

 Образованието е една от основните социални дейности на общината с над 20 на сто 
от разходите по общинския  бюджет. 

 

  Коефициент на икономическа активност  

       Този коефициент измерва икономическата активност на населението на 15 и повече 
навършени години. С други думи той отразява  какъв е процентът на заетите лица в 
трудоспособна възраст. Коефициентът се изчислява на база на работната сила (в мерна 
единица хиляди) – тоест броя на заетите лица в трудоспособна възраст.  

За 2019 г. общият брой на работната сила за Република България е 3375.9 хиляди, от 
които мъже са 1814.3 хиляди, а жени 1561.6 хиляди. В градовете живеят 2623.5 хиляди, а в 
селата 752.5 хиляди. Разпределението на работната сила по възраст е изобразено в следващата 
фигура. От нея е видно, че икономически най – активното население е във възрастовата група 
35-44 години. 
  

Фигура 34: Работна сила в хил. по възраст на населението на 15 и повече години на 
Република България, източник на информацията: НСИ 
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Фигура 35: Работна сила в хил. по степен на образование на 15 и повече години на 
Република България, източник на информацията: НСИ

 
 

В същото време, видно от последната диаграма, най - икономически активно е 
населението със средно образование.  

Ако разпределим процента на икономическа активност по пол, без значение дали на 
национално, на регионално или на областно ниво, то без съмнение мъжете са по-активният 
икономически пол. На национално ниво за 2019 г., 56.6 % КИА се формира от 63.4 % 
икономически активната част от мъжкото население и 50.3 % икономически активната част 
от женското население.  

Количественото измерение на представените данни, представлява естественото 
движение на населението, което се характеризира с процесите раждаемост, смъртност и 
миграция. Изселванията на населението от общината в последните години водят до влошаване 
на демографските структури, стоящи в основата на проблемите в естественото 
възпроизводство на населението.  
 

Сред основните и най - важни характеристики на населението е и етническият му 
състав. Той оказва влияние върху възпроизводството на населението, както и върху 
общественото поведение и трудовата активност на лицата. През последните години не се 
наблюдава съществено изменение на етническата структура на населението в общината, 
поради факта, че демографските тенденции, характерни за общината, се отразяват почти 
еднакво върху броя на всички етнически групи.  

Eтнодемографска характеристика 
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Един от показателите, характеризиращ демографския процес е етническата структура 
на населението - размер на малцинствените групи. На територията на общината живее 
население, различно по етническа принадлежност и вероизповедание.  

На доброволния въпрос за самоопределяне по етническа принадлежност при 
последното преброяване в община Куклен отговорите са следните : 
 
Таблица 30:  Етнически състав на населението – община Куклен  
Населено 
място 

Дял в проценти 
Българи Турци Цигани Други Не се 

самоопределят 
Не 

отговорили 
Община 
Куклен 

56,46 27,21 8,02 0,18 1,52 6,59 

 

Разпределение по вероизповедания 

Таблица 31: Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването 
на населението през 2011 г. 

Вероизповедание Численост Дял (в %) 

Общо 6431 100,00 

Православие 3005 46,72  
Католицизъм 71 1,10  

Протестантство 132 2,05  

Ислям 1176 18,28  

Друго 6 0,09  

Нямат 87 1,35  
Не се самоопределят 544 8,45  

Непоказано 1410 21,92  

 

Коефициент на възрастова зависимост  

         Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в 
„зависимите“ възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от 
населението в „независимите“ възрасти (от 15 до 64 години) в края на съответната година. 
Тази информация за събира от отдел „Статистика на населението и жилищния фонд“ на 
дирекция „Демографска и социална статистика“ към НСИ.  

     За Община Куклен средната стойност на коефициента на възрастова зависимост за 
изследвания период (2010 – 2019 г.) е  44 .  
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Таблица 32: Коефициенти на възрастова зависимост – Куклен в сравнение със сходни 
общини 

Община  
 

Коефициент на възрастова зависимост към 31.12.  

   2010   2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

България 46,0 47,5 48,7 50,0 51,2 52,4 53,4 54,5 55,5 56,4 

Перущица 52,8 53,7 54,1 54,9 56,3 57,3 57,7 57,6 57,6 58,6 

Куклен 52,3 53,2 53,7 54,1 54,4 55,0 55,0 56,3 56,7 57,7 
Кричим 50,7 51,3 52,0 52,7 52,9 53,2 53,3 53,4 52,8 52,9 

 Хисаря 69,4 71,3 72,1 71,8 73,0 73,7 74,2 73,7 74,0 74,3 
 

Виждаме, че този коефициент за Куклен е близък до коефициента на съседните общини. 
(Единствено Хисаря се отличава  със силно негативен коефициент.)  Все пак за 10 години той 
увеличен с 5 пункта, което отразява постоянната тенденция за застаряване на населението.  

В общината се наблюдава плавно увеличаване на населението за сметка на 

механичния прираст от жители на други общини, повишаване на образователното 

ниво и заетостта. 

  

Жилищен фонд  

Важен елемент от социалното развитие на една общност представлява степента – 
количествено и качествено –на осигуряване на жилища за населението. Най-напред 
статистическите данни: 

Таблица 33 : Жилища  към 31.12. на съответната година 

 

ОБЩИНИ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Асеновград 27 460 28 811 28 868 28 930 28 978 29 037 29 107 29 126 29 174 29 224

Брезово 6 761 6 843 6 847 6 845 6 846 6 848 6 844 6 835 6 837 6 837

Калояново 7 253 7 018 7 027 7 030 7 035 7 040 7 042 7 049 7 056 7 064

Карлово 25 591 25 674 25 686 25 712 25 730 25 737 25 746 25 757 25 775 25 783

Лъки 2 536 2 434 2 434 2 435 2 435 2 435 2 436 2 437 2 439 2 446

Марица 12 372 12 726 12 744 12 775 12 797 12 824 12 863 12 903 12 960 13 007

Пловдив 140 147 150 067 150 631 151 091 151 676 152 293 152 876 153 566 154 348 155 375

Първомай 13 035 12 596 12 597 12 597 12 598 12 596 12 597 12 601 12 602 12 610

Раковски 10 039 9 496 9 502 9 502 9 502 9 509 9 533 9 537 9 540 9 547

Родопи 18 365 18 648 18 684 18 762 18 865 18 956 19 041 19 147 19 278 19 360

Садово 6 524 6 517 6 520 6 521 6 526 6 529 6 533 6 538 6 543 6 552

Съединение 5 710 5 568 5 563 5 562 5 565 5 563 5 561 5 562 5 565 5 567

Хисаря 9 663 9 476 9 477 9 475 9 548 9 636 9 651 9 660 9 705 9 746

Кричим 3 569 3 275 3 275 3 275 3 279 3 279 3 279 3 279 3 279 3 276

Перущица 2 364 2 316 2 313 2 313 2 312 2 312 2 312 2 312 2 315 2 315

Стамболийски 7 739 8 291 8 294 8 297 8 299 8 301 8 301 8 301 8 303 8 310

Куклен 4 320 4 264 4 268 4 276 4 282 4 315 4 332 4 342 4 350 4 360

Сопот 4 951 5 298 5 300 5 301 5 302 5 302 5 303 5 304 5 304 5 304
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Таблица 34 : Жилищна площ към 31.12.  

 
      Виждаме, че ако общият брой на жилищата остава сравнително постоянен (увеличение 
с под 1% за 10 години), то промените са в увеличената обща жилищна площ – с близо 60% - а 
и с подобреното качество на жилищата.  

         Очевидно в количествено отношение няма проблем със жилищния фонд на Кукленци. 
На трима души се падат средно по ДВЕ жилища, което е по-добър показател от средния за 
повечето общини. Но част от жилищния фонд е амортизиран, което е предпоставка за слаба 
енергийна ефективност и лоши технически характеристики на значителна част от сградите. 
Външните стени на повечето стари сгради имат до пет пъти по-големи топлинни загуби в 
сравнение с нормите за ново строителство. В масовия случай сутерените и таванските плочи 
на съществуващия жилищен сграден фонд са без топлоизолация.  
 

2.3.1. ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА 
  
    Образованието в община Куклен е представено от обекти за предучилищно 
образование и от общообразователни училища. 

ОБЩИНИ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Асеновград 1 276 206 1 898 416 1 901 111 1 904 298 1 906 361 1 909 386 1 912 385 1 913 381 1 915 365 2 060 980

Брезово 282 216 328 447 328 655 328 579 328 621 328 821 328 644 328 238 328 372 365 987

Калояново 330 963 410 366 410 901 411 160 411 443 411 746 411 895 412 432 412 775 446 532

Карлово 1 059 721 1 508 521 1 509 138 1 510 819 1 511 664 1 512 245 1 512 843 1 513 918 1 515 723 1 653 324

Лъки 94 013 99 063 99 063 99 140 99 140 99 140 99 203 99 281 99 442 121 427

Марица 594 834 854 940 856 660 859 168 860 858 863 110 867 499 872 843 881 113 967 046

Пловдив 5 726 642 8 456 739 8 486 476 8 506 660 8 534 394 8 566 074 8 596 566 8 628 530 8 668 013 9 737 973

Първомай 575 946 776 235 776 323 776 323 776 432 776 468 776 603 777 078 777 163 852 443

Раковски 516 073 685 965 686 630 686 630 686 721 687 389 688 726 689 260 690 379 766 692

Родопи 843 098 1 202 859 1 205 914 1 218 336 1 237 686 1 251 966 1 267 486 1 285 190 1 306 858 1 435 268

Садово 302 452 390 405 390 653 390 835 391 136 391 384 391 912 392 313 392 838 430 503

Съединение 266 782 354 262 354 174 354 166 354 354 354 367 354 385 354 346 354 611 381 750

Хисаря 413 510 516 646 516 391 516 972 519 995 523 936 524 688 525 506 528 068 568 599

Кричим 121 711 184 423 184 423 184 423 184 693 184 693 184 693 184 693 184 738 196 259

Перущица 104 586 136 401 136 295 136 276 136 260 136 260 136 260 136 260 136 382 148 617

Стамболийски 334 221 507 563 508 128 508 566 508 806 508 856 508 856 508 856 508 910 555 903

Куклен 170 208 250 852 251 551 252 256 253 169 254 532 263 800 264 813 265 473 288 236

Сопот 188 040 289 633 289 750 289 845 289 940 289 940 290 004 290 124 290 124 324 374
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    Предучилищното образование се осъществява в една детска градина, която е 
целодневна, и в подготвителна група към училището в Куклен. Възрастта на децата, обхванати 
в детските градини, е 3-6 години. Преди първи клас обучението в подготвителна група или в 
подготвителен клас е задължително. В общината детска градина „Приятели“ е приела 180 деца 
за учебната 2020/21 година при общ брой места 97 на 100 деца. Детската градина  в град 
Куклен, която е единствена, вече не разполага с достатъчен сграден фонд, отговарящ на 
условията за цялостен, качествен и пълноценен педагогически процес. През последните 
години чрез реализиране на проекти са направени подобрения относно функционалността и 
естетичността на материалната база. Необходимо е да се продължи модернизацията на 
материално-техническата база, както и моделирането й с оглед поемането на все повече деца 
в детските градини, включително и такива със специфични образователни потребности.  
 

Таблица 35: Детски градини и ясли през учебната 2020/2021 година 

Община Детски 
градини 

Общо деца На 100 деца Учители Групи 

Куклен 1 180 97,2 15 7 

 

     Като цяло обхватът и нивото на образованието в цялата област е над средното за 
страната. След един спад преди 5-6 години, днес имаме отново ръст на записване на учениците 
до 8 клас. 

 
   Фигура 36: Нетен коефииент на записване 5-8 клас през годините  
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Ето и статистиката за учащите се в общообразователни и професионални училища в 
общината: 

 

Таблица 36 : Паралелки, учители, учащи и завършили в общообразователни през учебната 
2020/2021 година – обобщена -1-8-ми клас 

Територия Училища 

I - IV клас  V - VII клас  

паралелки учители3 

учащи 
паралел 

ки 
учители3 

учащи завършили 

общо 
в т.ч. 
жени 

общо 
в т.ч. 
жени 

 

България 1 948 11 883 22 885 237 737 115 359 9 098 18 831 194 631 93 894 59 914 

Куклен 1 8 16 173 76 7 15 162 86 55 
Източник: НСИ 
  

   От 1 година в Куклен има вече обучение и в горния курс ( от 8-ми клас - гимназия).  
Разкрита е една паралелка с 23 ученика.  Освен това от години успешно се развива и 
Професионалната гимназия по селско стопанство. 

Педагогическия персонал наброява общо 35 човека. Средният брой деца на един учител 
в общината е 10, и е малко по-нисък от средният за областта и от средния за страната (12). 

Учебните заведения разполагат със задоволителна материално-техническа база, 
която всяка година се освежава и осъвременява според финансовите възможности. Въведена 
е целодневна организация на учебния ден. Полагат се усилия за  технологично обновяване 
на учебно - техническите средства. 
 

Таблица 37 :  Паралелки, учители, учащи и завършили в общообразователни през 
учебната 2020/2021 година – 1-4-ти клас 



    

                        

 
 

  
67  
  

Община 
 

Училища Паралелки Учители Учащи 

Куклен 1 8 16 173 
Източник: НСИ 
 
Таблица 38:  Паралелки, учители, учащи и завършили в общообразователни и специални 
училища през учебната 2020/2021 година – 5-7-ми клас 

Община 
 

Училища Паралелки Учители Учащи 

Куклен 1 7 15 162 
Източник: НСИ 
 

Таблица 39:  Паралелки, учители, учащи и завършили в общообразователни училища 
през учебната 2020/2021 година – 8 - 12 –ти клас 

Община Паралелки Учители Учащи Учащи 
момичета 

Куклен 1 2 23 11 
Източник: НСИ 
 
Таблица 40: Паралелки, учители, учащи в професионални  училища през учебната 
2020/2021 година – 8 - 12 –ти клас (за придобиване на ІІ степен професионална 
квалификация) 

Община 
 

Училища Паралелки Учители Учащи 

Куклен 1 6 14 112 
Източник: НСИ 
 
     Почти няма разлики от отчетеното за предишната година: 

Таблица 41 : Професионални гимназии (ПГ) в община Куклен – учебна 2019/2020 г. 

Вид и име на  ПГ Брой 
ученици 

Брой 
паралелки 

Брой 
класни 

стаи 

Работилници, 
кабинети 

Професионална гимназия по 
Селско стопанство 

139 6 10 4 работилници и 2 
компютърни кабинета 

Редовна форма 113 6 10  
Самостоятелна форма 26    

 
      Общо в общината има 69  пътуващи ученика, разпределени по следния начин: 
с. Ягодово, общ. Родопи – 32 , с. Руен, община Куклен- 1, с. Брани поле, община Родопи – 
1 , с. Брестник, община Родопи – 3, с. Първенец, община Родопи – 4, с. Боянци, община 
Асеновград – 19, гр. Асеновград, община Асеновград – 9; 
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       В общината няма специални училищни автобуси. ПГ по СС, гр.Куклен имат 
сключен договор за превоз на ученици с фирма “ЮКИ222“ ЕООД. Ползват се и автобусите 
на междуградския транспорт на фирма “Детелина-Дрита“ ЕООД 

 
 Необходимост от допълнителна мотивация на учениците  чрез създаване на клубове 

по интереси и извънкласни занимания, насочени към развитие на индивидуалността 
и таланта;  

 Материалната база на образованието е в добро състояние;  
 

2.3.2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
В община Куклен здравното обслужване на населението се осъществява единствено от 

заведения на доболничната медицинска помощ. Основните фактори за развитието на 
здравеопазването са характера на заболеваемостта на населението, осигуреността на 
системата с висококвалифицирани кадри (лекари, стоматолози, медицински персонал с 
колежанско образование), изградена инфраструктура на здравеопазването и броя на здравно 
осигурените лица. 

Заболеваемостта на населението в община Куклен не се различава по същество от 
общата заболеваемост в областта, с изключение на бъбречните заболявания, които се дължат 
на варовитата питейна  вода . В последно време се наблюдава тенденция за увеличаване на 
сърдечно - съдовите и нервните заболявания, наред с болестите на дихателната система, 
злокачествените новообразувания, инфекциозните и паразитни болести и др. 

Пациентите от общината ползват лечебните заведения за специализирана 
извънболнична помощ на територията на цялата област. Ето и данните в числа: 

 

Таблица 42 : Лекари и други медицински специалисти – в Куклен и в Пловдив 

 2020 

Лекари Лекари по дентална медицина Медицински специалисти 
по здравни грижи 

Пловдив 3345 1148 4733 

Куклен 5 7 20 

 

Таблица 43:  Здравни заведения в област Пловдив и в Куклен за 2020 г. 

  2020 
  Заведения Легла 
  Пловдив Куклен Пловдив Куклен 

Лечебни заведения за 
болнична помощ - общо 

34 - 6737 - 
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Лечебни заведения за 
извънболнична помощ - 
общо 218 1 87 - 
Диагностично-
консултативни центрове 10 - 16 - 

Медицински центрове 75 1 58 - 

Дентални центрове 10 -     

Самостоятелни медико-
диагностични и медико-
технически лаборатории 117 -     

 

 
Таблица 44: Болници, здравни заведения и легла в област Пловдив 
Година 
 

2020 

Болнични заведения към 31.12. (брой) 34 
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 6737 
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 
000 души от населението (брой) 

75 

 

     Виждаме, че в областта има десетки действащи лечебни заведения, включително 
няколко МБАЛ, които са разположени само на 10 км. в областния град. Област Пловдив е сред 
областите с най-голям брой на лекари и легла в болниците. През 2019 г. един 
общопрактикуващ лекар се грижи средно на 1588 души от населението (при 1688 души на 
лекар в страната). Индексът на достъп до лекари специалисти също е значително по-
благоприятен от средния за страната. В местните многопрофилни болници легловата база 
възлиза на 786 легла на 100 хил. души от населението при 550 на 100 хил. души в страната. 
През 2019 г. преминалите болни през многопрофилните болници в областта достигат 338 на 
1000 души от населението при 254 на 1000 души в страната. Коефициентът на детска 
смъртност в областта намалява през 2019 г. и е под средния за страната. 

     Негативни фактори за здравето на населението са: 

 Задълбочаващото се застаряване на населението;  

 Нарастване на смъртността в активна възраст от социално ‐значими заболявания;  

 Рискови фактори, свързани с начина на живот на населението: нерационално 
хранене, тютюнопушене, хиподинамия и стрес;  

 Социално ‐икономически и екологични фактори на средата.  

    Жителите на общината се обслужват само от 5 Амбулатории за индивидуална практика 
за първична медицинска помощ (АИППМП) и 7 Амбулатории за индивидуална практика за 
първична дентална помощ (АИПДП). Има и филиал на ЦСМП. 

При анализа на здравните показатели за последните години се вижда, че населението 
получава здравна помощ предимно в амбулаторно-поликлиничните заведения. Като 
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приоритет на здравната помощ в областта и респективно в общината е амбулаторно-
поликлиничното обслужване на населението по следните направления: спешна помощ, 
укрепване на женските консултации с осигуряване на ендокринологично, гинекологична, 
андрогенна помощ . Поради застаряване на населението е необходимо да се развива и 
разширява терапевтичната  помощ.   

  

Някои от другите проблеми в здравеопазването:  

 Липсата на достатъчно специалисти. 

 Наличието на немалко здравнонеосигурени жители на общината.  

 Оставането без медицински грижи на много възрастни хора в отдалечените 
селища, особено в ситуацията на пандемията от COVID – 19.  

 

Възможни решения и инициативи: 

 Създаване на интернет платформа за онлайн консултации 

 Организиране на скрининги с МБАЛ и специализираните болници за 
профилактика на различни видове заболявания;  

  Изграждане на физиотерапевтичен център в ДКЦ на долния етаж 

 

2.3.3. СОЦИАЛНИ ПРОГРАМИ, УСЛУГИ, ДЕЙНОСТИ 

       В сферата на социалната защита на национално ниво, с промените в Закона за 
социалното подпомагане, приоритет е даден на развитието на услугите в общността, като 
алтернатива на институционализацията. Равният достъп до качествени и ефективни услуги за 
уязвимите групи е решаващ за тяхното ефективно социално включване и участие в живота на 
обществото. Утвърждаването на модела на регионално планиране на услугите ще гарантира 
разкриването на социални услуги, отговарящи на конкретните потребности на хората от 
целевите групи. Друго важно предизвикателство е премахването на институционалния модел 
на грижа. 

Брой лица с увреждания – по населени места.  

                Данните са съгласно получена информация от ДБТ „Родопи“ град Пловдив към дата 
15.03.2021 г., , като на територията на Община Куклен общия брой на лицата с трайни 
увреждания е 753 лица: 

  -в т. ч. с физически увреждания – брой по населени места ( в т. ч. и лица до 18 г.); - 710 
лица 

-с умствени увреждания – брой по населени места ( в т.ч. лица до 18 г.) – 43 лица. 

 

Брой лица, получаващи социални помощи – по населени места 
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1. Общ брой лица с трайни увреждания, получаващи добавки за ТЕЛК от община 
Куклен – 730 броя. 

2. Брой лица от град Куклен, получаващи помощи за отопление – 465 броя. 

3. Брой лица от Община Куклен, получаващи социални помощи за отглеждане на деца 
(т.нареч. „детски добавки“) – 410 броя., в това число: 

а) за село Гълъбово – 2 броя 

б) за Руен – 4 броя. 

4. Брой лица в Община Куклен, получаващи месечно социални помощи (за семейства 
под линията на бедността) – 12 броя, в това число 11 от град Куклен и 1 от с. 
Гълъбово. 

5. Брой лица в Община Куклен, получаващи месечна целева помощ за семейства с деца 
до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена епидемична 
обстановка – 86 броя. 

Специализирани институции за социални услуги в община Куклен 

Социалните услуги, които се реализират от Община Куклен като доставчик на социални 
услуги под формата на проекти и програми са описани по-долу в т.13.  На територията на 
общината социални услуги предоставят и следните институции: 
 
 
 
Таблица 45: Специализирани институции 
Специализирана институция за социални 
услуги 

Населено място Капацитет 

ЦСРИ - КУКЛЕН Град Куклен 20 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ Град Куклен 51 

 

Социални услуги в общността (обичайна среда)  и от резидентен тип  в община Куклен. 

Социалните услуги в общността са различни видове, една от класификациите им е по 
мястото на предоставяне:  

- В обичайна среда – това са услугите, които обикновено се предоставят в обичайната, 
„домашна“  среда на потребителите 

-  Услуги от резидентен тип – различни центрове за настаняване от семеен тип за 
възрастни; за деца и младежи; кризисни центрове;  защитени жилища и др. 

       На територията на Община Куклен се предоставят следните социални услуги: 

 
Таблица 46: Видове социални услуги: 
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№  Социални услуги предоставяни в общността 
 

Населено 
място 

Капаци
тет 

1. Проект "Целево подпомагане с топъл обяд в Община 
Куклен“, финансиран по програма „Целево подпомагане 
с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 
2020 г.” 
Проектът е реализиран в рамките на целева програма „Топъл 
обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020“, 
финансиран от Националния бюджет чрез Агенцията за 
социално подпомагане.Осигурена е топла храна, която се 
разнася до домовете на 170 потребители от целевите групи.   
През 2021 г. проектът се изпълнява под наименованието: 
Проект: "3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от Covid-
19“ - № BG05FMOP001-5.001 
Проектът е по Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане, процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към „Фонд 
за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ и 
„Агенция за социално подпомагане“ 

 
 
 
Община 
Куклен – 
всички 
населени 
места 

 
 
 
 
 
 
170 

2. Проект: „Патронажна грижа+ в Община Куклен“  
          Целта на процедурата е да се осигури подкрепа чрез 
предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица 
с увреждания чрез услуги в домашна среда,  в отговор на 
безпрецедентните предизвикателства, свързани с 
разпространението на COVID-19. Ще се осигури 
продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови 
мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на 
лицата, които са най-застрашени от заразяване, допълнително 
изпълнение на мерките по превенция и задоволяване на 
потребностите на уязвимите групи.  

 

Община 
Куклен – 
всички 
населени 
места 

 

 

 

 

18 

3. МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ ПО ЗЛП  
Механизмът за личната помощ е разработен по Закона за 
личната помощ, като е насочен към хора с увреждания, на 
които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е 
издадено направление с определен брой часове за лична 
помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ – Родопи гр. 
Пловдив. 

Община 
Куклен – 
всички 
населени 
места 

 

37 
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4. ЦСРИ – КУКЛЕН (Център за Социална Рехабилитация и 
Интеграция) 
       Социалната услуга се финансира от община Куклен.  
Центърът осигурява почасова подкрепа на деца / пълнолетни 
лица, свързана с извършване на рехабилитация и 
психологически консултации, изготвяне и осъществяване на 
програми за социално включване. Към настоящия момент се 
обслужват 16 деца. 

 
Град 
Куклен 

 
 
20 

 
5. 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 
Социална услуга, местна дейност, предназначена за деца и 
лица с увреждания,  възрастни и самотно живеещи хора, 
ветерани от войните и др. 
      Основните дейности, които се извършват са доставяне на 
храна в домашна среда, комунално-битови услуги,  оказване 
на помощ в общуването и поддържане на социални контакти. 

 
 
 
Град 
Куклен 

 
 
 
51 

 
Необходимо е разнообразяване на социалните услуги и развиване на нови и гъвкави 

алтернативни услуги, които да съответстват на спецификата на потребностите на рисковите 
групи. Предложенията на общественици и експерти се концентрират около:   
 Създаване на Център за настоняване от семеен тип за възрастни хора – социална 

услуга от резидентен тип. 
 Създаване на интернет платформа за онлайн консултации 
 Стратегия за интергация на ромите, главна посока – образование, в момента 

приоритет е ваксинирането на ромите;  
  Почивна станция на хижа Здравец – осигуряване на достъпни цени за пенсионери 
 Оснававане ЦСРИ за възрастни  
 Основаване ЦОП 
 Повишаване сумите за издръъжка на Домашен социален патронаж; 
 Изграждане на физиотерапевтичен център в ДКЦ. 

 

2.3.4. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КУКЛЕН В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ 
ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО 
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ 
СИТУАЦИЯ  
        
           Особено място в развитието на СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
представляват политиките и комплексните мерки за преодоляване изаставането на основните 
групи в уязвимо социално положение. В това отношение основа на дейностите представалява 
приетият ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КУКЛЕН .... ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В 
УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ. 
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Основната цел на общинския план за периода 2021 -2023 е да допринесе за постигане 

на областните и национални цели, чрез изпълнение на заложените мерки за подобряване 

образователните и социални условия за живот на всички групи в уязвимо положение, 

вкл. и на ромите в община Куклен.  

     Очаквани резултати от реализирането на плана:  

- Повишване образвателните резултати сред уязвимите групи;  

- Повишване обхвата на деца и младежи, подлежащи на обучение;  
- Повишване броя на младежите, получили професионална квалификация;  

- Повишаване осведомеността за рисковите фактори за здравето сред уязвимите 

групи;  

- Популяризиране на ползите от ваксинацията, вкл. срещу COVID – 19;  

- Стимулиране медицинските прегледи с цел превенция и лечение на заразни и 

незаразни хронични заболявания;  

- Подобряване състоянието на техническата инфраструктура в общината;  

- Целево подпомагане чрез еднократни помощи на семейства и лица, живеещи в лоши 

санитарно-битови условия;   

- Намаляване нивата на безработица сред уязвимите групи;  

- Намаляване дела на младежите, които не са нито в образование, нито в заетост, нито 

в обучение;  

- Продължаване усилията за осигуряване на трайна промяна в нагласите относно 

равноправието на половете;  

- Повишаване капацитета у общинска администрация и представителите на НПО за 

оказване на съдействие на жертви на домашно насилие и жертви на дискриминация;  

- Повишаване осведомеността от рисковете и негативните последици от упражняване 

език на омразата и онлайн насилие;  

 

      За постигането на горните резултати са предвидени конкретни мерки по 
основните 6 ПРИОРИТЕТА на Плана. 

2.3.5. КУЛТУРА 
          Обликът на културния живот се определя от културно – историческото 
наследство; наличието на професионални културни институции; читалища музеи, библиотеки 
и др., както и от активната дейност на сдружения с идеална цел и творчески съюзи. Основните 
културни институции на територията на Куклен са читалищата (5 на брой), чиито сграден 
фонд е остарял, а оборудването амортизирано, което обуславя необходимостта от ремонт и 
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реконструкция на част от читалищните сгради. Читалищата изпитват остра нужда от 
финансиране на традиционните си читалищни дейности по опазване на местната идентичност, 
култура традиции и фолклор. Традициите на населението в Общината в областта на културата 
са ежегодно да се провеждат селищни празници – с богата фолклорно – музикална програма, 
спортни състезания, танци и други. 

        Многобройните исторически и археологически  паметници на територията се нуждаят 
от извършване на консервационно възстановителни дейности, осигуряване на достъп и 
валоризация. Необходими са модернизиране на материалната база, реализиране на 
инициативи за популяризиране на местния автентичен бит, фолклор, местни ястия. Това ще 
допринесе  за опазване и развитие на местното културно наследство и за популяризиране на 
автентични традиции на различните етноси в региона и валоризирането им като алтернативен 
туристически продукт.  

Читалището има библиотека с богат книжен фонд от над 30 000 тома, фолклорна група 
и  театрален състав.   То става място на масови изяви  по време на всички празници за града и 
Общината  и играе важна роля в културния живот на общината. 

 

Таблица 47: Читалища и обекти за културни дейности на територията на община 
Куклен 

Вид на обекта (музей, 
галерия, културен дом, 

читалище и др.) 

Населено място Състояние на сградния 
фонд 

НЧ “Н.Й.Вапцаров- 
1901г.“ 

Гр. Куклен добро 

НЧ “Отец Паисий – 
1928г.“ 

С. Руен добро 

НЧ “Пробуда – 1923г.“ С. Яврово добро 

НЧ “Искра – 1904г.“ С. Гълъбово лошо 

НЧ “Иван Вазов- 1901г.“ С. Добралък лошо 

Къща – музей “Никола 
Гълъбов“ 

С. Гълъбово добро 

 
   Своите дейности читалищните библиотеки в с разширяват чрез предоставяне на 
свободен достъп на читателите до интернет, реализирани по проекта ,,Глобални библиотеки-
България“   Всички са оборудвани с компютърна техника и мултимедия. Това дава възможност 
на тези читалища да имат интернет връзка и бъдат в полза на местното населениe. 

Самодейни състави, които функционират към 2020 г.: 
- Танцова формация ”Кукленче” ;  Фолклорна певческа група”Кукленки” ; Школа по пиано, 
пеене и солфеж Самодейни състави в Руен: -Театрален самодеен състав ; певчески самодеен 
състав. Певческа група „Гълъбовски гласове” ; Певческа група в Добралък и др. 

Основни културни обекти 



    

                        

 
 

  
76  
  

 Манастир „Св Св Козма и Дамиан“ 

Манастирът е основан през Второто българско царство. Споменава се още през 11в. в 
документ за имотите на Бачковския манастир. Манастирът възниква като религиозна обител 
около аязмо с лечебна вода. Наречен е на светите братя Козма и Дамян заради техните 
лечителски способности. 

           
 

 

 Църква „Св. Архангел Михаил“ с. Гълъбово от 1758 година 

 Параклис „Св. Петка“ с. Гълъбово 

В покрайнините на село Гълъбово се намират девет параклиса, които го обграждат в кръг.  

 На юг от гр. Куклен има останки от средновековна крепост, която се намира на върха 
„Калето“. 

 Друга историческа забележителност е Римският мост, който се намира на юг - 
югозапад от гр. Куклен, като до него води стар римски път. Има останки от стари подпорни 
стени и камъни. Предполага се, че името на града също идва от римско време. 

 Манастир „Св. Св. Петър и Павел“ 
Манастирът се намира в курортната местност „Бяла черква“, на около 40 км. 

Югозападно от гр. Пловдив. Той е сред най-старите манастири в България – построен е през 
XI в. И е най-високо разположеният манастир в страната , на 1600 м. надморска височина. 
 Останките от олтарната абсида на старата църква, запазени до днес, показват неговата 
старинност. Днешната манастирска църква е голяма еднокорабна базилика без купол, строена 
през 1815 г. върху основите на старата църква. Изградена от бял ломен камък, тя от далече 
блести, поради което местността наоколо е получила наименованието „Бяла черква“. В нея 
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няма стенописи, но са запазени някои стари икони от талантливи неизвестни художници, 
подарени на манастира през 1812 г. и по-късно. 

 Една красива природна забележителност е пещерата „Процепа“. Тя се намира на 1 
км от с.Руен  в  м.“Пещура“ . 

 На 2 км. северно от с.Руен се намира селищна могила“Курттепе“. Там са открити 
глинени идоли на жени и деца, предмети от бита и други, доказващи древния произход 
на с.Руен. 

 

    Благодарение до голяма степен на разработената и подписана Програма за социално 
партньорство с КЦМ Общината развива културни инициативи в множество направления, 
като : 

1. Съхраняване, развитие и инвестиране в младежта, като социален капитал на 
Общината: 

– провеждане на арт-училище за талантливи, социално слаби и често боледуващи деца в 
центъра на Сдружение „Духовно огледало”, с. Бродилово, община Царево, обл. Бургас. 

2. Инициативи, свързани с подпомагане на извънкласната дейност в СОУ „Отец Паисий 
”, гр. Куклен:  

2.1. Поддържане на грънчарската работилница; 
2.2. Участие на кръжока по грънчарство в Детски панаир на занаятите и Есенен панаир 
на  

2.3. Развитие на извънкласни форма на обучение за деца и младежи от община Куклен 
2.4. Лятна академия за развитие на креативност и иницативност сред деца и младежи 
от община Куклен на възраст между 13-18 години. Място на провеждане : База на КЦМ 
2000 АД, м-с Копривките,  

3. Популяризиране дейността на творческата дейност на деца и младежи от община 
Куклен на международни форуми: 

3.1. Участие на детски танцов състав в международен детски фестивал в чужбина 
4. Повишаване достъпа до култура за населението на община Куклен. Развитие и 
популяризиране на съвременни форми на културно изразяване. 

4.1. Кино фестивал в гр. Куклен – „София филм фест” в Куклен 
4.2. Честване седмицата на община Куклен с музикална и културна програма 
4.3. Откупка на 2 броя театрални постановки 
5. Повишаване достъпа до природните дадености в община Куклен и популяризиране 
на м-с Копривките и х. Здравец   

5.1. Изграждане на туристическа пътека за трудно подвижни хора и хора с увреждания 
в м-с Копривките 
  

Международно културно сътрудничество 

Традиционни са вече връзките с малката италианска община Берчето, провинция Парма 
– Емилия-Романя. Установено е ползотворно  сътрудничество, чиито резултати са 
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положителни в сферата на културата и социално-образователното развитие на младежите от 
общината.    

Добри междуобщински взаимоотношения Куклен поддържа и с община Орханели, 
Република Турция.  

2.3.6. СПОРТ И СВОБОДНО  ВРЕМЕ 

      На територията на Куклен спортната инфраструктура е слабо развита и в не достатъчно 
добро състояние, като същата е съсредоточена в общинския център. От внимание се нуждаят 
и местата за прекарване на свободно време и отдих, като общински паркове, градини и 
площадки на открито. Централният парк на Куклен бе току-що рехабилитиран и е добър 
пример за други инициативи.  

В общината има  изградени традиции в областта на спорта – главно във футбола, а от 
началото на 90-те се развива и юношески баскетбол.  

Ето и статистиката за основните спортни обекти и спортни клубове: 

Таблица 48: Спортни обекти (вкл. в училища)  

Вид на обекта (спортна зала, 
стадион, спортна площадка, 

игрище и др.) 

Населено място Физическо състояние 
(добро, лошо) 

Стадион  гр. Куклен добро 
Спортна зала в двора на СУ“ Отец 
Паисий“ 

гр. Куклен добро 

Волейболно игрище в двора на 
СУ“ Отец Паисий“ 

гр. Куклен добро 

Баскетболно игрище в двора на 
СУ“ Отец Паисий“ 

гр. Куклен добро 

Футболно игрище в двора на СУ“ 
Отец Паисий“ 

гр. Куклен добро 

Брой регистрирани спортни клубове – по населени места и по видове спорт: 
1. Баскетболен клуб “Атлетик 95“, гр. Куклен, ул.“Оборище“№31 
2. Сдружение “Футболен клуб Атлетик“, гр. Куклен, ул.“Александър Стамболийски“№43 
3. Спортен клуб по джудо “Аякс“, гр. Куклен, ул.“Александър Стамболийски“№115 
4. Спортен клуб “Киай-Карате Киокушникай“, гр. Куклен, ул.“Александър 

Стамболийкси“№52 
 

По съвместната Социална програма с КЦМ се подкрепят: 

 Организиране на програма за 1-ви ЮНИ за децата от СУ и ДГ. 
 Провеждане на спортен празник по случай Независимостта на България и отбелязване 

Европейската седмица на физическата активност и спорта. 
 Провеждане на планинси маратон под патронажа на КЦМ 2000 АД и Община Куклен 

– „гр. Куклен – х. Здравец” 
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2.3.7. ТУРИЗЪМ 
Община Куклен притежава добри условия за религиозен, културно-исторически, и 

планински туризъм, които при подходящи стимули биха дали съществен принос за 
популяризирането на община Куклен като туристическа дестинация. Ключовите проблеми в 
развитието на туризма в региона са лошото състояние или липсата на подходяща 
инфраструктура, липсата на устойчиво стопанисване на част от туристическите обекти, както 
и липсата на систематизирана и обхватна информация, насочена към туристите.  В общината 
се намират Еко-хотел Здравец (местност х.Здравец) и някои къщи за гости, но като цяло базата 
за преспиване е неразвита. 

    Сред проблемите се очертават: 

Неизградена вътрешно общинска пътна мрежа между общинския център и съставните села, 
както и общинската и локална мрежа в лесопарк “Родопи”. 
Липса на осигуреност с достатъчни количества питейна вода за Лесопарк “Родопи” от 
основния източник – водохващане на река “Пепелаша” 
Наличие на значими индустриални замърсители на компонентите на околната среда 
Високо ниво на депониране на различни видове отпадъци, включително биоразградими,  
Частично изградена канализация и липса на ПСОВ 
Слабости в социализирането и добро рекламиране на обектите; указателни табели и знаци и др. 
Недостатъчно туристически и еко-пътеки, които да свързват природните с историческите 
забележителности. 

 

Необходими са инициативи, които, според местната общност, биха могли да включват: 

1.  Създаване на нови туристичски маршрути в лесопарк „Родопи“. 

2. Да се маркират с обозначителни знаци подстъпите към всички туристически и 
исторически обекти.  

3. Районът край манастира „Св. Св. Козма и Дамян“ да се използва за кулутрни цели – 
представления, фестивали и др. 

4. Социализация на културно – историческите обекти. Представяне на повече 
историческа информация към историческите обекти на място.  

5. Изграждане на лятно кино в Куклен 

6. Усилия за развитие на нископланински туризъм. 

7. Развитие на кулинарен туризъм с местни храни 

8. Да се заложи на местни екскурзоводи – да се обучат местни хора да познават 
културните и природни забележителности. 
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2.3.8. РЕД И СИГУРНОСТ 
   Община Куклен  е сред най-сигурните територии у нас. Тук се регистрират по - малко 
от 20 престъпления – включително дребни – годишно. Регистрираните престъпления срещу 
личността и собствеността на 1000 души от населението са под 4, при средно за страната 12,1. 
(По - ниска престъпност е регистрирана само в област Смолян.) Разкриваемостта на 
престъпленията е много по-висока от средната – над 80% при средно 48,9%. Съдебната 
система в областта работи при висока натовареност на съдиите, но голяма част от делата 
приключват в срок.  С 18 осъдени лица годишно (за 2019 г.)  общината е с едни от най-добрите 
показатели в областта, но все пак има общини с още по-добри резултати. 

 
Таблица 49: Осъдени лица през 2019 г. По местоизвършване на престъплението, брой на 
извършените престъпления  
ОБЩИНИ 

 

Брой осъждания 

Област Пловдив 2467 

Перущица 10 

Куклен 18 

Кричим 10 

Брезово 20 

Родопи  45 

 

ОБЩИ ИЗВОДИ: 

От извършените анализи и оценки на състоянието на социалната сфера и услуги на 
територията на община Куклен могат да бъдат формулирани следните изводи: 

  В общината е развита и добре организирана система за публични услуги на 
населението. Броят и капацитетът на обектите за публични  услуги е съобразен с броя на 
потребителите и разпределението им по населени места; 

  Финансирането на публичните услуги се осигурява от Държавния бюджет (за 
делегирани от държавата дейности) и със средства от общинския бюджет; 

 Разпокъсаният характер на селищната мрежа, с малко на брой население в повечето 
планински населени места, затруднява нормалното функциониране на образователната 
система, на здравните услуги и на социалните грижи за хората с увреждания. 

 

2.4. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА 
ТЕРИТОРИЯТА 

  Техническата инфраструктура обхваща материално – техническата база /пътна мрежа 
и съоръжения/ на четири основни инженерни системи: транспортна, енергийна, 
водостопанска и съобщителна. 
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  2.4.1. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

По своето географско местоположение общината и нейният център заемат добро място 
в транспортно-комуникационната система на страната, като близостта й с областния център е 
от стратегическо значение. Това й дава предимство пред голяма част от другите общини в 
България по отношение на транспортните й връзки с останалата част на страната. През 
територията й преминават важни транспортни коридори в посоките изток и запад, както и 
връзки към северната и южната част на България. Локацията на общината предоставя редица 
логистични предимства, които са благоприятни за развитието на региона като инвестиционна 
дестинация. Транспортната инфраструктура на общината е представена основно с пътната 
инфраструктура. 

Пътна инфраструктура 

Пътната инфраструктура е представена от пътища включени в Републиканската пътна 
мрежа и общинска пътна мрежа, включваща IV класни пътища и местни такива. 
Републиканската пътна мрежа е представена от : 

- 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; 

- III – 1127 –Пловдив – Брани поле – Белащица – Хижа Здравец – лет. Студенец – Бяла Черква 
– 28 км. – от км.11+00 до км.39 +00.  
 

Състоянието на път PDV2112 е добро, но трафикът е изключително натоварен. 
Реализирането на планирания автомагистрален тип път (изграждане на второ платно) между 
Пловдив и Асеновград, облекчи до голяма степен транспортния трафик. Път PDV1255 /ІІ – 86, 
Пловдив, кв. Коматево – п.к.Белащица/ - Марково – граница общ. (Родопи - Куклен) – Гълъбово 
/ІІІ-8604/  е основния път, по който се осъществява връзката  с лесопарк “Родопи”. 

С много голямо значение се явява път III – 8606, който през 2004г. беше 
прекатегоризиран в 3 клас – в участъка от гр. Пловдив до СОУ “Отец Паисий” в центъра на гр. 
Куклен. Това е един от най-натоварените участъци с обществени транспортни средства, 
извършващи превоз на пътници с автобуси. 

Основният за свързаността на общината път II-86 е единственият, който свързва двата 
най-големи града в областта – Пловдив и Асеновград, на юг достига до гр. Смолян и един от 
най-големите  български зимни курорти Пампорово. В по-общ план, път II-86 е част от най-
краткия транспортен коридор, свързващ Северна и Централна Европа през р. Дунав със 
Средиземно море.  

Община Куклен има изградена вътрешно-общинска пътна мрежа.  Тя включва : 
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- път PDV2112/ ІI–86, Пловдив - Асеновград/-Куклен/ ІІІ-8606/- Основна артерия 
свързваща Асеновградско шосе при КЦМ с град Куклен. – Пътя е рехабилитиран по програма 
„САПАРД”. 
- път PDV2113 / IІІ–8606/ Куклен – Манастира „Св. Св. Козма и Дамян” – с.Гълъбово/IІІ–
8604/.  Пътят е рехабилитиран по програма „САПАРД” и свързва с.Гълъбово с общинския 
център гр.Куклен. 
- път PDV2110 /IІІ–8606 – Куклен – Руен – Яврово/PDV3016/, който е с най-голямо 
значение за интензифициране на вътрешно-общинските връзки, посредством реализирането 
на общинска транспортна схема, но е в много лошо състояние, труднопроходим за 
автомобили. За този път има изработен технически проект (от км 0+00 до км 10+200). Този 
участък е един от приоритетните за следващия програмен период. 
- път PDV3016 /ІI–86, Асеновград – Бачково / - Лясково – Граница общ. (Асеновград – 
Куклен) – Яврово – Добралък - /ІІІ – 8604)  свързващ гр.Асеновград със с.Яврово и с. 
Добралък – летовище Бяла Черква. Същият би изиграл голяма роля за усвояване на 
туристическия потенциал на лесопарк “Родопи”, но се нуждае от основно обновяване в 
голямата си част. 
- път PDV2254 /ІІI–8606, Пловдив – Брестник/ - Граница общ. (Родопи – Куклен) – Куклен 
/ІІІ-8606/ е обиколен за с. Брестник.  
- път PDV2013/ ІI–86, Пловдив- Асеновград /- Асеновград, кв. Долни Воден – Граница 
общ.(Асеновград-Куклен) – Куклен/ PDV 2110/със старо наименование-  IV – 6014 –
осъществява директна връзка на гр. Куклен с втория по големина град в областта – 
Асеновград. 
- макар и с малки дължини, отсечките на път PDV3111 / ІІІ – 8604, Гълъбово – Здравец/ - 
Цар Калоян, до път Път PDV1255 свъзващ– с.Марково със с.Гълъбово, играят съществена 
роля в комуникацията с лесопарк”Родопи”. 
- PDV1144 /IІІ–8604/ хижа Здравец – летовище Копривките – х.Руен /PDV3016/ - Този път 
свързва хижа Здравец с летовище Копривките  и през х.Руен със с. Яврово с дължина около 
9.5 км. 
- не изграден, но в категория  IV клас – 486223 е пътя свързващ летовище Бяла Черква със 
с.Ситово.  

Общинската пътна мрежа след рехабилитацията на част от пътищата, както е посочено 
по-горе, е в задоволително състояние. Най-лошо е състоянието на път PDV2110  в участъка 
с.Руен-с.Яврово-от км 4+753 до км.10+200- тази част от пътя е сезонно – проходим, без трайна 
настилка. Без трайна настилка са и  път PDV2013 (Куклен – Долни Воден ) и PDV2254 
(Обиколен на с.Брестник в частта си от Община Куклен).  

Северно от разположението на общината, на 30 минути път, се намира Автомагистрала 
„Тракия“ – А1 , която е част от международния път Е 80 – Белград – София – Пловдив – 
Истанбул. Тя е основна връзка във веригата на транспортните маршрути свързващи Европа и 
Мала Азия и е пресечна точка на три паневропейски коридора (IV, VIII, и X). А съвсем близо 
до северната граница на общината преминава Околовърстния път на  Пловдив- 
 
Въздушен транспорт 
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В непосредствена близост, на 3 км североизточно е разположено международно летище 
Пловдив – най-голямото карго летище на Балканите, от което има възможност да бъдат 
изпълнявани пътнически и товарни превози от всички големи авиопревозвачи. 

Летището разполага с достатъчно голяма писта за излитане и кацане, позволяваща 
приемането на самолети от типа Boeing 767 и по-големи. На перона за паркиране на самолети 
са оборудвани 8 бр. стоянки за същия тип самолети. Предлага 24 часа пълно наземно и 
митническо обслужване на самолети, пътници и товари. За нуждите на карго трафика разполага 
с четири склада от по 360 м². Летището е специализирано и в обслужване на обемни и 
извънгабаритни товари. 

На 150 км  западно от общината се намира най-голямото международно летище в 
национален мащаб – летище София. 
 
Железопътен транспорт 
 

ЖП мрежата е представена единствено от изградената ЖП връзка гр. Пловдив – 
индустриалната зона около КЦМ 2000 АД. От там по основните за България железопътни 
линии № 1 и 3 се прави железопътна връзка с пристанищата Бургас, Варна, Русе и Лом. 

Макар и по този къс участък да не се извършват пътнически превози, неговото 
стопанско значение е огромно за транспортното обслужване на наличните производствени 
мощности. 

Град Пловдив разполага с три пътнически железопътни гари и една специализирана 
гара за обработка на товари. 

В непосредствена близост до землищните граници на община Куклен се намира и жп 
гара Маврудово, част от железопътното трасе, свързаващо гр. Пловдив и гр. Асеновград.  

   

2.4.2 ВОДНИ РЕСУРСИ. ВОДОСНАБДИТЕЛНИ МРЕЖИ. 

Община Куклен не е богата на повърхностни водни ресурси. През нейна територия 
протича река Луковица, която се влива преди Асеновград в река Чепеларска. Десен приток на 
р. Луковица е Добралъшко дере преминаващо през с. Добралък. Леви нейни притоци са:  
р. Копривска и дере североизточно от ядро Б. Черква. Река Луковица е определена  като тип 
планинска река.  
 По информация от „Басейнова дирекция”- гр. Пловдив, при определянето на типовете 
реки са използвани следните показатели: 

- задължителни фактори – екорегион, надморска височина, геология, размер; 
-  незадължителни – характер на водното течение, размер и геология, субстрат на 

речното дъно, наклон (енергия на потока). При определяне на височинното разделяне е взето 
в предвид и смяната на растителността. 

На база на тези показатели на територията на община Куклен са идентифицирани два 
типа води категория „реки”: 

Таблица 50: Категория реки в община Куклен 
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№ 
Тип 

 
Водосбор 

1 R3 Планински тип реки р.Луковица 

2 R5 Полупланински тип реки р.Чепеларска 
Източник: „Басейнова дирекция”- гр. Пловдив 

 

В хидроложко отношение територията на общината принадлежи към водосборния 
басейн на р.Марица, който като част от Източнобеломорски район попада в Екорайон 7 - 
Източен Балкан (Eastern Balkan), съгласно Плана за Управление на Речни басейни (ПУРБ). 

Водните обекти на територията на община Куклен се отнасят към категория 
повърхностни води – “РЕКА”. 
 На територията на общ.Куклен  попадат 4 водни тела от категория „река”: 

 BG3MA500R103 „Река Чепеларска от гр.Асеновград до устие  и Крумовски колектор”* 

 BG3MA500R104 „Река Чепеларска от река Юговска до гр.Асеновград и р.Луковица”* 

 BG3MA500R126 „Река Първенецка от вливане на река Пепелаша до устие”* 

 BG3MA500R217„Река Марица от р.Въча до р.Чепеларска, ГК-2, 4, 5 и 6 и Марковки 
колектор* 
Забележка: * На територията на общината  попада  малка част от водното тяло. 
В землището на община Куклен има 2 изкуствени водоема и 1 микроязовир, които са с 

площи по – малки от 50 ha и не се охарактеризират като самостоятелно водно тяло.  
На територията на Пловдивска област се намират 20 водохващания за питейно-битово 

водоснабдяване от повърхностни води, разположени в 18 питейни водни тела 
Водоснабдяването в община Куклен е обезпечено на 100 % от изворни водохващания, 2 речни 
водохващания и сондажни кладенци. 
  Подхранването на формиралите се карстови подземни води се осъществява от валежи. 
Те са разположени в Кукленско – Добростански басейн и от тях могат да се експлоатират още 
около 80 l/s. В качествено отношение водите са пресни с минерализация под 0.5 g/l, 
хидрокарбонатно – калциеви, имат средна твърдост (8,5 Н°) с възможност за карбонатна 
агресивност спрямо бетони и азбестоциментови изделия. В екологично отношение те са чисти, 
тъй като водосборните области на изворите почти не са засегнати от човешка дейност. 
  

 
Фигура 37: Водохващания за питейно-битово водоснабдяване на територията на 

Пловдивска област 
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Степента на изграденост на  канализационната мрежа и пречистване на отпадъчните 

води на територията на общината е ниска. В повечето от населените места няма доизградени 
частични канализационни клонове.  

Изключение прави гр. Куклен, където има изграден изцяло външен колектор, три 
главни канализационни клона и около 60 – 70 % от второстепенната канализационна мрежа, 
което дава възможност отпадъчните води на по – голяма част от фирмите и домакинствата да 
бъдат отвеждани в ГПСОВ – Пловдив. 

В с. Руен има частично изградена локална канализация със септична централна яма, но 
съоръжението не осигурява необходимата степен на пречистване на постъпващите в него 
отпадъчни води. В с. Добралък съществува локална канализация, заустват в преминаващото 
през селото Добралъшко дере – десен приток на р. Луковица. 

На територията на лесопарк “Родопи” има единични решения за отвеждане на 
отпадъчни води до локални пречиствателни съоръжения – септични ями и филтриращи 
траншеи. Тези съоръжения се технически неиздържани с незадоволителен пречиствателен 
ефект. 

В селата: Гълъбово, Добралък , Цар Калоян, Руен и Яврово няма изградена централна 
канализация. 

Основната част от домакинствата включително и част от град Куклен се заустват в 
попивни ями в собствените им имоти. Това създава значителни санитарни и екологични 
проблеми. Предвижда се в селата да бъде изградена разделна канализационна мрежа, като 
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битовите отпадъчни води бъдат зауствани в локални ПСОВ (с механично и биологично 
стъпало) и след пречистването им зауствани в дерета. 

Лесопарк Родопи 
В ядро Бяла черква нямат изградена канализационна мрежа, в ядрата Студенец и 

Копривките нямат изградени цялостни канализационни мрежи. Отпадъчните води от обектите 
се заустват в попивни ями или се отвеждат в септични ями, след което се заустват в открити 
дерета. 

В Лесопарк “Родопи” е наложително да бъде решен проблема с отвеждането и 
третирането на битово фекалните води. Предвижда се да се изгради разделна канализационна 
мрежа в отделните курортно туристически ядра и самостоятелни ПСОВ в тях, след което 
пречистените води бъдат зауствани в близките дерета. 

Дъждовните води се предвижда да бъдат отведени с отделни дъждовни канализации до 
преминаващите през ядрата открити дерета. 

Минерални води-местонахождение, характеристики, дебит, използване потенциал 
 
На територията на общината има един топъл минерален извор, намиращ се в близост 

до регулацията на града. 
Водоизточниците на минерална вода са сондаж №1, сондаж №4 и сондаж №6. Сондаж 

1 е проучвателен. Прокаран е през 1971 г. на кота +249,33 m с дълбочина 390 m. Водопритокът 
е 355 – 373 m. Сондаж 4 е проучвателно – експлоатационен. Прокаран е през 1979 г. на кота 
+244,18 m с дълбочина 556 m. Водопритокът е 439 – 503 m. Сондаж 6 е проучвателно – 
експлоатационен. Прокаран е през 1981 г. на кота +238,20 m с дълбочина 650 m. Водопритокът 
е 550 – 625 m.  

Минералната вода е слабо алкална (ph 7,3-7,8), с обща минерализация на разтворени 
твърди вещества 0.43 – 0.45 g/l, хидрокарбонатна, калциево – магнезиева. 

Минерализация – 446,010 mg/l 
Дебит – 0.91 mg/l 
Температура – 29.0 ºС 
Извора е с ограничен дебит и не се използват за задоволяване на питейни нужди на 

населението. 
Предоставена е концесия върху минерална вода публична общинска собственост от 

находище „Куклен”, гр. Куклен, община Куклен, област Пловдивска, включително и 
експлоатационен водоизточник сондаж № 4- публична общинска собственост намиращ се в 
поземлен имот с № 017107 в размер на 0,418 дка в землището на гр. Куклен, както и върху 
поземлен имот с номер № 017124 в размер на 6,264 дка - публична общинска собственост . 

 Определен е общ годишен експлоатационен ресурс в обем до 29 950 куб.м минерална 
вода при средногодишен, средноденонощен и върхов експлоатационен дебит до 0,95 л/сек. 
Определя предмета на концесията като особено право на ползване на минерална вода, 
включително и върху експлоатационния водоизточник сондаж "Топла вода" и върху 
поземлени имоти с номера 017107 и 017124. Минералната вода да се използва от концесионера 
за бутилиране на натурална и газирана минерална вода и за производство на безалкохолни 
напитки, както и за питейно-битови и технологични нужди на бутилиращото предприятие, 
както и за използване на термалния ресурс. 
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В последствие, след направени проучвания на качеството на водата от тези 
водоизточници, се оказва, че тя не е с добри показатели за консумация, а концесията е 
прекратена.  

Съществуват идеи за използване на водата за стопански и земеделски нужди – главно 
чрез използването й като източник на топлина за затоляне на парници и други съоръжения на 
селското стопанство.  

 
Състояние на хидромелиоративната система 
 
    Освен естественото напояване /валежите/ от голяма значение за развитието на селското 
стопанство и най-вече за растениевъдството е изкуственото напояване. Обработваемата 
земеделска земя към 2014 г. е 3671,200 хка. Разпределението по видове култури е: зърнени 
култури-338 ха, зеленчукови култури-23 ха, технически култури- 210 ха, трайни насаждения- 
286,7 ха. 

Хидромелиоративната мрежа в землището на гр. Куклен и с. Руен е представена от два 
изкуствени водоема и един микроязовир и система от канали. Някои от по – важните 
параметри на съществуващите водоеми са следните: 

 Изкуствен водоем 1 (долен) е разположен в местността “Кайнаклъка” и заема 
16.097 dka площ, с вместимост 30 000 m3 вода. Същият е частна общинска 
собственост. 

 Изкуствен водоем 2 (горен) разположен е в местността “Кайнаклъка”, заемащ 
39.368 dka с вместимост 80 000 m3. Същият е частна общинска собственост. 

 Микроязовир в землището на с. Руен. Същият е изграден с разширение на 
съществуващото естествено езеро в местността “Гьолът”. Заема площ от 35 dka. 

Първоначалния замисъл е предполагал двата изкуствени водоема в местността 
“Кайнаклъка” да се захранват гравитачно от валежния отток формиран във водосборния им 
басейн чрез “Метошко дере”, като чрез канал, притока от излишната вода в горния, се отвежда 
в долния водоем. Поради засушлив период в климата на страната и района, се е преминало към 
строителство на Сондажна помпена станция в равнинната част, която да захранва капацитета 
на двете изкуствени съоръжения. 

Изградената хидромелиоративна мрежа в нейните технически параметри – обща 
дължина и териториален обхват, капацитетни възможности за проводимост и т.н е достатъчна. 
Тя обхваща:  

 Канал №1 – от Помпена станция до базата на Овощарския институт, с дължина 650 m. 
 Канал №2 от Помпена станция до пътя за КЦМ, с дължина 1160 m.  

 Канал №3 – от пътя за КЦМ до пътя ”Говедарника”, 750 m. 

 Канал №4 по пътя “Говедарника”, 1020 m. 

 Канал №5 “Гьолкаръ”, 850 m. 

 Канал №6 – “Кавашки път”, 410 m. 
Горните канали се захранват от “Долнокричимски канал” чрез помпена станция, но 

водата не е достатъчна.  
Това налага системата да се захрани с вода и от Сондажна помпена станция, като 

продължи черпенето на вода и от кладенците на КЦМ АД. 
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Състоянието на хидротехническите съоръжения не е добро. Процеса на амортизация и 
разрушаване е започнал и ако не се предприемат мерки, същите ще излязат от експлоатация. 

 

 
Таблица 51: Хидромелиоративни съоръжения в землището на гр.Куклен 

стопанисвани от „Напоителни системи" ЕАД 

№ 

Вид на имота 
(земя, сграда-

нс, 
съоръжение) 

Наименование на 
материалния актив 

Местонахождение: населено място, 
община 

1 2 3 4 
1 напоителен 

канал 
НК Асеница - 2 гр. Куклен и с.Крумово 

2 изравнител Изр. "ДКК" до КЦМ с.Куклен; общ.Родопи 
3 главен 

напоителен 
канал 

ГНК В - III "Долно 
Кричимски" 

гр.Перущица; общ.Прущица; гр. Куклен, 
общ.Куклен, с.Брестовица, с.Първенец, 
гр.Пловдив, с.Марково, 
с.Белащица,с.Браниполе, с.Брестник; 
общ.Родопи 

 
                           Таблица 52: Технически параметри  на съоръженията 

Тип ГНК В-Ш "Долно 
Кричимски" 

НК Асеница -2 

За землище гр. от км 35+806 до км 
37+670 

от км 0+000 до км 1+500 

Тип на налр. трапецовиден трапецовиден 

Облицовам уч-к 1 864 м 1 500 м 

Широчина на 
дъното 

1.0 м 0.60 м 

Наклон на 
откосите 

1:1 01:01 

Дълбочина на 
канала 

1.40 м 0.70 м. 

Макс. водно 
количество 

1.300 м3/сек 1.100 м3/сек 

  

      Таблица 53: Изравнител „ДКК“ до КЦМ 
Изравнител "ДКК" до КЦМ 

 

тип на 
стената 

 земнонасипна 

височина  2.5м 
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залята 
площ 

 41 дка 

завирен 
обем 

 18 000 м3 

кота 
корона 

 175.17 

преливник  челен 

преливна 
височина/ дължина 
на пр. ръб 

0.5 м / 6.00 м 

Макс. водно 
количество 

1.100 м3/сек 

На територията на Община Куклен има изградени два изкуствени водоема и един 
микроязовир, частна общинска собственост. 
 

Таблица 54: Язовири 

№ Землище Наименование 
местност 

Площ, дка Вместимост, 
m3 

Собственост 

1 с. Руен м. “Гьолът” 35 - Общинска 

2 с. Куклен м. “Кайнаклъка”  16.097 30 000 Общинска 

3 с. Куклен м. “Кайнаклъка” 39.368 80 000 Общинска 
 

Водоснабдителни мрежи – водоизточници, пречиствателни станции 
Водоснабдяването в община Куклен е на 100%. Няма неводоснабдени селища. 

Вътрешна водопроводна мрежа в населените места – 46,067 km, от които 70.5 % етернитови. 
Външни водопроводи са с дължина 50.84 km; 

Помпените станции са 9 бр., в т.ч. 4 бункерни помпени станции; водоеми 27 бр. от тях 
20 напорни и 5 бр. черпателни;  

В експлоатация са 41 изворни водохващания – каптажи, 4 сондажни кладенеца. и 2 бр. 
речни водохващания. Изградени са 15 резервоара с общ обем 2640 m3. 

Водоизточниците за питейно битово водоснабдяване в общината, за които са издадени 
разрешителни са представени в следващата таблицата. 

Таблица 55: Водоизточници за питейно битово водоснабдяване в общината 

№ 
Населено 

място 
Водопроводна система 

Вид и брой 
водоизточници 

Дебит Qобщо 
налични 

л/сек 

1. Гр. Куклен ПС “Говедарника”-ниска и висока 
зона, с хлораторно  

13 бр. каптирани 
извора,в т.ч.11 
използваеми 

52.9 
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4бр.тръбни кладенеца 

2 с. Гълъбово “Свети Илия”, ”Магрян”, 
хлориране в общия водоем  

2 бр. каптирани извора 5,6 

3 с. Цар Калоян Ханъм каймак, Стария каптаж, 
хлориране в двата водоема  

2 бр. каптирани извора 1.2 

4 с. Руен “Св.Илия”, ”Поляни”, 
”Джоневото”, селски каптаж, 
”Бабкята”- водата от тях отговаря 
на БДС 2683 и Наредба №9 за 
питейно битови цели; 2 бр.речни 
дренажи-пречистването е с 
самопромиващ филтър и 
хлориране 

7 бр. каптирани извора 5.3 

5 с. Яврово “Батив дол”, ”Вартита вода” и 
“Драганица”-ПС –Яврово към 
нея има хлораторно 

3 бр. каптирани извора 3.45 

6 с. Добралък “Борова кория”, ”Бяла вода”, 
”Букът”, ”Дълги ливади” и 
“Селската чешма” –ПС с 
хлораторно 

5 бр. каптирани извора 3.5 

7 Лесопарк 
“Родопи 

на р.”Пепелаша” и Безименно 
дере; каптажи: ”Ресторанта”, хижа 
“Комсомолска”, ”Дяков извор 1” и 
“Дяков извор 2;  
ПС – 2 бр.: ”Пепелаша” и 
“Копривките” с хлораторни  

2бр. речно водохващане 
и 4 броя каптирани 
извора. Невключени в 
централното 
водоснабдяване – 5 бр. 
извори 

14.05 

 

 

- 1.2 

 Общо  41 каптажи 
4 броя тръбни кладенци  
2 бр. речни 
водохващания 

87.2 

Общо за всичките населени места се подават 35 л/сек питейна вода. 

Поради недостатъчни водни количества, особено през летния сезон, в някои от селата 
се въвежда режим на водоподаване: с. Руен, с. Гълъбово, с. Цар Калоян, с. Добралък. 
Проблемът с водоподаването става още по – тежък в почивните дни, през които броят на 
населението в тези селища става многократно по – голям от постоянно живеещото население 
в тях.  

В голяма степен проблема се утежнява и от състоянието на водопроводната мрежа 
която е силно амортизирана. Общо 62% от водопроводната мрежа на гр. Куклен, 90 % в с. 
Гълъбово, 88 % в с. Цар Калоян, 88 % в с. Руен, 68.65 % в с. Яврово и 80.19 % в с. Добралък е 
изградена от етернитови тръби. Честите течове водят до значителни загуби на вода. Цялата 
водопреносна мрежа в община Куклен се нуждае от подмяна и реконструкция. 
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Таблица 56: Необходимо водно количество за битово питейни нужди на населението, 
системите за обществено обслужване  

Населено 
място  

Дейст
в.потр
еб.нор
ма 
л/ж/де
н  

Брой 
населе- 
ние 
към 
2027год 

Водопотр. 
норма  

Коефицент на 
неравномернос
т  

Консумация на 
вода  

Налично 
водно  
количество  
л/сек  

Кдн К час Qср.
дн. 
л/сек  

Qм.д
н. 
л/сек  

Qм.
ча 
с. 
л/се
к  

 

гр.Куклен 
IV ф.т.  

119  5 902  160  2  3,5 13,12  24,05  40,4
5  

30.5 / 17.8 
л/с  

с.Яврово 
VIII ф.т.  

382  71  280  2  5,0  0,28  0,51  1,2  4.2 / 2 л/с  

с.Руен VII 
ф.т.  

167  169  170  2  3,5  0,4  0,73  1,23  3.2 / 1 л/с  

с.Гълъбово 
VII ф.т.  

302  191  300  2  3,5 0,79  1,45  2,44   7 / 2.2 л/с  

с.Цар 
Калоян 
VIII ф.т.  

172  94  200  2  5,0  0,26  0,48  1,14  7 / 2.2 л/с  

с.Добралък 
VIII ф.т.  

180  119  200  2  3,5  0,33  0,605  1,02  1.85 / 0.7 
л/с  

Лесопарк 
Родопи - 
хотели.поч
.станции  

 2100лег.  300 1,5  2 8,75 12,4 16,0
4 

6.0л/с  

Лесопарк 
Родопи - 
частни 
вили  

 400  160 2 3,5  
 

0,89 1,63  2,77 

Забележки: Водните количества са с 20% загуби. 34/26 л/с-експл.рес./ макс.дебит  
 
 Анализа на водопреносната мрежа на общината показва, че тя е изграждана в периода 

от 1938 до 1975 г. като преобладават етернитовите водопроводи, което е свързани с твърде 
високи загуби на вода. Мрежата се нуждае от пълна реконструкция, както на външната, така 
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и на вътрешната водопроводни мрежи и подмяна на физически и морално остарелите 
етернитови тръби с полиетиленови. Препоръчително е тази подмяна да се извърши успоредно 
с изграждане на канализационната мрежа.  

 За Лесопарк Родопи  мрежата също се  нуждае от пълна реконструкция. Комплекса 
бележи тенденцията към разрастване, което предполага необходимостта от осигуряване на  
допълнителни водни колечества. Района на лесопарк Родопи е беден на водоизточници, 
поради което за обезпечаване на водоснабдяването му трябва да се търси изграждане 
изравнител над ПСПВ „Пепелаша”. ПСПВ „Пепелаша” е физически и морално остаряло 
съоръжение, с капацитет, който не може да покрие нуждите на краен етап. Необходимо е да се 
извърши цялостна реконструкция и поетапно разширение. За ядро „Бяла черква” трябва да се 
осигурят допълнителни водни количества от централната водоснабдителна система чрез 
изграждане на ПС при Малинов връх. Необходимо е да се изгради и допълнителен обем 
водоеми.  
 

Таблица 57: Относителен дял на населението с режим на водоснабдяване (сезонен и 
целогодишен) от водоснабденото население       

 
          

2.4.3. ЕНЕРГИЙНИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ 

Електроразпределителната мрежа за средно и ниско напрежение се стопанисва и 
поддържа от "ЕВН България електроразпределение" АД. 

За разлика от останалите (ВиК, пътна) инфраструктури, с които е ангажирана 
общината, реконструкцията на енергийната инфраструктура изцяло е от правомощията на 
Електроразпределителното предприятие с лиценз за дейността на тази територия. 

Енергийната инфраструктура на Община Куклен може да бъде разделена според 
особеностите и проблемите за решаване на три зони: 

ОБЩИНИ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Асеновград 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брезово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калояново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карлово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лъки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 0
Пловдив 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Първомай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Раковски 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Родопи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Садово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Съединение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хисаря 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кричим 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перущица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стамболийски 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куклен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сопот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 І-ва зона - гр. Куклен 

 ІІ-ра зона- парк”Родопи” 
 ІІІ-та зона- планински села: с. Гълъбово, с. Цар Калоян, с. Добралък, с. Яврово и с. 

Руен 

За периода 2005-2020г. в гр.Куклен бяха извършени значителни подобрения в 
електропреносната мрежа и съоръжения. В обхвата на мрежи в.н. (20 киловолта) на града, 
беше извършена подмяна на захранващите ел. проводи и стълбове; подмяна на вътрешни 
връзки между трафопостовете-20 киловолта (смяна на старите маслени кабели с нови); 
изграден бе нов трафопост. По отношение на мрежите ниско напрежение е извършено:-
подмяна на проводниците и разделяне на изводите на трафопостове- 1,2, 3,4, 5 и 
трафопостовете при „Замъка Орфей” и Професионална гимназия по селско стопанство 
(ПГСС). Напрежението на тока в града се повиши и в резултат на подмяна на стълбовните 
линии и разделяне на изводите, както и изваждането изцяло на електрическите табла извън 
границите на съответният имот, заедно със захранващите кабели. Въпреки поредицата от 
предприети действия довели до положителен резултат, все още има квартали, в които 
напрежението на електричеството е по- ниско. 

Другият основен проблем от енергийната инфраструктура на гр.Куклен, а именно 
уличното осветление, се решава чрез подмяна на съществуващите осветителни тела с 
енергоспестяващи.  

Захранването на парк ”Родопи” с ел.енергия се осъществява с два електропровода 20 
kV. Проблемите със старата електропреносна мрежа в лесопарка е решен през изтичащия 
седемгодишен период, чрез цялостна подмяна на стълбовните линии с нови дървени стълбове 
на отсечките-хижа „Здравец -  „Копривките”, хижа „Здравец” - „Бяла Черква”, ”Студенец - с. 
Добралък и подмяна на проводниците, както и с поставянето на нов тип изолатори. 

От останалите населени места по значими подобрения са извършени в с. Гълъбово, 
изразяващи се в разширение на електропреносната мрежа, заради  ново строителство в 
периферията и вилните зони. Изградени са и два нови трафопоста, единият от които мачтов. 
Останалите села са в сравнително добро състояние. 

 

  2.4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

Покритието с телефонни комуникации е много добро, включително и с клетъчни 
телефонни услуги. Цифровизирана е стационарната телефонна мрежа. 

Съобщителната инфраструктура на общината е представена от технически 
съоръжения и мрежи, чрез които се осъществява далекосъобщения, пощенски услуги, 
предаване на радио и телевизионни предавания.  

Далекосъобщенията на територията на Общината включват телефонни услуги, 
приема се и сигнала на всички мобилни оператори.  
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2.4.5.  ЖИЛИЩЕН ФОНД  
 

Кратък анализ  на състоянието на жилищния фонд бе показан в предишната глава. 
Отчита се, че общият брой на жилищата остава сравнително постоянен (увеличение с под 1% 
за 10 години). Но промените са в увеличената обща жилищна площ – с близо 60% - а и с 
подобреното качество на жилищата.  

Изводът е, че в количествено отношение няма проблем със жилищния фонд на 
кукленци. На трима души се падат средно по ДВЕ жилища, което е по-добър показател от 
средния за повечето общини. Но част от жилищния фонд е амортизиран, което е предпоставка 
за слаба енергийна ефективност и лоши технически характеристики на значителна част от 
сградите. Външните стени на повечето стари сгради имат до пет пъти по-големи топлинни 
загуби в сравнение с нормите за ново строителство. В масовия случай сутерените и таванските 
плочи на съществуващия жилищен сграден фонд са без топлоизолация.  

 
Таблица 59: Жилищна площ към 31.12.  

 
 

Имотите в Куклен, общинска собственост, са над 30, но значителна част от тях се 
нуждаят било от доизграждане, било от основен ремонт, или най-малкото от мерки за 
енергийна ефективност. Справката по-долу показва 

Таблица 60: Общински имоти /сгради в община Куклен, които към 2020 г не се 
използват, нуждаят  се от основен ремонт, доизграждане , подобряване на енергийната 
ефективност и/или за каква инфраструктура  е подходящ имота  

Вид на имота/сградата Населено 
място 

Квадратура 
/площ 

Състояние на сградния 
фонд/имота  

Здравна служба с. Гълъбово 420м2 Незадоволително;  

ОБЩИНИ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Асеновград 1 276 206 1 898 416 1 901 111 1 904 298 1 906 361 1 909 386 1 912 385 1 913 381 1 915 365 2 060 980

Брезово 282 216 328 447 328 655 328 579 328 621 328 821 328 644 328 238 328 372 365 987

Калояново 330 963 410 366 410 901 411 160 411 443 411 746 411 895 412 432 412 775 446 532

Карлово 1 059 721 1 508 521 1 509 138 1 510 819 1 511 664 1 512 245 1 512 843 1 513 918 1 515 723 1 653 324

Лъки 94 013 99 063 99 063 99 140 99 140 99 140 99 203 99 281 99 442 121 427

Марица 594 834 854 940 856 660 859 168 860 858 863 110 867 499 872 843 881 113 967 046

Пловдив 5 726 642 8 456 739 8 486 476 8 506 660 8 534 394 8 566 074 8 596 566 8 628 530 8 668 013 9 737 973

Първомай 575 946 776 235 776 323 776 323 776 432 776 468 776 603 777 078 777 163 852 443

Раковски 516 073 685 965 686 630 686 630 686 721 687 389 688 726 689 260 690 379 766 692

Родопи 843 098 1 202 859 1 205 914 1 218 336 1 237 686 1 251 966 1 267 486 1 285 190 1 306 858 1 435 268

Садово 302 452 390 405 390 653 390 835 391 136 391 384 391 912 392 313 392 838 430 503

Съединение 266 782 354 262 354 174 354 166 354 354 354 367 354 385 354 346 354 611 381 750

Хисаря 413 510 516 646 516 391 516 972 519 995 523 936 524 688 525 506 528 068 568 599

Кричим 121 711 184 423 184 423 184 423 184 693 184 693 184 693 184 693 184 738 196 259

Перущица 104 586 136 401 136 295 136 276 136 260 136 260 136 260 136 260 136 382 148 617

Стамболийски 334 221 507 563 508 128 508 566 508 806 508 856 508 856 508 856 508 910 555 903

Куклен 170 208 250 852 251 551 252 256 253 169 254 532 263 800 264 813 265 473 288 236

Сопот 188 040 289 633 289 750 289 845 289 940 289 940 290 004 290 124 290 124 324 374
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Необходимост от основен ремонт;  

кв. 17 - млекопункт с. Гълъбово  35 кв.м.  Временна постройка, поставяемо 
съоръжение. В момента сградата 
се използва временно като 
кметство на с. Гълъбово; нужда 
от ремонт на съоръжението или 
изграждане на нова сграда;  

УПИ ІV – СНС, кв. 12 
– кметство 

с. Гълъбово  207 м2 Конструкция – незадоволителна; 
Има пропукване на плочата и 
пропадане; необходимост от 
конструктивно обследване и 
основен ремонт;  

Училище в с. 
Добралък ведно с 
двор 

с. Добралък Площ на 
имота – 3 
дка; площ 
на сграда - 
435 кв.м. 

Незадоволително;  
Училището не функционира 
дълги години; прозорци и 
дограма – счупени; необходимост 
от основен ремонт на сградата;  

УПИ I – Читалище, 
кв.6 

с. Добралък  330кв. ведно 
със 
застроена 
площ от 
124кв.м. 

Конструкция – задоволителна; 
има нужда от текущ ремонт; 
Сградата се използва за 
читалищна дейност;  

Сграда на кметството 
в с. Добралък 3 мсбж 
СОНС,ресторант,кмет
ство,здравна 
служба,администраци
я, обществено хранене 

с. Добралък  Площа на 
имота е 
около 1 дка 

Конструкцията е задоволителна; 
има необходимост от текущ 
ремонт на сградата, както и 
реализация на мерки за енергийна 
ефективност; 

Сграда тъжни 
ритуали 

Куклен 70 кв. м.  Конструкция – задоволително;  
Има нужда от текущ ремонт, 
преди да може да се използва;  

Читалище Н. Й 
Вапацаров  

Куклен Да се 
провери от 
Лозанов 

Конструкция – задоволителна;  
Има нужда от текущ ремонт и 
обновяване;  
Необходимост от енергийна 
ефективност;  

Пенсионерски клуб – 
мъжки  

Куклен  100 кв.м.  Конструкция – поставяемо 
съоръжение;  
Има нужда от текущ ремонт или 
направо нова сграда;  

Сграда на детска 
градина Приятели с 

Куклен  Да се уточни  Конструкция – задоволителна;  
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прилежащо дворно 
пространство за игра  

Текущ ремонт изпълнен; има 
нужда от регулярна поддръжка; 
два пректа има изпълнени за 
детската градина;  

Клуб на жената „Рай“ 
– метален павилион, 
поставяемо 
съоръжение  

Куклен  49 кв.м.  Има нужда от текущ ремонт;  

Детска ясла  Куклен  Застр. площ 
140 м2 
(двуетажна 
сграда) 

Конструкция –задоволителна, на 
ниската сграда има нужда от 
основен ремонт; има изпълнен 
проект за енергийна ефективност; 
необходимост от поддръжка;  

Физкулутерен салон в 
училище 

Куклен  380 кв.м. – 
да се 
провери  

Конструкция – задоволителна;  

Сграда на средно 
училище – основна 
част  

Куклен  Около 3 500 
кв.м. рзп  

Конструкция – задоволителна;  
Да се изготви технически паспорт 
на тази и на всички сгради;  

Сграда старо училище 
– ниска част  

Куклен  Конструкция – задоволителна;  
Има нужда от основен ремонт на 
част от дървения гредоред  

Сграда старо училище 
– висока част  

Куклен Квадратутра  Конструктивно – задоволително; 
необходимост от ремонт на 
покрива; енергийна ефективност; 
текущ ремонт по предназначение;  

Стол за ученическо 
хранене  

Куклен  Квадрутара  Конструкция – задоволително; 
енергийна ефективност;  

Поликлиника Куклен  1196 м2 Необходимост от енергийна 
ефективност и облагородяване на 
прилежащи части; текущи 
ремонти;  

УПИ ІV – Бърза 
помощ, кв. 62 

Куклен  Застроена 
площ -130 
м2; 1233 м2 

Включена в проект на 
Министерство на 
здравеопазването  

УПИ ІV-парк и 
трафопост кв. 34 – 
ПАРКА ПОД 
ЗАМЪКА ОРФЕЙ 

Куклен  6690 м2  

Ставрева къща Куклен  66 кв.м. За основен ремонт;  
УПИ ХІІ, кв. 36 склад 
за СОНС – 2450 м2 

Куклен  Ведно с МС 
– 100 м2 

Задоволително;  
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Сграда на общинска 
администрация 
Куклен  

Куклен Квадратура  Основен ремонт;  

УПИ ХVІ – вет. 
лечебница, кв. 36 

Куклен  2600м2 Да се провери; за основен и текущ 
ремонт + енергийна ефективност;  

Стопански двор ведно 
с мж – стол с кухня 

Куклен  144 м2 Необходимост от текущ ремонт;  

Детска площадка –  
Парк „Орханели” 

Куклен  940 кв.м. – 
парк; сграда   

Текущ ремонт 

 

2.5. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ В ОБЩИНА КУКЛЕН 
 
2.5.1. КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

Община Куклен има приета Програма за подобряване качеството на атмосферния 
въздух в община Куклен с План за действие за периода 2016г.-2020г. с Решение №349 на ОБС-
Куклен взето на редовно заседание с протокол №29 от 27.01.2017г. 

Програмата е изготвена съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите 
/със заповед № РД-580/17.07.2007г./ и във връзка със /заповед №РД-969/21.12.2013г./нов 
списък на РОУКАВ, съгласно , който на територията на община Куклен са превишени нормите 
на ФПЧ 10 и кадмий. В тази връзка се изготви План за действие към програма с които се 
предприемат приоритетни мерки , насочени към намаляване на нивата на ФПЧ 10 и кадмий.  

Времевия обхват на програмата е разпределен като : 
- Краткосрочен – 2016г.-2017г. 
- Дългосрочен- 2018г.-2020г. 

Основната цел, която трябва да се постигне, чрез изпълнението й е привеждане и 
поддържане на КАВ на територията на община Куклен в съответствие е изискванията на 
нормативната уредба, като се осигури здравословна среда на населението. 

Всяка година, общината изпълнява заложените в Плана за действие към програмата 
мерки според осигурените и финансови възможности. Ежегодно се изпращат отчети за 
изпълнение на програмата до РИОСВ-Пловдив. 

При внимателно анализиране на постъпилите данни от станцията разположена на 
територията на КЦМ-АД, през периода 2016г-2020г. се наблюдава трайно намаляване на 
нивата на ФПЧ 10 и кадмий.  

Контролът на КАВ в община Куклен е организиран в рамките на националната система 
за мониторинг на околната среда, който се осигурява чрез пункт за мониторинг – 
АИС“Куклен“. Автоматичен – оценяващ приноса от промишлен източник-„КЦМ” АД. 
Резултатите от пробовземането (автоматично) за ФПЧ10 се извеждат денонощно. Разположен 
е в централната част на гр. Куклен в зона с предимно жилищни сгради и незначителен 
автомобилен трафик. Наблюдаваното замърсяване се формира предимно от битово отопление, 
индустриални източници (“КЦМ”, “Агрия”) и източници с локален характер. Обслужва се от 
„КЦМ” АД. 
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Таблица 62: Средногодишни стойности  

АИС Куклен ФПЧ 10, 
Средна 

годишна 
стойност 

ФПЧ- брой Pb - олово Cd- кадмий 

2017 40,51 82 0,09 2,99 
2018 36,96 50 0,08 2,52 
2019 31,61 30 0,0726 3,19 
Годишна 
норма 

40 35 0,5 5 

 
Видно от направените анализи са констатира следното: 
ФПЧ 10 – Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве е 50 мg/м3 за 

ФПЧ10 и не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна 
година. Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве за една календарна година 
е 40 мg/м3. Данните от мониторинга показват, че за разглеждания период нормативното 
изискване за броя превишения на СДН е спазено, измерените превишения са 30 на брой при 
норма от 35 броя годишно. Установено е и спазването на средногодишната норма на 
показателя, измерената стойност е 31,61 мg/м3, при норма 40 мg/м3. 

Кадмий – Cd - Целевата норма на нивата на кадмий в атмосферния въздух е 5 ng/m3. 
Видно от посочените в таблицата показатели става ясно, че нивата на кадмий за периода 
2017г.-2019г. не превишават 3,19 ng/m3 при годишна норма от 5 ng/m3. 

Предвид гореизложено можем да направим извода, че изпълнението на 
предвидените мерки в Плана за действие към Програмата за подобряване качеството на 
атмосферния въздух в община Куклен, проследявайки показателите от 2017г.-2019г. 
показват постигане на законово установените норми за ФПЧ 10, кадмий и олово.  

Относно останалите замърсители на територията на община Куклен можем да 
направим следния извод: 

Данните за регистрирани нива на серен диоксид в пунктовете за мониторинг, 
разположени на територията на Агломерация Пловдив, показват трайно намаляване на 
стойностите им до нива под нормативно определените. 

Основните източници на азотен диоксид в атмосферния въздух са главно от емисиите 
на автомобилния транспорт, следвани от горивните и производствени процеси през зимния 
сезон. С подобряване на инфраструктурата по населени места лисата на продължително 
струпване на работещи пътни превозни средства води до намаляване и стойностите на азотния 
диоксид.   

Замърсяването с оловни аерозоли се контролира от пункт “Д. Воден“ на МОСВ и в 
пункт “Куклен КЦМ-АД“. Няма регистрирани превишаване на средно годишната норма за 
периода 2017г.-2019г.    

Контролираните обекти са 5 бр. Обекти, които попадат в обхвата на Директива 
2010/75/Европейския парламент и Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно 
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предотвратяване и контрол на замърсяването) са „КЦМ АД, „АГРИЯ” АД и „ЮПИТЕР 05” 
ООД. Те се явяват и основните големи замърсители на атмосферния въздух в общината. На 
база годишен доклад от СНИ  за 2014 г. и извършена оценка на резултатите не са констатирани 
превишения на нормите за серен диоксид от Оловно производство към „КЦМ” АД.   

През новия програмен период 2021г.-2027г.  поставените цели на община Куклен 
да се намалят трайно  нивата на показателите  ФПЧ 10, кадмий.  

Изпълнението на тези оптимистични цели са свързани с подобряване на средата на 
живот и въвеждане на екологосъобразни производства опазващи околната среда. 

 Общината предвижда през този период да се газифицират до 50 % от всички 
домакинства на територията на гр. Куклен . През новия програмен период, ще се 
предвиди асфалтиране на всички останали улици на територията на гр. Куклен и по-
големите в  малките населени места. Продължава и 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 на територията на община  Куклен. Осигуряване на добра 
вътрешна инфраструктура в населените места, ще доведе и до допълнително 
намаляване на нивата на ФПЧ10, въглеродни оксиди и др.  

 Промишленият сектор, който се намира в двете индустриални зони в земището на 
гр.Куклен, се наблюдава въвеждане на иновационни екологични технологии, които 
ще допринесат за трайно намаляване на посочените показатели на ФПЧ 10, кадмий , 
серен диоксид, азотен диоксид и олово.  

 Повишаване на диалога и взаимната информираност във връзка с екологичната 
обстановка – Община Куклен ще получава всеки месец копие от доклада, представян 
пред РИОСВ, Пловдив за отчитане замърсеността на въздуха. 
 

 
2.5.2. ОТДЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ 

 
Със закона се регламентират правата, задълженията, решения, действия и дейности 

свързани с образуването и третирането на отпадъци, както и различните форми на контрол. 
Законът се прилага за битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.  
На основание чл.52 от ЗУО общините разработват Общински програми за управление на 
отпадъците. Програмите се приемат от Общинските съвети. Програмите са неразделна част от 
общинските програми за околна среда по чл.79 от Закона за опазване на околната среда, 
публикуван в ДВ, бр.91/2002 г. и се разработват, приемат и отчитат по реда на глава пета от 
Закона за опазване на околната среда.  

С решение №963 на ОБС-Куклен взето на редовно заседание с Протокол №74 от 
28.09.2015г. са приети Програма за опазване на околната среда за период 2015г.-2020г. и 
Програма за управление на отпадъците за период 2015г.-2020г. 

В програмите се предвиждат мерки за постигане на следните цели: 

 Намаляване или ограничаване образуването на отпадъци, както и на степента на 
тяхната опасност;  

 Рециклиране, регенериране или други форми на оползотворяване; 
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 Екологосъобразно обезвреждане;  

 Почистване на старите замърсявания с отпадъци.  
 

Програмите включват: 
 
  1. Анализ на състоянието и прогноза за вида, произхода, свойствата и количествата на 
отпадъците, образувани и подлежащи на третиране по видове;  

2. Целите, етапите и сроковете за тяхното постигане;  
3. Съществуващи практики и обхват на системата за събиране, транспортиране и 

депониране на битови отпадъци ;  
4. Използвани съдове и техника за събиране на битови отпадъци;  
5. Система за разделно събиране;  
6. Предварително третиране на отпадъци; 

  7. Предотвратяване на риска от стари замърсявания ;  
8. Анализ на институционния капацитет в сферата на управлението на отпадъците, с 

акцент върху контролните функции и финансиране на дейностите;  
9. Анализ и информация за замърсени в миналото площадки и обезвреждане на 

отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване   ;  
10. Анализ на организационните схеми за управление на отпадъците, планиране, 

финансиране и определяне на цени и такси за услуги ;  
11. Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на 

отпадъците; 
  12. Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците; 
  
План за действие с мерки и дейности по проекти: 

1. Мерки за предотвратяване образуването на отпадъци; 
2. Мерки за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна 

употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метал, пластмаса и 
стъкло; 

3. Мерки за разделно събиране и достигане целите и изискванията на НПУО за 
биоразградимите и биоотпадъци; 

4. Мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци от 
разрушаване на сгради; 

5. Мерки за закриване и рекултивация на депата с преустановена експлоатация; 
6. Мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността 

по въпрсите на управление на   отпадъците; 

При разработването на програмите за управление на дейностите по отпадъците в 
общините се привличат и представители на обществени екологични движения и организации. 
На основание чл. 22 от ЗУО Общинските съвети на общините приемат наредба, с която се 
определят реда и условията за: 
   изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, 
претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, включително 
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биоразградими, строителни, опасни отпадъци, образувани от физически лица и масово 
разпространени отпадъци на своя територия;  

 заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните 
данъци и такси.  

На основание чл.52 от ЗУО, общините отчитат годишната дейност по управление на 
отпадъците и изпълнението на програмите, като екземпляр от отчета се представя в РИОСВ - 
Пловдив. Информация за заложените ангажименти на общините в Програмите от Закона за 
управление на отпадъците, във връзка с изпълнение на задълженията им за разделно събиране 
на битовите отпадъци, община Куклен има въведена система за събиране на отпадъци от 
опаковки, обслужвана от "БУЛЕКОПАК"АД. 

Битови отпадъци са тези, които се получават в резултат от жизнената дейност на 
населението по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се 
приравняват и отпадъци от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и 
забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество 
или състав няма да попречи на последващото им третиране съвместно с битовите. 

Количеството и състава на отпадъците зависят от мястото на тяхното образуване, от 
стандарта на живот на населението и неговата култура, степента на благоустроеност на 
населените места, начина на отопление и др. 

В Закона за управление на отпадъците се регламентира създаването на регионална 
система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други 
съоръжения за третиране на отпадъците.  

Регионалната система за управление на отпадъците има за цел изпълнение на 
задълженията на общините във връзка с дейностите по управление на отпадъците, формирани 
на тяхна територия, както и тяхното ефективно третиране чрез предприемане на мерки в 
следната последователност: 

1. предотвратяване или намаляване на количеството и опасните свойства на 
образуваните отпадъци;  

2. рециклиране, повторно използване и/или извличане на вторични суровини и енергия 
от отпадъците, чието образуване не може да се предотврати;  

3. обезвреждане на отпадъците при невъзможност за тяхното предотвратяване, 
намаляване и/или оползотворяване.  

4. Общинският съвет на съответната община приема решение за участие в сдружението 
на чиято територия се предвижда изграждането или е разположено регионално депо. 
Общинският съвет на община от съответния регион, може да приеме решение за 
присъединяването й към сдружение на общини от друг регион, при условие че не се осуетява 
създаването или функционирането на регионалното сдружение или регионалната система за 
управление на отпадъците в собствения й регион, след представяне на положителни 
становища на двете регионални сдружения и на регионалната инспекция по околната среда и 
водите. Членове на регионалното сдружение могат да бъдат само общини. Регионалното 
сдружение е юридическо лице със седалище в общината, която е собственик на терена, върху 
който е изградено или се предвижда изграждането на регионално депо, или която има 
учредено право на строеж. Регионалното сдружение не формира и не разпределя печалба, не 
придобива собственост. Неговата дейност се подпомага и осигурява от съответните общински 
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администрации. Общините могат да получат финансиране на проекти в областта на 
управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната 
среда и водите или други национални публични източници на финансиране само след 
създаването на регионално сдружение. Община, която откаже да участва, предизвика забавяне, 
осуети създаването или функционирането на регионално сдружение и/или на регионална 
система за управление на отпадъците, заплаща вредите и пропуснатите ползи на останалите 
общини от съответния регион.  

В Раздел III „Задължения на органите на местното самоуправление и местната 
администрация” от ЗУО, обнародван ДВ, бр.53 от 13.07.2012 год. на общините се вменяват 
допълнителни задължения по управление на строителните отпадъци, битовите отпадъци и 
отпадъците от опаковки. На територията на регионалната инспекция - Пловдив има изградени 
в съответствие с действащите нормативни изисквания четири регионални депа за неопасни 
отпадъци – на община Пловдив – депо в землището на с. Цалапица; община Пловдив - 
„Инсталация за биологично разграждане по закрит способ с Депо за неопасни отпадъци”, с. 
Шишманци, общ. Раковски; община Карлово и община Асеновград, за експлоатацията на 
които има издадени от МОСВ – София Комплексни разрешителни. Община Куклен  попада в 
„Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград, 
Първомай, Садово, Куклен и Лъки – изпълнение на клетка 2 за битови отпадъци и клетка 2 за 
строителни отпадъци“ Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и 
районирането в Националната програма за управление на отпадъците на територията, 
контролирана от РИОСВ – Пловдив има вече създадени три Регионални сдружения на общини, 
за експлоатацията на съществуващите регионални депа и съоръжения за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъците, като това в което членува община Куклен е:  Регионално 
сдружение със седалище Община Асеновград – за експлоатация на Регионално депо за 
неопасни отпадъци, разположено в землището на гр. Асеновград, включващо общините 
Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки. Обезвреждането и депонирането на 
останалите видове отпадъци се извършва чрез договори с лицензирани фирми за извозване и 
обезвреждане на строителни отпадъци, излезли от употреба електронно и електрическо 
оборудване, излезли от употреба гуми и др. През 2016г. Община Куклен изготви 
морфологичен анализ на битовите отпадъци. Съгласно нормативните  изискванията през 2021 
, ще се извърши нов морфологичен анализ на битовите отпадъци, като след получения анализ, 
ще се направи съпоставка със стария. 

В резултат на данните от направените два морфологични анализа , ще се предприемат 
и насочващите мерки за различните потоци отпадъци попадащи в битовите. 

 
2.5.3. СЪСТОЯНИЕ НА БИТОВИТЕ ВОДИ 
 

      Към момента в гр. Куклен има подменена около  15%  от водопроводната мрежа.  
През новия програмен период 2021 г. – 2027г., очакванията са да бъдат подменени  с 

нов водопровод още 15-20 % от улиците на гр. Куклен. При възможност се очаква и подмяна 
на водопроводната мрежа и в останалите населени места в общината. 
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На територията на община Куклен преминават множество дерета, река в с. Добралък 
има 2 броя изкуствени водоеми изравнители в гр. Куклен и 1 бр. микроязовир в с. Руен. 

В експлоатация са 1 изравнител находящ се в гр. Куклен м.“Кайнаклъка“  и 1 
микроязовир находящ се в с. Руен в м. “Гьолът“  
    Ежегодно се извършва проверки на техническата инфраструктура на язовира и 
количествата вода в него  .  Резултатите от проверките се обективиран със съответните 
протоколи. Има назначен на граждански договор оператор на язовира, съгласно изискванията 
§1, т.95 от допълнителните разпоредби на Закона за водите. 
     Ежегодно се извършат дейности по прочистване от храстова и дървесна растителност, 
почистват се наноси и отпадъци  от коритата на деретата и дейности по поддържане на доброто 
техническо състояние на язовира и изравнителя на територията на община Куклен. 

В община Куклен населените места с изградена вътрешно  канализационна система са: 
Гр. Куклен – 70 % 
С. Добралък – 100%/стара канализация/ 
В останалите населени места няма изградена канализация. 
Основан задача в новия програмен период на общината, ще бъде кандидатстване по 

Оперативни програми през новия програмен период , за доизграждане на вътрешна 
канализация по населените места и изграждане на ПСОВ на гр .Куклен.  

Производствени обекти с пречиствателни станции на територията на  община Куклен 
са: 

„КЦМ” АД гр. Пловдив – Има издадено Комплексно разрешително на основание чл. 
117 ал. 1 от ЗООС. От есента на 2005 год. е въведена в редовна експлоатация пречиствателна 
станция за пречистване на химически замърсени производствени води. Отпадъчните води   
чрез открит промишлен канал заустват  в р. Чепеларска. През 2008г. е извършена 
реконструкция на пречиствателна станция за битови води и е въведена в експлоатация.   

Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения: Централна пречиствателна 
станция за отпадъчни води (ЦПСОВ) за производствени отпадъчни води; Пречиствателна 
станция за битово-фекални води (ПСБФВ) по пътя на битово-фекалните отпадъчни води преди 
подаването им към ЦПСОВ.  

За всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с условията на издаденото 
комплексно разрешително са определени: контролираните параметри (технологични 
параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от 
контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните 
параметри; вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и необходимите 
резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението. Извършва се предвидения 
мониторинг с условията на комплексното разрешително на работата на пречиствателните 
съоръжения по пътя на производствени отпадъчни води от инсталациите на площадката, 
инфилтрат от Депо за неопасни и опасни отпадъци на КЦМ, АД, битово-фекални и дъждовни 
води от площадката, зауствани след ЦПСОВ в р.Чая (поречие река Марица, код на водното 
тяло BG3MA500R103)-ІІІ-та проектна категория водоприемник изпускани през точка на 
заустване ТЗ №1. За проверявания период са представени анализни протоколи с честота на 
мониторинг заложен с условията на комплексното разрешително по различните параметри-
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ежедневно, седмично, веднъж месечно, на всяко тримесечие. Не са констатирани 
несъответствия. 

За точка на пробовземане №1-на изход ЦПСОВ (преди смесване с поток условно чисти 
охлаждащи води 

Прилагат се: Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните 
параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, 
Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност 
на всички пречиствателни съоръжения, Инструкция за измерване на количествата зауствани 
пречистени отпадъчни води в р.Чая (поречие река Марица, код на водното тяло 
BG3MA500R103), чрез монтираното разходомерно устройство, Инструкция за оценка на 
резултатите от собствения мониторинг за съответствие с индивидуалните емисионни 
ограничения, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи 
действия 

 
Агрия-АД гр. Пловдив- Пречиствателна станция за производствени отпадъчни 

води „Агрия” АД гр.Пловдив  
 

Има издадено Комплексно разрешително. През 2012 год. в редовна експлоатация е 
въведено  пречиствателно съоръжение за битови води. Изградени са и работят пречиствателни 
съоръжения за пречистване на производствени води. При извършените през годината 
проверки не е установено превишаване на ИЕО. 

Отпадъчните технологични води от производствата на цинеб и манкозеб постъпват в 
трисекционен басейн, където става първично гравитачно утаяване на неразтворените 
вещества. От третата секция отпадъчната вода чрез входен колектор се подава към модул 
реагентна неутрализация. В него под въздействието на подаваните реагенти (флокуланти) се 
образуват и укропняват флокули, които се утаяват вследствие на различното си относително 
тегло във вертикален утаител. От вертикалния утаител водата гравитачно постъпва в модул 
редукция.  

В модул редукция се извършват редукционни процеси в резултат на приложеното 
електрическо поле и йоните на желязото от разтворимите железни електроди. Паралелно с 
редукцията се осъществява и процес на електрофлотация. Той се стимулира и от количеството 
подаван въздух.  

След електролизера водата постъпва гравитачно във флотатор. В него се осъществява 
отделянето на леките утайки чрез пластинчат вертикален събирач. Тежките утайки 
периодично се отвеждат чрез пневмовентил от дъното на флотатора.  

Декантираната вода се събира в буфер за постоянно водно ниво и се подава чрез 
напорна помпа към модул окисление.  

В модул окисление водата постъпва в реактори, където се извършват окислителни 
процеси с озон. Озона постъпва в обработваната вода чрез инжекторен водо-озонов смесител. 
В него се създава подналягане в газовия вход от постъпващата вода, което позволява да се 
извърши смесване на обработваната вода с произвеждания озон от генераторите за озон 
(озонатори). Процеса на смесване на озона с водата, гарантиращ окислението на 
въглеводородите, продължава и в реакторите, където се постига пълното окисление. Това се 
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гарантира чрез многократното окисление дължащо се на приетия способ за седем кратна 
рециркулация . 

Водата от модул окисление постъпва в биологично стъпало (към един от двата SB 
реактора), където се осъществява корекцията на амониевия азот. Модул биохимия е реализиран 
в две части - коридорна биология с активна утайка, допълнително стимулирана чрез реагент, 
която работи по така наречения прекъснат принцип (SBR). По тази експлоатационна 
концепция се изграждат две паралелни, независими едно от друго работещи биостъпала, които 
осигуряват 100% взаимозаменяемост и по този начин гарантират изключително висока 
експлоатационна сигурност.  

Метода с активна утайка се характеризира с това, че отпадъчната вода ,която трябва да 
се третира, се размесва интензивно с кислород от въздуха, което води до образуване типични 
микроорганизми. Те спомагат за пълното извличане от течността и превръщането в телесна 
субстанция на замърсителите, които се съдържат във водата (азот,органични и неорганични 
замърсители). Сумата от тези микроорганизми се явява като "активна утайка" и представлява 
смес от бактерии, много клетъчни и някои видове червеи. Тяхната преценена популационна 
комбинация гарантира, че предоставяната им задача за пречистване ще се изпълни изцяло с 
висок капацитет.  

Сменят се фази на реакция и разбъркване, след което започва утаяването на активната 
утайка. Спират се всички процеси на аерация и разбъркване така, че утаяването да може да се 
осъществи без смущения и по този начин при идеални условия. 

Резултатът от фаза утаяване е образуването на две зони зона пречистена вода в горната 
част на реактора зона утайка в долната част на реактора. Пречистената вода се извлича чрез 
самозасмукваща центробежна помпа до достигане на минималното ниво на запълване в 
реактора. Така реакторът е готов отново за приемане. 

След модул биохимия, чрез потопяеми помпи водата се подава в автокатализационен 
филтър/адсорбер – модул филтриране - процес на адсорбция и филтриране. Отстраняване на 
задържаните замърсители се осъществява периодично чрез обратна промивка с технологична 
вода. 

Накрая е поставен втори по-голям филтър-адсорбер с активен въглен за максимално 
допречистване на водата. След това стъпало водата се изпуска в канализацията. Монтирана е 
и връзка за обратно подаване на водата в приемната шахта преди модул неутрализация, за 
евентуални корекции по параметрите на водата. 

 
Пречиствателна станция за битови отпадъчни води на АГРИЯ-АД 

 
Отпадъчната вода постъпва напорно в станцията. Твърдите неразтворени вещества и 

механичните примеси се утаяват и се събират в обширен утаител - първи басейн. Тук се 
извършва т.нар. предварително третиране на постъпващата вода, което осигурява добро 
размесване и хомогенизиране на водата.  

От там водата преминава във втория басейн за предварително третиране през отвор, 
който се намира на половината височина на стената между първи и втори басейн. Във втория 
басейн се извършва допълнително предварително третиране на водата, което позволява 
водата да се утаи. Водата, която се събира отгоре, се изпраща посредством "еър-лифт" към 
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био- реактора.  
На дъното на био-реактора са инсталирани дифузери за въздух. Микроскопични 

въздушни мехурчета и аеробните бактерии в комбинация абсорбират и разграждат 
органичните частици във водата. След всеки цикъл, който е предварително програмиран и се 
управлява автоматично, водата се изпраща посредством "еър-лифт" към първи басейн за да 
се размеси с прииждащата отпадъчна водата, и процесът започва отначало.  

Пречистената вода се отправя към изходящата тръба за чиста вода и се изпраща за 
заустване.  

 
 

2.5.4. СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВИТЕ 
 

На територията на община Куклен са разпространени следните типове почви: 
Делувиални почви - това са слабо развити образувани върху делувиални наноси 

разположени в подножието на планинските терени на общината. 
Делувиално-ливадни почви – това са почви с по-финочастичен състав. Имат оформен 

хумусен А-хоризонт. Подходящи за отглеждане на тютюн, череши и други костилкови видове. 
Рендзини – пясъчливо-глинести почви. Имат оформен един хумусно-акумулативен 

слой с червинокафокафяв до черен цвят. 
Кафяви-горски почви – имат хумусно-акумулативен пласт  
Във връзка със стари замърсители в почвите около промишлените зони, получени от 

дейността на големите промишлени предприятия на територията на община Куклен 
продължава тяхното биологично очистване. Не са констатирани ерозирали почви, като 
тенденцията и в разглеждания програмен период 2021-2027г. е да не се наблюдават такива 
действия. 

Очистването на почвите е много дълъг биологичен процес. Предвид подобрената 
обстановка на качеството на атмосферния въздух на територията на община Куклен за 
последните 4 години, можем да заключим, че това ще ускори процеса на очистване на 
замърсените почви, като няма да има допълнително натрупване на нови замърсители. 

Важно е да се подчертае, че имаме трайно замърсяване само в почвите около големите 
предприятия на територията на общината /КЦМ-АД, АГРИЯ-АД/. Няма данни за трайно 
замърсяване на почвите в останалата си част.  

Съгласно утвърдената от директора на ИАОС годишна програма за мониторинг на 
почвите, почвените проби се пробонабират през есента на текущата година и се анализират до 
31 март на следващата година. В мониторинговия годишен доклад на РИОСВ-Пловдив, 
ежегодно се отчитат и резултатите от пробонабирането и анализа на почвите. 
 

2.5.5. ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО НАТУРА 2000 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ 
В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ, ПОПАДАЩИ В  ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН 

 
Защитени зони по Натура 2000 е най-амбициозната инициатива, която някога е 

предприемана за опазване на богатото природно наследство на Европа. Екомрежата беше 
създадена през 1992 г. чрез приемането на Директивата за местообитанията, която заедно с 
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Директивата за птиците представлява крайъгълният камък на политиката за опазване на 
природата в Европа. Тя е важен елемент от изпълнението на поетия ангажимент от държавните 
и правителствените ръководители в Европа по време на срещата им на високо равнище в 
Гьотеборг през 2001 г. за „спиране на загубата на биологичното разнообразие до 2010 година”.  
Досега в нея са включени около 20 000 обекта, които обхващат почти 20% от територията на 
ЕС. Целта на мрежата „Натура 2000” е да се опазват и управляват уязвими видове и 
местообитания в тяхната естествена област на разпространение в Европа, без оглед на 
национални или политически граници. Но „Натура 2000” не е просто система от строго 
охранявани природни резервати. Тъй като тя е неразделна част от селския ни пейзаж, важно е 
обектите да продължават да се управляват по начин, който отчита присъствието на уязвими 
местообитания и видове. Принципът за управление на екомрежата  е, че човек и природа 
работят най-добре в партньорство помежду си. Този принцип има много предимства както за 
опазване на природата, така и за хората, които живеят и работят в селски райони. „Натура 
2000” на практика е техен съюзник, способстващ за запазване на икономическата 
жизнеспособност и социалната структура на много от селските райони. Тя предоставя нови 
възможности за икономическа диверсификация и вътрешни инвестиции. Очаква се мрежата 
„Натура 2000” да обхване почти една пета от територията на ЕС. Това означава, че тя 
представлява неразделна част и от нашия селски пейзаж, в който на хората е отредено 
централно място в управлението и развитието на защитените зони. Съгласно изискванията на 
Европейската Съюз към датата на присъединяване (01.01.2007 г.) България беше изготвила 
списъка с Натура - сайтовете, които да бъдат включени в Европейската мрежа от защитени 
зони „Натура 2000”. Документацията на всяка зона съдържа наименование, предмет и цели на 
опазване на защитената зона, попълнени стандартни формуляри с данни и оценки, картен 
материал с мащаб 1:100 000 и координатен регистър на границите на защитената зона. През 
2007 година е приет целия списък със защитени зони и по двете директиви, които са 
обнародвани в Държавен вестник. Всички зони са приети с Решение № 122/02.03.2007 г., 
Решение № 661/16.10.2007 г. и Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет. За 
територията, контролирана от РИОСВ – Пловдив са одобрени и обнародвани 12 зони за дивите 
птици и 21 зони по местообитанията. 

Защитена зона „Добростан” с код BG0002073 е обявена 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 
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europaeus/ и др. Имотите попадащи в тази зона са разположени в землищата на с. Яврово и с 
.Добралък. 

На територията на община Куклен попада и Защитена зона BG0001031“Родопи-
Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с 
Решение на МС №661/16.10.2007г./ДВ бр. 85/2007г./. До момента защитената зона не е обявена 
със заповед на Министъра на околната среда и водите и няма опис на имотите попадащи в 
защитената зона. 

 
2.5.6. РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ 
 
Кратка информация за радиологичните характеристики на необработваеми почви и 

води от повърхностни реки и водоеми Програмата на Регионална Лаборатория – Пловдив за 
радиологичен мониторинг на околната среда включва 95 пункта с не обработваеми терени, от 
които 76 броя са край населени места и 28 броя са в района на  обекти потенциални 
замърсители с радиоактивност на територията на областите Пловдив, Пазарджик и Смолян, 25 
пункта  за повърхностни води и 14 пункта  за седимент. Осъществява се вземане на 3 аерозолни 
проби и се определя специфичната активност на радионуклидите U-238, Ra-226, Ra-228, K-40, 
Pb-210, Cs-137 и Be-7 в атмосферния въздух на пунктове Пловдив, Пазарджик и Смолян. 
Мониторинговите пунктове и контролирани обекти в Пловдивска област са на територията на 
различни общини: 

За Община Куклен – Пунктове: Добралък, Гълъбово, Бяла черква , рудник “Здравец”, 
обект “Добралък” 

Вземането на извадки за изпитване е съпътствано с измерване на гама фон и координати 
на мястото. В зависимост от особеностите на пункта се вземат извадки (проби) от почва, 
седимент, вода.   

В Регионална лаборатория - Пловдив се извършва подготовка и гама – спектрометричен 
анализ на пробите от почва и седимент. Определя се съдържанието на естествените 
радионуклиди U-238, Ra-226, Th-232, K-40, Pb-210 и техногенния радионуклид  Cs-137  в тях. 

В сградата на общинска администрация Куклен се извършват ежедневни замервания на 
стойностите на радиационен фон/B+Y/ с уред РР-51  като стойностите са постоянни 0,02 
милиренгенчаса/0.2 микросивертта/. 

 
2.5.7.  ХИМИКАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ 

 
      В община Куклен се намират две от най-големите предприятия, дори в национален 
мащаб, произвеждащи опасни химични вещества и смеси – „КЦМ“ АД и „Агрия” АД. И двете 
предприятия са класифицирани като „Предприятия с висок рисков потенциал”  и подлежат на 
проверка най-малко веднъж годишно от страна на РИОСВ – Пловдив, като същите са 
извършили същинска регистрация на произвежданите от тях химични вещества, съгласно 
изискванията на Регламент 1907/2006 г. (REACH). В община Куклен  е разположен и склад на 
„Агровит” АД класифициран като „Предприятие с нисък рисков потенциал”. Ежегодно се 
извършват цялостни проверки на дейността на предприятията с висок рисков потенциал на 
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територията на община Куклен от служители на РИОСВ-Пловдив, служители на общинска 
администрация, ПБЗН, Инспекция на труда, РЗИ-Пловдив съгласно изискванията на ЗООС. 

 
Изводи: 

 Община Куклен е сред общините в страната, за които проблемите с околната 
среда, предизвикани от антропогенното въздействие, не са спешни и не налага 
включване на допълнителни строги мерки. Необходимо е да се продължи 
действащата политика в областта на околната среда, като се следят и внедряват  
новите практики. 

 Липсват ярко изразени екологични проблеми, свързани със замърсявания и 
увреждания на околната среда, застрашаващи човешкото здраве, което е 
предпоставка за по-високо качество на живот за жителите и посетителите на 
общината;  

 Приоритетните насоки за бъдещата работа в сферата на опазване на околната среда 
са решаването на проблемите с водоснабдяването, замърсяването на водите поради 
липсата в някой населени места канализационна система; 

 При формирането на бъдещата екологична политика на общината е съществена 
оценката на очакваните промени в климата и влиянието им върху територията на 
община Куклен, свързани най-вече с промяната в режима на температурите и 
валежите, загубата на биологично разнообразие в резултат на промени в климата, 
щетите върху селското и горското стопанство от засушавания, пожари и др., 
нарастването на честотата и интензитета на екстремните климатични събития, 
както и защитата на населението от природни бедствия.  

 Общинската администрация, следва да отчете трите основни приоритета на 
Стратегията Европа 2020 в сферата на климатичните промени и енергията, а 
именно:  

- намаляване на емисиите на парникови газове  
- добиване на 20 % от енергията от възобновяеми енергийни източници;  
- увеличаване на енергийната ефективност с 20%.  

 Постепенното преструктуриране на горския фонд и нарастването на дела на 
широколистните видове е предпоставка за подобряване екологичното състояние на 
общината; 

 

2.6. АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНСКАТА 
АДМИНИСТРАЦИЯ, КАКТО И НЕОБХОДИМОСТ ОТ УКРЕПВАНЕТО МУ. 

Капацитетът в управлението е способността на дадена администрация да изпълнява 
успешно възложените й задачи (и с това да отговаря на обществените очаквания), т.е. да 
постига съответни желани резултати. Тук е възможно възлаганите задачи на администрацията, 
която е пряка функция и отговорност на политическите ръководители, да се разминават с 
обществените очаквания – както в положителен, така и в отрицателен смисъл. Но това е 
проблем, който засяга преди всичко политическото, а не административното ниво на 
публичното управление.  
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Административният капацитет има основни компоненти, които също се различават помежду 
си – капацитетът за разработване, анализ и оценка на политики е едно, капацитетът за 
координация – друго, а капацитетът за управление на човешките ресурси – трето, въпреки че 
трите са тясно свързани. Никакви модерни методи за обслужване не могат да компенсират 
недостатъците на политиките, с чието реализиране са свързани съответните услуги.  
От казаното дотук могат да се направят изводи, че за да се повиши административният 
капацитет е необходимо да се повиши и квалификацията на служителите в администрацията, 
също така да се изгради добро вътрешно взаимодействие, организация и координация, както 
и добра координация с други институции, граждански структури и администрации на 
общинско, областно и национално ниво.  
   Кмет 

Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт. В своята дейност 
кметът на общината се ръководи от законите, от актовете на общински съвет и от решенията 
на населението. Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската 
администрация и представлява общината. Той е първостепенен разпоредител с бюджетни 
средства. 

 
Заместник кметове 

     Кметът на общината назначава за срока на мандата си заместник-кметове, в 
съответствие с одобрената структура на общинската администрация, които подпомагат кмета 
при осъществяване на дейността му. Кметът на общината определя със заповед заместник - 
кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината. Заповедта се 
актуализира при промяна на обстоятелствата. 
 

Кметски наместници 
   Кметът на общината назначава кметски наместници в селата Гълъбово, Добралък, Руен, 
Цар Калоян и Яврово. Към функциите на кметските наместници спадат: упражняване на 
контрол за законосъобразното използване и отговаряне за поддържането, охраната и 
опазването на общинската собственост на територията на населеното място; подпомагат 
воденето на регистъра на населението и регистрите по гражданското състояние и предоставят 
свързаните с тях административни услуги на населението в населеното място, изпращат 
актуална информация на държавните и общински органи и др. 
 

Общинска администрация 
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Бележки: 

ПНИОУСФД - Дирекция „Правно - нормативно информационно обслужване, 
управление на общинската собственост, финансово стопански дейности” 

УТС - Отдел “Устройство на територията и строителство” 
ХДЕ, ППТР и МДТ - Отдел “Хуманитарни дейности и екология, програми и проекти за 

териториално развитие и местни данъци и такси” 
Източник: Устройствен правилник на Община Куклен 
 
За повишаване на квалификацията са проведени редица обучения на персонала, като :  
 Изпълнение и управление на проекти по внедряване на мерки за енергийна 

ефективност; 

 Подготовка, изпълнение и управление на проекти, финансирани от СКФ;  

 Укрепване капацитета на местните власти в областта на ПЧП;  

 Прилагане на ЗОП и Закона за концесиите;  
 
Вътрешни правила и политики за подобряване на административния капацитет 
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Община Куклен има приети редица вътрешни правила и политики, целящи да подобрят 
работата и административния капацитет на общината, като:  

1. Устройствен правилник на общинска администрация и вътрешни правила за работа 
в община Куклен 

2. Вътрешни правила за работната заплата за дейност „Общинска администрация“ и 
вътрешни правила за работната заплата всички дейности извън дейност „Общинска 
администрация“ 

3. Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив 
4. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община 

Куклен 
5. Инструкция за деловодната дейност в Община Куклен 
6. Етичен кодекс на служителите в общинската администрация 
7. Харта на клиента 
 

В началото на 2020 г. е приет Устройствен правилник на общинската администрация – 
Община Куклен. Правилникът урежда организацията на дейността на общинската 
администрация, функциите и числеността на основните административни звена и 
взаимодействието на общинската администрация с гражданите, юридически лица, институции 
и с органите на законодателната и изпълнителната власт. Общинската администрация 
подпомага дейността на общинския съвет, на кмета на общината, на кмета на кметството и на 
кметския наместник, осигурява технически дейността на кмета на общината, на неговата 
специализирана администрация и дейностите по административно обслужване на гражданите и 
юридическите лица, подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на кмета на 
общината като орган на изпълнителната власт, подготвят стратегически документи - стратегии, 
програми, планове; осигуряват координация и взаимодействие с държавни институции, с 
неправителствени организации и с бизнеса; участват в изготвянето и реализирането на проекти 
за привличане на средства от фондове на Европейския съюз и от други международни програми; 
разработват проекти на наредби на общинския съвет, процедури, правила и други вътрешни 
актове; организират работата на комисии, съвети и работни групи; участват в подготовката и 
провеждането на обществени поръчки.   

Общинската администрация извършва административните услуги при спазване на 
принципите за законност, бързина, достъпност и икономичност на времето по предоставянето 
на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите 
лица административно обслужване  

Видно от всички изпълнени, в процес на изпълнение и планирани проекти, 
Общинската администрация на Община Куклен има желание, воля и капацитет за 
изпълнение на планираните в ПИРО 2021 – 2027 г. проекти, както и други такива, в случай, 
че възникне необходимост от подготовка и изпълнение на нови проекти.  

Изпълнени са множество проекти, някои от които подробно описани по – горе в 
настоящия документ – проекти със социално значение, проекти с инфраструктурно значение, 
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проекти свързани с повишаване на енергийната ефективност в общината, като има и такива, 
чието изпълнение предстои да стартира.  

Разбира се, капацитетът на Общинска администрация – както капацитета свързан с 
хората, техния потенциал и продуктивност, така и технологичния капацитет, винаги имат нужда 
от развитие и укрепване.   

Що се отнася до капацитета на човешкия ресурс, както е видно, хората имат желание да 
се възползват от всеки ресурс, който би осигурил по – добро качество на живот на жителите на 
Община Куклен. Естествено, Общинска администрация, поддържа своя капацитет, чрез 
постоянно включване в обучения, осъществявано както в самостоятелна форма, т.е. ежедневно 
запознаване с новостите в сферата, в която са компетентни, така и на групови занимания – 
обучения, семинари, конференции. Това може да бъде голям разход за общинския бюджет, 
особено като се има предвид, че всички лица биха искали да повишат своите компетенции. Тези 
дейности могат да бъдат подпомогнати с подходящи програми за предоставяне на безвъзмездни 
финансови средства, за да може да се постигне комплексен ефект.  

В същото време, техническия капацитет на общинските администрации винаги има 
нужда от обновления и модернизации, тъй като обемът от работа и натовареността са 
постоянни, което води до бързо амортизиране на техническата база. Община Куклен не прави 
изключение. Общинският капацитет има нужда от постоянни инвестиции за актуализиране, 
модернизиране и чиста подмяна, за да бъде ефективен на всяко ниво.   
 

БЮДЖЕТ ? 

Бюджетът на общината се сформира от следните източници:  

 

Изводи: 

1. Разходите са осъществявани в рамките на разполагаемия финансов ресурс, което е 
критерий за осъществяване на строга и разумна финансово-бюджетна политика в общината; 

2. Развитието на общината се осъществява в условията на минимален дефицит на 
финансов ресурс. 

3. Основните пера в бюджета, от които се формира приходната част са:  

- имуществени и други данъци; 

- общински такси, основните постъпления от които са такса за битови отпадъци; 

- субсидии за държавни дейности; 

- приходи и доходи от собственост. 

4. Разходите за инвестиции са ограничени и притиснати от неотложните социални и  
други обществени нужди.     
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2.7. АНАЛИЗ НА КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 
 

Културно – историческите обекти на територията на Община Куклен не са 
концентрирани в едно или две населени места.   

Силните страни на културно – историческото наследство на територията на Община 
Куклен са:  

 Разнообразие в обектите. (Освен двата забележителни манастира има още над 150 
религиозни обекта – църкви, включително католическа, протестанска, параклиси, 
джамия.) 

 Потенциал за развиване на туристическия сектор, включително чрез комбиниран 
туризъм.  

 Слабите страни на културно – историческото наследство на територията на Общината 
са:   

 Недостатъчен брой и качество на обектите. 
 Недостатъчно финансиране за разкриване на целия потенциал. 
 Недостатъчно финансиране за превръщането им в пълноценна и привлекателна 

туристическа атракция, за тяхната социализация. Липса на реклама, за да бъдат 
посещавани.  

 Неизградена вътрешно общинска пътна мрежа между общинския център и съставните 
села, както и общинската и локална мрежа в лесопарк “Родопи”. 
 

 2.8. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА И ЖИЛИЩНИЯ 
СЕКТОР  

 
  Селищна мрежа 

Селищната мрежа включва 1 град и 5 села. За състоянието на селищната мрежа   
представа дава показателят „гъстота на селищната мрежа“. Той изразява броя на селищата  на  
100  км. от  територията  на  общината.  За  община  Куклен  този показател е 4, при среден за 
област Пловдив –3,7, а за страната –4,8 селища на 100 км2. Типологичната и функционалната 
характеристика на населените места в общината се определя на основата на различни 
критерии, а именно: 

- демографски критерий  

- брой на населението; 

- административен статут  

- вид на НМи административни функции; 

- обслужващи функции и др. 

   Общината включва 6 селища. Съседните общини, с които тя граничи, са: 

 на север и запад – община Родопи; 
 на изток и на юг –община Асеновград 
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Връзката с големия център Пловдив се осъществява по два пътя и е още повече 
облекчена с изграждането на новия първоквасен път Пловдив –Асеновград. По него се 
осъществява и бърза връзка с Асеновград, а така също и с летище Пловдив.  
 Проблем е обаче, неизградената вътрешно общинска пътна мрежа между общинския 
център и съставните села, особено Яврово и високопланинското добралък, както и общинската 
и локална мрежа в лесопарк “Родопи”. 

Жилищен фонд 

       Като в много други селски общини и в Куклен, специално в селата, недостиг на жилища 
няма, но много от тях са амортизирани, морално остарели и в състояние, характерно за средата 
на миналия век. Общият им брой е увеличен и има относително увеличаване на жилищната 
площ на човек. В общината на всеки трима души се падат по 2 жилища – далеч над средното 
за страната. 

Общият извод е, че в общината необходимостта е не толкова от изграждане на нови 
жилищни сгради, а от осъвременяването и добрата поддръжка на съществуващите. 

В Куклен има над 20 сгради – общинска собственост -  които се нуждаят от основен или 
частичен ремонт, а някои само от мерки за енергийна ефективност.  

 

2.9. АНАЛИЗ НА ВРЪЗКИТЕ НА ОБЩИНАТА СЪС СЪСЕДНИ ТЕРИТОРИИ ИЗВЪН 
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И ГРАНИЦИ 
  

Връзка с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен 
централен регион от ниво 2  

Според Националната концепция за пространствено развитие сегменти от територията 
на Южен Централен регион попадат в две основни и три второстепенни урбанизационни оси. 
В тази връзка регионът е включен най-силно като териториален носител на развитие в 
страната.   

Основната ос, в която попадат най-големи части от ЮЦР, е „Драгоман–София–
Пловдив– Свиленград–Одрин–Истанбул“ (по направлението на коридора от TEN-T мрежата 
„Ориент/Източно Средиземноморски“) и отклонението ѝ „Пловдив–Стара Загора–Бургас“.  
Това е основната ос на натрупване на демографски и икономически потенциали в страната и 
ЮЦР, която бележи най-динамично развитие. Основни възли и ареали, разположени по 
нейното направление в ЮЦР, са Пазарджик, Пловдив (с Асеновград) и Хасково (с 
Димитровград). Втората основна ос, но периферна в региона, е оста „Русе––Хасково––
Маказа–Александруполис“ (част от транспортен коридор, свързващ страната ни с Румъния и 
Гърция).   
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Първата второстепенна ос е меридиалната ос „Никопол–Плевен–Ловеч–Троян–

Карлово– Пловдив–Смолян–Рудозем“. Нейното развитие е ограничено поради трудния преход 
през Стара планина (липсата на тунел Троян–Кърнаре). През ГКПП „Рудозем–Ксанти“ се 
осъществява  трансграничната връзка с Гърция. Втората паралелна ос е „София–Пирдоп–
Златица–Карлово–Казанлък–Сливен– Бургас“.   

Безспорно е, че регионът има силно присъствие в националното пространство, но той 
заема периферно място в Европа поради отдалеченост от важните европейски икономически 
центрове и не може да се възползва от евентуална териториална близост.   

Предимствата на региона се изразяват в развитие на процесите на трансгранично 
сътрудничество, осигуряване на достъп до едно от най-големите пристанища в Югоизточна 
Европа, това в Александруполис.  С важно значение са и двете безмитни зони в ЮЦР – 
Свиленград и Пловдив и изграждането на интермодалните терминали в тези градове.   

Чрез изградения автомобилен и железопътен транспорт се осигуряват добри 
възможности за търговски контакти със страните от Европа, Близкия и Средния Изток.   
Център на региона е град Пловдив, който е вторият по големина град в България. Градът е най-
динамично развиващият се център в Южна България. Чрез своите многостранни връзки със 
съседните общини той влияе върху цялостното развитие на областта и региона. Формиращата 
се функционална зона около Пловдив обхваща 6 общини и в нея се генерира близо 1/10 от 
производството в страната.  

Град Куклен е на по-малко от 10 км. и се явява „предградие“ в много отношение на 
големия град. Общината попада в неговия агломерационен ареал, в който са налице най-
благоприятни условия за удобен достъп до работни места, услуги, образование, култура и 
всички други ценности, които предлагат големите градове. С това си разположение общината 
представлява част от друг важен елемент на националното пространство - осите на 
урбанистично развитие.  Общината е част от първата главна паралелна ос на урбанистично 
развитие Драгоман - София - Пловдив - Свиленград - Истанбул, като част от Общоевропейски 
транспортен коридор № 4 (ТРАСЕКА).  
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В урбанистичния модел „умерен полицентризъм“ община Куклен попада под 
влиянието на областния град – Пловдив. Характерно за урбанистичния модел „умерен 
полицентризъм“ е интензивното развитие на столицата, съпроводено с развитието на не голям 
брой урбанистични центрове от 2-ро и 3-то ниво, както и стабилизирането на достатъчно голям 
брой центрове от 4-то ниво, какъвто е гр. Куклен, което води до сравнително малко 
увеличаване на централните територии и намаляване на периферията, както и до известно 
приближаване на градски услуги до селските райони.  
Фигура 38 : Урбанистичният модел „Умерен полицентризъм“ 

 
Източник: Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., актуализация 2019 
 

Урбанистичен модел  „ Умерен полицентризъм “   
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     Фигура 39: Оси на възможно сдружаване на общини

 
  
Връзките със съседни територии 
       

Община Куклен е една от новите общини на Пловдивска област. (Учредена 2001г.). 
Заема площ от 148 кв.км, с която се нарежда в групата на малките общини в областта и 
страната и заема 13-о място сред 18-те общините на областта, което съставлява 2,48% от 
територията на областта.  Около 86 % от населението на общината живее в град Куклен, който 
е единственият град на територията на общината. За периода 2014-2020 г. населението на 
Куклен забележимо нараства, преодолян е отрицателният прираст на населението от 
предишни години и съответно се увеличава относителният му дял, както спрямо населението 
на цялата област, така и на България като цяло. 
       На север-североизток общината заема част от периферията на Горно-тракийската 
равнина, с надморска височина 160-180м. По-голямата част от територията и е разположена 
върху части от Централно-Родопския дял „Чернатица“ с надморска височина от 400 – 450м. 
над Куклен, до 1650-1700м. на юг над летовище „Бяла Черква“. 
              Границите ѝ са следните:  

 на запад и север – община Родопи; 
 на изток и юг – община Асеновград.  
       Общината не граничи пряко с община Пловдив. Но тя практически се явява също 

съседна община, разположена само на 4 км. от кукленската най-южна територия и поради 
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изключителното си знчение за региона се явява особено перспективна за съвместни 
инициативи и проекти.  

Засега основните съвместни дейности на Куклен са с община Асеновград, с която е 
оснавана и МИГ „Куклен – Асеновград“.  

 
Фигура 40: Карта на територията 

1.2. Карта на територията: 

 

Територията на „Местна инициативна група – Куклен – Асеновград“  е с обща площ 
от 813,77 кв. км., разположена е в Тракийската низина и по северните склонове на Родопите. 
и включва две административно-териториалните единици – община Куклен и община 
Асеновград, попадащи в Южен централен район за планиране, област Пловдив. Териториите, 
включени в ареала на МИГ имат непрекъсната географска връзка по между си. На юг граничат 
с общини Чепеларе, Лъки, Баните, Черноочене, на север с общините Родопи и Садово, на запад 
с община Родопи , на изток с община Първомай. В обхвата на територията попадат общо 34 
населени места, всички 6 населени места на община Куклен и 28 населени места от община 
Асеновград без общинският център – гр. Асеновград в строителните му граници. Територията 
на МИГ е с изключително благоприятно географско местоположение – през нея минават 
важни транспортни коридори, има достъп до шосеен, железопътен и въздушен транспорт. В 
територията се съчетават плодородието на полето с прохладата на планината, здравословен 
умерен климат, красиви пейзажи и разнообразен ландшафт. 

В рамките на МИГ е извършен Анализ на нуждите и потенциала за развитие на 
територията, Идентифицирани са групи от заинтересовани лица на територията на 
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МИГ, извършен е Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите, 
предприети са множество инициативи.  

     Но няма реализирана подобно ниво връзки с другите 2 важни за Куклен общини – 
Пловдив и Родопи. А перспективи за плодотворно сътрудничество има. Затова в тази посока е 
добре да се предприемат добре обмислени инициативи. Сътрудничество със съседни общини 
има при провеждане на различни събития от културният и спортен календар. Към момента са 
констатирани само положителни страни на съвместната дейност, като се планира същата да 
продължи и през следващия програмен период.  

  

2.10.  ВЛИЯНИЕ НА ГОЛЕМИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 
 

    Към настоящия момент няма големи инфраструктурни проекти с регионално или 
национално значение, предвидени за реализация на територията на Община Куклен.  (В 
случай, че в периода на действие на ПИРО това обстоятелство се промени, Общината ще 
съдейства за реализирането на голям инфраструктурен проект, доколкото същия не 
противоречи на плановете и стратегиите на Общината). 

 

  2.11. SWOT АНАЛИЗ 

 
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 

 Благоприятни климатични условия; 
Значителното слънцегреене и брой ясни 
дни е предпоставка за отглеждане на 
топлолюбиви растения и изграждане на 
ВЕИ. 
 Наличие на голям горски фонд; 
 Забележителна природна среда, 
подходяща за планински отдих и туризъм 
(Лесопарк „Родопи“); 
 Изградена и работеща  
ПРОМИШЛЕНО-ТЪРГОВСКА ЗОНА 
„КУКЛЕН”, част от „Тракия икономическа 
зона“ - зона с осигурен транспортен 
достъп до висококласен път и 
възможности за енергийно захранване, 

  
 Застаряване и частично 

обезлюдяване на някои села;  
 Средна работна заплата по-ниска от 

средна заплата в страната;  
 Липса на квалифицирана работна 

сила, която да отговаря на част от 
нуждите на пазара на труда; 

 Недостатъчно разнообразие на 
икономическите сектори; 

 Липса на логистична база и 
подкрепа за стартиране на нови 
предприятия; 

 Неравномерно разположение на 
мрежата от населени места върху 
територията;  
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магистрален газопровод, 2 електропровода 
в.н. 
 Устойчиви земеделски традиции; 
развити лозарство, овощарство и 
зеленчукопроизводство и благоприятни за 
сертифицирано биологично земеделие 
почвено- климатични условия.  . 
        Много добра локация – Близост до 
транспортен коридор Белград–София–
Пловдив–Одрин–Истанбул и коридора 
 близост до Пловдив, Летище Крумово, 
автомагистрала Тракия, жп-линия София-
Истанбул. 
 Сравнително богато културно-

историческо наследство;  
 Позитивен модел  на толерантни  

междуетнически отношения; 
 Екологично чист район с чисти реки и 

въздух; Липса на карирери, мини и 
големи замърсители  в по-голямата 
част на общината;  

 Съществуваща електропреносна 
мрежа; добра интернет достъпност в 
основните селища; 

 Средно ниво на работна заплата; 
висок процент заети в индустрията; 

 Позитивна демографска тенденция – 
населението леко се увеличава последните 
две години; балансирано представяне на 
поколенията.  

 Присъствие на утвърдени 
международни производители в 
промишлеността - предпоставка за 
привличане на други инвеститори; 

 Балансиран бюджет, нисък 
общински дълг.  

 Липса на големи групи 
маргинализирано население; 

 Запазена природа със специфична 
флора и фауна. 

 Ниско технологично и иновационно 
равнище на част от производствата в 
общината; 

 Неразкрито, невалоризирано и 
несоциализирано природно и 
културно наследство; 

 Невисока инвестиционна активност; 
 Незадоволително състояние на 

общинските пътища в рамките на 
изследваната територия; 

 Липса  на затворен производствен 
цикъл;  

 Слабо използване на потенциала и 
на ресурсите на общината за по-
мащабно развитие на „био“ 
земеделие; 

 Разпокъсаност и ниска 
продуктивност на земеделските 
земи; 

 Гъста мрежа от малки населени 
места, обуславяща високи разходи 
за комунално обслужване; 

 Относително слаба 
предприемаческа нагласа; 

 Ограничено прилагане или пълна 
липса на форми на публично-частно 
партньорство в различните сектори 
на икономиката; 

 Липса на капацитет за стартиране и 
развитие на устойчив бизнес; 

 Липса на сдружения на 
производителите; 

 Задълбочаващо се различие между 
гр. Куклен и съставните населени 
места в общината; 

 Амортизация  на 
водоснабдителна система; недостиг 
на канализация;  

 Лошо състояние на места на 
общинската  пътна мрежа;  

 Липса на достатъчно практикуващи 
лекари и зъболекари;  

 Липса на лечебно заведение; 
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 Запрашеност на въздуха с частици 
от тежки метали; 

 Частично изградена канализация и 
липса на ПСОВ; 

 Твърдите горива – основен 
източник на енергия в общината; 

 Липса на одобрен кадастрален план. 
 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗАПЛАХИ  
 

 Ускорена модернизация на селските 
стопанства;  
 Възможност за използване на 
въздушен транспорт за карго цели, поради  
близостта до летище Пловдив. 
 Възможност за участие в 
преустройството на икономиката с 
европейски фондове чрез „Зелената сделка”, 
План за възстановяване на ЕС; други 
програми.  
 Възможности за привличане на 
дългово финансиране поради стабилния 
бюджет; 
 Отглеждане на биопродукти;  
 Развитие на модерно еко-
животновъдство и създаване на затворен 
производствен цикъл;  
 Развитие на селски/екотуризъм; 
Интерес към общината като туристическа 
дестинация за алтернативни форми на 
туризъм; 
 Привличане  на  чуждестранни 
инвестиции;  
 Иновативни модели за здравно 
обслужване на отдалечените села;  
 Подобряване на образованието и 
квалификацията чрез използване на 
дигитални технологии и методи;  
 Разширяване на кръга социални 
услуги в общността за постигане на 
деинституционализация;   

 Задълбочаване на застаряването на 
населението и обезлюдяване на селата;  

 Намаляване на трудоспособното 
население на общината и съответно; 
ограничаване на работната сила в нея;  
 Опасност от унищожаване на реколта 
при възникване на природно бедствие;  
 Рискове, причинени от промените в 
климата, вкл. от високи щети при природни 
бедствия и аварии; 
 Опасност от промяна в бизнес 
конюнктурата в международен и/или 
национален мащаб; 
 Зависимост на общинския бюджет от 
централната власт поради недостатъчни 
приходи от местни източници; 
 Обезлюдяване на  части от 
територията на общината;  
  Проблеми с интеграцията на 
представителите на ромската етническа 
група - засилване на заплахата от социално 
изключване; 
 Засилване на бюрократични 
процедури и тежки административни 
изисквания за правене на бизнес, вкл. 
безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ; 
 Ограничено прилагане или пълна 
липса на форми на публично-частно 
партньорство в различните сектори на 
икономиката;  
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 Създаване достъпна и подходяща за 
възрастни хора външна среда в населените 
места; превенция на ранното отпадане от 
образователния процес на ромски деца; 
повишаване на квалификацията;  
интегриране и преодоляване на негативните 
етностереотипи; 
 Активно и ефективно използване на 
възможностите, които предоставят 
Европейските фондове, други 
международни програми и източници за 
финансиране на проекти в общината. 

 Въвеждане на нови и интерактивни 
форми на екологично образование и 
обучение; 

 Повишаване информираността за 
промяна на обществените нагласи в 
подкрепа усилията за опазване на околната 
среда; 

 Усъвършенстване на партньорството 
с НПО, бизнеса и други общини при 
подготовка и реализиране на съвместни 
екологични проекти; 
 Успешно прилагане на мерки на 
кръговата икономика. 
 Внедряване на добри практики и 
обмяна на опит за повишаване на 
административния капацитет; механизми за 
активно гражданско участие; 
 Предоставяне на ефективни 
електронни услуги с цел по-бързо и 
резултатно обслужване на гражданите;  
 Оползотворяване на водните 
ресурси в общината;  
 Въвеждане на екоиновации в сектор  
„Отпадъци“;  

 Потенциал за получаване на 
електроенергия от ВЕИ; 

 Предоставяне на ефективни 
електронни услуги с цел по-бързо и 
резултатно обслужване на 
гражданите;  

 Забавяне на реалното въвеждане на 
електронното управление;  
 Влошаване  качеството  на  
предлаганите услуги в общината поради 
липса на квалифицирана работна ръка; 
 Задълбочаване на демографската 
криза може да доведе до закриването на 
училища;  
 Отлив на практикуващите лекари от 
общината;  
 Опасност от свиване на трудовия 
ресурс в перспектива; 
 Забавяне в закриването на 
нерегламентирани сметища за битови и 
строителни отпадъци; 
 Неглижиране на необходимите 
превантивни мерки срещу последствията от 
климатичните промени, оказали промяна в 
начина на живот на населението в 
общината;  
 Недостиг на средства за изпълнение 
на проектите в общината;  
 Неефективно усвояване на средства в 
плановият период 2014 – 2020 г. поради 
недостатъчен административен капацитет 
оказали промяна в начина на живот на 
населението в общината;  
 Недостиг на средства за изпълнение 
на проектите в общината;  
 „изтичане“ на квалифицирана 
работна сила от общината; 
 Продължаващо негативно влияние на 
фактори, оказващи силен конкурентен 
натиск върху бизнеса; 
 Слаба икономическа активност на 
населението и липса на възможности за 
трудова реализация извън сектора на 
селското стопанство, който не е толкова 
привлекателен за младите хора; 
 Липса на традиции в областта на 
туризма и неусвоен туристически 
потенциал; 
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 Ефективно използване на 
средствата, предоставяни от ЕС; 
Увеличаване на инвестициите в 
производства с висока добавена стойност; 
 Внедряване новостите на ИКТ във 
всички сектори на икономиката; 
 Използване републиканските 
ресурси в областта на земеделието за 
насърчаване на малките  земеделски 
стопанства; 
 Подобряване на мрежата за 
широколентов интернет, подобряване на 
достъпа до интернет базирани услуги и 
електронно управление на публични 
услуги, включително свързани със 
социални, здравни и икономически услуги; 
 Възможност за въвеждане на нови 
култури в земеделието и видове с висока 
добавена стойност; 
 Засилен интерес и нарастване на 
потребителското търсене на хранителни 
продукти с гарантирано качество и 
произход както и биологични продукти. 

 Малък брой и ниска 
конкурентоспособност при по-малките и 
микро предприятия и слаба икономическа 
активност на населението; 
 Липса на сигурен финансов ресурс в 

Общинския бюджет, който да бъде 
насочен към ключови проекти за 
развитие на териториите чрез 
благоустрояване на инфраструктурата;   

 Глобално изменение на климата, водещо 
до изместване на климатичните зони и 
пораждане на ресурсни проблеми. 

 Увеличение на разхода за управление на 
отпадъците и необходимостта от 
повищаване на такса „Битови 
отпадъци”; 

 Незаконна сеч и бракониерство в горите; 
 Риск от горски пожари и природни 

бедствия; 
 Увеличаване използването на твърди 

горива; 
 

  

 

SWOT анализът се фокусира върху географската, историческата и културната 
характеристика, проследени са закономерностите във функционално-пространственото 
развитие, социалното, икономическото и екологичното състояние на община Куклен. По този 
начин, съдържанието на SWOT анализа показва необходимите мерки за подчертаване на 
силните и преодоляване на слабите страни.  

Като основни силни страни са посочени успешната  ПРОМИШЛЕНО-ТЪРГОВСКА 
ЗОНА „КУКЛЕН”, част от „Тракия икономическа зона“, добрата локация до град Пловдив и 
два от основните коридора, съхраненото природно богатство, богатото културно историческо 
наследство и балансираната местна общност. И според анкетираните жители на общината 
нейни неизползвани достатъчно предимства (възможности) преди всичко са природата, 
туризмът, добрата локация. Слабите страни са свързани със слабата предприемаческа нагласа 
и недостатъчния маркетинг на територията като туристическа дестинация. 

Анкетираните в предварителната фаза кукленци на въпроса „Кои според Вас са най-
ценните ресурси на общината които трябва да бъдат съхранени и развити?“ са отговорили 
така:  
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 Културно-исторически забележителности  
 Природни забележителности – Парк Родопи  
 Туризъм  
 Други - (Като от „Културно-исторически забележителности“ най-честият отговор е 
свързан с манастира „Св.Козма и Дамян“.) 

Възможностите на външната среда се изразяват в развитието на туризма, биологичното 
земеделие и развитието на технологиите.  

Стратегията на общината следва да бъде насочена към използване силните страни, за 
да се неутрализират заплахите и опасностите, като се извлекат ползи от външните 
благоприятни възможности при намаляване на слабостите. При наличното съотношение на 
силните и слабите страни, възможностите и заплахите предлагаме КОМПЛЕКСНА 
СТРАТЕГИЯ за развитие на община Куклен, която да включва: 

- Едновременни усилия както за привличане на външни ресурси (нови инвестиции, 
оперативни програми, европейски програми, сътрудничество с други общини в 
България, Европейския съюз и др.), така и Развитие на съществуващи традиции и 
сектори с мобилизация на вътрешните ресурси при катализиращото въздействие на 
новите възможности и тенденции, свързани с дигиталните технологии, Зелената сделка, 
кръговата икономика, Плана с механизъм за възстановяване и устойчивост на 
Република България, като част от ЕС,  и др.  Ключово в тази стратегия трябва да бъде 
извеждането като приоритет на образованието  и уменията за учене през целия 
живот, както и професионалната квалификация, за да може да се използва напълно 
наличния потенциал на човешките ресурси на общината. 

 

2.12. ОПИСАНИЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ НА АНАЛИЗА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
ПРОВЕДЕНИЯ ХОРИЗОНТАЛЕН СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА 
РАЙОНИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО, ИЗГОТВЕН ОТ „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР 
ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ  

  

Нека сравним проведения  хоризонтален социално – икономически анализ на 
районите на национално ниво, изготвен от Национален център за териториално 
развитие“ ЕАД , със SWOT анализа на Община Куклен. Несъмнено има някои прилики 
между изведените резултати, вследствие на настоящия анализ и изведените резултати от 
анализа, изготвен от НЦТР. Но по други показатели има съществени разлики. По-долу 
изброяваме някои от ярко отличаващите се връзки:  

 СЪВПАДЕНИЕ: В частта на SWOT анализа от СИА на НЦТР, сектор демография: за 
слаба страна е изведен отрицателния естествен прираст, което съвпада с 
констатираното в настоящия анализ.  

 НЕСЪВПАДЕНИЕ – посочен е отрицателен механичен прираст на национално ниво, 
докато на ниво община Куклен е положителен механичният прираст. 

 СЪВПАДЕНИЕ: В частта на SWOT анализа от СИА на НЦТР, сектор демография: 
като заплаха е констатирано ниското ниво на раждаемост и високо ниво на обща 
смъртност.  
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 НЕСЪВПАДЕНИЕ -  частта на SWOT анализа от СИА на НЦТР, сектор пазар на труда: 
за слабост е изведен високия коефициент на безработица с акцент върху някои 
региони. Това не съвпада с констатациите за ниво на безработица в Община Куклен.  

 В частта на SWOT анализа от СИА на НЦТР, сектор образование: за силна страна е 
посочена добре развитата мрежа от училища, като същото важи и за Куклен тъй като 
в общината има две училища за средно образование, едното ПГ, и няма недостиг на 
места в учебните заведения.  

 НЕСЪВПАДЕНИЕ: В частта на SWOT анализа от СИА на НЦТР, сектор пазар на 
труда: за слаба страна е отбелязана недостатъчна интеграция на маргиналните групи 
в образователния процес. Това е пример за констатация, която не съвпада с 
направения анализ за Община Куклен.   

 СЪВПАДЕНИЕ:  В частта на SWOT анализа от СИА на НЦТР, сектор социални 
услуги: за силна страна е отбелязано, че средствата за социално осигуряване, 
подпомагане и грижа с най – голям относителен дял при разходите по функции 
отнесени към БВП. Констатацията е в корелация с анализа на Община Куклен тъй като 
Общинската администрация полага осезаеми усилия за осигуряване и развиване на 
социалните услуги.  

 Частично НЕСЪВПАДЕНИЕ:  - В частта на SWOT анализа от СИА на НЦТР, сектор 
спорт и спортна инфраструктура: за силна страна е изведена добре изградена мрежа в 
страната от наследени спортни обекти. В Община Куклен има напредък, но все още 
няма изградена добра мрежа от спортни обекти, в която да се инвестират средства за 
модернизиране.  

 СЪВПАДЕНИЕ: В частта на SWOT анализа от СИА на НЦТР, сектор туризъм: за 
силна страна са посочени както привлекателността на България като цяло, така и 
разнообразните и пространствено наситени туристически ресурси с възможности за 
комбиниране. Община Куклен има нужните ресурси, но засега  инвестира 
недостатъчно средства в туристическия сектор, който има уникални за региона 
възможности.  

 ЧАСТИЧНО СЪВПАДЕНИЕ: В частта на SWOT анализа от СИА на НЦТР, сектор 
транспортна инфраструктура: за силна страна е посочена високата степен на 
изграденост на транспортната инфраструктура, което не е съвсем валидно за Куклен; 
от друга страна връзките с пътя Пловдив-Смолян, с град Пловдив и Околовръстния 
път, както и с Летището, са  силна страна. 

 СЪВПАДЕНИЕ: В частта на SWOT анализа от СИА на НЦТР, сектор транспортна 
инфраструктура: като заплаха е определено влошаващото се състояние на изградената 
инфраструктура, поради отлагани ремонти, което е в частична корелация с анализа за 
Общината.  

 НЕСЪВПАДЕНИЕ: В частта на SWOT анализа от СИА на НЦТР, сектор 
телекомуникации:  като слаба страна е изведено ограничено и дори липсващо 
покритие в някои малки населени места. Това обстоятелство практически не е налице 
и за територията на Община Куклен. 
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2.13. ИЗВОДИ 
 

Накрая на тази аналитична част обобщено излагаме основните изводи, изведени след 
направения анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и 
потенциалите за развитие на Община Куклен. На база на изброените по – долу изводи са 
формирани основните цели, приоритети и мерки, заложени за изпълнение в следващите части 
на ПИРО Куклен. Мерките са в съответствие с наличните стратегически документи, като е 
предвидена и възможност за актуализация на ПИРО, когато е необходимо.  

Основните изводи, вследствие на анализа са: 

 Община Куклен  има голям потенциал за по-добро социално-икономическо развитие, 
най-вече на основата на: наличие на висок човешки потенциал и много добро 
геостратегическо разположеие на територията;  

 Относително ограничен е финансовия ресурс за посрещане на предизвикателствата;  
 Трябва да се използват възможностите за участие в преустройството на икономиката с 

европейски фондове, за успешно включване в „Зелената сделка” и План за 
възстановяване на ЕС. Успешно прилагане на мерки на кръговата икономика; 

 Наложително е подобряване на образованието и квалификацията чрез използване на 
дигитални технологии и методи;  

 Има необходимост от допълнително развитие на социалните услуги и мрежи;  
 Внимание към амортизираната инженерна инфраструктура – улици, общинска пътна 

мрежа, водоснабдителна и канализационна система, комуникационна мрежа; 
 Развитие и усъвършенстване на управленските процеси, участие на обществеността, 

прозрачност и информираност; 
 Видно от всички изпълнени, в процес на изпълнение и планирани проекти, Общинската 

администрация на Община Куклен има воля и капацитет за изпълнение на планираните 
в ПИРО 2021 – 2027 г. проекти, както и други такива, в случай, че възникне такава 
възможност или необходимост. Общинският капацитет има нужда от постоянни 
инвестиции за актуализиране, модернизиране и промяна, за да бъде ефективен на всяко 
ниво.  

 Силни и слаби страни, както и възможности и заплахи за Община Куклен са изведени в 
SWOT анализа.  

 

ЧАСТ III. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА 
ПЕРИОДА 2021-2027 

3.1. ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ФОРМУЛИРАНЕ НА 
СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЧАСТ  
 

Планът за интегрирано развитие на община Куклен е изготвен в съответствие с 
изготвените от МРРБ „Методически указания за разработване и прилагане на планове за 
интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, както и съобразно Закона 
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за регионалното развитие, Правилника за неговото прилагане, Закона за административното 
деление на Република България, Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, както и останалите нормативни актове, изброени в началото на документа. 
Стратегическият документ е съобразен и с постановките на кохезионната политика на ЕС за 
периода 2021 - 2027 г.  

Целите и приоритетите на настоящия план за развитие са съобразени с изискването за 
съгласуваност с основните стратегически документи на глобално, европейско, национално и 
регионално ниво. Те са плод на съзнателно прилагане на основния принцип в планирането 
„Мисли глобално – действай локално“. Практически това означава намиране на рационални 
решения на общинско ниво в подкрепа на 17 - те глобални цели на устойчивото развитие, 
формулирани в документа „Дневен ред 2030“. В рамките на Европейския съюз, Документът за 
размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г.“ очертава рамката за планиране на развитието от 
националните, регионалните и местните власти на страните членки. Този документ пренася в 
следващия планов период основните постановки на актуалните – Стратегия „Европа 2020“, 
Териториалния дневен ред на ЕС 2020 и Общата стратегическа рамка на ЕС до 2020, 
съобразявайки ги с променящата се обстановка. Целите на политиката на ЕС до 2050 г. за 
модерна, ресурсно-ефективна, конкурентоспособна и климатично неутрална икономика ще 
окажат силно влияние върху развитието на определени територии от страната поради 
специфичната насоченост и характеристики на развиващите се там индустриални отрасли. За 
да могат да бъдат изпълнени целите е необходимо да се планира, координира и осъществи 
подпомагане на най-засегнатите области от енергийния преход чрез изпълнението на 
интегрираните териториални инвестиции на регионално ниво.  

Стратегическата част на ПИРО Куклен е синхронизирана и с националните стратегии: 
Национална стратегия за регионално развитие 2012 - 2022 г., Актуализирана национална 
концепция за регионално и пространствено развитие 2013 - 2025 г. и Национална програма за 
развитие България 2030. Рамка за ПИРО се явява Интегрираната териториална стратегия за 
развитие на Южен централен регион 2021 - 2027 г. С ключово значение при изработването на 
документа е смяната на фокуса – от инвестиции в населени места към териториална подкрепа, 
както и от секторно ориентирана помощ към интегрирани териториални инвестиции. Важно е 
да се отбележи, че ПИРО Куклен 2021 - 2027 г. надгражда ОПР на Община Куклен 2014 - 2020 
г. и продължава инициативите, имащи за цел да се справят с негативни тенденции в развитието 
на общината.  

Стратегията на ПИРО Куклен се базира на:  
 Използване на данните от направените анализи;  
 Използване на данните, получени от анкетното проучване и обществени консултации; 
 Определяне на размера и възможностите за комбинирано използване на финансово - 

капиталовия и друг материален ресурс за реализацията на проекти и програми, 
свързани с подобряване на градската среда, както в определените зони за въздействие, 
така и на територията на цялата община.  
 
Структурата на стратегическата част на ПИРО Куклен обединява визията за развитие 

на общината до 2027 г.; стратегически цел; приоритетни области и необходимите конкретни 
мерки, дейности и инициативи, за осъществяването им. Заложената структура напълно 
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съответства на „Методическите указания“, като същевременно се позовава на съвременния 
интегриран подход за планиране. Визията е изградена въз основа на представата на местната 
общност относно състоянието и желания ход на развитие на община Куклен. 
 
 
3.2. ВИЗИЯ  
 

Подход за формулиране на визията 
 

Визията за развитието на община Куклен до 2027 г. отразява кратко и ясно представата 
на жителите на общината за желаното състояние на средата около тях, както и жалната посока 
на развитие. Тя е формулирана в резултат от проведената обществена дискусия със 
заинтересованите страни и резултатите от допитването на населението. По този начин в нея се 
отразяват точно действителните потребности на хората за развитие на ключовите 
икономически и социални сектори, както и тяхното желание за пространствена и естетическа 
промяна в жизнената среда. Добре формулираната визия очертава стратегическите цели и 
приоритети на ПИРО и по този начин аргументира избора на зони за въздействие, където 
бъдещите интервенции ще донесат най-голяма възвръщаемост на вложените средства и 
устойчиви ползи за обществото.  
 

Визия за развитие 
 
 Визията на общината представлява желаното и постижимо състояние на община 

Куклен към 2027 г. Тя е водеща по отношение на стратегическата част на плана и го рамкира.  
 

„През 2027 година Куклен е прогресивна и реформирана община със социално 

ангажирани граждани и устойчиво управление на ресурсите си, която създава 

възможности за иновативна икономика и в диалог с широката общественост и бизнеса 

развива своя природен и културен капитал. 

 
К – КОНКУРЕНТЕН 
У – УСТОЙЧИВ 
К–  КРАСИВ 
Л – ЛЮБИМ 
Е – ЕКОЛОГИЧЕН       И ... 

Н – НЕПОВТОРИМ ! 
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Визията посочва целите и предполага добро управление и широко гражданско участие 
в процеса на вземането на решенията и тяхното изпълнение за ефективно използване на 
наличните ресурси и постигане на благоприятни за жителите на община Куклен резултати.  
 

Мисия на община Куклен: 

Мисията на община Куклен е да осигурява благосъстоянието на своите жители, 

като защитава и реализира правата и свободите, предоставя качествени и навременни 

услуги; създава среда, в която се развиват творческите и предприемачески заложби; 

поддържа и развива солидарността и чувството за единност между поколенията, 

религиозните общности и хората в нужда; изгражда качествена, здравословна и 

устойчива физическа, социална и икономическа инфраструктура. Дейносите се 

извършват по справедлив, уважителен и професионален начин в съответствие с 

наличините човешки потенциал, природните и икономически ресурси, в партньорство с 

общността и с институциите на другите местни, регионални и национални власти. 

3.3. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ  

 
Стратегическите цели имат ясен фокус към осъществяване на визията и отразяване 

конкретната специфика на община Куклен. Те са съобразени с предназначението на ПИРО да 
бъде инструмент за управление и да отразява действителните нужди на местната общност в 
рамките на плановите документи от регионално, национално и европейско ниво. Избегнато е 
тяхното прекалено обхватно формулиране и опасност от неефективно разпределение на 
ресурсите по време на предстоящото им реализиране. Планираната система от индикатори за 
наблюдение на плана осигурява механизъм за измерване на степента на тяхното 
осъществяване.  
 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:  УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 
НА ОСНОВАТА НА МОДЕРНИ ПРОЕКТИ, С КОЕТО ДА ОСИГУРИ СЪВРЕМЕНЕН 
СТАНДАРТ НА ЖИТЕЛИТЕ. 
          Първата стратегическа цел обвързва развитието на икономиката с подобряване на 
жизнения стандарт в община Куклен, при съобразяване с новите възможности, които дават 
европепйските насоки –Зелената сделка, Плана за възстановяване и други. Да се осигурят 
предпоставки за развитие на икономиката чрез подобрена инфраструктура, предоставяне на 
възможности за сътрудничество между бизнеса и общината и насърчаването на инвестициите 
с акцент върху силните страни от общинската икономика, но и насърчаване на иновациите, 
както към утвърдените икономически отрасли, така и към тези, които още не са достатъчно 
добре развити в общината. Провеждането на тези политики ще повиши конкуренцията, което 
ще допринесе за облагодетелстването на населението и повишаването на жизнения стандарт, 
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което пък ще спомогне за задържането на местното население в общината и преодоляването 
на негативните демографски процеси.  
 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА КАЧЕСТВЕНА 
ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЕНА ЖИЗНЕНА СРЕДА  
       Повишаването на качеството на живот в общината не може да бъде реализирано 
единствено посредством икономически подем. За да бъде постигнат реален прогрес по 
отношение на жизнения стандарт е необходимо да бъде подобрена свързаността, да се изгради 
качествена жизнена среда. Осигуряването на достъпа до тези услуги не гарантира тяхното 
качество, което обосновава и необходимостта от инвестиции в тази насока. Балансът между 
улеснен достъп до услугите и тяхното качество е от ключово значение за развитието на община 
Куклен.  
 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:  
УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ, МАТЕРИАЛНИТЕ И КУЛТУРНИ 
РЕСУРСИ В ДИАЛОГ И ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНИТЕ 
       Целта адресира необходимостта от съхраняване на естествената красота на общината, 
като в същото време акцентира върху необходимостта от развитие на туризма и човешкия 
потенциал чрез модерно образование, култура и социални дейности. Двата компонента са 
ключови за развитието на община Куклен.  Влагането на ресурси в тази насока ще 
допринесе за реализацията на всички приоритетни направления, поради интегралния 
характер на целта. 
 

3.4. ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ 
 
ПРИОРИТЕТ 1: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА БАЗА НА 
ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ, ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО И НА МЕСТНИЯ 
ПОТЕНЦИАЛ  
 

Това приоритетно направление включва усилията на всички заинтересовани страни в 
посока превръщане на общината в благоприятно място за инвестиции и развитие на бизнес. 
Приоритизира се повишаването на капацитета на съществуващия микро, малък и среден 
бизнес и насърчаването на предприемачеството. Необходима е модернизация по отношение 
на първичния сектор и подобряване на информираността относно възможностите за подкрепа, 
които се предоставят на бизнеса чрез грантове и помощи. 

Мярка 1.1: Насърчаване на предприемачеството и подкрепа за стартиращите 
предприятия;  

Мярка 1.2: Подобряване на съществуващи местен микро, малък и среден бизнес;  
Мярка 1.3: Повишаване инвестиционния интерес към общината; Развитие на 

индустриална Зона КУКЛЕН;  
Мярка 1.4. Насърчаване на кооперирането между местните предприятия чрез 

подпомагане на клъстерирането и привличане на стратегически инвеститори.  
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ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

Ефективното, балансирано и репродуктивно използване на природните ресурси е 
основна цел на устойчивото развитие на Южен централен  район, която трябва да се подкрепи 
с Интегрираната териториална стратегия за развитие. 
        Приоритетните дейности са насочени към структурното балансиране на селско -
стопанския отрасъл и предвиждат ролята на Общината като партньор за развитие на сектора, 
през функциите й по отношение на местната регулаторна база, възможностите за осигуряване 
на допълнително финансиране за сектора по международни и национални програми и 
повишаване осведомеността сред широката общественост.   

Мярка 2.1. Преодоляване на технологичното изоставане и повишаване общата 
производителност;  

Мярка 2.2. Внедряване на иновативни решения в земеделската практика и изграждане 
на подходяща инфраструктура;  

Мярка 2.3. Стимулиране възможностите за инвестиции в пчеларството, както и в 
животновъдството и биологичното производство;  
 
 
    ПРИОРИТЕТ 3: МОДЕРНИЗИРАНА И СЪОБРАЗЕНА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА  
 

Качествената и функционална техническа инфраструктура от една страна спомага за 
развитието на всички икономически отрасли, а от друга – създава удобство и подобрява 
качеството на живот на населението. Реконструкцията и модернизацията на техническата 
инфраструктура се изразява основно в подобрена транспортна свързаност, както в населените 
места, така и между отделните селища, и подобрена водоснабдителна мрежа, която да 
задоволява потребностите на жителите на община Куклен. Състоянието на общинския сграден 
фонд е от съществено значение за предоставянето на качествени услуги, с грижа към 
гражданите и околната среда.  
Мярка 3.1: Обновяване на междуселищната пътна инфраструктура;  
Мярка 3.2: Проектиране и реконструкция на селищната улична инфраструктура, вкл. 
улично осветление;  
Мярка 3.3: Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа; 
Мярка 3.4: Обновяване и доизграждане на сграден фонд публична/частна общинска и 
държавна собственост и жилищни сгради, в т.ч. мерки за енергийна ефективност. 
Мярка 3.5: Изграждане на канализационни мрежи; 
Мярка 3.6: Изграждане на пречиствателни станции.  
 
ПРИОРИТЕТ 4: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА, РАЗВИТИЕ НА 
СОЦИАЛНАТА СФЕРА И НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ  
 
Приоритетното направление е насочено към подобряване на заобикалящата среда и условията 
за живот – както за жителите на общината, така и за нейните посетители. Обособяването на 
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зелени площи и зони за отдих, управлението на отпадъците и грижата към околната среда 
целят повишаването на стандарта на живот в общината. 
Приоритетът поставя фокус върху човешкия ресурс – подобряването на образователната и 
културната инфраструктури следва да повиши интереса и съответно качеството в тези сфери. 
Социалните и здравните услуги са други сфери, върху чието развитие ще се акцентира през 
програмния период 2021 - 2027 г. Интегрирането в обществото на деца от уязвими социални 
групи е важна стъпка, с която се цели предоставянето на равни възможности за развитие и 
предотвратяване на социалната изолация. Грижата към възрастните и болните хора е 
неотменен ангажимент. В същото време ще се полагат усилия и за развитието и оптималното 
използване на наличните човешки ресурси.  
Мярка 4.1: Облагородяване на градската среда;  
Мярка 4.2: Екология и управление на отпадъците; 
Мярка 4.3: Реконструкция на образователната и културната инфраструктури, в т.ч. 
мерки за енергийна ефективност;  
Мярка 4.4: Подобряване на социалните и здравните услуги;  
Мярка 4.5: Подобряване на възможностите за практикуване и развитие на спорта  
Мярка 4.6: Интеграция на уязвими и маргинализирани  общности 
Мярка 4.7: Оптимално използване и развитие на човешките ресурси;  
Мярка 4.8: Повишаване на мотивацията, подобряване на достъпа до образование и 
предоставяне на обучение отговарящо на съвременните изисквани;. 
 
ПРИОРИТЕТ 5:  РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ИНФРАСТРУКТУРАТА И 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА 
За развитие на туризма и ефективно управление на горския фонд са необходими 

инициативи и решения за осигуряване на удобен достъп и подобряване на инфраструктурата 
в туристическите местности и обекти, включени в Лесопарк Родопи, популяризиране сред 
туристите, привличане на частни инвестиции чрез механизмите на публично-частни 
партньорства.   
 
Мярка 5.1.: Развитие на възможносите за планински и алтернативен туризъм (селски, 
еко, кулинарен, религиозен, културен) 
Мярка 5.2. Развитие на туризма като индустрия, базирана на специфичните местни 
ресурси, природни и културни забележителности. 
 
 
ПРИОРИТЕТ 6: СЪХРАНЯВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО 

Ще бъдат търсени начини за оптимизация на механизмите за финансиране на 
културните дейности и институции с цел включване на частния и независим творчески сектор 
в културното наследство, както в материалното, така и нематериалното наследство. 
Културното богатство включва регистрирани недвижими културни ценности на материалното 
недвижимо културно наследство с тяхната принадлежност към определен исторически период 
като праисторически, антични, средновековни, възрожденски, от ново и най-ново време, както 
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и с научна и културна стойност като археологически, исторически, архитектурно – строителни 
и художествени с културни напластявания от взаимодействието на човека и природната среда, 
парково и градинско изкуство, етнографски, туристически маршрути.  

Чрез разширяването на публиките, както и обхвата на хората, ангажирани с и 
участващи в културния живот на Общината, се подпомага и туристическата дейност, тъй като 
културните събития имат потенциала да привлекат не само лица от съответните населени 
места, където се организира дадено събитие, но и от съседни и несъседни такива.  Опазване на 
биоразнообразието, оптимизиране системите за събиране на отпадъците и др. 
 
 
Мярка 6.1. Ограничаване на негативното влияние върху биологичното разнообразие в 
община Куклен 
Мярка 6.2. Консервация, реставрация и популяризиране на материалното културно-
историческото наследство 
Мярка 6.3. Запазване и популяризиране на нематериалното културно наследство, 
разнообразяване на културния календар на общината 
 
 
 
  
ПРИОРИТЕТ 7: ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И 
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ДИАЛОГ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 
 

Този приоритет обединява осъществяването на общинските политики с 
предприемането на мерки за усъвършенстване на управлението, основано на принципите на 
откритостта, участието, отчетността и ефективността. Това включва интегрирано планиране, 
ефективно и ефикасно разпределение на публичните ресурси, обмен на информация, 
сътрудничеството и зачитане на взаимните интереси на всички заинтересовани страни. 
Прякото участие, ангажираността и овластяването на жителите на общината, ще повиши 
тяхната подкрепа при осъществяването на тези политики. Акцентът е в създаването на 
организационни предпоставки и механизми за комплексно и интегрирано планиране на 
конкретните дейности: 
 
 
Мярка 7.1. Насърчаване практиките на добро управление, че развитие на 
административен капацитет и административното обслужване 
Мярка 7.2. Подобряване и актуализиране на вътрешните системи и практики за 
управление на процесите и ресурсите в организацията 
Мярка 7.3. Повишаване капацитета за предотваратяване и справяне с кризисни 
ситуации, бедствия и аварии 
Мярка 7.4. Насърчаване на междуобщинското сътрудничество и европейското 
партньорство 
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Мярка 7.5. Пряко участие, ангажираност и овластяване на жителите на общината, за 
повишаване на тяхната подкрепа при осъществяване на общински политики. 
 
Визията се трансформира в три стратегически цели, които от своя страна биват продължени в 
единството на представените шест приоритетни направления и прилежащите към тях мерки, 
действия и инициативи, които следва да бъдат осъществени посредством изпълнението на 
конкретни проекти. Така очертаната структура на стратегическата част на плана пояснява, че 
реализацията на визията за развитие на община Куклен и всяка стратегическа цел ще бъдат 
постигнати чрез допълване между отделните приоритети, като за изпълнението на дадена цел 
ще допринасят повече от една приоритетни области, чрез което се гарантира и устойчивото 
развитие. Можем да обобщим, че визията, целите и приоритетите изграждат структурата на 
планираното развитие на общината. 
 
 

ЧАСТ IV. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА 
ПАРТНЬОРИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА УЧАСТИЕ В 
ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ СПАЗВАНЕ НА 
ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ        НА ИНФОРМАЦИЯ И 
ПУБЛИЧНОСТ 

Един от основните принципи, на които се основава провеждането на държавната 
политика за регионално развитие съгласно Закона за регионалното развитие, е принципът за 
партньорство, публичност и прозрачност на всички нива. Прилагането на принципа на 
партньорство е важен механизъм за повишаване на устойчивостта на взетите решения и 
планираните цели и задачи, за ефективността на тяхната реализация.  

Основната цел на прилагането на информираност и публичност е повишаване 
обществената осведоменост и осигуряване прозрачност при прилагане на мерките за 
регионално развитие. Заедно с това публичните консултации повишават обществената 
ангажираност и съпричастност на местните общности и на всички заинтересовани страни и 
подпомагат процеса на събиране на ценна информация за вземане на правилни решения.  

Основна отговорност за осигуряване на информация и публичност на процеса на 
разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на ПИРО има Кмета на общината в 
съответствие със своите компетенции. Във всички етапи на разработване и прилагане 
участват, и отговорностите се разпределят между всички групи партньори: административни 
структури на изпълнителната власт, икономически и социални партньори, НПО, граждански 
сдружения, широката общественост. В зависимост от етапа, нивото на съучастие се проявява 
в различна степен. При взаимодействие между целевите групи бяха прилагани всички приети 
форми на взаимодействие: информиране, консултиране и съгласуваност, ангажираност и 
активно участие.  

При съвместната работа беше стимулиран подходът „отдолу–нагоре“ при 
идентифициране на нуждите, потенциала за развитие и възможните решения. Определянето 
на целите на ПИРО и на мерките, чрез които ще се реализират тези цели, бяха планирани с 
активното участие на всички партньори и заинтересовани страни.  
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Други методи и подходи, използвани в процеса на публични консултации, са груповата 
експертна оценка, мозъчната атака, социологически методи и подходи за интервюиране на 
важни участници в развитие на общината. 

Приложени са препоръчани в документите на международни организации 
(Обединените нации, Европейската комисия,  Организацията за икономическо сътрудничество 
и развитие) основни принципи за представителност, равнопоставеност, баланс на 
представителите, повишена култура на диалог, информиране за резултатите от участието.  
Процесът на консултации всъщност стартира още в началото с цел актуализиране на 
наличните данни, необходими за разработването на ПИРО и информиране на общинската 
администрации и основни заинтересовани страни. Етапите, през които преминава този процес, 
следват указанията на ЕК и са обобщени в шест стъпки:  
 Идентифициране на заинтересовани участници  

Идентифицирането на заинтересованите страни обхваща представителите на трите 
групи заинтересовани страни:  

 институции, фирми и общности, пряко засегнати от развитието на планираните 
дейности в ПИРО или които с дейността си могат да повлияят върху развитието на 
общината;  

 притежаващите информация, ресурси и компетенции и ангажираните в поддържането 
на информацията, необходима за разработването на ПИРО;    

 участниците в изпълнението и контрола по прилагането на ПИРО. Участниците от тези 
три групи са систематизирани и в зависимост от йерархичното ниво, което 
представляват в етапите на разработване, обсъждане, прилагане и контрол на ПИРО и 
процеса на публични консултации.  
 

 Подготовка на документи за консултации  
За всеки етап от разработването и обсъждането на за интегрирано развитие на община 

Куклен за процеса на публични консултации са подготвени и представени различни материали 
– презентации, извадки от систематизирани визии, стратегически цели и приоритети, работна 
версия на документа и др.  
 
 Избор на подходящи инструменти и провеждане на консултации  

 
Инструментите за публични консултации са съобразени с характера на документа, 

неговия пилотен характер за Общината и изводите от досегашната практика по обсъждане на 
стратегически документи от местно ниво. Избраните подходи, методи и процедури са 
променени в процеса на работа поради обявеното извънредно положение в страната. 
Значителна част от срещите на място в процеса на публичните консултации са подменени с 
дистанционен обмен на становища и предложения със съдействието на представителите на 
общинската администрация. 

Осигуряване на обратна връзка към заинтересованите и активни участници.  
Независимо от обявеното в страната извънредно положение, директна обратна връзка 

по електронен път или по телефон е осъществена във всички случаи, в които има предоставени 
координати за контакт.  
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Резюме на проведените обсъждания и приноса на партньорите при разработването на 
ПИРО.  

В хода на изпълнението на задачата бяха проведено анкетиране на доброволен 
принцип, чрез писмено подадени анкетни форми или такива получени на сайта на общината в 
раздел ПИРО.  

По предварително заявен и съгласуван със заинтересованите страни график, бяха 
проведени три онлайн работни срещи и фокус групи.  

В хода на дискусията участваха широк кръг заинтересовани страни. Бяха направени 
коментари и предложения с препоръки към окончателните документи. Бяха отчетени и 
конкретни стъпки за напредък в разработката.  

Получените в хода на проведените обществени консултации предложения и мнения на 
представителите на заинтересованите страни и гражданските сдружения съдействат за 
подобряване качеството на документа и обогатяване на предвидените дейности за постигане 
целите на ПИРО.  

 
Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и 

прозрачност относно постигнатите резултати.  
 

Основните инструменти за осигуряване на информация и публичност са годишните 
доклади и междинната оценка, както и последващата оценка след края на периода на действие 
на плана. В процеса на изпълнение на ПИРО те ще бъдат изготвени и обсъдени при спазване 
и изпълнение на основните форми на взаимодействие за осъществяване на партньорства и 
осигуряване на публичност. До тях ще имат достъп всички на страниците на общинската 
администрация в интернет.  

В процеса на изпълнение е важно поддържането на изградените вече ефективни 
партньорства. Това ще даде реални шансове за постигане на стратегическите цели по 
максимално ефективен и ефикасен начин. 

Механизмът за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация 
ще се разгледа както в процеса на изготвянето на ПИРО, така и в процеса на изпълнението му.  
Действията на партньорите са важен фактор за интегриране на глобалните екологични въпроси 
в процеса на планиране, избягване на потенциалните рискове от климатичните промени и 
постигане на климатична сигурност. В етапите на наблюдение и оценка на ПИРО е от особена 
важност активното участие на местните и регионалните екологични власти за своевременно 
координиране и комуникиране при разрешаване на потенциални „конфликти“ между 
развитието и околната среда, при запазване на равновесието в екосистемите. Предпоставка за 
устойчиво развитие е и възможността за създаване на форуми за „нов диалог“, консултации и 
ясни механизми за комбинирането на становищата на всички консултирани.  

За повишаване нивото на информираност и подпомагане процеса на партньорското 
участие могат да бъдат използвани следните инструменти:  
 интерактивна електронна страница;  

 съвещаване чрез електронни пощи;  
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 напечатани брошури, обобщаващи целта и приоритетите на ПИРО, източници на 
информация и полезни контакти при прилагането на плана;  

 
Поради непредвидените ограничителни мерки за провеждане на обществени 

обсъждания по време на извънредното положение са предвидени допълнителни възможности 
за обсъждане на приоритизираните конкретни предложения със съдействието на общинската 
администрация. 

ЧАСТ V.  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД 
(ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ) 

5.1. СЪЩНОСТ НА ЗОНИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД 
        В методиката се предвижда в ПИРО да се обосноват и предложат зони за прилагане на 
интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди, наречени зони за 
въздействие. Те са два типа:  

- Зони за въздействие с комплексен характер (градски зони за въздействие, които са 
задължителни за градовете от 1,2 и 3 йерархично ниво;  

- Зони, определени на функционален признак (например за развитие на туризъм, за 
развитие на екологично земеделие и др. подобни).  
        Доколкото Община Куклен не е градска община, не е възможно да се обособи зона от 
първия тип.  
        Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 
2021-2027, следва да се определят приоритетните зони за въздействие. В тях ще бъде 
съсредоточено изпълнението на мерките и дейностите, предвидени в Програмата за реализация 
на ПИРО. 
       Зоните за въздействие се определят  на база SWOT анализа на силните и слабите страни 
на общинската територия, резултатите от проучванията на общественото мнение и на 
заинтересованите страни, стратегическите документи на общината, както и на потенциала за 
развитие. Това изискване е свързано с водещият принцип за „единство на социално-
икономическото и пространственото планиране“ 
      Зоната за въздействие е пространствено обособена територия с определена 
характеристика и състояние на физическата среда, социална и/или етническа структура на 
населението и характер и структура на основните фондове. Зоните за въздействие се определят 
на базата на общи (идентични) характеристики на определена територия и/или общи проблеми 
или потенциали за развитие. 
     Зоните за въздействие могат да бъдат както части от територията на общината с 
конкретно функционално предназначение (например зони с преобладаващи 
административни/публични функции, индустриални или бизнес зони, зони за култура, за отдих 
и туризъм, зони с преобладаващи жилищни функции, зони за транспортна дейност и т.н.), така 
и други специфични обособени територии с идентични характеристики или собствен потенциал 
за развитие (например зони с потенциал за коопериране със съседни общини). Зоната за 
въздействие се определя в границите на структурно обособена част от територията на общината, 
като конкретният й териториален обхват се съобразява и с разполагаемите финансови, времеви, 
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технологически и кадрови ресурси и потенциални партньорства, достатъчни за реализация на 
идентифицираните за съответната зона интервенции. 
        Зоните за въздействие, независимо от функционалното предназначение на тяхната 
територия, могат да бъдат два вида: 

 Градски зони за въздействие;  

 Други зони за въздействие със специфични характеристики. 
        Градските зони за въздействие включват територии в урбанизираната градска част (в 
рамките на строителните граници на града), градски покрайнини (малки по обхват съседни 
територии, вкл. и извън строителните граници на града) или функционални градски зони, 
обслужващи градско-селските връзки. Градски зони за въздействие се определят само за 
градове, административни центрове на общини, като определянето на приоритетни градски 
зони е задължително само за общините, които разработват ИПГВР като част от своя  ОПР. За 
останалата част от общинската територия се определят  други зони за въздействие със 
специфични характеристики. 
       Другите зони за въздействие със специфични характеристики могат също да  
представляват градски по своята същност зони (т.е. да включват територии от урбанизирана  
градска част, градски покрайнини и функционални зони), но могат да се отнасят до  всеки вид 
населено място или част от територията на общината, както и да включват части  от съседни 
общини. 
         В ПИРО могат да бъдат дефинирани неограничен брой зони за въздействие, но от тях 
следва да бъдат подбрани няколко приоритетни зони, които имат най-голям потенциал да 
повлияят върху социално-икономическото развитие на общината. 
        Целта на определянето на приоритетни зони за въздействие е постигане на максимален 
ефект с ограничените ресурси, с които разполагат общините. Това е особено необходимо за 
големите общини, при които изпълнението на отделни мерки в различни части от общината без 
ясна обвързаност между тях представлява само временно задоволяване на конкретна нужда, но 
не оказва въздействие върху цялостното развитие. 

Определянето на приоритетни зони за въздействие не ограничава инвестициите в 
териториите, които са извън тези зони, а е отражение на идентифицираните при анализа 
територии с най-голям специфичен потенциал за развитие. Приоритетните зони следва да бъдат 
с ограничен брой,  и така подбрани, че тяхното развитие да може в най-голяма степен да повлияе 
върху развитието на цялата община. Размерът на конкретната зона не се ограничава като площ, 
но за по-голяма по размер зона, са необходими по-силни мотиви и доказателства за 
необходимостта от обхващането на съответната територия, включена в обхвата на зоната. 
 

5.2. ПОДХОД ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ  

 
Съгласно АНКПР, Куклен е класифициран в 5-то йерархично ниво, което,  според 

Методическите указания, не налага задължително дефиниране на „градски зони за 
въздействие“. 

За определяне на зоните за въздействие е използван териториално пространственият 
модел за развитие на територията (ОУП) на община Куклен. По този начин се постига 
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единство между социално-икономическото и пространственото развитие на общината. 
Въпреки, че предвижданията на ОУП са дългосрочни, те показват приоритетите, мерките и 
дейностите, които следва да се предприемат от общинската администрация  в средносрочен 
план. 

Подборът на приоритетните зони за въздействие в ПИРО Куклен 2021 – 2027 се 
основава на реални данни и проучвания за съответната територия, характеристиките, 
проблемите и потенциалите на всяка зона, както и аргументите, въз основа на които 
съответната зона е определена като приоритетна за развитие.  

Отчитайки горните фактори, предлагаме за приоритетни ЗОНИ за въздействие в  
ПИРО Куклен следните две: 

 
5.2.1. ЗОНА С ЕКО-ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ 
                                                       „Куклен – Бяла Черква“ 
    ОСНОВАНИЯ:  Целият район  е изпълнен с културни и природни обекти, които могат 
да стана основата на интересна природна и културно-туристическа зона. Същевременно в нея 
се включва и естественият  център, „сърцето“ на общината – град Куклен, който е не само 
административен център, но и стопански и културен такъв – с параклисите, църквите и др. 
 Манастир „Св Св Козма и Дамиан“ 

Манастирът е основан през Второто българско царство. Споменава се още през 11в. в 
документ за имотите на Бачковския манастир. Манастирът възниква като религиозна 
обител около аязмо с лечебна вода. Наречен е на светите братя Козма и Дамян заради 
техните лечителски способности.  Това е началото на Зона 1. 
  На територията на общината са разположени и множество религиозни обекти с местно 
значение, които имат туристически потенциал: 
 Църква „Св. Архангел Михаил“ с. Гълъбово от 1758 година; 
 Римски мост – по пътеката към хижа Руен; 
 Местности „Копривките“ и „Здравец“ 
 Местност „Студенец“ с Бухалите 
 Летовище „Бяла Черква“ 
 Манастир „Св. Св. Петър и Павел“ – Бяла Черква 
 
Обектите могат да се групират в два вливащи се един в друг маршрута:                              
1. Куклен – Манастир „Св.Козма и Дамян“ – Гълъбово (Църква „Св.Архангел 
Михаил“) – х.Здравец – Местност Студенец – Бяла Черква с манастира „Св.Св.Петър 
и Павел“; 
2. Куклен – Римски мост – м.Копривките - – х.Здравец – Местност Студенец – Бяла 
Черква с манастира „Св.Св.Петър и Павел“; 

 
 
 
               Фигура 41: Зона  с еко-туристически и културно – исторически потенциал  
(представена в светлосиньо на картата) 
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ЧАСТ  VI. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА 
АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 
БЕДСТВИЯ  

СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМАТИКА НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА  

Климатът се дефинира като многогодишния режим на времето, характерен за дадена 
местност, в зависимост от географското ѝ положение. Изменението се отнася до „промяна в 
климата, дължаща се пряко или косвено на човешката дейност, която променя състава на 
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глобалната атмосфера и която е в допълнение към естествената променливост на климата, 
наблюдавана в сравними периоди от време“. 

Според голяма част от съвременните теории и изследвания, посветени на климатичните 
промени, следствие на т.нар. „парников“ ефект, се наблюдава постепенно покачване на 
средногодишните температури на Земята. Основен принос за това имат генерираните 
парникови газове (ПГ), чиито количества зависят от човешката дейност. Най-голям принос за 
общите емисии на ПГ в България имат сектор „Енергетика“, следван от сектор „Транспорт“. 
Други два сектора – „Бит и услуги“ и „Отпадъци“ – също имат значителна роля за формирането 
на ПГ. В последните години те се характеризират с тенденция на нарастване на емисиите от 
тях, дължащо се на повишения стандарт на живот, довеждащ до по-голяма енергийна 
консумация и отделяне на повече отпадъци от различни продукти и активности.  

ФАКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В БЪЛГАРИЯ   

 От края на 70-те години на миналия век в България се наблюдава тенденция към 
затопляне, като през втората половина на ХХ век зимите са по-меки.  

 20 от последните 24 години след 1989 г. са с положителни аномалии на средната 
годишна температура на въздуха, спрямо климатичната норма (1961-1990 г.).  

 Средната годишна температура през 2011 г. е с 0,4°C над климатичната норма. Това е 
поредната, 14-та година, с температури по-високи от обичайните за страната.  
 Най-дълги периоди на засушаване са наблюдавани през 40-те години и последните две 
десетилетия на ХХ век, а най-значителните суши – през 1945 и 2000 г.  

 Наблюдават се повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури и 
тежки наводнения с разрушения и жертви.  

 Увеличава се честотата на екстремните метеорологични и климатични явления като: 
значително увеличение на средния брой дни с денонощни суми на валежите над 100 мм – 
с около 30% за периода 1991-2007 г. спрямо базисния период (1961-1990 г.); увеличение 
на регистрираните в метеорологичната мрежа случаи с проливни валежи; зачестяване на 
случаите на пролетно-летен тип облачност с валежи от дъжд, гръмотевични бури и 
градушки през зимни месеци като януари и февруари; увеличена честота на средния брой 
дни с гръмотевични бури и градушки през април и септември в периода 1991-2006 г., 
спрямо същите за базисния период.  

 Годишната амплитуда между максималната и минималната температура на въздуха 
намалява – минималната температура се повишава по-бързо от максималната.  
 Снежните месеци в планините намаляват, а дебелината на снежната покривка показва 
трайна тенденция към изтъняване.  

 Горната граница на широколистните гори се измества към по-голяма височина.  

 Данните от фонологичните наблюдения показват изпреварване в развитието със 7-15 
дни в различните климатични райони, което недвусмислено свидетелства за затопляне на 
климата през последните 30 години, в сравнение с предишни периоди.  
 

ОБЩИ ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
КЛИМАТА  
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Стремежът на Европейския съюз е да осигури устойчиво развитие на всички жители в 
Общността. Това е развитие, при което се „задоволяват нуждите на настоящето, без да се 
застрашават възможностите на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди“. 
Затова и устойчивото развитие обхваща три аспекта – социален, икономически и екологичен. 
Тази концепция се дефинира не само като отделна и независима, а като хоризонтална 
политика, от която останалите общи и секторни политики и управленски процеси следва да 
бъдат йерархично зависими, т.е. устойчивото развитие трябва да бъде водещият принцип при 
вземането на решения на всички нива – наднационално, национално, регионално и местно.  

Неразделна и много важна част от темата на устойчивото развитие е проблематиката, 
свързана с изменението на климата. Това се признава и от Европейския съюз, който 
утвърждава Европейски зелен пакет – пътна карта за постигане на устойчивост на 
икономиката на ЕС. 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. Зеленият пакт е 
неразделна част от стратегията на Европа за изпълнение на програмата ѝ до 2030 г. в отговор 
на дефинираните от Организацията на обединените нации цели за устойчиво развитие. 
Пакетът включва редица стратегии в различни области като промишленост, биоразнообразие 
и други.  

На национално ниво, през 2012 година е приет Трети национален план за действие 
по изменение на климата с хоризонт до 2020 година. Той определя политиката на България 
в областта на климатичните промени и се основава на приетите от страната ни международни 
ангажименти с ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата 
(РКООНИК), Протокола от Киото, последващото Парижко споразумение, както и 
европейското законодателство в тази област.  

Най-голямо влияние в периода 2021-2027 г. ще има приетата през 2019 г. от 
Министерски съвет Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и 
План за действие с хоризонт 2030 година. Тя отразява новият контекст на политиките, 
свързани с климатичните промени. В нея е зададена рамка за действия за адаптиране към 
изменението на климата (АИК) и приоритетни направления до 2030 г., като идентифицира и 
потвърждава необходимостта от действия за АИК както за цялата икономиката, така и на 
секторно ниво. Включените в нея сектори са: „Селско стопанство“, „Биологично разнообразие 
и екосистеми“, „Енергетика“, „Гори“, „Човешко здраве“, „Транспорт“, „Туризъм“, „Градска 
среда“ и „Води“. Управлението на риска от бедствия се разглежда като междусекторна 
(интегрирана) тема.  
           Успешното включване в „Зелената сделка” – било чрез производство на био-енергия, 
еко-земеделие и др. – ще бъде шанс за рязко модернизиране на общината. 
 

ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
КЛИМАТА  

Република България е страна, ангажирана по Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата (РКООНИК, 1999 г.), Протокола от Киото (2002 г.), новото рамково 
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международно споразумение (2012 г.), както и по Парижкото споразумение (2015 г.) Това 
задължава България да се стреми към следното:  

 Намаляване на вредните емисии от парникови газове в атмосферата;  

 Оценка на въздействието на климатичните промени спрямо социално-икономическото 
развитие;  

 Насърчаване на научните изследвания, свързани с въвеждането на ниско въглеродна 
икономика;  

 Формиране на обществено осъзнаване относно екологичните проблеми и 
предизвикателства; 

 На всеки пет години да представя подробен план с мерки, които ще спомогнат за 
справянето с изменението на климата.  

 
Българските задължения се регламентират от националното законодателство чрез 

Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК). Чл. 2 от ЗОИК определя 
неговата основна цел: „...да гарантира намаляване на емисиите на парникови газове като 
основен елемент в политиката по ограничаване изменението на климата и да осигури 
дългосрочното планиране на мерките за адаптация към климатичните промени“.  
Законът посочва и най-важните хоризонтални мерки, които водят до намаляване емисиите на 
парникови газове:  

 Повишаване на енергийната ефективност;  
 Повишаване на дела от енергията от възобновяеми източници;  

 Улавяне и оползотворяване на метан;  

 Залесяване, повторно залесяване и промени в земеползването;  

 Насърчаване преминаването към видове транспорт с ниски емисии;  

 Насърчаване използването на обществен транспорт;  

 Развитие на научноизследователска дейност с оглед развитието на ефективна „зелена“ 
икономика;  

 Повишаване на административния капацитет за изпълнение на екологична политика;  

 Повишаване на осведомеността на гражданите по въпросите за изменението на 
климата.  

 
Закона за опазване на околната среда също има отношение към климатичните промени, 

тъй като в него се регулира стратегическия процес във всички области на защита, мониторинг 
и управление на околната среда. В него се посочват принципите за включване на политиките 
в областта на околната среда (включително политиките в областта на климата и биологичното 
разнообразие) в други сектори.  
 

ОБЩИ ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗМЕНЕНИЕТО НА 
КЛИМАТА  
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Представената рамка поставя изискванията за целенасочено и последователно 
планиране и реализиране на мерки и дейности свързани с изменението на климата. Общите 
хоризонтални мерки са два основни вида:  

 Мерки за ограничаване изменението на климата (предприемането на превантивни 
мерки, свързани с ограничаване на вредното въздействие на човешката дейност, 
допринасящо за парниковия ефект);  

 Мерки за адаптация към изменението на климата (предприемането на мерки, 
свързани с предвиждането и определянето на негативните социални и икономически 
последици, свързани с измененията на климата; преодоляване на възникналите щети; 
идентифициране на възможностите, появили се следствие климатичните изменения).  

 
Първият тип мерки са свързани с анализ и оценка на антропогенните фактори, които 

довеждат до увеличение на вредните емисии на парникови газове. Следват необходимите 
превантивни действия, които да неутрализират източниците на вредни емисии. Необходимо е 
да се осигурят ефективни начини, които да гарантират осъществяването на функциите, 
зависими от заменените енергийни източници.  

Вторият тип мерки е насочен към вече възникналите изменения на климата. Мерките 
за адаптация включват и точно предвиждане на предстоящите негативни явления и процеси, 
застрашаващи производството и потреблението на обществата. Необходимо е да се заложат 
мерки, които не само реагират спрямо настоящата ситуация, но и предхождат появата на 
бъдещи щети. Мерките за адаптация следва да се разглеждат и като начин за разглеждане на 
климатичните изменения като възможност. Наложените проблеми и ограничения позволяват 
преразглеждането и преоткриването на по-слабо популярните и използвани потенциали, 
стимулиращи устойчиво развитие.  

Гореизложеното и действащата към настоящия момент стратегическа и законова рамка 
позволяват да бъдат откроени някои основни хоризонтални мерки, които да ръководят 
политиките и да обосновават дейностите и проектите на община Куклен в периода 2021-2027 
година. Те се основават на приетия от Министерството на околната среда и водите Трети 
национален план за действие по изменение на климата. 
 
Таблица 59. Мерки във връзка с климата 

Мерки за ограничаване изменението на 
климата 

Мерки за адаптация към изменението на 
климата 

 
 Прилагане на общите принципи и 

изисквания, свързани с изменението 
на климата, в секторните документи 
на екологичната политика на община 
Куклен; 

 Формиране на партньорски модели и 
мрежи за подобряване на 
екологичната обстановка и 

 
 Ефективно използване на водните 

ресурси. Подобряване на 
водоснабдителната и 
канализационната мрежи; 

 Разработване и прилагане на правила 
и нормативи за устройство и 
застрояване, съобразени с 
климатичните промени; 
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качеството на живот в община 
Куклен; 

 Повишаване на публичната 
информираност и ангажираност 
относно екологичните въпроси, в т. ч. 
и изменението на климата; 

 Повишаване на административния 
капацитет на община Куклен за 
изпълнение на екологична политика 
и реализиране на дейности и проекти 
в сферата;  

 Повишаване на енергийната 
ефективност на жилищни, 
административни и производствени 
сгради;  

 Повишаване използването на 
възобновяеми енергийни източници;  

 Развитие на „зелена икономика“ чрез 
внедряване на иновативни 
технологични и организационни 
подходи;  

 Сътрудничество между образование и 
производство;  

 Съхраняване на горския фонд и 
залесяване на незалесени територии;  

 Ограничаване употребата на нитрати 
и пестициди в селското стопанство;  

 Осигуряване на условия и 
насърчаване на пешеходното и 
велосипедното движение;  

 Подобряване на системата за 
управление на отпадъците; 

 Закриване и рекултивация на 
нерегламентираните замърсявания;  

 Ускорена газификация за битови, 
производствени и публични 
потребители;  

 Улавяне на биогаза в ПСОВ 
 

 Изграждане на съоръжения срещу 
наводнения. Поддържане и регулярно 
почистване на отводнителните канали 
и съоръжения; 

 Изграждане на съоръжения за защита 
и ранно известяване при горски 
пожари; 

 Селектиране на сухоустойчиви 
култури и използването им в 
земеделието; 

 Опазване на съществуващите и 
обособяване на нови екологични 
култури, които улесняват миграциите 
на животинските видове; 

 Въвеждане на водоспестяващи и 
енергоспестяващи технологии. 

 

ПРИНОС НА ПИРО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ 
НА КЛИМАТА  
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Разработването на ПИРО Куклен се основава на разумни и реалистични предложения 
за решаване на проблемите и реализиране на потенциалите едновременно в социалната, 
икономическата и екологичната сфера. Екологичната проблематика е неразделна част от 
аналитичната и стратегическата част на плана. В плана е описано състоянието на 
компонентите на околната среда. Не са идентифицирани значими проблеми/рискове, засягащи 
околната среда, на територията на общината. Екологията и опазването на околната среда са 
пряко застъпени и в стратегическата част на ПИРО Куклен – по-специално в мярката        
4.2.Екология и управление на отпадъците към Приоритетна област 4 – Подобряване на 
жизнената среда, опазване на околната среда и развитие културно историческото 
наследство. 
 

ЧАСТ  VII. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И 
ОЦЕНКА НА ПИРО  

7.1. СЪЩНОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели осигуряването на 

ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно 
развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и 
проекти.  

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 
плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, 
включени в Програмата за реализация на плана и на база на определените индикатори за 
наблюдение и оценка.  

Основните задачи пред системата са да предложи адекватно дефинирани дейности, 
тяхното информационно обезпечаване, както и взаимодействието между всички участващи в 
наблюдението и оценката структури. Част от системата за наблюдение е и публичното 
представяне на резултатите от мониторинга и произтичащите от това бъдещи управленски 
решения.  
 

7.2. УЧАСТВАЩИ СТРУКТУРИ И ФОРМИ НА КОМУНИКАЦИЯ 
Основните участващи структури и форми на комуникация при наблюдението и 

оценката на ПИРО са регламентирани в ЗРР и правилника за неговото прилагане.  
Общинският съвет е ръководният орган за наблюдение на ПИРО.  
Кметът на общината организира наблюдението на ПИРО. Основният инструмент за 

наблюдение и оценка на реализацията на плана е годишният доклад, подготвян в началото на 
всяка година от програмния период, с изключение на първата. Кметът въвежда и контролира 
процедурата за подготовката на доклада, след което предлага завършения документ за 
одобрение от общинския съвет. Неразделна част от процедурата е изпращането на доклада до 
председателя на областния съвет за развитие.  

Специализираните дирекции и отдели в общинската администрация активно се 
включват във всички етапи на разработването и реализацията на ПИРО. Тяхната роля е да 
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осъществяват необходимата комуникация и координация с всички останали участващи 
страни. Съществена роля е и предоставянето на експертна дейност при подготовката на 
годишните доклади.  

Задължително е въвличането на институциите, предоставящи нужната информация 
за проследяване на плана, съобразно с неговите индикатори. Основните източници на 
информация са Националният статистически институт, РИОСВ, Регионална здравна 
инспекция, Регионално управление на образованието, Агенцията по заетостта, различни 
представителни проучвания на местната администрация, неправителствени организации и 
експертни колективи.  

Заинтересованите страни обхващат представители на областната администрация, 
неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции, 
професионалните общности, както и други групи лица, определени в комуникационната 
стратегия. 

7.3. ДЕЙНОСТИ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПЛАНА  
Основна дейност по наблюдението на ПИРО е изготвянето на годишни доклади за 

неговото изпълнение, които се представят на широката общественост. Изводите от тях са 
основа за изготвянето на междинна и последваща оценки на ПИРО, както и аргумент за 
актуализирането му, при необходимост.  

Компетентните органи следва да предоставят информация относно предприетите мерки 
за осигуряване на публичност на плана, идентифицираните проблеми и предложения за 
тяхното преодоляване, използваните начини за събиране на информация, функционирането на 
формираните партньорства. Докладът се обсъжда и приема от общински съвет.  

Съществена функция на ОбС и кмета е планирането на вътрешна организационна 
структура, където са детайлно разпределени задълженията на специализираните общински 
дирекции и отдели, поддържащи процеса по наблюдение на ПИРО.  

Изработването на междинна оценка на настоящия ПИРО е предвидено за 2024 година. 
Междинната оценка следва да проследи:  
 прогреса на плана;  
 актуалността на стратегията му спрямо настъпилите социално-икономически условия 

в страната;  
 ефективността на комуникацията и координацията между звената, участващи в 

прилагането на плана.  

Тя следва да се изработи от експертен екип при взаимодействие между всички 
заинтересовани страни, предоставящи становище за досегашните резултати от плана. 
Неразделна част от изготвянето на оценката са определянето на начините за събиране и 
обработка на информация, приложението на системата от индикатори. В заключителната си 
част междинната оценка следва да формулира насоки за корекции на плана, ако такива са 
необходими.  

Извършването на дейностите изисква екип, предоставящ нужната експертна дейност, 
и активно взаимодействащ със специализираните администрации в общината и областта. 
Ключова роля изпълняват заинтересованите страни, предлагащи необходимата информация 
и своите гледни точки, заедно със специализираните институции, съхраняващи нужната 
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статистическа информация. Кметът внася документа за обсъждане пред общински съвет, 
който го одобрява и по този начин формално завършва междинната оценка.  

 

7.4. ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СИСТЕМАТА ОТ ИНДИКАТОРИ 

Системата от индикаторите е неизменна част от цялостната система за наблюдение, 
оценка и актуализация на ПИРО. Тя е основен обективен инструмент за проследяване 
изпълнението му. Изборът на подходящи индикатори се базира на специфичните 
характеристики на стратегическата част на ПИРО и съвременните методи за наблюдение и 
оценка на стратегическото планиране, както и на Методическите указания за разработване и 
прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г.  

За целите на наблюдението и оценката на настоящият ПИРО Куклен се изгражда 
система, която включва формите и начините за събиране на информация, индикаторите за 
наблюдение, органа за наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, 
както и системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.  Описанието на 
тази система и на действията, които ще осигурят нейното ефективно функциониране, са част 
от структурата на ПИРО. Необходимите действия задължително включват осигуряване на 
изпълнението на изискванията на чл. 91 от ППЗРР за изготвянето на годишни доклади за 
наблюдение на изпълнението на ОПР.  

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели осигуряването на 
ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно 
развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и 
проекти.  

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 
плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и  проектите, 
включени в Програмата за реализация на плана и на база на опре-делените индикатори за 
наблюдение и оценка. Особено внимание трябва  се отделя на организацията и методите за 
изпълнението на плана и на програмата, прилагани от  съответните органи и звена.  

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР за периода 2021 - 2027 
г.  са посочени в матрица на индикаторите. За да се осигури необходимата информация за 
процеса на наблюдение за всеки индикатор   са посочени мерните единици, в които ще се 
измерва, източниците на информация, периодичността на събирането на информация, 
базовата стойност за отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целевата 
стойност, която се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на плана. При 
наличие на достатъчно информация и данни на периодична база могат да се определят и 
междинни стойности на индикаторите по ключови приоритети.  

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка 
на изпълнението на ОПР следва да се имат предвид общите индикатори  в областта  на 
регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС 
през периода 2021 - 2027 г.  

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз основа на 
събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на постигане на 
целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики.  

Индикаторите за наблюдение  обхващат физическите характеристики (параметри)  по 
отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като стойностите им 
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могат да бъдат абсолютни или относителни. За целите на плана е подходящо да се използват 
два вида индикатори: за продукт и за резултат.  

Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на 
определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. По някои от приоритетите, те 
могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни проекти с важно значение за 
развитието на територията на общината.  Дефинираните индикатори са количествено 
измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните 
постижения при реализацията на приоритетите и постигнатото пряко въздействие в 
съответната област.  

Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат 
значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за 
устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на въздействие се 
отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в някои случаи – с качествени 
оценки относно достигнатата степен в социалното, икономическото и инфраструктурното 
развитие на общината и приноса на това развитие за общото развитие на региона. 
          Типа индикатор, който се прилага към съответен приоритет или цел зависи от  
конкретиката на формулираните цели, приоритети и мерки в съответния ОПР.  
          Най-общо индикаторите за продукт измерват напредъка по отношение на 
приоритетите и мерките, а индикаторите за резултат – по отношение на целите. Въпреки 
това е възможно за даден приоритет да се формулира както индикатор за продукт, така и 
индикатор за резултат. Индикаторите за резултат се формулират само по отношение на 
целите. Индикаторите за продукт  измерват и постигането на мерките, но не е 
задължително да се формулират за всяка отделна мярка, дейност или проект – 
включването на индикатори по отношение на мерките зависи от конкретната ситуация.  
За приоритетите и мерките, свързани с определените в плана приоритетни зони за 
въздействие следва да се определят отделни самостоятелни индикатори, чрез които да се 
оцени приносът на интервенциите, както към развитието на конкретната територия в 
рамките на зоната, така и към развитието на цялата община.  
            В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за 
партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и 
кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите 
партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското общество 
в общината. 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ефективното провеждане на процеса по отчетност и осигуряване на публичност и 
прозрачност е гаранция за успешната реализация на плана за развитие, респективно и  за 
ползите от неговото изпълнение. Една от основните цели на този процес, който е неотменим 
компонент на плана за развитие, е задоволяване на обществените потребности от информация 
на определени групи от заинтересованите страни - граждани, бизнес субекти, предприемачи, 
потенциални инвеститори, контролни органи. В тази  връзка, целият отчетен процес - от 
улавянето и регистрирането на съответните данни, до обобщаването им в отчетните 
документи, следва да е ориентиран към най - пълното и всеобхватно удовлетворяване на тези 
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интереси. Това е и начинът,  по  който се  осигурява достатъчна степен  на прилагане на 
принципите за публичност и откритост. Комуникационната стратегия е изцяло достъпна и 
възможна за изпълнение на технологията за идентифициране на заинтересованите страни и 
осигуряването на пълна прозрачност. 
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     ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО–КУКЛЕН 2021-2027. 
ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК С ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ, МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ (ПРОЕКТНИ 
ИДЕИ И ПРОЕКТИ) 

Приложение 1 А ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ВАЖНИ ЗА ОБЩИНАТА ПРОЕКТИ - 
ПИРО НА ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


