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Bsero Ha PeAosHo 3aceAaHue c flpororol Ns 60 or 23.12.2022 r.

OTHOCHO: I4SpasraaHe Ha cbrJIaCI4e 3a IIpHAo6HsaHe co6CrseHOcT Ha ABhxhMn BSUIH

npeAocraBeHu or MuuucrepcrBo Ha or6pauara ua Peny6nura Btlrapur.

IIO IIPEIJIOXEHIIE HA: Mapur Eer'{eea - Kn,rer sa o6urnHa Kyrc,reH

Karo eee rpeABHA H3JroxeHr4re B rrpeAnoxeHue c sx. Ns 222101.12.2022 roA. Ha Kuera Ha

o6ulraHa KyxneH Sarruuecrcr4 ocHoBaHr4r, a r4MeHHo: C flucuo c H3x. l'{e 3988 or I1.10.2022 r. or
Krraera ua o6u-(uua Kyruen Ao Musucrbpa Ha or6paHara ua Peny6lr,rra E's-ilrapufl, e [ohcKaHo

crAeficrsue u rroAKpena, Karo 6rge npe4ocraBeHa 6esstsN{esAHo Bl4coKonpoxoAuMa rexHI4Ka -
4na 6por yA3 469 H eAHH 6poil YA3 452,ueolxoAuMa 3a HyxAHre Ha HaceneHl4re Mecra s o6uuHa
KyxreH, HaMHparqlr ce B nJ]aHI,IHcxu pafioHu.

Crr,qacHo u1.68, al.l or flpaeluuura 3a npunaraHe Ha 3aKoHa 3a A'bpxaBHara co6creeHocr

6egsrsNaesAHo npexBbpJrrHe Ha rrpaBo Ha co6crgeHocr Bbpxy BeuII4 - AbpxaBHa co6craeuocl ua

o6uusr,r 14 Apyrr4 rcpr4Ar4qecKu nurla u opraHr43a\vv Ha o6uluHcxa 6roAxsrHa u3ApbxKa ce

r43BbprrrBa ct,c 3a[oBeg Ha o6lacrHrfl yilpaBVTeJI ilJ]H Ha pbKoBoAI4TeJlfl Ha BeAoMcrBoro.

Crmacgo an 2 or cr,u1r4, rIpaBI,L.rHr4K, Beu-u4 - AT,pxaBHa co6crgeFlocr, c 6araHcoea

crofiHocr Haa l0 000 ns. ce npexBbprrr 6e:srsMe3AHo ro peAa Ha aJI. I cleA ctrracue Ha

MuHr4cr:bpa ua Suuaucure. I,Icxanero Ao MHHHcrbpa ua $nuaHc[ITe ce [paBI4 or o6lacruus
yrrpaBHTen vtpl oT pr,KoBoAr4Ten, Ha BeAoMCTBOT0, ynpaBnflBaulo Beu-u4Te - AbpxaBHa
co6creenocr, Bb3 ocHoBa Ha rronyqeHo rrpu rflx MorI,rBI4paHo I4cKaHe Ha nllUara no al. l.

B orroaop Ha flucuo c r43x.Is 3988 or 11.10.2022 r. or KMera sa o6utuHa Kyrcreu 14 cneA

H3Br,prxeHo cbrnacyBaHe c Muuucrbpa Ha Suuaucure, ctc 3anoreA.^l! OC-66 or 16.11.2022 r.

MuHracmpr,T Ha or6paHara, Ha ocHoBaHue qn.31, ar.l or 3aroua sa or6paHara u BbopbxeHuTe

cHJrH Ha Peny6lrara Eurrapnr, ul. 63, ar.l u at.2 or 3arcoHa 3a A'bpxaBHara co6crseHocr H q1.68,

at.l u al.2 ot flpaeulHulca 3a npr4naraHe Ha 3axosa 3a AbpxaBHara co6creeHoc! e HapeAHn Aa

ce npexBbprlr 6egsssN4e3AHo na O6uluua KyrueH rrpaBoro Ha co6crseHocr Bbpxy ABLIx(I4Mu Beuln

- qacrHa AbpxaBHa co6crneHocr, B ynpaBneHue sa MlrHlrcrepcrBoro ua or6pauara, KaKTo creABa:

-Asrorvro6ur CAIII yA3-452 MCA BA 101 601 , paMa Ns 23780, AB. ]l! I I I 1354, 1977 r.,

14 447 rcHr.; I4Aesru$raraquoueH KoA 190033616, rcareropn t 4, c lataucosa crofiHocr 8 550 ,rn, c

MecroHaxoxreHge: Perlrosa.nHa cKJraAoBa 6asa rp. Kagaultx Ha ,,Cua6lrBaHe H TGploBIl -
MO" EOOA;

-AsroNao6ul JIAIIII yA3-469 E, uacu J\b 290560, As. Ns 5l20l891,l4lenrr,rSnxaquoHen
KoA 190033594, Kareropur 4, c latarucosa crofiHocr 10 712.52 JIB, c MecroHaxoxAeHue:

Perltoualua cxnaAoBa 6asa rp. fl1tosAlas ua,,Cua64rBaHe 14 r"bproBl4, - MO" EOOA;

-AeroNao6ul JIAII|I yA3-469 E, ruacu Np 462624,44. No 20209402,144enrn$ur<auuoHeH

KoA 190033595, Kareropl4t 4, c 6araHcosa croftsocr 5 474.33 JIB, c MecroHaxoxAeHl'te:

PeruoualHa cKIaAoBa 6a:a rp. fl,loeA6s ua,,Cua6AtBaHe H r"bproBl4, - MO" EOOA;

C.urlacHo 3anoseA Is OC-66 or 16. 11 .2022 r. ua Muunclbpa ua or6panara, n cpor or 60

(uecrAecer) xa,'reu4apHu AHH or Aarara Ha r43AaBaHe Ha 3artoBe4ra, Kuemr ua O6utplHa KyrueH



cneABa Aa npeAnpr4eMe Heo6xoAHMure AeficrBr'lf, 3a uonyrraBaHe Ha ABHXIIMIITe BeuIH, B llporl4BeH

cnyt{afi ce cqgTa, qe cbrl,HTe He ca flpexBbpneHll 6esstgN{esAHo B noJl3a ua o6ulusara.

14 na ocHoBaHlre ,an.2l, al. 1, r. 8, BbB BpBKa c a* 2 or 3arcoua 3a MecTHoTo

caMoynpaBreHr4e u MecrHara aAMr,rHr,rcrparlr,rfl, .IJI. 8, al. I or 3arcosa sa o6uluHcxa'ra co6c'reeuocl

,r" ,p"r*u c u1.7, al. l, r. 2 or Hape46a sa o6ultHcKara co6crseHocr I'I qJI. 63, at. I or 3axoua

3a AbpxaBHilra co6cTBeHocr,

oEIIII4HCKII C bBET KvKJIEH

P E TII II:

l. O6uruHcKr,r cbBer KyrneH r43pa3rBa cbruIacue Aa 6bAe npu4o6rara co6creeHocrra or

O6UnHa KyXleH Ha ABH1I4MI{ Bel11H, qacTHa AbpxaBHa co6creeHocT, [peAOcTaBeHI4 c'bc 3anoeel

Jlb oc-66 or 16. 11.2022 n sa MuHr.rcrbpa ua or6pauara na Peny6rllxa Etlrapl4q, KaKro cneABa:

1.l.Ag'roN.{o6m CAIII yA3-452MCA BA l0l 601, pauaNe , AB. Ne 1977

r., 14 447 ru.; l4AeHrutf uraUuoueH KoA Kareropufl 4, c 6atarucosa croilHocr 8 550 ns'

c MecroHaxoxAeHue: peruoua:rHa cKnaAoBa 6a:a rp. KasaHrtK ua,,CHa64rBaHe H r,bproBH' -
MO" EOOA:

l.2.AsroN,to6l'ul JIAIIfI yA3-469 E, u]acl4 ]lb AB' ]lb '
I44enru$raxaUgoHeH KoA KaTeropl4, 4, c fiata;.;1cosa crofiHocr l0 712'52 tts' c

MecroHaxoxAeHr4e: peruoualua cKJraAoBa 6asa rp. flrosAl,Is ua ,,CHa64rBaHe H TbproBl'It -
MO" EOOA;

l.3.Asroluo6l'ut JIAfIII yA3469 E, rrracu Ns AB' l\b

I4lenrra$r.rraUlroHeH KoA KareIopl4, 4, c 1ataucosa crofiuocr 5 474'33 JIB' c

MecToHaxoXAeHHe: Pernosalsa cKnaAoBa 6asa rp. fIIosAIas ua ,,Cua64'BaHe 14 TbproBl't' -
MO" EOO[;

2. O6utr.lrcKg CbBeT Kyrcnen ynbnHOMOIltaSa Klvlera na o6ulnua KyrueH Aa npeArlpneMe

Bcr,rqKu Heo6xoAuruu 4eficreur 3a u3IIbJIHeHI{e Ha HacroflIqoro peuleHl4e'

O6ur 6pofi ua O6uluscru're clserHtaulr: - 13

Ilpucscrnyna,ru:
hacyna,lu:
":a"
"nporue"
"sr,:aspxan[ ce"

-10

PA3IJTACflBAHE:

1. n-r,,MaPuqd' 44.01.2023 r';

2. Hurepuer crpaHl'Iqara - 05'01'2023 r';

3. Hu$. ra6no - o6urusa Kyxleu - 05'01'2023 r
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Bsero Ha PeAosHo 3aceAaHue c flpororol Ne 60 or 23'122022 r'

OTHOCHO: Ilpueuaue ua ,,flporpaMa 3a orzBBaHe Ha oKonHara cpeAa Ha o6uusa

Kyr<nen 3a nepuoAa 2O2l -2025 r." B r43nb,rHeHlle Ha qJI. 79, at. I U al. 2 Or 3aroHa 3a ona3BaHe

Ha oKoJIHara cpeAa /3OOC/.

IIO IIPEIJIOXEHIIE HA: Mapr.rq Berqesa - Krvrer sa o6ulnHa Kyrclen

Karo ese npeABHA r,r3JroxeHr4re B npeAnoxeHue c sx. )l! 223108.12.2022 rol'. sa Krrlera sa

o6uluua Kymen Sarcruvecrl4 ocHoBaHHr, a ,uerHo: flporpauaTa 3a oKoJIHara cpeAa ua o6quua

Kyxneu noocl e paspa6oreua c replroA Ha Aefic'reue 2021 - 2025 r., B cborBecrBl4e c:bc

3aKoHoBnre pa:nopea6u Ha q,r. 79 or 3axoua 3a onirBaHe Ha oKoJIHara cpeAa. llporpauara e

I43noxeHI,eHaocHoBHHTeueJII4:,l 3ataqTuao6uluHaraeo6JlacTraHaoKoJIHaTacpeAaHeKItot{oB

nHCTpyMeHr :a noAO6prBaHe C'bcTOrIHHeTo Ha OKoJIHaTa CpeAa, upe: rOfirO qeneHagoqeHo Ca

nnaHr4paHg ra no4po6no pa3nucaHg KoHKpeTHLI 4efiHocru, Kot'ITo o6utnsara Ue npeAllpneMe B

IlocoqeHl4fl flep[IoA.
IrlsrorsqHsro Ha HoBa flporpanaa e Heo6xoAltMo rlopaAu h3TI4qaHe cpoKa Ha AeHCTBUe Ha

[peAxoAHaTa[IpofpaMa3aoKojlHaTacpeAa,KaKtou[opaA[I3HaqI4TeJIHI4TenpoMeHH,KoI4To
HacT.bnHxa B eBrrponeficrcure H HaIIHoHaJIHH IIOJIHTI4KH B O6lacrra Ha oKoJlHaTa cpeAa H

ycrofiuueoro Pa3Burue.
flpu parpa6ornaHeTo Ha ftporparrlara 3a OKoJIHa CpeAa ca B3eTH noA BHHMaHhe ocHoBHI4Te

CTpaTerHqecKH AoKyMeHTII Ha Eeponefiqchfl c'bto3 u OpraHnsaUHHTe ua o6eAuHeHHTe HaUHI4'

r4MauH oTHO[reHHe xrnt ycrofiq[BaTa oKonHa cpeAa, Hafi-Hosl'Ire non[TIIKI'l Ha Enponeficrara

KOMT4CUff e o6IacTTa Ha oKoJrHaTa cpeAa u ycrofivunoTo pa3BI4TUe, KaKIO 14 paMKOBUTe AI4peKTHBH

14 HaqHoHa rHpt A cTpaTerHqecKH AoKyMeHTLI B o6:racrra Ha yflpaBneHue Ha OrrlaAbut4Te'

Ilporparr,1ara e c'no6pL"ru c eeponeficKoro 14 HauuoHaJIHo 3aKoHo.(arencrBo e o6lactra Ha

o*orr-u cpeAa, fhaHa 3a r4HTerpl4paHo pil3Bl4Tue Ha o6ulusa Kyrleu' HaunoHaluHTe AOKnaAh

Ha hsntrHureJrHara areHur4r no oKoJrHa cpeAa, Peruoualul,ITe AOKIaAH 3a CbcroflHnero Ha

oKoJlHara cpeAa Ha PernOuaJIHara I4HC[gKUI4q IIo oKoJlHara cpeAa LI BOAHTS - flflosAlas'

flporparr,rara o6xsaua TepuTopH,Ta Ha uflnaTa o6uluua KyxrreH H BKnrcqBa BCHI{KH

4efiuOCru, KOI4TO npOI43THr{aT, KaTO 3aAbnXeHI4e Ha O6Ulnsara B cboTBeTCTBI4e C HOpMaTHBHHTS

AOKyMeHTT4 no ona3BaHe Ha oKoJIHa cpeAa. flporparrlara e paspa6oTeHa 3a 5-roguureH nepHoA H

noAnexu Ha aKryanl43allufl npH BCqKa 3Har{[IMa [poMflHa B eKoIolHt{HoTo 3aKOHOAaTencTBO Hn14

npr4opt4Terl4Te Ha perhoHa ulta o6urnsara'

ocHosHaTa uen Ha "flporpaua 3a ona3BaHe Ha oKoiIHaTa cpeAa ua o6uluHa KyrueH sa

nepuoAa 2021-2025 r." e:

crsAasaHe sa cra6ulsa oKoJIHa cpeAa r'r no4O6prBaHe Ha eKoJIOrI4qHHre ycnoBH', Ha

o6unHa KyxleH, qpe3 MI4Ht4MH3l,IpaHe Ha aHTpo[ofeHHI4 s1':Aeficre[q h pa3BHTHe Ha

C KOIO IH tIH l,tf, IIOTEHIII4AJI HA I4KOHOMI4 KATA H COqUYMA,,'

Pealusaqu ATa Ha flporparraara 3a ona3BaHe Ha oKoJIHa cpeAa sa o6uluga Kyrueu qeln

nogo6preaHe KaqecTBOTO Ha xI4BOT Ha HaceJIeHlleTo B o6ulnsara qpe3 ocl4lypqBaHe ua ycrofiuuao

y[paBneHr.re il o[a3BaHe Ha oKoJIHara cpeAa 14 3ana3BaHe ua 6oraroTo [pHpoAHO HacJIeAcTBo'



I,I Ha ocHoeaHue qJt. 21, a* 7,r. l2or 3MCMA u utt. 79,ar. 4 or 3OOC,

OEIIII,IHCKII C bBET KYKJIEH

P E III II:

l. O6ufrancKr,t cbBer Kyrcnen npueMa "flporpartla 3a ona3BaHe Ha oKoilHara cpeAa Ha

o6urusa Kyrcneu 3a nepnoAa 2021-2025 r.".
2. 06urranc*, i""a, KyrleH Bb3Jrara ua Knaera Ha O6ulnnara I,I3tIbrHeHue ua PeureHHero.

O6ur 6pofi ua O6utuscxr'ne cbserHlauu: - l3

flpucrcrnyra,ru:
hacyra.iltt:
":a"
"npornn"
"rus6pxarn ce"

PA3HIAC.flBAHE:

1. B-K,,MapHIrd' 44.01.2023 r.;

2. HHrepHer crpaHllllara - 05.01.2023 r';

3. I,IHQ. ra6lo - o6ulnna Kyr.nen - 05'01 '2023 r'
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ОБЩИНА КУКЛЕН 

 

 

4101, гр. Куклен, ул. “ Александър Стамболийски“ № 43 

Телефон: 03115/ 2120; факс 03115/ 2165 

e-mail: mail @ kuklen. org 

 

 

Програмата за опазване на околната среда в община Куклен е приета с Решение 

№ ...... по Протокол № ...... от заседание на Общински съвет - Куклен,  

проведено на ............ 2022 г. 
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2.1 Хидрогеоложки и хидроложки условия и фактори, влияещи върху количеството 
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СПИСЪК НА ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

БАН – Българска академия на науките 

БДЗП - Българско дружество за защита на птиците 

БДИБР - Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“  

ВЕИ – Възобновяеми енергийни източници 

ВТ – Водни тела 

ГС – Горско стопанство 

ДБТ - Дирекция бюро по труда  

ДГС - Държавни горски стопанства 

ДГФ – Държавен горски фонд 

ЕО – Европейска общност 

ЕС – Европейски съюз 

ЕК – Европейска комисия 

ЕМП - електрически и магнитни полета  

ЕФМДР – Европейски фонд за морско дело и рибарство 

ЗБР - Закон за биологичното разнообразие 

ЗЗТ - Закон за защита на териториите 

ЗЗШООС - Закон за защита от шума в околната среда 

ЗЛР – Закон за лечебните растения 

ЗООС – Закон за опазване на околната среда 

ЗУО - Закон за управление на отпадъците 

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда 

ИУЕЕО - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

ИУМПС - Излезли от употреба моторни превозни средства 

КК – Курортен комплекс 

КАВ – Качество на атмосферния въздух 

ЛПСОВ – Локална пречиствателна станция за отпадъчни води 

МЗ – Министерство на здравеопазването 

МОСВ - Министерство на околната среда и водите 

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МС – Министерски съвет 

МФ – Министерство на финансите 
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НАСЕМ – Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг 

НПО – Неправителствена организация 

НПРД - Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000  

НПУО – Национален план за управление на отпадъците  

НСМОС - Националната система за мониторинг на околната среда 

НСИ – Национален статистически институт 

НУБА - Негодни за употреба батерии и акумулатори 

ОПР – Общински план за развитие 

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда“ 

ООН – Организация на обединените нации 

ПООС - Програма за опазване на околната среда 

ПСОВ – Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПУДООС – Предприятие по управление на дейностите по околна среда 

РДО – Регионално депо за отпадъци 

ПУП – Подробен устройствен план 

РЗИ – Регионална здравна инспекция 

РИОСВ – Районна инспекция по околна среда и води 

ТБО – Твърди битови отпадъци 

ФПЧ10 – Фини прахови частици до 10 микрона 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Програмата за опазване на околната среда (ПООС) на община Куклен за периода 2021 – 2025 

г. е изложение на основните цели и задачи на Общината в областта на опазване на околната среда. 

ПООС е ключов инструмент за подобряване състоянието на околната среда, чрез който 

целенасочено са планирани и подробно разписани конкретните дейности, които Общината ще 

предприеме за посочения времеви диапазон.  

Следвайки водещите принципи в политиките за устойчиво развитие, ПООС поставя рамки за 

дейностите в областта на опазване на околната среда като отчита влиянието и на икономическите и 

социалните фактори. ПООС се основава на концепцията, че предотвратяването на отрицателните 

изменения на екосистемите и нарушаването на техните функции в следствие на антропогенни 

въздействия е ключов фактор за постигане на устойчиво развитие и чрез това – подобряване на 

качеството на живот и благосъстоянието на настоящото и бъдещите поколения и постигане на 

просперитет.  

При разработването на ПООС са взети под внимание основните стратегически документи на 

Европейския съюз (ЕС) и Организацията на обединените нации (ООН), имащи отношение към 

устойчивата околна среда, най-новите политики на Европейската комисия (ЕК) в областта на 

околната среда и устойчивото развитие, както и рамковите директиви и национални и регионални 

стратегически документи в областта на управление на отпадъците. ПООС е съобразена с 

европейското и националното законодателство в областта на опазване на околната среда, 

Общинския план за развитие (ОПР) на община Куклен 2014-2020 г., Областната стратегия за 

развитие на област Пловдив 2014-2020 г., Националните доклади на Изпълнителна агенция за 

околната среда (ИАОС), Регионалните доклади за състоянието на околната среда на Регионална 

инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ-Пловдив) и др.  

ПООС на община Куклен е изготвена на основание и в съответствие с изискванията на чл. 

79, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 септември 2002 г., посл. изм. 

ДВ. бр.102 от 01.12.2020 г.) (ЗООС) ) и е в съответствие с: 

 

 указанията на Министерство на околната среда и водите относно структура и съдържание на 

общинските програми за опазване на околната среда;  

 изискванията на чл. 75 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); 
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 чл. 17, ал. 1 и чл. 46, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), според които „Местното самоуправление се изразява в правото и 

реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно 

всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност  в 

сферата на: опазването на околната среда, рационалното използване на природните ресурси 

и организиране охраната на полските имоти“; 

 

Обхват на ПООС  

 

Програмата за опазване на околната среда на община Куклен обхваща всички дейности, 

които произтичат като задължение на общината в съответствие с нормативните документи по 

опазване на околната среда. 

Програмата се разработва за 5-годишен период – от 2021 г. до 2025 г. - и подлежи на 

актуализация при всяка значима промяна на екологичното законодателство или в приоритетите на 

региона или общината.  

 

Принципи и цел на ПООС 

 

Програмата за опазване на околната среда на община Куклен е подчинена на основните 

принципи за опазване на околната среда, дефинирани в Закона за опазване на околната среда, а 

именно: 

Устойчиво развитие; 

Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве; 

Предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, 

причинени от него; 

Участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на 

околната среда;  

Информираност на гражданите за състоянието на околната среда;  

Замърсителят плаща за причинените вреди;  

Съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично 

разнообразие;  
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Възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените и увредените 

райони;  

Предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други 

неблагоприятни въздействия върху тях; 

Интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и регионалните 

политики за развитие на икономиката и обществените отношения;  

Достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда.  

 

Основната цел на Програмата за опазване на околната среда е: „Създаване на стабилна 

система за управление на околната среда и подобряване на екологичните условия в община Куклен, 

чрез минимизиране на вредните антропогенни въздействия и развиване на екологичния потенциал 

на икономиката и социума“. 

 

Програмата си поставя следните взаимносвързани цели: 

 Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на територията на 

общината и да предложи мерки за тяхното решаване; 

Да начертае приоритетите на общината в областта на опазване на екологичната среда; 

Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО и 

бизнеса на територията на общината за решаване на съществуващите проблеми. 

 

Методология 

 

В съответствие с утвърдените стандарти при създаване на стратегически документи е избран 

основният методологически апарат за изготвяне на ПООС - стратегическо планиране. Този избор 

определи и основните технологични етапи, които са осъществени, а именно: 

 

Анализ на средата. 

Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT). 

Формулиране на Визия. 

Целеполагане. 

Изготвяне на план за действие и организация за изпълнение на програмата. 

Изготвяне на система за мониторинг и контрол. 
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II. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА 
 

1.1 Географска характеристика на общината, местоположение, териториални 

граници 

1.1.1 Местонахождение, съседни общини 

Кога и откъде са дошли първите заселници в Куклен, е трудно да се определи.  

За името на града съществуват много легенди и предания. Според една от тях то води началото 

си още от римската епоха. По предание тукашно римско селище е било наречено на първия 

военачалник - Куклус или Куклиш на войсково римско поделение, което се е намирало на 

територията на днешното кукленско землище. С течение на времето името се видоизменило и 

достигнало до наши дни като Куклен. 

Стратегическото местоположение и благоприятните природни условия са причина земите на 

днешния Куклен да бъдат обитавани от дълбока древност. Сведения за по-далечното минало на 

района черпим  основно от множество останки и находки, намирани през годините.  

Установено е, че на територията на Куклен съществуват селища още от периода на средния и 

късен неолит (7 – 6 хил. Пр. Хр.). Следи от такива има в местностите „Ружка“, „Юч тепе“ и „Пранга 

дере“.  

По-късно тези земи се населяват от траките. За тяхно дълговременно присъствие 

свидетелстват немалко следи от развитата тракийска култура. 

През римската епоха тукашните извори са каптирани и служат за водоснабдяването на близкия 

град Филипополис (дн. Пловдив). Наличието на римски каптаж в м. „Кайнаците“, пътечки с глинени 

плочки, площадки и канали на територията на Куклен,  убеждават историците, че селището е част от 

специалната римска хидросистема. Допуска се, че в тази местност е изградена крепост, която да пази 

аквадукта към града (част от трасето му и днес може да се проследи). За тази цел римляните  

разполагат в укреплението военен лагер, който впоследствие прераства в канаба – поселище, 

образувано от търговци, занаятчии и военни ветерани. Тази хипотеза се доказва от намерени в 

източната част на Куклен – м. „Кайнаците“ множество артефакти: монети, оброчни плочи на 

божества, част от жертвеник на Зевс с добре запазен релеф на волска глава и др. 

След попадането на тези земи в границите на Източната Римска империя – Византия (края на 

IV в.) тукашните селища остават под византийско владение в продължение на 4-5 века, до 814 г., 

1. Природо-географски и териториално-административни данни за 

община Куклен 
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когато Пловдивска област за първи път влиза в пределите на Българската държава. Дори има една 

легенда, която разказва за кратко пребиваване на кан Крум и войските му из околността. 

Първи писмени сведения за съществуването на Куклен през средновековието са от XI  век – в 

Типика – Устава на Бачковския манастир, издаден от неговия строител Григорий Бакуриани през 

1084 г. Чрез него дарителят споменава земите, които подарява на своя манастир: „В Пловдивската 

епархия: укреплението Петричос (Асенова крепост), Добролонг, Добростан, Бурцево… Лалково и 

Яврово, заедно с всичките им околности… селата Лилица, Св. Варвара, близо до Пенеза, и с 

психиатрийте Св. Никола, Св. Илия и Св. Георги, заедно с околностите им... Укреплението Баница 

(Куклен) с изворите и всичките му местности, поля, трапища и околности...“. 

Куклен и околностите му влизат в пределите на България при цар Калоян, вследствие на 

водените от него войни в земите между Стара планина и Бяло море (от 1204 до 1207 г.). По-късно цар 

Иван Асен II (1218 г. – 1241 г.) трайно обединява българските земи, включително и Пловдивска 

област. Той предприема строителство на нови и ремонт на стари крепости в Южна България, за да се 

защити от нападенията на епирския деспот Теодор Комнин. Вероятно по това време е построена и 

крепостта „Калето“. 

По време на Втората българска държава (XII-XIV в.) близкият Кукленски манастир „Св. Св. 

Козма и Дамян’’ се превръща в голям религиозен и културен център. Вероятно той достига 

значително развитие още при царуването на цар Иван Асен II. Но големия си духовен подем 

манастирът изживява при управлението на Иван Александър (1331-1371), когато се изявява като 

важно културно средище, благодарение на неговата книжовна школа. Лично Иван Александър 

поръчва на книжовниците да напишат ''Панитирик'' - тълковен псалтир (1337 г.), останал в историята 

като ''Кукленски песнивец''. 

Сведения за Куклен през османския период намираме в османските архиви. За първи път 

селото се споменава в един документ от 1488 г.,  който се отнася до разпределяне дажбите на сол. В 

него то е записано под името Куклан. По-късно, Куклен е отбелязано в списъците на джелепкешаните 

(овцевъдите) от 1576 г., като Кюклине. След това селото се упоменава в два данъчни регистъра от 

1615 г. и 1640 г., от които се разбира, че Куклен е най-голямото и доходоносно село във вакъфа на 

Шахабеддин паша. Високият поголовен данък говори за изключително християнско население. 

По време на Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) Куклен се оказва място на 

полесражения, като последните боеве се водят в близост и в самото село. Руското командване, 

преследвайки Сюлейман паша изпращат към Куклен Астрахански конен полк, който с помощта на 

местното българско население успява да се справи с банда черкези. На 17.01.1878 година в Куклен е 
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изпратена Първа гвардейска дивизия, която има за цел да пресече евентуален опит за помощ от към 

Станимака. Така практически е сложен край на турската власт. 

Село Куклен официално попада в границите на свободна България с подписването на Сан 

Стефанския мирен договор (3 март 1878 г.). Още същата година свободата на много българи е отнета 

на Берлинския конгрес, по чиято сила се откъсват огромни територии от България. Куклен остава в 

пределите на васалната на султана област Източна Румелия. 

През 1912-1918 г. кукленци участват във войните за национално обединение: Балканската, 

Междусъюзническата и Първата световна война. Резултатът за Куклен от войните е 135 загинали 

мъже. Тази загуба оказва и сериозно влияние върху икономическия живот на селото. Днес имената 

на загиналите изпълват мраморните плочи на паметник в центъра на Куклен. 

Коренни промени в развитието на Куклен настъпват след 9 септември 1944 г., когато страната 

е оглавена от новата социалистическа власт. Започва национализация на земите и добитъка на 

селяните, които са включват в новообразувано ТКСЗ. Наред с негативните последствия от новото 

управление не могат да се отрекат и положителните неща, които се случват в Куклен след 1950 г.  

Именно тогава започва благоустройството на селото, което го превръща в „национален 

първенец по благоустрояване и хигиенизиране’’. В периода от 1950 - 1989 г. то се сдобива с две 

училища (едното е средно училище по овощарство и лозарство), общинска сграда и читалище, 

поликлиника, детска ясла, детска градина, ветеринарна болница, ресторант, търговска сграда, 

обществена баня, стадион с плувен басейн. Решава се проблема с водоснабдяването, който се оказва 

много сериозен.   

Всички улици в Куклен се асфалтират и се оформят тротоари, на които се засаждат 

декоративни дръвчета. Куклен се сдобива и с шест озеленени парка. Селото придобива образ на 

модерно и красиво селище от XX век. 

След 10 ноември 1989 г., с настъпване на т.нар. „демократични промени“ Куклен е изправено 

пред нови предизвикателства и проблеми, които трябва да разшава. 

Селото встъпва в новото хилядолетие като Община (от 25.06.2001 г.), а няколко години по-

късно - на 23 май 2006 г. е обявено за град. 

Днес Куклен представлява едно приветливо и добре устроено градче, чиято икономика намира 

перспективи за развитие в селското стопанство и туризма. 

Община Куклен се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област 

Пловдив. Разположена е на площ от 148 кв. км., с която се нарежда в групата на малките общини в 

областта и страната. На север-североизток Куклен заема част от периферията на Горно-тракийската 
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низина, с надморска височина 160-180 м. Останалата територия е разположена върху части от 

Централно-Родопския дял „Чернатица” с надморска височина от 400 – 450 м.  

През нейна територия протича река Луковица, която се влива преди Асеновград в река 

Чепеларска.  

Преобладаващи са канелено – горските, кафявите горски почви и рендзините.  

На изток граничи община Асеновград, а на запад – с общини Родопи.  

С указ № 167/25.06.2001 г. на Президента на Република България е учредена община Куклен.  

От 23 май 2006 г. (с решение на МС от 13 май същата година) село Куклен има статут на 

град. 

 Мястото на община Куклен сред регионалните териториални единици, попада в обхвата на 

Южен централен район от ниво 5 - много малки градове и села, центрове с общинско значение за 

територията на съответните общини.  

Важна особеност в местоположението на общината е и това, че се намира в границите на 

Пловдивска област.  

 

Карта №1 Териториално разположение на община Куклен 

Към 31.12.2020 г. според данни от НСИ, населението на община Куклен е 6869 души.  

Общината се състои от 6 населени места – административния център град Куклен и селата: 

Гълъбово, Добралък, Руен, Цар Калоян и Яврово.  

Около 92% от населението живее в общинския център.  

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/2006
https://bg.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D0%B9
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С най – ниска надморска височина е с. Руен – на 450 м. Най – високо в планината са селата 

Добралък – 1 300 м и Яврово – 1 000 м.н.в. Селата Гълъбово и Цар Калоян са съответно на 700 и 750 

м.  

Селищата в Общината могат да се групират в 3 микрорайона:  

1. град Куклен;  

2. селата Руен, Гълъбово и Цар Калоян;  

3. селата Яврово и Добралък.  

 

Всички населени места, с изключение на град Куклен, са със статут на кметски 

наместничества. 

 

Карта №2 разположение на населените места в община Куклен 

Селата са много малки, с изключително застаряла възрастова структура. Към 31.12.2020 г. 

според данни от НСИ, населението на община Куклен е 6869 души.  

В близост е автомагистрала „Тракия” и международния жп път – Белград – София – Пловдив 

- Истанбул. На 3 км. северозападно от границата на общината и 6 км. от град Куклен се намира 

летище Крумово, а на 12 км. централна ЖП гара - Пловдив.  

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;  
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- път ІІІ – 1127, който се явява главна пътна артерия, свързваща областния център с Лесопарк 

„Родопи”. 

 

1.1.2 Релеф 

Релефът на община Куклен е изключително разнообразен.  

Територията на общината обхваща части от две добре изразени геоморфоложки единици – 

Пловдивско поле и Севернородопски склон. Значителният контраст между двете зони се обуславя от 

първостепенна, дълбочинна дислокация, каквато е Маришкия разлом.  

На север от планинския склон е разположено Пловдивското поле – една съвършена алувиална 

низина, формирана от поречието на р. Марица.  

Планинската част от територията на Общината е в обхвата на Белочерковския рид и на 

карстовия масив Добростан, от Родопския дял „Чернатица”.  

От петте главни морфометрични пояса в България, тук са установени четири:  

 Низинният 

 Хълмистият 

 Нископланинският 

 Среднопланинският 

  
 

Фиг. №3 Снимки на разнообразния релеф на община Куклен 

 

Ярко изразената денивелация (около 800 – 900 m между низината и върховото ниво) е 

обусловила формирането на пролувиално – делувиален шлейф, на допира между полето и 

планината. Това е така наречената „Родопска яка”.  

Сложният по своя облик релеф и гъстата речно – ерозионна мрежа са предпоставка за 

формиране на локални различия на местния климат, за проява на местна циркулация на въздуха в 

определени периоди или специфична стратификация в атмосферата. 
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1.1.3. Климат 
 

Община Куклен е разположена 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 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 0С.  

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 
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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.  

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) 

 

Станция № I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

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

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

Станция 3 84  109  140  187  215  255  318  307  241  165  99  79  2199  

 

Таблица - Продължителност на слънчевото греене (в часове)по месеци 

 

Изводът който можем да направим е, че 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. 

Станция № I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Станция 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  

Станция 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  

Станция 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  
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Таблица - Средна месечна температура на въздуха (0 С) 

 

Изводът който можем да направим, е че 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 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 
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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.  

 

Влажност на въздуха  

Традиционни параметри, които характеризират влажността на въздуха са абсолютната 

влажност, относителната влажност и дефицита на влагата.  

Абсолютна влажност  

Тя се характеризира с пъргавината на водната пара, представена в следващата таблица. 

Станция № I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Станция 1 5.2  5.7  6.8  9.5  13.4  16.1  17  16.1  13.8  10.9  8.8  6.3  10.8  

Станция 2 5.2  5.8  7  9.4  13.2  16.2  17.1  16.3  13.8  10.7  8.5  6.2  10.8  

Станция 3 5.1  5.7  6.5  8.9  12.5  15.3  15.5  14.7  12.4  10.6  8.7  6.4  10.2  

Станция 4 4.3  4.6  5.2  7.2  10  12.3  12.8  12  10.7  8.6  6.9  5.1  8.3  

Станция 5 4.5  4.8  5.2  6.9  9.8  13  13.7  12.7  10.5  8.6  6.9  5.3  8.5  

 

Таблица - Средна месечна и годишна пъргавина на водната пара (mBr) 

 

Измерванията са направени в Станция 1 –Садово, Станция 2 – Козарско, Станция 3 – 

Асеновград, Станция 4 – Бойково, Станция 5 – х. Здравец. 

Забелязва се закономерно намаляване на пъргавината на водни пари във височина. По-

голямата абсолютна влажност при станция №5 - х. “Здравец” (спрямо ст. Бойково) през периода VІ 

– VІІІ месец вероятно се дължи на по – добрата залесеност (интензивна транспирация при 

високостеблената растителност).  

В годишен аспект се проявява сезонна зависимост от хода на температурата на въздуха – 

високи стойности през топлия сезон, съответно най – ниски през студения период.  

 

Относителна влажност  

В зависимост от изменението на температурата се наблюдават и промени в относителната 

влажност на въздуха с максимум през зимните месеци и минимум през лятото. Това се проявява в 

хода на всяка от 5-те станции. 
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Станция № I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Станция 1 83  78  74  68  69  65  58  58  65  74  83  85  72  

Станция 2 82  76  73  67  67  66  59  60  67  75  81  83  71  

Станция 3 80  73  68  61  63  63  57  50  56  66  77  80  66  

Станция 4 76  76  76  69  70  70  65  62  65  65  75  78  71  

Станция 5 82  81  77  73  76  76  69  63  68  77  82  81  75  

 

Таблица - Средна месечна и годишна относителна влажност на въздуха (%) 

 

За района относителната влажност на въздуха се характеризира със значителна стабилност в 

отделните сезони.  

Характерна особеност на температурния режим особено през зимата са честите и 

продължителни температурни инверсии. За проучвания регион на първо място е декември, следват 

ноември и януари. Териториално, с максимална честота се очертава високият регион (Бойково и х. 

“Здравец”) и най – ниските части, в близост до реките. Продължителността на инверсиите зависи от 

синоптичната обстановка и може да е от няколко часа до няколко денонощия без прекъсване. 

Формират се в моменти на достигане на относителната влажност около 100 % (видимостта в 

приземните слоеве пада под 1000 m). Високата честота на температурните инверсии, повишеното 

количество аерозоли във въздушния басейн и безветрието са фактори за поява на мъгли. 

 

Валежи 

 

Валежите имат голяма роля в процесите на замърсяване и самоочистване на атмосферата.  

Средногодишната сума на валежите е 665 мм. Сравнително високата сума на валежите е 

положителен фактор за самоочистване на атмосферата от замърсители. Това обаче намалява 

разсейването и довежда до значително по-високо натоварване с вредни вещества на почвите и 

повърхностните води. 

 

Станция № I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Станция 1 42  35  38  45  61  68  48  31  36  43  52  52  551  
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Станция 2 45  35  43  50  67  70  53  34  37  47  53  58  593  

Станция 3 50  39  50  64  103  86  68  53  50  55  55  52  726  

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

 

Таблица - Средна многогодишна сума от валежите по месеци и годишно (mm) 

 

Измерванията са направени в Станция 1 –Садово, Станция 2 – Асеновград, Станция 3 – 

Бойково, Станция 4 – х. Здравец. 

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. 

 

Вятър 

 

Основен фактор за състоянието на въздуха в района е вятъра.  

Особеностите на климатичните, метеорологичните фактори и релефът на района оказват 

съществено влияние върху разсейването на вредните вещества в атмосферата и преноса на 

замърсени въздушни маси от по-близко разположени или по-отдалечени райони със значително 

концентриране на промишлени предприятия, от които се изпускат различни вредни вещества. 

Схемата на атмосферния пренос определя както направлението на емисиите, така и 

условията за седиментация на замърсителите.  

Ветровото поле за района на община Куклен се следи в няколко пункта – ст. Садово за 

низината, ст. Асеновград – за зоната на яката и ст. “х. Здравец” – за високата зона.  

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.  
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Ивицата с надморска височина 200 – 350 m се наблюдава от ст. Асеновград. Тук през зимата 

доминиращ е вятърът от запад и северозапад. Пролетта идва с намаляване на относителния дял на 

западната компонента и нарастване на тази от юг.  

През лятото и есента, когато местната циркулация е най – добре изразена, доминираща е 

посоката юг (съответно с 34.1 % и 29.6 %). 

 

1.1.4  Полезни изкопаеми 

 

Община Куклен е бедна на полезни изкопаеми. На територията на община Куклен няма 

разкрити находища на рудни или нерудни полезни изкопаеми, не функционират мини, рудници и 

кариери. Урановият рудник до с. Добралък е закрит. В общината няма данни за екологичен и 

радиологичен мониторинг в района на това находище.  

 

1.1.5 Население и населени места в община Куклен 

 

Върху демографското развитие на община Куклен влияние оказват различни по характер 

фактори и условия. Част от тях се проявяват и в останалите административно-териториални 

единици на страната, а други имат специфичен характер, отразяващ нейното историческо, социално-

икономическо, демографско и социо-културно развитие. Определящо влияние в тази насока имат 

динамиката на демографските процеси и явления, свързани с естественото възпроизводство, 

миграциите и структурните характеристики на населението. Съвременното състояние и 

тенденциите на изменения в посочените процеси и явления обуславят сегашното и бъдещото 

развитие на човешките ресурси в общината, както в количествено, така и в качествено отношение. 

 Брой и динамика на населението  

Данните от последните преброявания показват съществуването на трайна тенденция към 

намаляване броя на населението на страната. 

Населението на община Куклен съставя 1,03 % от населението на област Пловдив и 0,10 % 

от населението на Република България. 

В центъра на общината – гр. Куклен, живеят 7304 д. което е 95,14 % от населението на 

общината. 

Населението по настоящ адрес в община Куклен, според данни от национална база 

ЕСГРАОН към 15.09.2021 г. е както следва:  
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Населено място Жители 

гр. Куклен  7304 

с.Гълъбово 130 

с.Добралък 48 

с.Руен 123 

с.Цар Калоян 54 

с.Яворово 18 

 

Таблица - Население по настоящ адрес по информация от ГРАО 

 

Коефициентът на раждаемост (живородени деца на 1000 д. от населението) се движи в 

рамките на  9.90 ‰. 

Възрастова структура  

Възрастовата структура на населението дава представа за разпределението на населението 

по възрастови групи. Важността на възрастовата структура на населението, произтича от факта, че 

хората в отделните възрастови групи притежават различни жизнени и трудови възможности и по 

различен начин участват в материалното производство и духовния живот в обществото. От друга 

страна населението се поделя на възрастови групи и в зависимост от техните репродуктивни 

възможности, определящи ролята им в процеса на естественото възпроизводство.  

По данни от Националния статистически институт за периода 2010 г. – 2020 г. се наблюдава 

увеличаване на населението, като най-голямо е увеличението при населението в трудоспособна 

възраст.  

Това се дължи както на естествения прираст, така и на механичния прираст.  

 

 

Община   

Куклен 

Общо Население под 

трудоспособна 

възраст 

Население в 

трудоспособна 

възраст 

Население  над 

трудоспособна. 

възраст 
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 бр. % бр. % бр. % бр. % 

Декември 

2020 6869 100 941 13,70 4107 59,79 1821 26,51 

Декември 

2010 6472 100 912 14,09 3868 59,76 1692 26,14 

 

Таблица - Население по възрастова структура 

 

Друга важна особеност е зависимостта между полово-възрастовия състав на населението и 

естествения му прираст. 

Изменението във възрастовия състав на населението е от решаващо значение за формирането 

на трудоспособен контингент. В резултат на ниската раждаемост, населението в под трудоспособна 

възраст заема най-малък дял от населението в изследваната територия. 

Делът на населението в над трудоспособна възраст в общината е близък до средния за 

страната. 

 

 III. АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Географските и икономическите условия в община Куклен са благоприятни за запазване на 

околната среда.  

Община Куклен попада в района на действие на Регионалната инспекция по околната среда 

и водите - гр. Пловдив, която работи за изпълнение на регионално равнище на националните и 

европейски приоритети в опазването и осигуряването на благоприятна и здравословна среда в 

съответствие с установените стандарти и нормативи. 

 

1.  Въздух 

 

1.1. Качеството на атмосферния въздух в община Куклен 
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Качеството на атмосферния въздух (КАВ) е резултат от взаимодействието на климатичните 

фактори в съответния регион и емисиите на вредни вещества от човешката дейност. То отразява 

състоянието на приземния слой на атмосферата, определено от състава и съотношението на 

естествените ѝ съставки и добавените замърсители. Атмосферните замърсители са вещества от 

естествен или антропогенен произход, които не са постоянна съставка на въздуха. В достатъчни 

количества те предизвикват забележим ефект не само върху човека, но и върху животинския свят, 

растителността и материалните ценности. Освен прякото им въздействие върху здравето на човека, 

те влошават значително и санитарно – битовите условия на живот.  

Основните вредни за човешкото здраве замърсители в атмосферния въздух, дефинирани от 

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) са: азотен диоксид, серен диоксид, общ прах и 

фини прахови частици (ФПЧ10), бензен, олово, кадмий, арсен, полиароматни въглеводороди (ПАВ), 

толуол, стирол, амоняк, фенол и серовъглерод. Приоритетите на Закона за опазване на околната среда 

са развити в Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС), която осигурява 

своевременна и достоверна информация за състоянието на елементите на околната среда и факторите, 

въздействащи върху нея, въз основа на която се правят анализи, оценки и прогнози за обосноваване 

на дейностите по опазване и защита на околната среда от вредни въздействия.  

Качеството на атмосферния въздух се оценява, чрез норми за концентрациите на основните 

замърсители в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1 час, 8 часа, 24 

часа, 1 година), установени с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни 

въздействия върху здравето на населението и /или околната среда, като тези нива следва да бъдат 

постигнати в определен за целта срок, след което да не бъдат превишавани. 

Екологичният статус на качеството на атмосферния въздух се определя въз основа на 

основните контролирани показатели, регламентирани в Закона за чистотата на атмосферния въздух. 

В населените места КАВ се регулира с Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен 

диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в 

атмосферния въздух, издадена от Министерството на околната среда и водите и Министерството на 

здравеопазването, в сила от 30.07.2010 г., Наредба №14/23.09.1997г. за норми на пределно 

допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух и Наредба №11/04.05.2007 г. 

за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух. 

За целите на управление на КАВ, територията на България е разделена на шест района за оценка 

и управление(РОУКАВ) като Община Куклен e част от втори РОУКАВ с наименование 

„Агломерация Пловдив“, с код BG0002. За оценка на КАВ на територията на Община Куклен се 

извършват постоянни измервания, чиито резултати се докладват и се включват в националната база 
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данни, поддържана от ИАОС. РИОСВ-Пловдив извършва оценка на КАВ и резултатите са 

представени на нейната интернет страница. 

На територията на община Куклен не действа ПМ от НСМОС след закриването в края на 2004 

г. на BG0033A. В тази връзка са анализирани резултатите от пункта за собствен мониторинг на 

„КЦМ“ АД – АИС „Куклен“. Наблюденията се осъществяват съгласно условията в комплексното 

разрешително и Плана за собствен мониторинг на „КЦМ“ АД. Той е включен в табл. № 5 на  Заповед 

№ РД-66/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите за дейността на пунктовете за 

мониторинг. 

Автоматичната измервателна станция (АИС) „Куклен“, ситуирана в гр. Куклен, е с характер на 

промишлен ПМ. Измерванията се извършват в непрекъснат режим на работа (24 часа) като данните 

за КАВ постъпват в реално време в „КЦМ“ АД, след което се предават на цифров носител в РИОСВ-

Пловдив за попълване на регионалната база данни. От РИОСВ-Пловдив ежемесечно се прехвърлят в 

централния диспечерски пункт (ЦДП) в ИАОС за Националната база данни за КАВ и се изпращат в 

дирекция „ОЧВ“ на МОСВ с анализ на броя на регистрираните превишения на праговите стойности 

на замърсителите. 

Този ПМ дава представа за КАВ в част от Района за оценка и управление на качеството на 

атмосферния въздух (РОУКАВ) „Агломерация Пловдив“ с код BG0002, утвърден със Заповед № РД-

969/21.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите. Характеристика на ПМ е представена , а 

разположението му е визуализирано на приложената карта . 

Настоящата оценка е изготвена въз основа на резултатите от измерванията на замърсителя 

ФПЧ10, извършвани в периода 2016-2020 г. и предоставени от РИОСВ-Пловдив. Анализираните 

данни за съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух за периода 2016-2020 г. са в съответствие с 

нормативните изисквания за качество на данните, осигурено в ПМ (АИС „Куклен“), съгласно 

Приложение № 1 към чл. 3 и Приложение № 8 към чл. 13 на Наредба № 12/2010 г. Количеството на 

регистрираните данни е над 90% и качеството им съответства на нормативните изисквания по 

минимум регистрирани данни. 

 

Характеристика на АИС „Куклен“ 

Местоположение 
гр. Куклен, в двора на поликлиниката и ЦСМП 

над двора на СОУ “Отец Паисий” 

Класификация съгласно чл. 14 от 

Наредба №7/1999 г. 

П (промишлен), съгласно Заповед № РД-

66/28.01.2013 г. на Министъра на околната 

среда и водите 

Обхват на пункта  

Географски координати: 

Ширина  
о 

Дължина Е 24,783611о 

Надморска височина  

Година на въвеждане в експлоатация 2005 г. 

Контролирани показатели за КАВ ФПЧ10, SO2, Pb, Cd 
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Стандартен набор метеорологични 

сензори 
 

 

 

Местоположение на АИС „Куклен“ (рецепторна точка) 

Мониторингът на ФПЧ10 в АИС „Куклен“ не се извършва по референтния метод чрез сепарация 

на фракцията върху филтър и последващо гравиметрично определяне на масата(нормите се отнасят 

до резултати, получени чрез този метод). При определяне на концентрацията се използва бета-

абсорбция с последващо доказване на еквивалентността, на основание чл. 17, ал. 2 на Наредба № 

12/2010 г., чрез гравиметричен метод БДС EN 12341:2014. Измерването на праховите частици се 

извършва при непрекъснато 24-часово пробовземане. 

Броят на регистрираните и валидни данни, в резултат от измерванията по показателя ФПЧ10, 

са представени в следващите таблици и на графиките към тях. 

 

Концентрации на ФПЧ10, наблюдавани в периода 2016-2020 г. 

Замърсителите на атмосферният въздух се формират от различни източници с естествен 

характер или са свързани с човешката активност. Формират се в резултат на горивни процеси, 
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различни индустриални дейности, автомобилния трафик, състоянието на пътната инфраструктура, 

строително-ремонтни дейности и са в пряка връзка с метеорологичните условия.  

Фини прахови частици под 10 микрона (ФПЧ10) са всички частици, преминаващи през 

размерно-селективен сепаратор с критичен размер на отворите 10 микрона, при 50% на ефективност 

на задържане на частиците. ФПЧ10 се изхвърлят директно в атмосферата от транспорта, 

енергетиката, бита - първични емисии на твърди частици или се формират в атмосферата от 

съдържащите се в нея метални оксиди, полиароматни въглеводороди, серен диоксид, азотни оксиди, 

амоняк и др. газове - вторични емисии на твърди частици. 

За целите на настоящата оценка, резултатите от проведения мониторинг са сравнени с 

пределните норми и допустимите отклонения (ДО) за фини прахови частици (ФПЧ10) съгласно 

действащата Наредба №12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 

частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, издадена от Министерството 

на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването, в сила от 30.07.2010 г., обн. ДВ 

бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм. и доп. ДВ бр. 48 от 16 юни 2017 г. (Таблица 13).  

 

Норми за ФПЧ10 с цел опазване на човешкото здраве 

Замърсител Параметър Стойност 

ФПЧ10 

Средноденонощна норма (СДН) за 

опазване на човешкото здраве 

СДН = 50 g/m3 

ДО (да не бъде превишавана повече от 

35 пъти за една КГ 

Средногодишна норма (СГН) за 

опазване на човешкото здраве 
СГН = 40 g/m3  

Превишения на нормативните прагове в денонощен аспект не са установени само през 2019 

год., а в останалите години от разглеждания времеви период броят на превишенията на СДН варира 

в диапазона 1,37 – 2,34 пъти над допустимите (Таблица 14, Фигури 6-7). Очертава се тенденция към 

намаляване броя на превишенията на СДН, който в началото на периода (2016 г.) е 63, през 

следващата година (2017 г.) е 82, след това (2018 г.) спада до 59, а през 2019 г. преминава под ДО, 

възлизайки на 30 превишения. В края на периода (2020 г.) броят на превишенията е 48, което отчасти 

би могло да се обясни с безпрецедентната обстановка, породена от Covid-19 пандемията, когато бе 

обявено извънредно положение и хората бяха принудени да останат по домовете си. Доказателство 

за това е необичайно високата стойност на ФПЧ10, измерена през месец март 2020 г. – първият месец 

на ограниченията в България, докато в предходните години максимумите са регистрирани 

обикновено през месеците декември-февруари (Таблица 15). Размерът на максималните СДК 

превишава СДН в диапазона 120-307%, като отново е отчетена тенденция към намаляване, с 

изключение на стойността за 2020 г., когато се установява повишение с 1,8% спрямо предходната 

година.  

Измерената СГК на ФПЧ10 варира от 31,61 µg/m³ (2019 г.) до 40,50 µg/m³ (2017 г.), което е 

единственото превишение на СГН за опазване на човешкото здраве в размер на едва 1,25%, което 

потвърждава ефективността на мерките за подобряване на КАВ в гр. Куклен, реализирани от 

Общината в разглеждания период. 

Регистрирани са следните максимални стойности за съдържание на ФПЧ10 в периода 2016-2020 

г. (Таблица 15): 

 СДК = 203,35 µg/m³ на 03.02.2017 г. 
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 СМК = 84,95 µg/m³ през месец януари 2017 г. 

 Брой превишения на СДН в размер на 82 бр. за 2017 г. 

 

 Брой данни, регистрирани в АИС „Куклен“ в периода 2016-2020 г. и брой превишения на СДН по 

показател ФПЧ10 

Година 

СЧ данни СД данни Превишения на СДН СДК max СГК 

брой % брой % брой 
Пъти над 

допустимите 
µg/m³ 

% 

превишение 

на СДН 

µg/m³ 

2016 8612 98,31 361 98,63 63 1,8 191,54 283 36,90 

2017 8736 99,73 365 100 82 2,34 203,35 307 40,50 

2018 8517 97,23 358 98,08 59 1,69 142,28 185 36,96 

2019 8752 99,91 365 100 30 - 109,80 120 31,61 

2020 8784 100 366 100 48 1,37 165,48 231 32,19 

 
 Брой превишения на СДН за ФПЧ10 в АИС „Куклен“ в периода 2016-2020 г. 
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Динамика на СГК на ФПЧ10 в АИС „Куклен“ в периода 2016-2020 г. 

 

От анализа на средномесечните данни се забелязва трайна сезонна зависимост на осреднените 

стойности на ФПЧ10. През топлото полугодие нивата на ФПЧ10 варират в диапазона 16,86 µg/m³ - 

32,35 µg/m³ (от 43 до 92% от СДН), като не се отчитат превишения на СДН (с изключение на 1 бр. за 

месец септември 2017 г. и 1 бр. за месец април 2019 г.). Доказва се, че движението на месечния брой 

проби с нива над СДН е с цикличен характер, ясно изразен през целия период. Максимумът от 24 

броя превишения е измерен през месец януари 2017 год., като всички превишения са свързани с 

отоплителния период.  

Влиянието на отоплението през зимния период е силно изразено през месеците ноември – 

февруари за всички разглеждани години (2016-2020 г.) (Таблица 15, Фиг. 9). Допълнително се 

установява завишаване на средномесечните стойности при неблагоприятни метеорологични условия 

за разсейване на замърсителите. 

 

Анализ на измерените месечни стойности на ФПЧ10 в АИС „Куклен“ за периода 2016-2020 г. 

Годин

а 
Показател 

Ед. 

мярк

а 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

В 

годин

а 

2016 

Измервани

я 
Бр. 31 29 31 28 29 30 31 31 30 31 30 30 361 

Измервани

я над СДН 
Бр. 21 7 2 0 0 0 0 0 0 0 19 14 63 

СДК max µg/m³ 
191.5

4 
90.35 79.3 55.9 32.2 

35.8

6 
42.4 48.0 

45.8

9 
58.6 

127.3

8 
146.21 191.54 

0
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Динамика на СГК на ФПЧ10 
за периода 2016-2020 г. в АИС "Куклен"

СГК, µg/m³ СГН, 40 µg/m³
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СМК µg/m³ 74.14 51.64 31.53 
27.9

2 
16.86 

23.8

8 
23.45 

24.5

7 

27.0

4 
32.1 59.15 50.57 36,9 

2017 

Измервани

я 
Бр. 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

Измервани

я над СДН 
Бр. 24 18 6 0 0 0 0 0 1 0 16 17 82 

СДК max µg/m³ 
143.4

7 

203.

4 
65.56 

34.3

9 
54.4 35.0 

44.6

8 
38.6 94.6 58 88.33 134.39 203.4 

СМК µg/m³ 84.95 83.14 36.21 23.21 21.99 21.89 25.21 
26.7

9 
25.37 28.0 49.71 59.56 40.50 

2018 

Измервани

я 
Бр. 28 28 31 30 31 30 31 31 30 27 30 31 358 

Измервани

я над СДН 
Бр. 17 9 9 0 0 0 0 0 0 1 8 15 59 

СДК max µg/m³ 
142.2

8 

110.4

7 
106.13 

48.7

6 
41.09 

34.0

2 

36.2

0 
38.71 51.80 

50.2

6 
77.09 109.73 142.28 

СМК µg/m³ 71.48 
49.4

7 
44.31 32.35 

27.0

5 

24.6

6 
21.61 

26.7

2 
27.91 

25.0

2 
39.50 53.46 36.96 

2019 

Измервани

я 
Бр. 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

Измервани

я над СДН 
Бр. 11 6 0 1 0 0 0 0 0 2 1 9 30 

СДК max µg/m³ 96.77 93.61 47.24 
53.4

0 
32.50 

35.8

0 
38.27 38.10 

37.0

9 
55.10 55.48 

109.8

0 
109.80 

СМК µg/m³ 46.72 42.03 31.59 
30.2

7 
21.11 22.72 

22.9

6 

26.8

4 
25.75 

30.9

9 
34.43 43.95 31.61 

2020 

Измервани

я 
Бр. 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366 

Измервани

я над СДН 
Бр. 16 4 6 0 0 0 0 0 0 1 11 10 48 

СДК max µg/m³ 85.28 73.93 
165.4

8 

48.3

0 

47.9

0 
36.53 

27.4

0 

34.5

0 
35.41 

59.5

8 
74.95 89.34 165.48 
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СМК µg/m³ 48.99 33.66 44.07 
28.7

9 

23.9

0 
18.23 17.83 24.37 

26.0

3 
25.81 45.65 48.94 32.19 

 

 
 Анализ на месечния брой превишения на СДН по показател ФПЧ10 в АИС „Куклен“ за периода 

2016-2020 г. 

 

 
Анализ на максималните месечни СДК на ФПЧ10 в АИС „Куклен“ за периода 2016-2020 г. 

 

При сравнение с данните за месечния брой проби с нива над СДН за ФПЧч0, измерени в АИС 

„Куклен“ за предходния програмен период (2011-2014год.) се установява значително понижение на 

броя превишения както на годишна база (до 21%), така и по месеци, особено ясно изразено през 

месеците декември и февруари . Доказва се също и устойчива тенденция към понижаване на 

максималните СДК на ФПЧ10, измерени в АИС „Куклен“ за периода 2016-2002 г. в сравнение с 

предходния програмен период  
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Анализ на месечния брой превишения на СДН по показател ФПЧ10 в АИС „Куклен“ за периода 

2011-2014 г. 

 

 
Анализ на максималните месечни СДК на ФПЧ10 в АИС „Куклен“ за периода 2011-2014 г. 

 

ИЗВОД: 

От направеният анализ на данните от измерванията на ФПЧ10 в АИС „Куклен“ и 

регистрираните нива на СДК и СГК на ФПЧ10 могат да се направят следните изводи за КАВ в района 

на гр. Куклен по този показател: 

 През анализирания период се наблюдава, че с повишение на температурите 

(преустановяване използването на локални отоплителни системи в бита) се отчита 
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значително понижение на стойностите на ФПЧ10, тоест комунално-битовото отопление е 

един от водещите фактори за замърсяването с прахови частици.  

 Трябва да се отчита също и обстоятелството, че с повишение на температурите 

и липсата на валежи се създават условия за лесно разпрашаване на повърхностно отложени 

прахообразни вещества. Възможността за вторичен унос и последваща дисперсия се 

увеличава. Създават се условия за пренос на прахообразни вещества на значително по-

големи разстояния. 

 Съпоставката на данните от предходния програмен период (2011-2014 г.) с 

разглеждания период за целите на настоящата оценка (2016-2020 г.) показва трайна 

тенденция към намаляване нивата на СДК и СГК за ФПЧ10 с над 15%. 

 Регистрираният брой дни с превишения на СДН за ФПЧ10 също показва трайна 

тенденция към намаляване с над 21%, като през 2019 г. не надхвърля ДО. 

 От посочената сравнителна оценка на концентрациите на ФПЧ10, наблюдавани 

в периода преди 2014 г. (преди изпълнение на мерките, заложени в действащата програма), 

може да се обобщи, че приложените мерки в периода 2016-2020 г. са оказали положителен 

ефект върху КАВ в района на гр. Куклен. 

 

Методи, използвани при оценката на атмосферното замърсяване с ФПЧ10 

Оценката на замърсяването с ФПЧ10 в района на гр. Куклен е направена чрез методи за оценка, 

посочени в Глава 4 на Наредба №12 от 15.07.2010 г. за норми за нивата на серен диоксид, азотен 

диоксид, фини прахови частици, олово,бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, обн. 

ДВ, бр. 58 от 30 юли 20201 г., включващи: 

 Оценка на КАВ чрез постоянни измервания; 

 Инвентаризация на основните източници на атмосферното замърсяване с 

ФПЧ10; 

 Дисперсионно моделиране на разсейването на ФПЧ10 в атмосферния въздух в 

района на гр. Куклен. 

Метод за оценка на КАВ чрез постоянни измервания: 

 Анализ на представителни данни от измерванията в АИС „Куклен“ 

 Анализ на данните от годишните доклади по околна среда на промишлените 

предприятия в района съгласно собствени измервания към комплексното разрешително. 

Метод за инвентаризация на източниците на атмосферно замърсяване с ФПЧ10: 

 Инвентаризация на емисии на ФПЧ10 от точкови източници (ТИ) - изпускателни 

устройства на промишлени предприятия, изпускащи емисии от производствени дейности и 

горивни процеси в индустрията (група „промишленост); 

 Инвентаризация на емисии на ФПЧ10 от площни източници (ПИ) – от горивни 

процеси при битово отопление в къщи и жилищни кооперации, отопление в обществени 

сгради за образование, здравеопазване и култура, административни сгради, малки офиси и 

търговски обекти (група „битов сектор“); 

 Инвентаризация на емисии на ФПЧ10 от линейни източници (ЛИ) – емисии от 

автомобилния трафик по градската улична мрежа (група „транспорт“). 
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Метод за дисперсионно моделиране на разсейването на атмосферно замърсяване 

За комплексна оценка на разсейването на емисиите на ФПЧ10 от различните групи източници 

в района на гр. Куклен е направено дисперсионно моделиране със сотуерен пакет SELMAGIS на 

немското инженерно бюро Ingenieurburo Lohmeyer Gmbh & Co. KG. Крайните резултати от 

моделирането са представени във вид на очаквани концентрации от разсейването на замърсителя в 

предварително избрани точки от зададена рецепторна теренна мрежа. 

От гледна точка на полезност и приложимост при работа, SELMAGIS е разработен със 

стандартен набор от входно-изходни модули за дисперсионно моделиране на атмосферни 

замърсители, включващ: инструменти за цифровизация на емисии, метеорологичен модул, модул за 

емисионни фактори и изчисления на емисии, модул за теренни фактори и определяне на рецепторна 

мрежа, модул за изчисляване разпространението на атмосферните замърсители и модул за 

визуализиране на очакваните концентрации във всяка точка от рецепторната мрежа. 

 

ПРОИЗХОД НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО – ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ЕМИСИИТЕ ПО ГРУПИ 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА 2020 г. 

Под инвентаризация на емисиите се разбира определяне на емисиите за дълъг, по правило 

едногодишен период от време. Обикновено инвентаризация на емисиите се прави за относително 

големи обекти в пространството – за град, област, държава и за отделни сектори – транспорт, бит, 

промишленост. При моделиране на дисперсията на емисиите в атмосферата, в повечето случаи 

инвентаризацията на емисиите не е достатъчна. Необходима е дискретизация на емисиите във 

времето (най-често за всеки час) и по-конкретно определяне на разпределението на източниците на 

емисии в пространството.  

Инвентаризацията се явява предварителна стъпка при дефиниране на емисиите за дисперсионно 

моделиране. Обикновено емисиите, отделяни от горивни процеси, се определят по т. н. балансен 

метод: първо се определя т.н. емисионен коефициент за емисия, отделяна от единица гориво при 

даден процес, с който после се умножава количеството изразходвано гориво. Общоприето 

ръководство за инвентаризация на емисии от различни процеси, в т. ч. и за емисионни коефициенти 

е т.н. методика CORINAIR. Алтернатива е директното измерване на емисиите, но това е възможно 

само в някои случаи, например при отделяне от комин и не е възможно в повечето ситуации в 

практикатa. 

Качеството на атмосферния въздух (КАВ) се определя от 3 основни фактора: 

 Характер на локалните климатични условия в годишен мащаб и моментната 

синоптична обстановка по отношение на денонощните и максимални еднократни 

концентрации 

 Местоположение на източниците на замърсяване 

 Вид на изхвърляните замърсители и режима на тяхната емисия. 

Град Куклен е разположен в на границата между две добре изразени геоморфоложки единици 

– Пловдивско поле и Севернородопски склон. Значителният контраст между двете зони обуславя 

локални различия на местния климат, с прояви на местна циркулация на въздуха в определени 

периоди или специфична стратификация в атмосферата. Характерни са слаби ветрове, голяма честота 

на тихото време, голяма честота на температурните инверсии и относително голям брой мъгливи дни 

през отоплителния период, което е неблагоприятна предпоставка по отношение на разсейването на 
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замърсители в приземния въздух. Като се има през вид, че отоплението на населените места е 

предимно на твърдо гориво, то условията по отношение на замърсяването на въздуха през този 

период в района са неблагоприятни. 

Нарушеното качество на атмосферния въздух в гр. Куклен е вследствие на емисии с 

антропогенен характер, отделени в атмосферния въздух, в рамките на разглежданата територия и 

извън нея. С антропогенен характер са всички емисии на ФПЧ10 от процеси в промишления, 

транспортния и комунално-битовия сектор.  

Основните източници, разположени в рамките на разглежданата територия, са представени на 

Фигури 13, 16 и 18 по-долу, с размера на емисиите за 2020 г., приета за референтна и използвана при 

дисперсионното моделиране за определяне на приноса на отделните източници за КАВ. Анализът 

дава представа за участието на отделните източници в сумарната емисия, причина за замърсяването 

на атмосферния въздух. 

Източници на емисии в атмосферния въздух на територията на Куклен са стопански субекти от: 

 преработващия сектор – с отраслови единици в металургията, машиностроенето, 

дървообработващата, химическата, хранително-вкусовата, леката и др. промишлености; 

 обслужващия сектор – транспорт, строителство, търговия, услуги, култура и 

образование, здравеопазване и пр. От значение е също начинът на изпълнение на 

строителните дейности и състоянието на уличната мрежа в градската среда. 

 жилищния сектор, най-вече с емисии от локалното отопление на жилищата, 

предимно на твърдо гориво.  

В следващите таблици са представени данни за годишните емисии на ФПЧ10 от основните 

източници на територията на гр. Куклен. Информацията е за 2020 г. и същата е използвана при 

дисперсионното моделиране за оценка на влиянието на отделните източници върху КАВ. 

 

Принос на отделните сектори/групи замърсители към пространственото разпределение 

на концентрациите на ФПЧ10 

Приносът на отделните сектори/групи емисии към замърсяването на атмосферния въздух е 

определящата информация, въз основа на която следва да се разиграват прогнозни сценарии за 

бъдещото състояние на КАВ и да се изготви плана за действие. Често този принос се оценява само на 

база на отделяните емисии. Такива оценки са ориентировъчни, тъй като едни и същи емисии, в 

зависимост от условията, могат да се разпространяват по различен начин и да доведат до различни 

концентрации в атмосферния въздух. Анализ на данните за измерените концентрации също може да 

бъде от полза. В някои случаи такъв анализ позволява да се формулират полезни и до някаква степен 

правдоподобни предположения-хипотези. Единственият инструмент, с който може да се направи 

достоверна оценка на приноса на отделните групи/сектори емисии към замърсяването на 

атмосферния въздух, е дисперсионното моделиране. 

 

За целите на настоящата оценка дисперсионното моделиране е извършвано поотделно за 

следните основните сектори/групи емитери: 

 Промишленост 

 Битово отопление  
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 Транспорт:  

 емисии от двигатели;  

 емисии от триенето на автомобилните гуми и асфалта и от триенето в спирачните 

системи на автомобилите;  

 емисии от вторичен унос на прах от настилката;  

Съдържанието на настоящата оценка е онагледено чрез фигури и таблици, които количествено 

представят полетата (пространственото разпределение) на приземните концентрации на ФПЧ10 за 

2020 г., причинени от посочените сектори/групи във въздушния басейн на гр. Куклен. В Таблици 16-

26 са резюмирани някои основни характеристики на отделните сектори/групи замърсители и на 

количествата ФПЧ10, емитирани от тях.  

 

 Промишленост 

Значимите промишлени дейности на територията на Община Куклен са изнесени извън 

населеното място, в посока север-североизток от гр Куклен. В землището му, около път ІІ–86 са 

разположени големи производствени единици: „КЦМ“ АД, Завод за производство на препарати за 

растителна защита „Агрия” АД и Завод за горещо поцинковане „Юпитер 05” ООД. Североизточно от 

площадката на „КЦМ“ АД, на площ от 120 ha е развита Промишлено–търговска зона „Куклен“, в 

която вече са разположени „Техно Акташ“ АД, част от големия турски холдинг „Акташ Груп“ за 

пневморесьори и хидроизолационни мембрани за автомобилостроенето, „Мекалит България“ ЕООД 

за преработка на пластмаси и новия Завод за горещо цинковане на „Юпитер 05” ООД. 

Близостта на гр. Куклен до областния център гр. Пловдив и сравнително ограниченият размер 

на обработваемата земя, благоприятстват развитието на малкия и среден бизнес. В самия град Куклен 

са регистрирани и функционират редица фирми - преобладават шивашките фирми, кожено-

галантерийните производства, хранително – вкусовите предприятия. Значителни резултати отчитат 

производителите на отоплителни инсталации и слънчеви колектори, на блиндирани и интериорни 

врати. 

За инвентаризацията на емисиите от промишлени източници са представени данни от 

лабораторни измервания на обектите, извършващи собствен мониторинг и от контролни измервания 

на РИОСВ-Пловдив. Данните са с голяма достоверност като дават информация за реалното 

емисионно натоварване и действителните параметри на източниците. Тези източници са моделирани 

като точкови източници (ТИ). Взети са под внимание всички изпускащи устройства, работили през 

2020 год. на площадките на „КЦМ“ АД, „Агрия“ АД и „РМЗ-2001“ АД, разположени извън гр. 

Куклен. Техните емисионни параметри са представени в следващите Таблици 

. Емисионни параметри на изпускащите устройства към промишлените източници на 

площадката на „КЦМ“ АД за 2020 год. 

Източник Дебит 

Часова 

емисия 

ФПЧ10 

Годишна 

емисия 

ФПЧ10 

Име № Nm3/h kg/h t/y 



ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 г. 

 

  

38 

 

  

ТО “Пещ Аусмелт” – топилна пещ ТИ 2 48316 0,08 0,7008 

ТЗ “Рафинация”, ТЗ ”Сребродобивно” и 1 

бр.рафинационен котел 
ТИ 5 46993 0,07 0,6132 

ТЗ “Рафинация”, рафинационни котли 8 бр.,ТЗ 

„Късобарабанни пещи“ №2 и 3 
ТИ6 45427 0,08 0,7008 

ТУ “Пържене и сярна киселина”, ТЗ Пържене“ ТИ 8 9783 0,016 0,14016 

ТЗ ”Мокро извличане”, ТО “Извличане” – приемно 

устройство за угарка 
ТИ 11 2818 0,009 0,07884 

ТЗ „Велц“, ТО „Велц-пещи“ – вентилационни газове от 

гранулатор за велц-шихта 
ТИ 13 7633 0,016 0,14016 

ТЗ ”Велц”, ТО “Велц – пещи” ТИ 14 10012 0,026 0,22776 

ТУ “Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО “Велц – пещи“ – 

технологични газове въртящи се велц-пещи № 1-4 
ТИ 15 197161 0,85 7,446 

ТО ”Топене и леене на катоден цинк” – индукционни 

пещи 3 бр. 
ТИ 19 31051 0,08 0,7008 

ТО ”Електролиза” – пещ за цинков прах ТИ 20 15941 0,02 0,1752 

ТО ” Топене и леене на катоден цинк” – комплекс за 

пресяване на цинкови дроси 
ТИ 21 2583 0,007 0,06132 

ТЗ ”Пържене” – топкова мелница за цинкова угарка с 

бункери 
ТИ 28 2067 0,0037 0,032412 

ТУ “Рафинация и рециклинг“, инсталация за преработка 

на амортизирани оловно-кисели акумулатори 
ТИ 29 5094 0,0023 0,020148 

ТЗ “Разливане на олово и оловни сплави” котли за 

сплави 2 бр. 
ТИ 31 6351 0,011 0,09636 

ТО „Пещ Аусмелт“ – вентилационни газове от 

гранулация на шлаката 
ТИ 35 30275 0,09 0,7884 

ТУ „Рафинация и рециклинг”, ТЗ „Късобарабанни пещи” 

КБП № 1, 2 и 3, ТЗ „Сребродобивно” КП за очистване на 

отпадъчните газове 

ТИ 37 22461 0,04 0,3504 

Сумарно за „КЦМ“ АД    12,27276 
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 Емисионни параметри на изпускащите устройства към промишлените източници на площадката 

на „Агрия“ АД за 2020 год. 

Източник Дебит 

Часова 

емисия 

ФПЧ10 

Годишна 

емисия 

ФПЧ10 

Име №    

Сушилня за цинеб К6   0,14016 

Съд за приготвяне на разтвор от цинков и манганов сулфат К7   0,31536 

Аспирация над разфасовъчни машини К8   0,02628 

Общообменна вентилация на помещение на кота +24,00 – 

Изпускащо устройство № К15 
К15   0,01752 

Локална вентилация след сепарация на продукта, линия В К19   0,00876 

Локална вентиалция след сепарация на продукта, линия В К20   0,00876 

Локална вентилация над разфасовка на продукта, линия В К21   0,01752 

Общообменна вентилация на помещение за разфасовка К23   0,00876 

Бункер за зареждане със суровини К24   0,01752 

Бункер за дозиране на суровини К25   0,03504 

Локална вентилация след сепарация на продукта К27   0,01752 

Локална вентилация над разфасовка на продукта К29   0,00876 

Бункер за зареждане със суровини и 2 бр. разфасоващи 

машини 
К32   0,0438 

Изпускащо устройство след гранулатор 1    0,006132 

Изпускащо устройство след гранулатор 2    0,007008 

Изпускащо устройство след гранулатор 4    0,00876 

Изпускащо устройство след общообменна аспирация А1   0,02628 

Изпускащо устройство след локална аспирация над 

разфасоваща машина 
А2   0,03504 

Сумарно за „Агрия“ АД    0,74898 

 

Емисионни параметри на изпускащите устройства към промишлените източници на площадката 

на „РМЗ 2001“ АД за 2020 год. 

Източник Дебит 

Часова 

емисия 

ФПЧ10 

Годишна 

емисия 

ФПЧ10 

Име №    

Цех „Леярна“, Индукционна пещ – ПИ-600 К1   0,0438 

Цех „Леярна“, Индукционна пещ – ПТ 1-160 К2   0,06132 
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Цех „Леярна“, сушилна пещ К3   0,1752 

Сумарно за "РМЗ-2001” АД     

 

Общата средногодишна емисия на ФПЧ10 от всички производствени дейности на посочените 

предприятия е в размер на 13,30 тона за 2020 год.. Подобно на предходните години, определящо 

влияние има дейността на „КЦМ“ АД, която формира над 92% от емисиите на ФПЧ10 от всички 

производствени дейности. През отчетния период 2016-2020 год. средногодишната емисия на ФПЧ10 

е намаляла над два пъти (29,329 тона ФПЧ10 за 2014 г.), което се дължи както на прилагането на 

мерки за екологизиране на производствата, така и на икономическо свиване на производствения 

сектор.  

 

Участие на основните промишлени източници (ТИ) във формиране годишната емисия на ФПЧ10 

за 2020 год. 

Източник 
Годишна емисия на ФПЧ10 

t/y % 

“КЦМ“ АД 12,27276 92,3 

„АГРИЯ“ АД 0,74898 5,6 

„РМЗ-2001“АД 0,28032 2,1 

Общо: 13,30206 100 

 

 
Участие на основните промишлени източници в годишната емисия на ФПЧ10 през 2020 год. 

 

За целите на дисперсионното моделиране са използвани следните данни: 

 височина и диаметър на комина; 

 скорост на излизащите газове; 

92,3%

5,6% 2,1%

Участие на основните ТИ от промишлеността 
в годишната емисия на ФПЧ10 за 2020 г.

“КЦМ“ АД

„АГРИЯ“ АД

„РМЗ-2001“АД
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 температура на газовия поток. 

Оценените точкови източници (ТИ) от промишлеността, имащи принос във формирането на 

КАВ в гр. Куклен, са въведени в единната координатна система на разглежданата територия, на която 

са локализирани чрез собствени координати. 

 

 

Местоположение на основните ТИ на ФПЧ10 от промишлеността, имащи принос в определяне на 

КАВ в гр. Куклен 

Основните производствени дейности в района на гр. Куклен са териториално обособени в 

промишлени площадки извън границите на населеното място, затова емисиите и разсейването на 

ФПЧ10 от тях се локализират в непосредствена близост около площадките. Влиянието на 

промишлеността върху КАВ в гр. Куклен може да се оцени като постоянно, слабо до умерено при 

наличие на ветрове в района, особено през отоплителния сезон. Като целогодишен източник на 

атмосферно замърсяване промишлеността може да създава предпоставки за увеличение на локалното 

фоново ниво на ФПЧ10 в района на гр. Куклен 
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Битов сектор 

Емисиите от битовия сектор се отделят при използване на фосилни горива в домакинствата, в 

търговските и административните сгради. В горивните инсталации на изброените сгради най-често 

се употребяват въглища и дърва. В последно време се увеличава използването на пелети, но то все 

още е ниско. Видът и количеството на ползваните горива зависи от много фактори: цени на 

различните горива, доходи на населението, тип на отоплителните съоръжения, изолация на сградата, 

средна температура, подържана в жилищата и т. н.  

Резултатите от мониторинга на ФПЧ10 в района на гр. Куклен открояват силното влияние на 

комунално-битовото отопление през студения период на годината върху КАВ. Характерно за 

емисиите от битовия сектор е, че те се отделят на ниска височина и при ниска емисионна температура. 

Това са неблагоприятни фактори за дисперсия на замърсителите, които допълнително способстват за 

формиране на високи приземни концентрации на вредни вещества в близост до източниците. 

Емисиите от този източник са в пряка зависимост от:  

1. вида и качеството на използваното гориво; 

2. типа и големината на горивната инсталация - ефективността на използваните горивни 

системи; 

3. топлоизолационните свойства на жилищата; 

4. личните нагласи и физиологични изисквания за топлинен комфорт на ползвателите на 

отоплителните системи; 

5. моментните метеорологични условия и др. 

За изчисляване на емисиите от битовия сектор, единствено възможен е балансовия метод. 

Общините в България не разполагат с точна информация за годишната консумация на горива по 

видове (природен газ, дърва, въглища, пелети и др.), ползвани от населението за отопление и битови 

нужди. Продажбата на горива трудно може да се проследи, тъй като се извършва от много субекти, 

които не се обхващат напълно в статистическите справки. Информацията за продадени горива на 

национално ниво от НСИ не отразява особеностите на отделните общини.  

Към настоящия момент няма изградена единна система за инвентаризация на емисиите от 

битовото отопление. В случаите, когато целта е дисперсионно моделиране в локален мащаб, е 

необходимо да се знае пространственото разпределение на емисиите с относително висока 

пространствена разрешителна способност. За целта е подходяща процедурата „отдолу - нагоре“. 

Отчитайки редица детайли, отнасящи се до жилищния фонд, като разпределение на жилищата по 

големина/брой стаи, топлоизолация на сградите и др., най-напред се определя потреблението на 

енергия, необходима за отопление на едно средно статистическо жилище. Следва изчисление какво 

количество горива е необходимо за отделяне на тази енергия, след което се изчисляват емисиите, 

отделяни при отопление на едно жилище с дадения вид гориво. 

За целите на дисперсионното моделиране е направена инвентаризация по балансови методи 

съгласно “EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016” и насоките, дадени в 

разработения от МОСВ „Наръчник по оценка и управление качеството на атмосферния въздух“ 

(Приложение 3). Емисиите от множеството комини на сградите са сумирани и разглеждани като 

площни източници. За определяне параметрите на площните източници и емисиите на ФПЧ10 от тях 

са използвани статистически данни от различни източници. Застроените жилищни площи на гр. 

Куклен са разделени на райони/полигони, които са дефинирани като площни източници. Оценено е 
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средното брутно потребление на твърди горива по райони и са направени балансови изчисления на 

емисиите на ФПЧ10 в атмосферата съгласно Наръчник за инвентаризация на ЕАОС, 1.A.4.b. 

Residential combustion, NFR Source Category 1.A.4.b.i. (SNAP CODE 020205) Residential – Other 

equipments (stoves, fireplaces, cooking). Изчислените емисии на ФПЧ10 от комуналното-битовото 

отопление по райони са сумирани и дефинирани като площни източници.  

При инвентаризацията на емисиите на ФПЧ10 от битовия сектор в гр. Куклен са обхванати 

следните основни стъпки: 

 Оценка на общата отопляема жилищна площ на едно домакинство в едно жилище; 

 Оценка на потреблението на топлинна енергия в едно жилище от едно домакинство; 

 Оценка на средната продължителност на отопление в часове/година; 

 Определяне на броя жилища и домакинства, използващи твърди горива за отопление; 

 Определяне на процентното съотношение между видовете тъврди горива, използвани за 

отопление; 

 Определяне на подходящи емисионни фактори за различните горива; 

 Изчисление на потреблението на енергия от твърди горива и на емисиите от тях; 

 Определяне на райони/полигони за оценка емисиите на ФПЧ10; 

 Определяне на емисиите по райони и общо за гр. Куклен. 

 

Следвайки указанията на МОСВ (Приложение 3), са направени следните допускания и 

експертни оценки: 

Оценката на общата отопляема жилищна площ на едно домакинство в едно жилище е въз 

основа на статистическите данни от Националния статистически институт и данни от Община Куклен 

относно брой жилища и средна полезна площ на едно жилище. На тази база общата отопляема площ 

на жилището на едно домакинство в гр. Куклен е определена в размер на 60 m2. Оцененото средно 

потребление на топлина в едно жилище се разглежда в W/m2 заедно с общата отопляема площ на 

жилището в m2. 

 Жилища и полезна площ на жилищата в гр. Куклен 

Жилища 

Полезна площ Полезна 

площ на 

човек от 

населението 

Жилищна 

площ на 

човек от 

населението 

Спомагателна 

площ на 

човек от 

населението 

Средна 

полезна 

площ на едно 

жилище 
общо жилищна 

спома-

гателна 

Брой Кв. метри 

2502 210500 184769 25731 35,73 31,36 4,37 84,13 

 

Оценката на средното потребление на топлинна енергия в W/m2 по време на отоплителния 

сезон в едно жилище от едно домакинство се базира на средната квадратура на жилищата в гр. Куклен 

и енергийните характеристики на сградите.  
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Нормативните актове, които определят показателите за разход на енергия, техническото 

равнище на енергопотребление в сградите и създават техническата основа на изискванията за 

енергийна ефективност са: 

1) На основание Закон за устройство на територията (ЗУТ): 

 Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради 

 Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите 

2) На основание Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ): 

 Наредба №РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите 

3) На основание Закон за енергетиката: 

 Наредба №15 от 2005 г. за техническите правила и нормативи за проектиране, 

изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и 

разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане. 

Оценката на потреблението на енергия за отопление се основава на статистически данни за 

потреблението на енергия в едно жилище, на класовете на енергопотребление за видовете категории 

сгради и прилаганите мерки за енергийна ефективност на сградите в гр. Куклен. Съгласно скалата на 

класовете на енерго-потребление, преобладаващата част от жилищните сгради и къщите в гр. Куклен 

попадат в по-ниските класове енергийна ефективност „D” – “F” и имат специфиен разход на първична 

енергия в диапазона 240-435 kWh/m2. Средногодишните референтни стойности за енергопотребление 

на първична енергия за отопление с твърди горива в тези сгради е в диапазона 120-180 W/m2. При 

настоящия анализ е приета средна стойност 120 W/m2 за потребление на топлинна енергия в едно 

жилище от едно домакинство при използване на твърди горива. Оценката е направена в зависимост 

от местните условия на класовете на енергопотребление в жилищните сгради, прилаганите мерки за 

енергийна ефективност в тях, както и на сравнителни данни за средногодишен разход на първична 

енергия в жилищните сгради. 

 

 
 Скала на класовете енергопотребление за жилищни сгради 

 

Оценката на средната продължителност на отопление на година в часове/год. е направена 

въз основа на базови стойности на климатичните фактори по климатични зони съгласно Наредба 

№РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. на МИЕТ и МРРБ за показателите за разход на енергия и 

енргийните характериситки на сградите и данни за местните климатични условия и практики за 
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отопление. Съгласно посочените източници районът на гр. Куклен попада в шеста климатична зона 

(Фиг. 15), в която отоплителният сезон е с начало 24 октомври и край 6 април, общо 165 дни 

продължителност. Режимът на работа на битовото отопление с времевите вариации е със средна 

продължителност 6 часа в денонощието. Приета е оценка за ефективна продължителност на 

отопление и работа на отоплителните устройства в размер на 990 часа общо за отоплителния период. 

Топлинното потребление в W/m2 и продължителността на отоплението в часове/год. се разглеждат 

заедно. 

 

 
Климатични зони в България 

Определяне на броя жилища и домакинства в тях, използващи твърди горива за 

отопление: Тъй като в гр. Куклен няма централно отопление, то жилищата се отопляват 

индивидуално с различни видове горива – дърва, въглища, пелети, природен газ, електричество и др. 

Направен е анализ на данните, предоставени от „EVN България“ АД и “СИТИГАЗ” АД, въз основа 

на които е изготвена оценка за броя на домакинствата, използващи услугите на електроснабдителната 

и газоснабдителната мрежи за отопление – съответно 10% и 9% от жилищата. За останалите 

домакинства е приложена националната схема за разпределение на използваното гориво: 

нефтопродукти, въглища, брикети и биомаса – приписано е годишно количество от съответния вид 

гориво, съгласно средностатистическите количества за страната през 2020 г., предвид липсата на 

данни за реалното количество и вида на употребените горива за битови цели (Таблица 21). Следва да 

се отбележи също, че това потребление е много динамичен параметър, зависещ от редица социални 

и пазарни фактори. 

 

 Структура на битовото отопление в гр. Куклен през 2020 г. 

Жилища Дърва Въглища Пелети 
Природен 

газ 
Електричество Други 

брой брой % брой % брой % брой % брой % брой % 

2502 876 35 876 35 250 10 224 9 250 10 26 1 
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Определянето на подходящи емисионни фактори за съответните горива за отопление е базирано 

на официалните методики на Европейската агенция по околна среда, описани в EMEP/EEA air 

pollutant emission inventory guidebook 2016. В зависимост от конкретните условия на изгаряне, 

действителният фактор може да е по-нисък или по-висок, но е в рамките на грешката за направената 

инвентаризация (. 

 

Емисионни фактори за единица отделена енергия 

Гориво 

Долна топлина на 

изгаряне МJ/kg - съотв. 

МJ/Nm3 (газ) 

Общ прах 

(kg/TJ) 

ФПЧ10 

(kg/TJ) 

Природен газ 46 0,03 0,0285 

Въглища  20-32 70-630 400 

Дърва  15 200 190 

Пелети 9,5 24-160 100 

 

Определяне на райони и области за оценка в града: за определяне на пространственото 

разпределение на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление, територията на гр. Куклен бе разделена 

на четири района/полигона, разглеждани като площни източници. Полигоните са правоъгълници 

(изискване на дисперсионния модел) с произволни размери и местоположение. Стремежът е сградите 

(домакинствата, жилищата) да са хомогенно разпределени вътре в границите на един полигон и 

отделните сгради да имат близка височина. Използвайки кадастъра на града и други източници бе 

извършена експертна оценка на броя жилища в отделните полигони, както и средностатистическия 

брой домакинства за всеки полигон, използващи съответен вид горива за отопление. Взимайки 

предвид продължителността на отоплителния сезон и броя жилища в даден полигон, използващи 

съответните горива, е направено териториално разпределение (по полигони) на емисиите на ФПЧ10, 

отделени от битовия сектор през 2020 год. 
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 Площни източници на ФПЧ10 в гр. Куклен 

Изчисления на потреблението на енергия и на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление: 

 Средната отопляема площ на жилище, приета за гр. Куклен, е 60 m2 

 Средното потребление на топлинна енергия в жилището е 120 W/m2 

 Средното потребление на топлинна енергия за отопление на едно жилище е 

60 m2 × 120 W/m2 = 7200 W 

 Средното потребление за отопление на едно жилище за един час е 

7200 W × 3600 sec/h = 25,92 MWsec = 25,92 MJ = 25,92 × 10-6 TJ 

 Използвайки емисионните фактори от Таблица 22 за емисиите на ФПЧ10, които едно 

домакинство отделя за 1 час при употреба на съответните горива се получават следните 

средночасови емисии на ФПЧ10: 

Природен газ: 0,0285 kg/TJ × 25,92 × 10-6 TJ = 0,79 × 10-6 kg (пренебрежимо) 

Въглища:    400 kg/TJ × 25,92 × 10-6 TJ = 0,010368 kg 

Дърва:      190 kg/TJ × 25,92 × 10-6 TJ = 0,0049248 kg 
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Пелети:     100 kg/TJ × 25,92 × 10-6 TJ = 0,002592 kg 

 

Оценка на емисиите по райони: за определяне на пространственото разпределение на 

емисиите на ФПЧ10 от битово отопление територията на гр. Куклен е разделена на 4 

района/полигона, разглеждани като площни източници. Средната височина на емисии на площния 

източник е определена на база относително осредняване в зависимост от обичайния брой етажи в 

сградите в съответния полигон, умножени по нормалната височина на един етаж и добавяне на 

известна стойност за височината на покрива и комина. Средногодишните оценки на емисиите от 

битовото отопление в отделните райони е на база средностатичстичекия дял жилища, отопляващи се 

със съответните твърди горива. 

В резултат на така описаната методика са изчислени данни за разпределение на емисиите на 

ФПЧ10 от битово отопление в атмосферния въздух на гр. Куклен през 2020 год. по райони. 

Използваните емисионни фактори имат характер на средностатистическа величина, отразяваща 

емисиите в периода на равномерно горене на твърдите горива. Освен това, използваните в 

домакинствата горивни инсталации са много разнообразни, обслужват се ръчно и работят с 

естествена тяга, което означава, че горивния процес в тях зависи от много случайни фактори 

(височина на комина, вид и влажност на дървата и т.н.). Ниската скорост на димните газове определя 

и малък подем на струята от комина, което намалява ефективната му височина и разсейването започва 

от по-ниска точка в сравнение с горивно устройство с принудена тяга. В определени случаи ниската 

височина на изхвърляне на отпадъчните газове от битово отопление може да бъде причина за 

наслагване на разсейването на емисиите от бита с тези от автотранспорта и други източници, както и 

до по-продължителното им задържане в приземния въздушен слой. 

 

 Годишна емисия на ФПЧ10 в гр. Куклен за 2020 г. по райони 

Район 

(полигон) 
Брой жилища 

Средна височина на 

емисионните 

източници 

m 

ФПЧ10 

kg/h 

ФПЧ10 

t/y 

Р1 480 9 2,707 2,68 

Р2 1017 10 5,735 5,68 

Р3 540 10 3,043 3,01 

Р4 465 9 2,625 2,60 

Общо  2502 - 14,109 12,29 

 

Трябва да се има предвид, че направеното изчисление на емисиите от битовото отопление в гр. 

Куклен е експертна оценка, съобразена с описаната по-горе методика и винаги има статистически 

оценъчен характер с варианти на неопределеност, произтичащи от: 
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 Невъзможността да бъде определен точния брой домакинства, използващи само 

твърди горива за битово отопление; 

 Невъзможността да бъдат оценени точните количества твърди горива, изгаряни 

в даден момент; 

 Невъзможността да бъде определено точното разпределение на твърдите горива 

(дърва и въглища) за битово отопление по райони. 

Изчислените стойности в Таблица 24 показват, че битовото отопление причинява значително 

замърсяване на атмосферния въздух в града, но следва да се има предвид една негова характерна 

особеност. По причини изтъкнати по-горе, фигурите, касаещи този сектор, показват средногодишна 

концентрация при емисии, отделяни равномерно в течение на годината. Емисиите от битовия сектор, 

обаче, се отделят само през отоплителния сезон, т.е. за приблизително два пъти по кратък интервал 

от време. Това означава, че в отоплителния сезон се отделят около два пъти повече емисии, отколкото 

средногодишно и съответно ще се наблюдават около два пъти по-високи концентрации на ФПЧ10. 

Казаното не променя средногодишната картина, илюстрирана от фигурите, тъй като извън 

отоплителния сезон, концентрациите, причинени от битовия сектор, са нула. 

Влиянието на битовото отопление върхи КАВ в гр. Куклен по показател ФПЧ10 може да се 

оцени като значително. През отоплителния сезон неговото влияние се превръща в основен източник 

на замърсяване с ФПЧ10 и може самостоятелно да предизвика създаването на приземни 

концентрации, превишаващи СДН (50 μg/m3), 

Транспорт 

Три са основните механизми, по които автотранспортът генерира частици в атмосферния 

въздух: 

Горивен процес в двигателя: поради непълното изгаряне на тежките компоненти в горивото 

се образуват сажди (ФПЧ10), които през изпускателната система на автомобила се изхвърлят в 

атмосферата. Доколкото бензина и газовите горива не съдържат тежки въглеводороди, изгарянето им 

в двигателите с вътрешно горене обикновено не е съпроводено с отделяне на сажди. По тази причина 

се приема, че работата на бензиновите двигатели не води до образуване на сажди, в частност ФПЧ10. 

Изключение правят силно износени бензинови двигатели, при които в горивната камера прониква 

смазочно масло. Изгарянето на дизелово гориво обаче в много случаи води до генериране на сажди 

(ФПЧ10). Този процес е особено силен, когато към горивните камери се подава силно обогатена на 

гориво смес (процес на ускоряване). Независимо че през последните десетилетия дизеловите 

двигатели се усъвършенстваха много, процесът на непълно горене в процеса на ускоряване не е 

овладян. Новите дизелови двигатели на автомобилите са снабдени с филтър за частици и техните 

емисии са по-малки и отговарят на съвременните европейски норми. Относителният дял на тези 

автомобили в България към момента е много малък. Амортизацията на дизеловите автомобили по 

правило води до увеличаване на емисиите.  

Процеси на механично триене: това са процесите на триене на автомобилните гуми в пътното 

платно и триене между спирачните накладки на спирачната уредба.  

Суспендиране на прах от пътните платна: това е основният механизъм, по който 

автотранспортът предизвиква вторично замърсяване с ФПЧ10. Предизвиква се едновременно от два 

фактора - от предаване на кинетична енергия на частиците върху пътното платно от въртящите се 

автомобилни гуми и от завихряне на вече придобилите енергия частици в аеродинамичната диря на 
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движещия се автомобил. Картината става още по-сложна при едновременното движение на няколко 

автомобила. За пътните условия в България в много случаи относителният дял на суспендирания прах 

от пътните платна е съществена част от общите емисии на ФПЧ10 от автотранспорта, поради което 

по-долу е описан обстойно.  

От първостепенно значение за суспендиране на прах са два фактора: пътен нанос и тегло на 

автомобилите.  

Пътен нанос: Това е сумарното количество несвързани помежду си твърди частици (най-често 

почва, пясък и др.), попаднали върху пътното платно по всички възможни начини. Наносът се 

измерва в грам на квадратен метър (g/m2) от пътното платно и представлява осреднена величина. 

Пътният нанос е разпределен неравномерно върху пътното платно. Той е най-малко около осевата 

линия на пътя и се увеличава в направление към банкета на пътя или бордюра на улицата. В градски 

условия бордюрът играе задържаща роля, поради което плътността на наноса там може да достигне 

много високи стойности.  

При движението си автомобилите непрекъснато суспендират този нанос във въздуха и 

причиняват замърсяване. Ако върху пътните платна не се внася нов нанос, интензивното движение 

води до „почистване" на пътното платно. Интензивността на това „самопочистване" е 

пропорционална на интензивността на движение. Този ефект се наблюдава най-силно при дневен 

трафик над 5000 МПС/24 часа (висок трафик). При трафик под 5000 МПС/24 часа (слаб трафик) и 

равни други условия, задържащият се върху пътните платна нанос е повече. Чрез осредняване на 

данни е установено, че от общото количество суспендиран от пътя прах, около 20% са ФПЧ10 

(Агенция по околна среда на САЩ). 

В реални условия пътният нанос е променлива величина, чиито стойности могат да варират в 

твърде широки граница (от 0,02 до 400 g/m2) и това зависи от твърде много фактори. По тази причина 

за целите на моделирането се използват референтни стойности, получени чрез осредняване на голям 

брой преки измервания. При първокласни пътни условия и липса на постоянни източници за пренос 

на кал и тиня към пътя, минималният нанос за път с висок трафик е 0,1 g/m2, който нараства до 0,4 

g/m2 за условията на нисък трафик. Към първия случай може да се отнесат първокласните пътища от 

републиканската пътна мрежа, които са реконструирани през последните 5 години, имат добре 

оформени банкети и канавки, подходите към тях са асфалтирани и пътната настилка е в много добро 

състояние (отсъствие на дупки и пукнатини). Даже и при такива първокласни пътища, дори и без 

непрекъснато внасяне на замърсяване, след проливни дъждове и бури, наносът бързо се увеличава до 

нива 0,5 – 3 g/m2. 

Тегло на автомобила: С нарастване на теглото на автомобила и при постоянно ниво на пътния 

нанос, емисията нараства нелинейно. Зависимостта на емисията на ФПЧ10 от количеството на пътния 

нанос и от теглото на автомобил, движещ се със средна скорост 50 km/h, е показана на Фиг. 17, a 

зависимостта на емисията на ФПЧ10 от количеството на пътния нанос при автомобили с различна 

маса.  

Съгласно представените на тези фигури зависимости, автомобил с тегло 1 тон (t) при пътен 

нанос 0,1 g/m2 води до емисия от 0,13 g/km. При трафик от 1000 МПС/час (типичен за улиците с 

натоварен трафик в големите градове) води до емисия от 130 g/h от километър. При нанос 1, 2 и 3 

g/m2 тази емисия нараства съответно на 564, 885 и 1152 g/h за километър. При пътен нанос 1 g/m2 

автомобил с тегло 1 t предизвиква емисия от 0,564 g/km при същите условия, тежкотоварен автомобил 
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с тегло 25 тона предизвиква емисия от 70,5 g/km. (нарастване около 125 пъти). Този пример 

илюстрира защо движението на тежкотоварни автомобили по уличната мрежа на населените места 

трябва да се свежда до абсолютно необходимия минимум. Това обяснява и защо по-тежки 

замърсявания със суспендиран прах могат да се наблюдават в райони с усилено движение на товарни 

автомобили (големи строителни обекти, кариери за добив на инертни материали, открити рудници и 

др. подобни обекти), около които има високи нива на пътния нанос.  

 

 
Зависимост на емисията на ФПЧ10 в g/km от пътния нанос при автомобили с различна маса и 

средна скорост 50 km/h 

 

 
Зависимост на емисията на ФПЧ10 в g/km от количеството на пътния нанос при автомобили с 

различна маса 
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Оценката на количеството ФПЧ10, генерирани от двигателите, се прави от системата 

SELMAGIS. Емисионният модел на системата изчислява емисиите на ФПЧ10 от двигателите за всеки 

един сектор от пътната мрежа на база на: 

- интензивността на движение по отделните отсечки на пътната мрежа, разграничавайки леки и 

тежкотоварни превозни средства; 

- емисионни фактори в размер на 0,1 g/km за леки и лекотоварни автомобили и 0,3 g/kW.h за 

тежкотоварни автомобили, съгласно Директива 98/69/EC. 

В оценката на емисиите от транспорта е включена цялата улична мрежа на гр. Куклен, въз 

основа на данни за интензивността на движение на моторните превозни средства (МПС) по нея. 

Емисиите от транспорта са дефинирани като линейни източници от МПС, които се движат ежедневно 

по улиците в гр. Куклен. Размерът на средногодишните емисии от транспорта е изчислен като 

произведение от емисионните фактори, интензивност на движение на МПС и дължината на уличните 

отсечки, съгласно методика на Европейската агениця по околна среда (ЕЕА), разработена по 

Европейската Програма за мониторинг и оценка на замърсяването на атмосферния въздух 

(EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016). 

При оценката на емисиите от транспорт уличната мрежа в гр. Куклен (с множество завои и 

пресечки, къси, тесни улични участъци) е разделена на следните типове пътни артерии: 

 главни улици – с обща дължина 3,173 km; 

 събирателни улици – с обща дължина 9,5 km; 

 локални улици – с обща дължина 19 km. 

С цел детайлизиране на оценката, главните улици са разделени на шест улични отсечки, които 

заедно с останалите улици са разглеждани като линейни източници. В така очертаната схема е 

направено обследване (преброяване чрез преки наблюдения) на транспортния трафик по дължина на 

уличните отсечки относно: интензивност на движение, скорост на пътния поток и съотношение 

между лекотоварни и тежкотоварни превозни средства. Данните са подложени на математическа 

обработка за определяне на 24-часовата интензивност на движението и участието на тежкотоварния 

транспорт.  

Следва да се отбележи, че липсата на дългосрочни измервания за интензивността на 

транспортните потоци в градската територия намалява достоверността на изчислените емисионни 

стойности. 

Структурата на автомобилния парк е базирана на данни от системата на местни данъци и такси 

в Община Куклен. Взети са под внимание използваното гориво, вида на МПС и възрастта му, 

съответно категорията EURO и средната скорост на движение, предвид пропускателните 

възможности на уличните участъци.  



ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 г. 

 

  

53 

 

  

 

Линейни източници на ФПЧ10 в гр. Куклен 

 

Към момента няма единна методика за изчисляване на прахови емисии от автомобилния трафик. 

По тази причина за локалната оценка на емисиите на ФПЧ10 от транспорта е използвана опростената 

методика на EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016. Чрез нея са определени три 

вида емисионни фактори за ФПЧ10 (в g/km), разпределени за два вида МПС (леки и тежки МПС), 

движещи се по уличната мрежа в гр. Куклен. Въз основа на анализа са изчислени претеглени 

емисионни фактори за емисиите на ФПЧ10 от ауспуха по видове автомобили, емисиите от изтриване 

на настилки, гуми и феродо. 

Въз основа на анализа относно амортизацията и състоянието на автомобилния парк (най-вече 

при дизеловите автомобили), както и типичната транспортна обстановка в гр. Куклен, за целите на 

моделирането са приети следните емисионни фактори, свързани с отделянето на ФПЧ10 от 

ауспуховите системи при изгаряне на гориво от МПС: 

 Леки МПС: ЕФ за ФПЧ10 при изгаряне на гориво = 0,356 g/km (g/VKT) 
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 Тежки МПС: ЕФ за ФПЧ10 при изгаряне на гориво = 0,909 g/km (g/VKT) 

Въз основа на състоянието на уличната инфраструктура, както и типичната транспортна 

обстановка в гр. Куклен, за целите на моделирането са приети следните емисионни фактори, свързани 

с отделянето на ФПЧ10 при абразивното износване на пътната настилка при движението на МПС: 

 Леки МПС: ЕФ за ФПЧ10 от абраз. износване = 0,02 g/km (g/VKT) 

 Тежки МПС: ЕФ за ФПЧ10 от абраз. износване = 0,102 g/km (g/VKT) 

Въз основа на структурата на автомобилния парк на локално ниво, както и на типичната 

транспортна обстановка на уличната мрежа в гр. Куклен, за целите на моделирането са приети 

следните емисионни фактори, свързани с отделянето на ФПЧ10 при механичното износвне на 

спирачните накладки и гуми при движението на МПС: 

 Леки МПС: ЕФ за ФПЧ10 от мех. износване = 0,027 g/km (g/VKT) 

 Тежки МПС: ЕФ за ФПЧ10 от мех. износване = 0,095 g/km (g/VKT) 

Емисионните фактори за суспендиране на прах от пътните платна при движение на 

автомобилите са изчислени чрез емпиричен (опитно определен) емисионен модел на US EPA. 

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013, където емисионният фактор на 

суспендиран прах се определя със следното уравнение:  

Eext = [ k (sL) 0,91 x (W) 1,02] (1 – P/4N)  

където: k - множител за прахови частици с различен размер,  

E - емисионен фактор с размерността на k,  

sL - нанос по пътната настилка, (g/m2),  

W - средна маса на МПС, които пътуват по пътя, (t),  

P - брой дни с валеж над 0.25 mm,  

N -брой дни за разглеждания период. 

Размерността на k и Eext е g/VKT – грам на VKT, където VKT (vehicle kilometer traveled) са 

изминати километри от всички преминали/движещи се по пътя автомобили. Горното уравнение е 

получено отчитайки, че при движението си автомобилите суспендират в атмосферата частици с 

широк дисперсионен състав, като стойността на k зависи от размера и за ФПЧ10 има стойност 0,62. 

Вторичният унос и механично триене на гумите и спирачките от една страна и автомобилните 

двигатели от друга дават почти еднакъв принос в емисиите на ФПЧ10, генерирани от транспорта. За 

определяне емисиите от вторичния унос се използват оценките за трафика, за величината VKT и 

емисионният коефициент на ФПЧ10, изчислен съгласно посочената по-горе формула. В допълнение 

се приема, че средното тегло на леките МПС е 1 t, средното тегло на товарните МПС – 15 t. За наноса 

sL за отделните участъци от пътната мрежа са приети стойности между 0,1 и 3 g/m3 в зависимост от 

трафика по съответния участък.  

Размерът на средногодишните емисии на ФПЧ10 от транспорта в гр. Куклен е изчислен като 

произведение от емисионните фактори, интензивността на движение на МПС и дължината на 

уличните отсечки. 

 

Годишна емисия на ФПЧ10 в гр. Куклен за 2020 г. от транспорта 

Участък 

№ 
Тип улица 

Дължина 

на участъка 

Средна 

скорост 

Брой 

МПС/24 h 

% тежки 

МПС 

ФПЧ10 

kg/h 

ФПЧ10 

t/y 



ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 г. 

 

  

55 

 

  

km km/h 

1 главна 0,73 35 1659 9 0,01703 0,14918 

2 главна 0,44 27 3255 7 0,05473 0,47943 

3 главна 0,21 27 2787 7 0,02412 0,21129 

4 главна 0,81 32 1599 6 0,01956 0,17135 

5 главна 0,89 33 3618 9 0,02718 0,23792 

6 главна 0,37 29 2328 11 0,02054 0,17993 

7 събирателни 9,2 26 1218 2 0,09356 0,81959 

8 локални 19 21 324 1 0,04450 0,38982 

Общо 31,65 - 16788  0,30122 2,6386 

 

Влиянието на транспорта върху КАВ в гр. Куклен по отношение на ФПЧ10 може да се оцени 

като умерено. Като правило, приземните концентрации на ФЧ10 са най-големи на пътните платна и 

бързо се разсейват в близките територии около тях (обикновено жилищни сгради). Влиянието на 

транспортното замърсяване върху формирането на СГК на ФПЧ10 самостоятелно не може да доведе 

до надвишаване на СГН или СДН за този показател. През отоплителния сезон то може да бъде 

допълващо към основното влияние на битовото отопление за влошаване на КАВ поради замърсяване 

с ФПЧ10. Като целогодишен източник на атмосферно замърсяване, транспортът може да създава 

предпоставки за увеличение на локалното фоново ниво на ФПЧ10 в атмосферния въздух на гр. 

Куклен. При дейности, свързани с пътни ремонти и/или натрупани наноси, транспортът може да 

създаде възможност за значително влияние върху КАВ от ресуспендиране на ФПЧ10. 

 

 

Други 

 

Дейности като строителство, товарно-разтоварни дейности на насипни материали, горски 

пожари, изгаряне на стърнищата и на битови отпадъци, обработване на почвата и др. са причина за 

емисии на прах, CO, SO2, NO2 и др. Няма достатъчно надеждна информация за дейности като 

изброените, случили се през разглеждания период, нито достатъчно надеждна методика, която да 

определя отделените емисии, възникнали вследствие на такива събития.  

Поради това, че такива дейности са епизодични и краткотрайни, може да се приеме, че тяхното 

влияние върху средногодишната картина на КАВ не е голямо. Влиянието им за нарушение на 

денонощните норми може да е съществено, но на този етап то няма как да бъде отчетено. В някаква 

степен приносът на такива събития се взема предвид чрез отчитането на фоновата концентрация. 
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Изводи:  

Анализът на данните показва превишение на нормите за показатели ФПЧ10 в пункта в кв. 

Долни Воден и АИС „Куклен КЦМ“. Броят на превишенията на праговите стойности на 

средноденонощната норма (ПС на СДН) за ФПЧ10, надвишава допустимия по Наредба № 12/2010 

г. (ПС на СДН за ФПЧ10 да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна 

година).  

Съгласно §4. от ПЗР към Наредба № 11/04.05.2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и 

полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух /ДВ бр. 42/2007 г./, от 01.01.2013 г. 

се прилага нормата за показател кадмий (Cd) в атмосферния въздух - 5 ng/m3.  

Основен източник на кадмий (Cd) в района на Асеновград и Куклен е производствената 

дейност в „КЦМ” АД, както и транспорта за гр. Пловдив, предвид преобладаващата роза на вятъра. 

Провежданите от оператора собствени периодични измервания на 22 бр. източници, за които се 

нормира показател кадмий (Cd), не показват превишаване на нормите, определени с комплексното 

разрешително, което не кореспондира с регистрираните високи стойности на този замърсител в 

пунктовете за мониторинг. 

Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл. 27 от ЗЧАВ (ДВ бр. 45/96 год. посл. доп., бр. 

41/2010 г.) Община Куклен има разработена актуализация на Програмата за оценка и управление 

качеството на атмосферния въздух в района на Общините Асеновград и Куклен и изготвен План за 

действие към нея за периода 2016 – 2020 г.  

2.  Води 
 

2.1 Хидрогеоложки и хидроложки условия и фактори, влияещи върху количеството и 

качеството на повърхностните и подземни води 

 

Рамковата Директива за водите въвежда нов подход в управлението на водите, като въвежда 

екологични норми и цели за качеството, обезпечаващи структурата и функционирането на водните 

екосистеми. 

Водите са важен елемент на географската среда, който оказва влияние върху останалите 

елементи, а също върху живота и стопанската дейност на хората. Те имат значение за формиране на 

релефа, оказват влияние на водоснабдеността на селищата, изкуственото напояване, за 

производство на електроенергия. Водните ресурси са важно условие за икономическото развитие на 

всеки един район. 
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По отношение управлението на водите територията на община Куклен попада в територията 

на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /БДИБР/ с център Пловдив. 

 

Повърхностни водни обекти  

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”:  

 

Част от BG3MA500R103 „Река Чепеларска от гр. Асеновград до устие и Крумовски 

колектор”*  

Част от BG3MA500R104 „Река Чепеларска от река Юговска до гр. Асеновград и 

р.Луковица”*  

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

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

колектор*  

 

Контролен мониторинг  

При проектиране на мрежата за контролен мониторинг на повърхностни води на територията 

на ИБР са избрани представителни мониторингови пунктове за съответните речни басейни и 

типовете водни тела.  

Общият брой на пунктовете за контролен мониторинг на територията на Пловдивска област 

е 8 – 6 пункта на реки и 2 пункта на язовири. От тях пред Европейската Комисия се докладват 

резултатите от 5 пункта (3 на реки и 2 на язовири).  

В тези пунктове се извършва мониторинг по физико-химични елементи за определяне на 

екологично и химично състояние на повърхностните води. 

 р. Марица – гр. Пловдив  

 р. Марица – гр. Първомай  

 р. Въча с. Йоаким Груево  

 р. Чепеларска с. Бачково  
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 р. Стряма преди гр. Клисура  

 р. Стряма с. Маноле  

 яз. Въча  

 яз. Пясъчник 

 

 

Карта № 3 Мрежа за контролен мониторинг на повърхностни води в ИБР 

 

Оперативен мониторинг  

При подготовката на програмата за оперативен мониторинг на повърхностните води в ИБР е 

използвана информация за състоянието на определените водни тела и се прилагат критериите, 

посочени в т.1.3.2. на Анекс V на РДВ.  

Пунктове за оперативен мониторинг се поставят в онези водни тела, които са в лошо 

състояние и съществува риск да не постигнат добър. На територията на Пловдивска са определени 

25 пункта за оперативен мониторинг – 24 на реки и 1 на язовири. В тези пунктове се извършва 

мониторинг по физико-химични елементи за качество за определяне на екологично и химично 

състояние на повърхностните води.  

 р. Марица – гр. Стамболийски  

 р. Марица – гр. Пловдив 1км след колектора  

 р. Марица – бент с. Маноле  
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 р. Марица – с. Поповица  

 р. Потока след гр.Съединение  

 р. Чепеларска- Юговско ханче, преди р. Юговска  

 р. Юговска-устие  

 р. Чепеларска след Асеновград  

 р. Чепеларска преди устие  

 р. Стряма с. Баня  

 р. Стара след ГК гр. Карлово  

 р. Каварджиклийка преди яз. Синята река  

 р. Каварджиклийка с. Долна махала преди устие  

 р. Пикла- устие  

 р. Черкезица- устие  

 р. Сребра след гр. Раковски  

 р. Чинар дере с. Поройна  

 р. Текирска – устие с. Добри дол  

 яз. Синята река- стена  

 р. Геренска с. Кръстевич  

 р. Геренска с. Красново  

 р. Първенецка устие  

 р. Пясъчник, гр. Пловдив  

 р. Стряма устие  

 р. Пикла преди с. Житница 

 

При подбора на показатели за оперативен мониторинг се използват биологичните елементи, 

индикативни за степента на антропогенно въздействие върху качеството на водите - 

макроозообентос в реки и фитопланктон в стоящи води. С оглед оперативното установяване на 

промените във фитопланктонните съобщества се използва показателят Хлорофил А в съчетание с 

други индикативни физико-химични показатели – прозрачност (SD), разтворен кислород, 

температура и електропроводимост. 

Предвижда се мониторинг на всички физико-химични показатели, превишаващи стандартите 

за качество на околната среда (за приоритетни вещества) или приетите норми за добро екологично 

състояние на физико-химичите елементи. Предвижда се и мониторинг на други физико-химични 

показатели, които са свързани с тези, по които се наблюдават отклонения. 

Честотата на оперативния мониторинг е съобразена с минималната честота, която се 

препоръчва в Приложение V на РДВ за отделните показатели:  

Биологични елементи  

- макрозообентос в реки – 1 път годишно  
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- фитопланктон в язовири (заедно с прозрачност) – 1 път на 3 години  

 

Карта № 4 Мрежа за оперативен мониторинг на повърхностни води в ИБР 

 

Физико-химични елементи  

- основни показатели – 4 пъти годишно  

- специфични замърсители – 4 пъти годишно  

- приоритетни вещества – 12 пъти годишно 

 

Биологични елементи за качество  

Хидробиологичният мониторинг се извършва за макробезгръбначни в реки по Ирландски 

Биотичен Индекс. Периодично в определени пунктове (през 3 г.) се извършва наблюдение и на 

останалите биологични елементи съгласно изискванията на РДВ – фитопланктон (язовири), 

фитобентос, макрофити и риби. Мониторингът и оценката на състоянието на биологичните 

елементи в реки се извършва по Наредба № Н-4/14.09.2012 г., изм. и доп., бр. 79 от 23.09.2014 г., в 

сила от 23.09.2014 г. изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 

2021г. за характеризиране на повърхностните води. Мониторингът на биологичните елементи в 

езера и язовири се извършва по методики, приложени в рамките на научна разработка за определяне 

на референтни условия и класификационна система за оценка на екологично състояние. 
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Физико-химични елементи за качество  

Физико-химичният мониторинг се извършва по 36 показателя за екологично състояние 

/основни и специфични/, свързани с замърсяване на повърхностните води с органични вещества, 

метали и металоиди. Анализът на планираните физико-химични показатели се извършва от 

Регионална лаборатория-Пловдив към ИАОС. За всеки отделен мониторингов пункт има 

определена схема за пробонабиране и анализиране по следните групи показатели:  

Основни физико-химични показатели  

- І група – активна реакция /рН/, температура, неразтворени вещества, електропроводимост, 

разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот 

нитритен, фосфати, хлориди, сулфати  

- ІІ група – азот общ, фосфор общ, калций, магнезий, обща твърдост, желязо общо, манган, 

калциево-карбонатна твърдост.  

 

Специфични вещества  

- І група – Органични вещества – феноли, нефтопродукти, АОХ.  

- ІІ група - Тежки метали и металоиди – цинк, мед, арсен, хром - тривалентен, хром – 

шествалентен.  

- ІІI група – Други вещества – СПАВ анионактивни, цианиди.  

- Приоритетни вещества – кадмий, олово, никел, живак.  

 

Химично състояние  

При определяне на химичното състояние на повърхностните водни тела са приложени 

изискванията на Директива 2013/39/ЕС, транспонирана в Наредба за стандарти за качество на 

околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители от 2010г.  

 

 

 

 

Химичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в два класа – добро и лошо, 

които се изобразяват съответно със син и червен цвят. За извършване на достоверна оценка е 

необходимо минималната честотата на анализ да бъде 12 пъти в годната (1 път месечно). Тези водни 

тела, които отговарят на средногодишните стойности на стандартите за качество на околната среда 

Химическо състояние 

Добро Лошо 
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(СГС-СКОС) са в добро състояние, а за водните тела, в които се констатира превишаване на СГС-

СКОС е определено лошо състояние. Във водните тела, в които не се извършва мониторинг на 

приоритетни вещества поради липсата на идентифициран натиск, химичното състояние е 

определено като «неизвестно».  

При оценката на химичното състояние на повърхностните водни тела са използвани данни 

от проведен мониторинг през 2017-2018 г. на приоритетни вещества в 204 водни тела на територията 

на ИБР, като за 15 е определено лошо състояние, а за 189- добро химично състояние. За останалите 

107 водни тела е определено „неизвестно състояние“. 

Причините за големия брой водни тела в неизвестно състояние са следните:  

 липсата на установен натиск от емисии на приоритетни вещества и проведен мониторинг  

 в програмите за контролен и оперативен мониторинг на повърхностните води в периода 

на първия ПУРБ е планиран анализ на всички 33 приоритетни вещества, но за 4 от тях не са 

разработени методики за лабораторен анализ и не е проведен мониторинг. 

 

Карта № 5 Химично състояние на повърхностни водни тела в ИБР 

Екологично състояние 

Оценката на екологичното състояние/ потенциал на повърхностните водни тела се извършва 

по класификационна система за биологични и физико-химични елементи за качество, и стандарти 

за качество на околната среда за химични елементи и специфични замърсители, включени в Наредба 

№ Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води.  
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Екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в пет класа: отлично, 

добро, умерено, лошо и много лошо, които се изобразяват с показаните в таблицата цветове. 

Екологично състояние 

Отлично Добро Умерено Лошо Много лошо 

 

За оценка на екологичното състояние се разглеждат следните групи елементи: 

 биологични   

 физико-химични елементи.  

 

Водещи за определяне на състоянието са биологичните елементи.  

При оценката на екологичното състояние/потенциал на водните тела се използват 

класификационна система, включваща биологични и физико-химични елементи за качество, и 

стандарти за качество на околната среда за химични елементи и специфични замърсители, включени 

в Наредба № Н-4/14.09.2012 г., изм. и доп., бр. 79 от 23.09.2014 г., в сила от 23.09.2014 г. изм. и доп. 

ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2021г. за характеризиране на 

повърхностните води. 

 

Код на водно 

тяло 

Име на водно 

тяло 

Биологични 

показатели 

Физико-

химични 

показатели 

Екологично 

състояние/ 

потенциал 

Химично 

състояние 

Изместващи 

показател 

 

 

BG3MA500R103  

Река Чепеларска 

от гр.Асеновград 

до устие и 

Крумовски 

колектор  

 

 

Лошо 

 

 

Умерено 

 

 

Лошо 

 

 

Лошо 

 

Макрозообентос,         

NH4, NO2,                         

PO4, Cd Pb, Zn 

 

 

BG3MA500R104  

Река Чепеларска 

от река Юговска 

до гр.Асеновград 

и р.Луковица  

 

 

Добро 

 

 

Умерено 

 

 

Умерено 

 

 

Добро 

 

 

PO4, Pобщ, 

 

 

 

BG3MA500R217  

Река Марица от 

рВъча до 

р.Чепеларска,ГК-

2, 4,5 и 6 и 

Марковки 

колектор  

 

 

Умерено 

 

 

Добро 

 

 

Умерено 

 

 

Добро 

 

 

Макрозообентос, 

Фитобентос 
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BG3MA500R126  

Река Първенецка 

от вливане на 

река Пепелаша 

до устие  

 

 

Умерено 

 

 

Умерено 

 

 

Умерено 

 

 

Неизвестно 

 

Макрозообентос, 

Nобщ 

 

Таблица: Състояние на водните тела на територията на община Куклен 

Най-съществен дял за лошото екологично състояние/потенциал по специфични замърсители 

и лошото химично състояние на повърхностните водни тела в басейна на река Марица имат 

точковите източници на замърсяване.  

 

 

Карта № 6 Екологично състояние/ потенциал на повърхностни водни тела в ИБР 

 

Индустриалните предприятия, заустващи отпадъчни води в повърхностни водни обекти 

принадлежат към следните сектори: енергиен сектор, производство и обработка на метали, 

минерална промишленост, химическа промишленост, управление на отпадъците (депа), 

производство и преработка на хартия и дървесина. Конкретните дейности с най- голямо въздействие 

върху качеството на повърхностните води по отношение на замърсяване със специфични 

замърсители и приоритетни вещества са свързани с добив и обогатяване на метални руди и с 

производство на хранителни добавки и фармацевтични продукти, акумулаторни батерии, азотна и 
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сярна киселина, пестициди и минерални торове, електроенергия и топлоенергия, 

полиметилметакрилат и ацетилен.  

Като значими емитери, заустващи специфични замърсители и приоритетни вещества в 

басейна на р. Марица от района на община Куклен могат да се определят „КЦМ” АД и „Агрия” АД. 

 

Индустриален емитер 

 

Дейност 

 

 

„КЦМ“ АД 

Заводи за производство на олово и сплави, за 

производство на сярна киселина, за производство на 

цинк и сплави, както и цех за производство и 

преработка на благородни метали и сплавите им. 

 

 

„Агрия“ АД 

Инсталация за “Синтез на дитикарбамати” и 

“Аминиране на органични киселини”. 

 

 

Водно тяло BG3MA500R103 „Река Чепеларска от гр. Асеновград до устие и Крумовски 

колектор” е в лошо екологично и лошо химично състояние. Основни емитери на специфични и 

приоритетни вещества са: “КЦМ” АД - гр. Пловдив, “Агрия” АД - гр. Пловдив, канализация на гр. 

Асеновград. 

 

 

Водно тяло 

Индустриален 

емитер 

 

Химични вещества 

 

Товар 

Мерна 

единица 

 

 

BG3MA500R103 

„Река Чепеларска от 

гр. Асеновград до 

устие и Крумовски 

колектор”  

 

 

 

 

 

КЦМ АД гр. 

Пловдив 

 

Мед 72,04 кг/година 

Цинк 3905,30 кг/година 

Арсен 1,33 кг/година 

Желязо 120,23 кг/година 

Олово 407,31 кг/година 

 

 

 

 

Кадмий 127,45 кг/година 

Нефтопродукти 149,50 кг/година 

Сулфати 15058,55 кг/година 
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Агрия АД, гр. 

Пловдив 

Мед 45,20 кг/година 

Цинк 196,00 кг/година 

Пестициди 6,11 кг/година 

 

Анализирайки показаните резултати, най-значими товари са регистрирани за нефтопродукти, 

цинк, желязо, мед и феноли (>1000 кг/година). Основни източници на емисии от метали и 

нефтопродукти са предприятията за добив ипреработка на метални руди. Фенолите се емитират с 

отпадъчни води от населени места без пречистване. Лошото екологично и химично състояние се 

дължи на заустване на промишлени и битови отпадъчни води от гр. Асеновград и други населени 

места. При извършваните анализи за химично състояние (приоритетни вещества) се констатират 

периодични отклонения от стандартите за качество на околната среда (СКОС) по показател кадмий, 

което определя и лошото химично състояние на водното тяло. В пункта р. Чепеларска преди устие 

се установяват еднократни превишавания на СКОС по цинк, олово и никел. 

 Подземни водни тела  

 

На територията на община Куклен, речният отток е главен подхранващ фактор, следван от 

валежите, а към южните оградни височини и от карстовите води на карбонатните, изливащи се 

подземно в алувиално-полувиални наноси. Най-водообилни са районите в близост до река 

Чепеларска. В резултат на осигуреното подхранване с повърхностни и карстови води на 

плиоценската подложка на Асеновградския пороен конус се обуславя добрата водообилност на 

общия хоризонт. Значителна роля в подхранването на грунтовите води играят мраморните маси на 

оградните севернородопски склонове.  

Подпочвените води в района на Тракийската низина се движат на дълбочина 7-8 m.  

По химически състав водите са хидрокарбонатни до хидрокарбонатно-сулфатни, калциеви 

до калциево-магнезиеви. На места се увеличава натриевата компонента. Минерализацията варира 

най-вече между 0.5 и 0.8 g/l. Нитратите са най-много в района на картен лист Куклен – 126 mg/l, 

като намаляват на север – 75 mg/l в района на Пловдив.  

Неогенският водоносен хоризонт е разпространен на площ от около 1420 km2 при разкрития 

на повърхността от около 340 km2. Изграден е от редуващи се песъчливи и глинести седименти, по-

рядко с чакъли. Мощността на хоризонта намалява от север (в с. Златитрап - 117 m) на юг, за да 

достигне в картен лист Куклен от 10 до 50 m. На изток към с. Леново мощността нараства и достига 

241 м. Естественият отток на хоризонта към р. Марица е оценен на около 390 l/s, като около 300 от 
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тях се експлоатират посредством смесените водовземания на кватернерни и неогенски води в 

района на гр. Пловдив. Прибавени към ресурсите на кватернерния хоризонт с 50% усвоимост за 

естествения ресурс се получават отразените по-горе общи ресурси на кватернерния и неогенски 

хоризонти. 

Карстови води  

Формирали са се в архай – протерозойските мраморни тела, главно тези, формирани в 

скалите на Добростанската свита, както и в палеогенските варовикови пачки и в среднотриаски 

мрамори. Относително по – рядко срещаните мраморни прослойки с архайска възраст са включени 

при оценката на пукнатинните води на Родопската и Прародопската група.  

Основният колектор на карстовите води в Родопския масив е Добростанската свита. Тя се 

разкрива на повърхността в северния склон на Родопския масив, при Велинград и в Централните 

Родопи. Вследствие на тектонската обработка и дълбоко врязаната речна мрежа разкритията на 

мраморите са разпокъсани, което е дало основание да се разглеждат отделните разкрития като 

самостоятелни карстови басейни. Куклен-Добростанският басейн е разположен в северното бедро 

на Севернородопската антиклинала, а в източната му част попада и ядката му. Той условно може да 

се подели от долината на р. Чепеларска на 2 части. Западната част (между с. Марково и р. 

Чепеларска) е аналогична на останалите разгледани карстови басейни в Севернородопската 

антиклинала. Тя има блоков строеж с потънали и издигнати блокове, като мраморите или са 

разкрити на повърхността, или са покрити от неозойски материали, или отсъстват. Източната част, 

съвпадаща с така наречения Добростански масив представлява един голям мраморен блок с площ 

около 105 km2. На юг той прехожда в Лъки-Хвойненския карстов басейн, като за граница се 

възприема р. Сушица, приток на р. Юговска. Подхранването на формиралите се карстови подземни 

води се осъществява от валежи. Посоката на движение на грунтовите потоци в мраморните блокове 

западно от р. Чепеларска е на север, към Горнотракийската низина. Една част от подземният отток 

от тях се дренира директно в кватернерните наслаги, а друга - в карстови извори, по-значителни от 

които са: Марата при с. Марково, с дебит около 20 l/s, при с. Куклен с дебит от 4.3 - 229 l/s (средно 

10 l/s) и други по-малки. В източната - Добростанската част, се е формирал разходящ поток. Най-

голямата част от басейна се дренира на север, към “40-те извора” при с. Мулдава (дебит от 92 до 

971 l/s, средно 285 l/s), изворът в Асеновград - около 10 l/s, “Св. Георги”, над с. Горнослав - от 20 до 

над 400 l/s. На запад, към р. Чепеларска се дренира много по-малко водно количество. В тази част 

най-голям извор е този над Бачковския манастир, с дебит от 14 до 32 l/s и извора в Сливов дол. 

Дренирането в южна посока, към р. Сушица не е достатъчно изяснено. Установени са няколко 
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извора, като най-големия по откъслечни данни е с дебит от около 5 до над 40 l/s. Модулът на 

естествен отток на целия басейн е в границите на 4-5 l/s.km2. Сумарният среден дебит на изворите 

е около 500-550 l/s, е средният минимален - приблизително 300 l/s, от които по съществуващите 

данни се експлоатират около 220 l/s, т. е от басейна могат да се експлоатират още около 80 l/s. В 

качествено отношение водите са пресни с минерализация под 0.5g/l , хидрокарбонатно-калциеви. В 

екологично отношение те са чисти, тъй като водосборите на изворите почти не са засегнати от 

човешка дейност. 

На територията на РИОСВ-Пловдив са разположени 8 подземни водни тела (по-голяма или 

по-малка част от тях):  

 BG3G0000NQ002 - Порови води в Неоген - Кватернер Карловска котловина  

 BG3G000000Q013 - Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина  

 BG3G00000NQ018 - Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район  

 BG3G0000PgN026 - Карстови води - Чирпан – Димитровград  

 BG3G00000Pg028 - Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс  

 BG3G00000Pt041 - Карстови води - Централно Родопски масив  

 BG3G00000Pt044 - Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив  

 BG3G00000Pt046 - Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс  

 

Подземно водно тяло BG3G00000Pt041 /Карстови води - Централно Родопски масив/  

Обхваща карстов масив Перущица – Огняново, Михалковски карстов басейн, Куклен-

Добростански карстов басейн, карстов басейн Лъки-Хвойна, разположено е по северната периферия 

на Западни Родопи и част от Централни Родопи. Водоносния хоризонт е изграден основно от 

мрамори, амфиболити, шисти, калкошисти, гнайси с протерозойска възраст. Покриващите ПВТ 

пластове в зоната на подхранване са валуни, пясъци, конгломерати, брекчоконгломерати, 

пясъчници, варовици, битуминозни шисти, моласови отложения, маломощни въглищни пластове, 

на места - туфи и туфити. Цялото ПВТ има площ – 612 кв.км. Средна дебелина на водоносния 

хоризонт - 1 – 270 м. Подхранването е от инфилтриралите се валежи там, където мраморите се 

разкриват на повърхността, от подземния поток в алувиалните отложения (там където алувия заляга 

върху мраморите). Среден модул на подзем. отток – 5 л/сек/км².  

От извършените наблюдения върху химичното състояние на това ПВТ не се установи 

отклонение на наблюдаваните показатели от ПС и стандарти съгласно Приложение № 1 към чл. 10, 
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ал. 2, т. 1 на Наредба № 1 от 10.10.2007г., обн.ДВ, бр.87 от 30.10.2007 г., изм. ДВ, бр. 28 от 

19.03.2013г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.  

Подземно водно тяло BG3G00000Pt041 е в добро химично състояние.  

 

 

Фигура 4: Мониторинг на химичното състояние на подземните води в района на 

РИОСВ-Пловдив 

Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води на 

територията на РИОСВ-Пловдив през 2014 год. включва 16 хидрогеоложки пунктa: 
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1. BG3G0000аQhMP004 - ПС-3 Кладенеца+1Сондаж , с. Бегунци, общ. Карлово (Контролен 

мониторинг)  

2. BG3G0prQp-hMP009 - Кладенец, с. Слатина, общ. Карлово (Контролен мониторинг)  

3. BG3G000000QMP032 - ПС - Сондаж, с. Борец, общ. Брезово (Оперативен мониторинг)  

4. BG3G0000aQhMP033 - 3 Сондажа- ПС, с. Белозем, общ. Раковски (Оперативен 

мониторинг) 

5. BG3G0000aQhMP034 - Кладенец, с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски (Контролен 

мониторинг)  

6. BG3G0000aQhMP036 - Сондаж, гр. Първомай, общ. Първомай (Контролен мониторинг)  

7. BG3G000prQhMP038 - Сондаж - № 10, гр. Пловдив-КЦМ, общ. Куклен (Оперативен 

мониторинг)  

8. BG3G000000QMP040 - 4 Сондажа - ПС - ПБВ, с. Труд, общ. Марица (Контролен 

мониторинг)  

9. BG3G00aprQpMP123 - ТК №1 - "Мовенди", гр. Пловдив, общ. Пловдив (Оперативен 

мониторинг)  

10. BG3G000000NMP056 - ПС-ПБВ, гр. Пловдив (Контролен мониторинг)  

11. BG3G000000NMP057 - ПС-ПБВ - Сондаж, с. Православен, общ. Първомай (Оперативен 

мониторинг)  

12. BG3G00000PtMP076 - Извор "Клувията", с. Бачково, общ. Асеновград (Контролен 

мониторинг)  

13. BG3G0000PεFMP103 - Извор "Горанска падина", гр. Лъки , общ. Лъки (Контролен 

мониторинг)  

14. BG3G000000QMP082 - Сондаж №8, гр. Раковски, общ. Раковски (Оперативен мониторинг)  

15. BG3G000000QMP043 - ПС-ПБВ, с. Брани поле, общ. Родопи (Оперативен мониторинг)  

16. BG3G000prQpMP122 - ШК 1 – КЦМ, гр. Пловдив-КЦМ, общ. Родопи (Оперативен 

мониторинг)  

От тях на територията на община Куклен се намира Мониторингов пункт 

№.BG3G000prQhMP038 – Сондаж – N10, гр. Пловдив – КЦМ АД, общ. Куклен (Контролен + 

Оперативен мониторинг). В този мониторингов пункт се извършва контролен и оперативен 

мониторинг. Оперативен мониторинг се извършва всяка година, а контролен мониторинг – само 

една година в рамките на един план за управление на речен басейн, който е шест годишен. 
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Подземните води се оценяват въз основа на информация, която ИАОС изпраща на Басейнова 

Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски басейн - център Пловдив. Пробите са 

анализирани в ИАОС - Регионална лаборатория – Пловдив. За всеки отделен мониторингов пункт 

има определена схема за пробонабиране и анализиране, както следва:  

1. І група - основни физико-химични показатели - разтворен кислород, рН, 

електропроводимост, нитратни йони, амониеви йони, температура, перманганатна окисляемост, 

обща твърдост, калций, магнезий, хлориди, натрий, калий, сулфати, хидрокарбонати, карбонати, сух 

остатък – анализират се всички или отделни показатели във всички пунктовете за подземни води 

сезонно (четири пъти в годината) или на полугодие (два пъти годишно).  

2. ІІ група - допълнителни физико-химични показатели – нитритни йони, фосфати, желязо 

(общо), манган – анализират се всички или отделни показатели само в част от мониторинговите 

пунктове сезонно (четири пъти в годината) или на полугодие (два пъти годишно). 

 

Анализът на състоянието на подземните водни тела в района на община Куклен показва, че:  

 

Площадка на КЦМ АД  

В мониторингов пункт №BG3G000prQhMP038 - Сондаж - N10 се следи състоянието на 

подземните води в подземно водно тяло.  

На територията на производствената площадка на КЦМ не са провеждани дейности, водещи 

пряко или косвено до инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно 

опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води.  

В рамките на СУОС в КЦМ е внедрена и се изпълнява ВК-РИ-05: „Експлоатация и поддръжка 

на водопроводната и канализационна мрежа на КЦМ, АД”. Съгласно инструкцията през годината е 

провеждана ежедневна визуална проверка (обход) на канализационната мрежа на площадката и на 

всички видове тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, с цел откриване на течове и 

разливи, които биха могли да доведат до замърсяване на подземните води.  

Няма регистрирани събития, които биха могли да доведат до замърсяване на подземните води. 

Съгласно действащите процедури в рамките на съществуващите технологични инструкции по 

поддръжка и обслужване на резервоарите за горива и сярна киселина в непосредствена близост до 

всички потенциално застрашени участъци от разливи са осигурени достатъчни количества 

подходящи сорбционни материали. В изпълнение на условията на КР №1-Н2/2013 в КОП ОС/ЗРБ 

„Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране” са разписани всички мерки, които 
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персоналът следва да предприеме при възникване на аварийна ситуация, свързана с разливи или 

изливания на вредни и опасни вещества на площадката, вкл. и в обвалованите зони. Датата и мястото 

на възникването на събитието, както и всички действия, предприети за отстраняването му, се вписват 

в специален дневник, който се съхранява в отдел „Екология и контрол по прилагане на Системата за 

управление на околната среда /СУОС/”.  

Съгласно тази инструкция не се допуска експлоатацията на резервоари, варели, тръбопроводи 

и др. при наличие на течове, докато те не бъдат отстранени. Освен това всички товаро-разтоварни 

работи, потенциални източници на разливи/течове/изливания на опасни вещества, се извършват само 

на нарочно определените за това места, които са осигурени против тези опасности от евенуално 

замърсяване на подземните води.  

 

Условия за мониторинг на подземни води  

Съгласно условията на КР № 1-Н2/2013 г. КЦМ извършва собствен мониторинг на подземни 

води в 6 бр. пробовземни точки - пиезометри, със следните георгафски координати: 

  

- МС 1, с географски координати - N 42003’40.1; E 24049’01.0;  

- МС 2, с географски координати - N 42003’50.2; E 24048’55.5;  

- МС 3, с географски координати - N 42003’23.0; E 24048’49.1;  

- МС 4, с географски координати - N 42003’55.1; E 24049’02.7;  

- МС 6, с географски координати - N 42005’15.4; E 24050’59.0;  

- МС 7, с географски координати - N 42005’17.7; E 24051’08.0.  

 

Констатираните нарушения намаляват.  

Всички анализни протоколи за изпитване на подземните води в рамките на собствения 

мониторинг своевременно са изпращани в РИОСВ-Пловдив и Басейнова Дирекция за управление на 

водите в Източнобеломорски басейн – с център Пловдив.  

 

Площадка на Агрия АД  

Производствената дейност на Агрия АД не е източник на преки емисии в подземните води (не 

се изпускат директно замърсители). Дружеството извършва собствен мониторинг на подземните води 

в мониторингови сондажи № 7, №8 и №4. Резултатите от оценката на съответствие на 

концентрациите на вредни вещества в подземните води с определението в условията на КР показват, 
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че през 2013 година(последната година за която има информация от ИАОС) са извършени 4 бр. 

проверки на Сондажен кладенец №4 за съответствието на концентрациите на вредни вещества в 

подземните води с определените показатели. Наблюдава се минимално отклонение по показатели 

обща твърдост, калций, нитрати и сулфати. Понеже тези показатели на водата влияяв върху 

състоянието съоръженията и тръбопроводите и негативно върху производствени процес, Агрия АД 

има изградена инсталация за омекотяване и деминерализиранена сондажната вода.  

Подземните води се оценяват въз основа на информация, която ИАОС изпраща на Басейнова 

Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски басейн – с център Пловдив. Пробите са 

анализират в Районна химическа лаборатория – Пловдив. За всеки отделен мониторингов пункт има 

определена схема за пробонабиране и анализиране. 

 

Защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични 

видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор 

за тяхното опазване (Натура 2000): 

 

На територията на Община Куклен попадат защитени зони по Натура 2000: 

 

•BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици; 

•BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна; 

 

2.1.1  Язовири 

 

На територията на община Куклен има изградени два изкуствени водоема и един 

микроязовир, частна общинска собственост: 

 

№ Землище Наименование 

местност 

Площ, дка. Вместимост, 

m3 

Собственост 

1. с. Руен м.“Гьолът“ 35 - Общинска 

2. гр. Куклен м.“Кайнаклъка“ 16.097 30000 Общинска 

3. гр. Куклен м.“Кайнаклъка“ 39.368 80000 Общинска 

 

Някои от по – важните параметри на съществуващите водоеми са следните:  
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 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 

Няма данни за наличие на свлачищни  явления в района на язовира, ерозионни процеси, 

сипеи, оврази и др.  

 

2.1.2. Минерални води 

 

Специфично водно богатство на община Куклен са минералните води. 

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.  
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2.2 Канализационна система  - Степен на изграденост, степен на ползваемост и 

състояние в населените места 

Основен замърсител на повърхностните водни обекти на територията, контролирана от 

РИОСВ - Пловдив са канализационните системи на населените места. Това се дължи на липсата на 

пречиствателни станции за отпадъчните води на населените места, както и липсата на цялостна 

изградена канализационна мрежа на селищата. Много от малките агломерации нямат изградени 

канализационни мрежи и отпадъчните води най-често се отвеждат в земните пластове или заустват 

в прилежащи отводнителни канали, дерета и реки. В канализационната мрежа на селищата без 

пречиствателни станции заустват и производствените отпадъчни води от предприятията с 

изградени локални пречиствателни съоръжения. Изградените локални пречиствателни станции и 

съоръжения на територията на инспекцията се поддържат сравнително в добро и задоволително 

техническо и експлоатационно състояние. За обектите, които формират отпадъчни води и заустват 

във водни обекти има изготвен списък за осъществяване на задължителен контрол, утвърден от 

Министъра на околната среда и водите. Промишлените предприятия, ползващи водни обекти, се 

проверяват и се извършва лабораторен контрол задължително два пъти годишно. По–голяма част 

от обектите притежават разрешително за заустване на отпадъчните води или Комплексно 

разрешително, в които са определени индивидуални емисионни ограничения /ИЕО/ за формираните 

от дейността отпадъчни води, които заустват в повърхностните водни обекти.  

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.  
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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.  

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 битовите отпадъчни 

води бъдат зауствани в локални ПСОВ (с механично и биологично стъпало) и след пречистването 

им зауствани в дерета. 

Висок екологичен риск създава незавършената канализационна система в гр.Куклен, 

локалните ПСОВ в селищата и лесопарк “Родопи”.  

 

2.3 Предприятия основни замърсители  

 

Производствените отпадъчни води са също източник на замърсяване на повърхностните и 

подземни води, особено ако се заустват във водните обекти без пречистване или с пречистване, но 

без удовлетворяване на нормативните изисквания. 

Контролът от страна на компетентните органи се осъществява от – РИОСВ Пловдив и 

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" – Пловдив. 

За обектите, които формират отпадъчни води и заустват във водни обекти има изготвен 

списък за осъществяване на задължителен контрол, утвърден от Министъра на околната среда и 

водите. Промишлените предприятия, ползващи водни обекти, се проверяват и се извършва 

лабораторен контрол задължително два пъти годишно. По–голяма част от обектите притежават 

разрешително за заустване на отпадъчните води или Комплексно разрешително, в които са 

определени индивидуални емисионни ограничения /ИЕО/ за формираните от дейността отпадъчни 

води, които заустват в повърхностните водни обекти.  

От есента на 2005 година „КЦМ” АД има въведена в редовна експлоатация пречиствателна 

станция за пречистване на химически замърсени производствени води. Отпадъчните води чрез 

открит промишлен канал заустват в р. Чепеларска. През 2008 г. е извършена реконструкция на 

пречиствателна станция за битови води и е въведена в експлоатация.  
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През 2012 година „Агрия” АД е въвела в редовна експлоатация 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. 

В община Куклен са регистрирани фирми, представляващи главно средния и дребния бизнес. 

В тях са заети преобладаващо лица живеещи в общината. По-голяма част от тях се занимават с 

производство, а друга част са търговски и транспортни фирми. 

Основната локализация на промишлените фирми в общината е град Куклен.  

Достъпът до подходящи суровини, както и пазарът на продукцията са едни от важните 

фактори за успех на промишленото производство. 

Водещо място в икономиката заемат: 

 Агродом 2000 ООД - Фирмата предлага торове, препарати за растителна защита и семена.  

 ЕТ "Белчеви - Атанас Белчев" – с основна дейност търговия на едро и дребно със широка 

гама строителни материали.  

 „Метапласт Инженеринг“ ООД –изграждане, ремонт и поддръжка на Разпределителни 

газопроводи и съоръженията към тях, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации 

с работно налягане до 1,6 МРа. 

 „Сток Инженеринг“ ЕООД - специализирана е в производството на изделия от неръждаеми 

материали. 

 „Я.М.Маркиза“ ЕООД -с основна дейност производство на бетонни изделия - тухли, плочи, 

блокчета и др. 

 М Н Д СПОРТ - МАХМУД АЛИЕВ – специализирана в производство на детско - юношески 

спортни облекла.  

 СД Янев - Яневи СИЕ - основната дейност на фирмата е производство на Промишлено-

хладилна техника, климатизация, отопление, изпарители за хладилни камери и витрини, 

медно-алуминиеви радиатори, водни радиатори за парно, радиатори за товарни автомобили и 

строителни машини и др. 

 Настеф Инвест ЕООД - строително-монтажни работи, тясно специализирана в 

изпълнението на гипсови машинни мазилки и фасадни топлоизолации. 

 „Оптроника“ ЕООД - производител на блиндирани врати – външни (за сгради) и вътрешни 

(за апартаменти) - интериорни врати. 

 „Диадоорс“ ООД - Производство на луксозни блиндирани врати. 

https://www.business.bg/f-2850/stok-inzhenering-eood.html
https://www.business.bg/f-8667/sd-ianev-ianevi-sie-.html
https://www.business.bg/f-11433/nastef-invest-eood.html
https://www.business.bg/f-7897/optronika-eood.html
https://www.business.bg/f-4107/diadoors.html
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 ЕТ „ВИМАНА“ - изработва изделия от ковано желязо и метални конструкции.  

 СД „ЯНЕВИ И СИЕ“ производство и продажби на топлообменници. Производството и 

продажбата на опаковки за хранителни цели.  

 Камекс БГ ООД –произвежда отливки под чугун и алуминий. 

 Цинкови покрития АД - Основната дейност на дружеството е горещо поцинковане на 

стоманени конструкции, изделия, детайли и възли.  

 Земеделска кооперация „Родопи“ - Производство на плодове и зеленчуци. 

 ЕТ „Детелина – 905“ - Производство и търговия с дамска конфекция. 

 ЕТ „Попов-Т и Синове-Тодор Попов „ – Производство на мебели,обзавеждане и 

оборудване. 

 ЕТ „Владев - Петър Владев“ -Дейност в областта на химическата промишленост - химия, 

гуми или пластмаси. 

 „КУКЛЕН-2000“ ООД - Професионален ремонт на металорежещи, металообработващи и 

листоогъващи машини . Изработка монтаж и демонтаж на аспирационни уредби и други 

нестандартни изделия. 

 „Дъга 93“ ООД - Строителни материали. 

 „Техноакташ” АД - Завод за каучукови изделия. 

 

2.4 Водоснабдяване на населените места - количествени и качествени 

характеристики  

 

На територията на община Куклен няма неводоснабдени селища.  

Вътрешна водопроводна мрежа в населените места – над 45 km, от които 70.5 % етернитови. 

Външни водопроводи са с дължина над 50 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, са показани в следващата 

таблицата. 

№ Населено място 

 

Водопроводна 

система 

 

Вид и брой 

водоизточници 

 

Дебит 

 

https://www.business.bg/f-8334/et-vimana.html
https://www.business.bg/f-13123/cinkovi-pokritia-ad.html
https://www.business.bg/f-45234/zemedelska-kooperacia-rodopi.html
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1 Гр. Куклен  ПС “Говедарника”-

ниска и висока зона, с 

хлораторно  

13 бр. каптирани 

извора,в т.ч.11 

използваеми  

4бр.тръбни 

кладенеца  

 

 

52,9 

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 

 

Таблица - Водоизточници за питейно битово водоснабдяване в община Куклен 
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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. 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. 

 

Мониторингът за качествата на питейната вода се изпълнява съгласно Наредба 9/2001г. за 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и е два вида:  

1. постоянен мониторинг включва – цвят, мирис, вкус, мътност, pH, електропроводимост, 

амониеви йони, нитрити, нитрати, манган, остатъчен хлор, Ешерихия коли и колиформи.  

2. периодичен мониторинг включва - показателите от постоянния мониторинг и следните 

показатели: перманганатна окисляемост, желязо, обща твърдост, калций, магнезий, хлориди, 

фосфати,сулфати, флуориди, бор, мед, хром, цианиди, цинк, алуминий, натрий, антимон, арсен, 

бромати, живак, кадмий, никел, олово, селен, летливи органични съединения, пестициди, 

полициклични ароматни въглеводороди и радиологични показатели. Лабораторно измервателен 

комплекс (ЛИК) при „ В и К” изпълнява мониторинга по НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели от съвместния график, изготвен с РЗИ. 

Мътност, остатъчен хлор, Ешерихия коли, колиформи, ентерококи, клостридии, желязо и цинк са 

причина за нестандартните проби. 

Водоснабдителната мрежа в община Куклен е добре развита, но в преобладаващата си част 

не отговаря на техническите и нормативни изисквания, тъй като е изградена в периода 1938-1980г. 

от етернитови тръби, които са доказано канцерогенни и могат да предизвикат сериозни 

здравословни проблеми сред населението. 

Водопроводните сградни отклонения в града са от поцинковани тръби.  

Мрежата се нуждае от реконструкция, както на външната, така 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. 
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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. 

Водоснабдяването на община Куклен е предимно помпажно и авариите по 

електропреносната мрежа също оказват негативно влияние върху водоснабдяватено. 

В резултат на изменението на климата се очаква намаляване на капацитета на 

водоизточниците с около 8-17% ( за всеки източник е различен процент, но варират в посочените 

граници). 

На територията на общината няма изградена или проектирана Пречиствателна станция за 

питейни води /ПСПВ/. Дисперсното разположение на съществуващите водоизточници прави 

нерантабилно нейното изграждането. В случай на разработване на нов сондаж от по-дълбок 

хоризонт, като алтернативно водоснабдяване, ще се изгради и ПСПВ.  

В резултат се отчита понижаване качеството на водоснабдяването, предизвиква се 

недоволство в населнието от честото спиране на водата при аварии.   

Множеството и чести аварии водят до сериозни загуби на питейна вода. 

Загубите на водни количества от водопреносната мрежа за периода 2018-2020г. са посочени 

в следната таблица: 

 

Населени места Загуби на вода в % 

 2018г. 2019г. 2020г. 

Парк Родопи 95,50 94,69 95,98 

гр. Куклен 
62,13 58,69 56,65 

с. Гълъбово  
35,17 35,08 10,32 

с. Добралък  
48,95 44,47 33,17 

с. Руен  
27,68 41,96 11,80 



ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 г. 

 

  

82 

 

  

с. Цар Калоян  
81,32 81,35 73,76 

с. Яврово  
57,53 47,52 46,90 

 

За периода 2018г., 2019г. и 2020г. няма нестандартност на пробите по химични и 

микробиологични показатели : 

 

Населени места 

Нестандартност на пробите на питейна вода 

2018г. 2019г. 2020г. 

 
МБ 

анализ 

Химичен 

анализ 

МБ 

анализ 

Химичен 

анализ 

МБ 

анализ 

Химичен 

анализ 

Община Куклен 
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

Полезно използваната вода за периода 2018-2020г. е показана в следната таблица: 

 
 

Населени места Полезно използвана вода /м3/ 

 2018г. 2019г. 2020г. 

Парк Родопи 20084 23458 17658 

гр. Куклен 2265569 283672 294702,01 

с. Гълъбово  33023 37873 41271 

с. Добралък  5455 7173 7353 

с. Руен  10183 9158 13053 

с. Цар Калоян  4070 4474 6483 

с. Яврово  6800 6109 8037 

Общо: 
2345184 371917 388557 

 

Полезно използвана вода за периода 2018-2020 год./м3/ 
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Във връзка с горното през периода 2017г. – 2020 г. община Куклен предприе мерки за 

подобряване качеството на питейните води, ограничаване на загубите до минимум и спад на 

напрежението в гражданете от общината,  като бяха подменени 4 700 м. водопроводи.  

Повишената ефективност на водоснабдителната система на града допринася за опазване на 

водните ресурси - главна цел на политиката в сектор „Води”. 

 

2.5 Превенция от наводнения 
 

Европейската директива за оценка и управление на риска от наводнения 2007/60/ЕС задава 

рамката за превенция от подобен тип бедствия за държавите, членки на ЕС. 

Нейната цел е свързана със създаване на база и инструменти за подобряване и 

предотвратяване рисковете от наводнения, както и за техническо и икономическо отпимизиране на 

мерките за защита.  

Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент е транспонирана в националното 

законодателство и по-конкретно в Закона за водите (ДВ, брой 61 от 2010г.). 

Със Заповед № РД-370/16.04.2013 г. на Министъра на околната серда и водите, във връзка с 

чл.187, ал.2 от Закона за водите, е одобрена “Методика за оценка на заплахата и риска от 

наводнения”, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ ЕС. 
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Методиката е разработена съгласно Договор № Д-30-62-18.04.2012 г. между Националния 

институт по метеорология и хидрология при БАН и МОСВ и с нея се цели да се подпомогнат 

експертите, извършващи оценка на риска от наводнения, при разработване на картите на заплахата. 

Съгласно утвърдената методика е направена предварителна оценка на риска, включваща: 

 

-Събиране и систематизиране на информация за минали наводнения и техните 

неблагопритни последици; 

-Оценка на достоверността на информацията, цифровизирането ѝ, в т.ч. и в ГИС формат и 

структуриране на данните, позволяващи оценка; 

-Идентифицирани на значими минали наводнения и оценка на значимостта на техните 

последици; 

-Анализ на връзките между регистрираните наводения въз основа на преценка на източника 

на наводнение, времето на настъпване продължителността и връзката между местата по водосборен 

принцип; 

-Оценка на потенциални бъдещи наводнения; 

 

Съгласно чл.146г, ал.1 от Закона за водите са определени pайони със значителенен 

потенциален риск от наводнения (РЗПРН), а със Заповед № РДД-744 /01.10.2013 г Министъра на 

ОСВ са утвърдени РЗПРН . 

Предварителните РЗПРН са класифицирани в три степени на риск по отношение на 

човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културно-историческото наследство: 

 нисък 

 среден  

 висок 

 

Утвърдените РЗПРН съдържат само районите със степен на риск „висок” и „среден”. 

 

Територията на община Куклен не попада в определените за „Източнобеломорски район“ 

райони със значителен потенциален риск от наводнения /РЗПРН/ за първи /2016-2021/ и втори /2022-

2027/ цикъл на ПУРН и не попада в зони , които могат да бъдат наводнени съобразно картите на 

районите под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл.146е от Закона за водите. 
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3. Отпадъци 

 

Управлението на отпадъците на територията на Община Куклен ще трябва да отговори на 

предизвикателствата и изискванията заложени в следните стратегически документи: 

 

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите 

отпадъци предназначени за депониране 2021 – 2028 г. – въвеждащ целите за изпълнение на 

поетапно намаляване депонирането на тези отпадъци и увеличаване на тяхното рециклиране и 

оползотворяване; 

 Национален план за действие по изменение на климата за намаляване на емисиите 

на парникови газове от сектор „отпадъци” - задаващ национални цели и пътища за намаляване 

на емисиите от парникови газове, чрез оползотворяване на отпадъците като ресурси при  въвеждане 

на интегрирани децентрализирани нисковъглеродни практики за устойчиво адаптиране към 

климатичните промени; 

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството 

и разрушаване на територията на Република България със стратегическа цел да се намали 

вредното въздействие на строителните отпадъци върху околната среда, чрез достигане на поне 70% 

ниво на рециклиране на строителните отпадъци; и др. 

 Национален план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г., е рамков документ на 

национално ниво за управление на дейностите по отпадъците в Република България. Основната цел 

на плана е да обезпечи устойчивото развитие на България, чрез прилагане на интегрирана рамка за 

управление на отпадъците, която да доведе до намаляване на вредните въздействия върху околната 

среда, като подобри йерархията на управлението на отпадъците, чрез разработване подпрограми и 

мерки за предотвратяване на образуването на отпадъците, постави конкретни количествени цели за 

подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на конкретни потоци 

отпадъци.  

 

Планът поставя и като приоритетна цел подобряване ефективността в използването на 

ресурсите. 

Националният план за управление на отпадъците цели въвеждането на дългосрочна 

стратегия за устойчиво управление на отпадъците и рамката за вземането на решения в съответствие 

със законодателството и политиката на Европейския Съюз. Изхождайки от тази стратегическа 



ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 г. 

 

  

86 

 

  

законова рамка от европейски политики и законодателство в областта на управление на отпадъците, 

могат да направят следните основни изводи и препоръки: 

 

 Европейските стратегически документи от последните години променят философията и 

подхода към отпадъците, и по-конкретно предлагат преход от целенасочено управление на 

отпадъците като фактор, увреждащ околната среда, към политика на предотвратяване на тяхното 

образуване и ефективното им използване като ресурси. 

 Действащият законодателен пакет съдържа конкретни изисквания и количествени цели за 

намаляване депонирането на отпадъци, за рециклиране и оползотворяване на специфични 

отпадъчни потоци и за предотвратяването на отпадъците като най-високо ниво от йерархията на 

управление на отпадъците. 

 Като се имат предвид политиките на европейския съюз за ефективно използване на 

ресурсите и околната среда по пътя на устойчивото развитие, както и работната програма на ГД 

„Околна среда” за преглед на политиките в сектор „Отпадъци”, може да се очакват промени в 

европейското законодателство, целящи още по-висока степен на защита на околната среда и 

човешкото здраве, както и преход от управление на отпадъците към устойчиво управление и по-

ефективно използване наресурсите, и вероятно: 

- допълнителни ограничения относно депонирането на отпадъци за период до 2028 г. и с по-

голяма вероятност депонирането да се ограничи само до отпадъци, които не могат да се рециклират 

и оползотворят, и по-конкретно ограничения за депонирането на пластмасови и/или хранителни 

отпадъци, а в подалечен хоризонт – и повсеместна забрана за депониране на отпадъци; 

- специални разпоредби за намаляване на употребата и предотвратяване на отпадъци от 

полиетиленовите торби за еднократна употреба; 

- ограничения за изгаряне на отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, като например 

пластмасови отпадъци, съответно въвеждане на по-високи цели за рециклиране на битовите 

отпадъци, особено на пластмасовите отпадъци; 

- въвеждане на количествени цели за предотвратяване на образуването на отпадъци, особено 

за пластмасови, битови/хранителни и за опасни отпадъци; 

- по-високи цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци от опаковки, 

излезли от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни 

средстваи най-вече на пластмасовите отпадъци от тях, както и за батерии; 
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Съществено изискване в новия програмен период в Оперативна програма Околна среда е да 

се реализира стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на икономическо, 

социално и териториално сближаване, базирано на европейското и национално законодателство и 

произтичащите ангажименти на България от членството и в Европейския съюз. Тя е насочена 

приоритетно към изпълнение на съществени елементи от последователни политики за опазване на 

околната среда и за изменението на климата. 

Общата рамка на европейското законодателство в областта на управление на отпадъците е 

зададена в Рамковата директива за отпадъците, Директивата за опасните отпадъци и Регламента за 

наблюдение и контрол на преноса на отпадъци на, за и извън Европейската общност. Тук са 

формулирани изисквания към дейностите с всички видове отпадъци. С две групи Директиви се 

регулират конкретни отпадъчни потоци и методите за обезвреждане – едната установява 

изискванията за разрешаване и експлоатацията на съоръжения и инсталации за обезвреждане на 

отпадъци, другата разглежда специфични потоци отпадъци – отработени масла, излезли от употреба 

моторни превозни средства, отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори и 

др. 

Кръговата икономика е един от основните инструменти за намаляване на емисиите на 

парниковите газове, който ще донесе едновременно както екологични, така и икономически и 

социални ползи. Важно въвеждането на максимално обективни индикатори и развитие на 

Мониторинговата рамка за кръгова икономика. Още със Заключенията на Съвета от юни 2018 г. в 

рамките на Българското председателство се маркира работата по разширяване на индикаторите, с 

които се отчита напредъкът към кръгова икономика. 

„Необходимо е да се наблегне на засилен диалог и тясно сътрудничество с индустрията и с 

научните среди и да се поставя по-голям акцент върху по-технически актове, например стандарти 

за качество, съществени изисквания към продуктите и други, които да стимулират пазара и да 

създават предпоставки за изграждане на доверие на производителите в рециклируемите суровини. 

Доверието в рециклирането трябва да бъде основна цел, тъй като когато чрез политиките на ЕС то 

бъде постигнато, индустрията ще генерира търсене, а оттам това ще развие пазара и в ценово 

отношение и ще допринесе за конкурентоспособността на икономиките на Съюза“. 

Основна цел по отношение на отпадъците, съгласно раздела "Превръщане на отпадъците в 

ресурси", е отпадъците да се управляват като ресурс. Генерираното количество отпадъци на глава 

от населението да е в състояние на абсолютен спад и да се рециклират повече материали и суровини 

от изключително значение. 
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Оползотворяването на енергия ще е ограничено само до нерециклируеми материали, 

депонирането практически ще е премахнато”. Документът предвиди ЕК да предприеме редица 

действия, в т.ч.: 

 

 Насърчаване на пазара за вторични материали и търсенето на рециклирани материали 

посредством икономически инструменти. 

 Да преразгледа целите в приетото вече европейско законодателство за предотвратяване, 

повторно използване, рециклиране и отклоняване от депониране, за да се премине към икономика, 

основана на повторно използване и рециклиране с близко до нулата количество остатъчни отпадъци 

 Да гарантира, че при публичното финансиране от бюджета на ЕС се отдава приоритет на 

дейностите, свързани с по-високите нива в йерархията на отпадъците. 

 Да улесни обмена на най-добри практики за събиране и третиране на отпадъци сред 

страните-членки и да разработи мерки за по-ефективна борба с нарушенията на законите на ЕС в 

областта на отпадъците. 

 Да постави акцент върху финансирането на научните изследвания в Съюза (инициатива 

„Хоризонт 2030“ за развитие на европейската общност) в областта на найважните цели, свързани с 

ефективността на ресурсите, включително рециклиране, повторно използване, замяна на материали, 

оказващи въздействие върху околната среда, или на редки материали, по-интелигентно 

проектиране. 

 

Страните-членки трябва да предприемат следните мерки: 

 

 да гарантират цялостно прилагане на правото на ЕС, свързано с отпадъците, включително 

минималните цели. 

 да насочват публичното финансиране за научноизследователски дейности към най-важните 

цели, свързани с ефективността на ресурсите (непрекъснато). 

 да предприемат мерки по отношение на разхищението на храни в своите национални 

програми за предотвратяване на генерирането на отпадъци. 

 

Неотложни мерки за подобряване на системата за събиране, оползотворяване и обезвреждане 

на отпадъците: 
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 Въвеждане и изпълнение на адаптивна методика за последващо охарактеризиране на 

отпадъците. Осигуряване на достатъчно представителни и обективни данни и изменяеми 

индикатори за отпадъците. 

 Адаптиране на Общинска програма за управление на битови отпадъците за периода с цел 

постигане на индикативните цели заложени в Национални планове, стратегии и програми за 

периода 2021 – 2028 г. 

 Количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни 

материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и 

подобни отпадъци от други източници. 

 Кметовете на общините във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО осигуряват съвместно 

постигането на следните регионални цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите 

биоотпадъци: 

 

1. Съгласно Директива 1999/31/ЕС и разпоредбите на чл.31, ал.2 на ЗУО се изисква най-

късно до 31.12.2020 г. общините да ограничат количеството депонирани биоразградими битови 

отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995 

г. и прогресивното им намаляне в периода 2021 – 2028 г. 

2. До 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г. 

 

Мерките за предотвратяване на образуването, разделното събиране и оползотворяването на 

биоотпадъците на територията на общините включват най-малко: 

 Поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците, събрани 

чрез общинскит системи за разделно събиране. 

 Разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от обществени зелени площи, паркове 

и градини. 

 План за изграждане на съоръженията за оползотворяване на биоотпадъците, когато такива са 

предвидени на територията на общината, съгласно чл.26, ал.1, т.4 от ЗУО, в т.ч. определяне 

на местоположението, необходимия капацитет и технология на третиране. 

 Насърчаване компостирането на място. 

 Повишаване на информираността на населението за ползите и изискванията за разделното 

събиране и оползотворяване на отпадъците. 
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Във връзка с горното на официална церемония през 2018г. между Министерство на околната 

среда и водите и общините от Регионална система за управление на отпасъците /РСУО/ – регион 

Асеновград, бе пописан административен договор за безвъзмездна финансова помощ за 

проектиране и изграждане на инсталации за преработка на отпадъци в т.ч.: 

- Една инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими 

битови отпадъци 

- Една инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци.  

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на 

Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и с национални средства.  

Стойността на проекта BG16M1ОР002-2.006 “Втора комбинирана процедура за проектиране 

и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци“ е 13 245 456.73 лева. Чрез административния договор Управляващия орган представя на 

общината бенефициент  безвъзмездна финансова помощ в максимален размер до 9 835 581.15 лева., 

от които 8 360 243.98 лева са от Европейския фонд за регионално развитие, 1 475 337.17 лева е 

национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.  

Чрез подписаното споразумението за партньорство се определят всички финансови 

ангажименти на всяка една от общините във връзка с изпълнението на проекта. Финансовите 

ангажименти са съобразно дяловото разпределение на база брой на населението за всяка община.  

Водещата община е Асеновград, а останалите общини са партньори, като водещата община 

подава от името на всички кандидатстващи общини проектното предложение и отговаря за неговото 

управление.  

Срока на изпълнение на проекта е 25 месеца.  

Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, чрез 

осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови 

отпадъци и за разделно събиране и рециклиране, чрез компостиране на зелени и/или биоразградими 

отпадъци. Очакваният резултат от изпълнение на мерките по процедурата, съвместно с други мерки 

по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, е до 2018 г. да бъде осигурен допълнителен капацитет за 

рециклиране на отпадъци най-малко 20 000 т/год., а до 2023 г. - 105 000 т/год. По този начин ще се 

допринесе за намаляване количеството на депонираните битови отпадъци, в т.ч. на зелените и 

биоразградимите, с 12,27 %.   
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Реализацията на проекта допринася за постигне специфичната цел на приоритетна ос 2 

„Отпадъци“, а именно „Намаляване количеството на депонираните битови отпадъци“. В 

допълнение, с изпълнението на проекта ще се подпомогне постигането на националните цели, 

заложени в ЗУО и в Националния план за управление на отпадъците и на регионалните цели, 

свързани с управлението на отпадъците. 

 Насърчават се мерките за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 

отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, за което отговорност имат възложителите 

на строителни дейности, както публични органи, така и бизнес: 

 

• Разработка на пред инвестиционна програма за въвеждане на децентрализирана система за 

оползотворяване на битови отпадъци. Оптимизиране на системата за разделно сбиране, логистика, 

временно съхранение и оползотворяване на отпадъците, чрез въвеждане на нисковьглеродни 

практики . 

• Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци. 

Разработка и въвеждане на стратегии и програми за децентрализирано управление и ресурсно 

оползотворяване на отпадъците чрез нисковьглеродни практики. Управление и оползотворяване на 

специфични потоци от отпадъци: битови, селскостопански, отпадъци от промишленост, от селищни 

зелени системи, отпадъци генерирани вследствие на природни бедствия, горски пожари и др. 

• Въвеждане на децентрализирани системи за нисковъглеродна енергетика, оползотворяваща 

отпадъчна биомаса, създаваща условия за устойчиво извличане и задържане на атмосферния 

въглерод в почвите с цел възстановяване и поддържане на почвеното плодородие.  

Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Куклен  (2021 – 2024 г.) 

се явява един от най-важните инструменти за прилагането на законодателството по управление на 

отпадъците на местно ниво и представлява документ, който цели да послужи за бъдещо по-

ефективно и екологосъобразно управление на отпадъците. 

 

3.1 Генерирани отпадъци по видове и източници – битови, строителни, други 

 

Основна предпоставка за адекватно определяне на състава на битовите отпадъци е 

правилното дефиниране и оценка на различните отпадъчни потоци на територията на общината, а 

също и определянето на тяхната тежест по отношение на общото количество образувани отпадъци.  
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Показателят морфологичен състав характеризира количеството на отделните компоненти 

спрямо общото количество на отпадъците (хартия, хранителни отпадъци, пластмаси, текстил, 

стъкло, метали, опасни отпадъци и др.).  

Данните за морфологичния състав са необходими при избор на системи за разделно събиране 

на отпадъци или при оптимизация на въведените такива. Има важно значение при определяне на 

метода за предварително третиране и обезвреждане на отпадъците, включително вида и капацитета 

на съоръженията.  

Жителите на дадена административна единица образуват различно количество отпадъци с 

различен състав. Тези показатели зависят от социалния статус, битовите особености на средата, 

изградената култура на потребление и други фактори.  

Морфологичния състав на отпадъците образувани на територията на Община Куклен е 

направен през четирите сезона (пролет, лято, есен, зима) на 2015 и 2016 година от  "Еко Логистик 

А" ЕООД по договор с община Куклен.  

Информация за количеството на общо образуваните смесени битови отпадъци (по фракции 

в тонове), след прибавяне на разделно събраните отпадъци образувани на територията на Община 

Куклен за 2016г. възоснова на направения морфологичния анализ е представена в следната таблица: 

 

ОТПАДЪЦИ ОБЩО ЗА ОБЩИНА        

КУКЛЕН  

ОБЩО ЗА ОБЩИНА        

КУКЛЕН в % 

Хранителни 414,74 
22,00 

Хартия и картон 197,66 
10,48 

Пластмаса 174,47 9,26 

Текстил 50,81 2,70 

Гума 11,44 0,61 

Кожа 9,98 0,53 

Градински 421,16 22,34 

Дървестни 35,50 1,88 

Стъкло 75,98 4,03 

Метал 35,55 1,89 

Инертни 451,23 23,93 

Опасни от бита 6,56 0,35 
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ОБЩО: 1885,00 100% 

 

 

 

 

По данни на община Куклен общо образуваните смесени битови отпадъци, след 

прибавяне на разделно събраните отпадъци образувани на територията на Община Куклен за 

2020г. са показани в следната таблица: 

 

ОТПАДЪЦИ ОБЩО ЗА ОБЩИНА        

КУКЛЕН 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА        

КУКЛЕН в % 

Хранителни 29.22 0.96 

Хартия и картон 7.58 0.25 

Пластмаса 11.86 0.39 

Текстил 3.94 0.13 

Гума 0.97 0.03 

Кожа 0.58 0.02 

Градински 25.14 0.82 

Дървестни 2.05 0.07 

Стъкло 5.22 0.17 

Метал 2.65 0.09 

Инертни 31.34 1.03 

Смесен битов отпадък 2936.180 96.04 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%
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30,00%

Сравнение сезонни стойности

Есен 2015 Зима 2016 Пролет 2016 Лято 2016
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ОБЩО: 3056.73 т. 100 

 

По отчетни данни за 2019 година и 2020 година генерираните смесени битови отпадъци на 

територията на общината са съответно 2716.660 тона и 2936.180  тона. Това формира норма на 

натрупване на човек от населението от 368 кг/ч/година за 2019 г. и 350 кг/ч/година за 2020 г., което 

се обяснява и с допълнителния поток от обитатели на вили от съседните села. 

Въпреки все още високата норма, община Куклен работи активно за намаляване 

количеството на образуваните отпадъци, което е видно от таблиците по-горе. 

Необходимо е да се работи в посока подобряване ефективността от развитата система за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

Препоръчва се да се развие система за разделно събиране на градински, дървесни отпадъци 

и хранителни отпадъци и тяхното компостиране. 

 

3.2 Организирано сметосъбиране и сметоизвозване 

 

Във всички населени места в Община Куклен е въведено организирано събиране и 

транспортиране на отпадъци, като същите се извозват до Регионално депо за твърди битови и 

строителни отпадъци за общините Асеновград, Садово, Първомай, Лъки и Куклен, за което е 

издадено Комплексно разрешително № 451-Н0/2013г. 

Местоположението на депо Асеновград е в бившата кариера в местността „Капсида“ на пътя 

Асеновград – с. Боянци.  

Към настоящия момент единствения начин, по-който се третират битовите отпадъци на 

територията на общините от РСУО е посредством депониране. 

Оператор на регионалното депо е дружеството - Общинско предприятие "Третиране и 

депониране на битови и строителни отпадъци" Асеновград. 

Организираното сметоизвозване на територията на община Куклен обхваща следните 

населени места: 

 гр. Куклен 

 с. Руен 

 с. Яврово 

 с. Добралък 

 с. Гълъбово 

 с. Цар Калоян 
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 парк „Родопи” -  хижа Здравец, м “Студенец“, м. “Копривките“ и м. „Бяла Черква”  

и се осъществява от дейност “Чистота“ в община Куклен и включва следните видове дейности: 

 

 Сметосъбиране и транспортиране (сметоизвозване) на битови отпадъци образувани на 

територията на община Куклен до Регионалното депо за управление на отпадъците - Асеновград 

 Поддържане на територии за обществeно ползване  

 

Дейност  “Чистота“ в община Куклен изпълнява следните дейности на територията на 

община Куклен: 

 

1. Събиране и транспортиране на неопасни отпадъци, генерирани на територията на Община 

Куклен до съоръжения за третиране:  

1.1 Събиране и транспортиране на битови отпадъци от съдове за отпадъци до съоръжение за 

третиране;  

1.2 Събиране и транспортиране на Едрогабаритни отпадъци (ЕГО), пепел и сгурия  и 

биоразградими /зелени/ до съоръжение за третиране; 

2. Дейности по почистване и поддържане на улици и други места за обществено ползване:  

2.1 Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, площади, спирки и други места за 

обществено ползване;  

2.2 Събиране на листна маса от тротоари, площади и други места за обществено ползване;  

2.3 Почистване на прораснала трева по тротоари, улични платна, площади и други места за 

обществено ползване;  

2.4 Уборка на обществени площи, алеи, детски и спортни площадки, гробищни паркове и 

други места за обществено ползване;  

2.5 Механизирано почистване на пътното платно от отпадъци, като смеси за зимно 

обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.;  

2.6 Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци, като смеси за зимно обезопасяване, 

наноси, пясък, пръст, кал, треви и др.;  

2.7 Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки и др.;  

2.8 Почистване, поддържане проводимоста на вертикалната част на дъждоприемните шахти, 

разположени по уличните платна и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;  
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2.9 Почистване на улични платна и общински пътища след пътно-транспортни произшествия 

или други аварии /разлив на гориво-смазочни материали и др. замърсявания/;  

2.10 Механизирано почистване от сняг на тротоари, спирки и други места за обществено 

ползване;  

2.11 Ръчно почистване от сняг и стъргане на утъпкан сняг и лед на тротоари, спирки и други 

места за обществено ползване;  

2.12 Ръчно обработване на тротоари, спирки и други места за обществено ползване, чрез 

разпръскване на смеси;  

2.13 Механично и ръчно почистване на нерегламентирани замърсявания. 

 

За събиране на битови отпадъци, Община Куклен използва следните съдове: 

 

№ 

 

Вид съдове 

 

Обем Брой 

1. Контейнери за строителни 

отпадъци 

4 м3 6 

2. Контейнер тип „Бобър” 1,1 м3 211 

3. Кофа „Мева” 240 л. 74 

4. Кофа „Мева” 110 л. 2300 

5. Кошчета 30.л. 30 

 

Наличните съдове по населени места за юридически лица подали декларация по чл. 16 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Куклен, са както следва: 

№ Вид съдове Обем Брой 

1. Контейнер тип „Бобър” 1,1 м3 3 

2. Кофа 240 л. 1 

3. Кофа 110 л. 3 
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Броят на съдовете за битови отпадъци може да се променя според нуждите на населението и 

фирмите на територията на Община Куклен, а кратностите им може да се променят ежегодно със 

заповед на Кмета съгласно чл.63, ал.2 от Закона за местни данъци и такси. 

На територията на община Куклен са изградени 15 (петнадесет) броя места/площадки за 

събиране на биоразградими отпадъци. 

За извозване на битовите отпадъците се използват различни специализирани автомобили: 

 Специализирани сметоизвозващи автомобили за транспортиране на отпадъци от  

различните типове съдове – 3 бр. 

 

3.3 Разделно събиране на отпадъци 

 

Със сключения договор между Община Куклен и “Булекопак“ АД /организация по 

оползотворяване на отпадъците от опаковки/ продължи организирането на разделното събиране, 

транспортиране и сепариране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, 

метали, пластмаса и стъкло, образувани от домакинствата, обществените и административните 

учреждения, училища, търговски, промишлени и туристически обекти. 

С това Община Куклен  изпълнява своите задълженията  съгласно изискванията на чл.19, 

ал.3, т.6 от Закона за управление на отпадъците.  

Ефективната работа на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки ще намали 

количеството на депонираните отпадъци, което ще има положителен икономически и екологичен 

ефект. То ще осигури връщането обратно в производството на ценни суровини и материали.  

Системата за разделно събиране не изисква финансиране или инвестиции от страна на 

Община Куклен и е безплатна за населението.  

По данни на организацията към 31.12.2020г., на територията на Община Куклен са 

разположени: 

 − 36 броя контейнери тип „Ракла“ (с обем 1100 л), с жълт цвят за събиране на хартиени, 

пластмасови и метални опаковки – за населението;  

− 14 броя контейнери тип „ИГЛУ“ (с обем 1500 л), със зелен цвят за събиране на стъклени 

опаковки – за населението; 

За разделно събиране на отпадъци от опаковки, община Куклен през 2020г. използва 

двуконтейнерна система и следните съдове: 
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Отпадъците от жълтите и зелените контейнери се обслужват от фирма Булекопак АД с 

честота на транспортиране, както следва: 

- контейнери жълт цвят 2 пъти месечно 

- зелени контейнери – един път на три месеца; 

Дейностите свързани с предварителното третиране на отпадъците от опаковки, събрани от 

контейнерите от системата за разделно събиране на територията на община Куклен се изпълняват от 

подизпълнители, с които Булекопак АД има сключени договори.  

Площадките за предварително третиране на отпадъците от опаковки се намират в с. 

Шишманци, с. Равно поле и гр. Пловдив. Площадките са оборудвани с необходимата техника за 

предварително третиране и временно съхраняване на разделно събраните отпадъци.  

Количеството разделно събран отпадък от опаковки от територията на община Куклен 

предаден за рециклиране за последните 3 години е както следва: 

 

 

Наименование 

 

Количество за 

2018 г./ тона / 

 

Количество за 

2019г./ тона/ 

 

Количество за 

2020 г./ тона / 

Хартия и 
картон 

 
1.925 

 
1.703 

 
1.622 

Пластмаса 1.135 1.007 0.958 

Метали - - - 

Стъкло 8.960 8.820 7.800 

 

3.4 Управление на специфични отпадъчни потоци - излезли от употреба моторни 

превозни средства ИУМПС,  излязло от употреба електронно и електрическо оборудване 

№ Тип съдове 
Обем 

(литри) 
Цвят Предназначение Брой 

1. Контейнер тип 

„Ракла” 

(пластмасов) 
1100 жълт 

 

Хартиени, картонени, 

пластмасови и метални 

отпадъци. 

36 

3. Контейнер тип 

„Иглу” 

(пластмасов) 

1500 зелен Стъклени опаковки 14 
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ИУЕЕО, негодни за употреба батерии и акумулатори НУБА, едрогабаритни отпадъци и 

опасни отпадъци. 

Специфичните отпадъчни потоци се управляват, чрез сключване на договори между 

община Куклен и лицензирани за това дружества.  

 

 Отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти, излезли от употреба гуми  
 

Управлението на отпадъците от батерии и акумулатори има две главни цели: 

  

- Екологична – защита на въздуха, водата, почвата и здравето на хората чрез предотвратяване 

на изхвърлянето на вредни и опасни вещества в околната среда;  

- Икономическа – оползотворяване материалите, заложени в конструкцията на отпадъците от 

батерии и акумулатори.  

 

,,Негодна за употреба батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, която не може да 

бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или обезвреждане . За ефективно 

функциониране на системата за събиране на отпадъците от негодни батерии и акумулатори е 

необходимо предприемане на следните действия:  

 редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с тяхното 

неконтролирано обезвреждане. Необходимо е хората да бъдат запознати със значението на 

символите, използвани за маркиране, изискванията при отделяне на батериите от уредите, където те 

са вградени и възможностите за участие в системите за събиране.  

 прилагането на задължително обратно приемане в местата за продажба.  

 осигуряване и поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба портативни 

батерии и акумулатори, като се спазва нормативните изисквания.  

 предаване на отпадъците от батерии и акумулатори на фирма, притежаваща разрешително, 

издадено по реда на Закона за управление на отпадъците.  

Към момента на изготвяне на програмата, община Куклен има сключен договор за 

оползотворяване на излезли от употреба батерии и акумулатори с фирма „Рекобат“ АД - 

организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). 

Съдовете за събиране на излезли от употреба батерии са разположени на следните места: 
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№ по 

ред 
Населено място 

 

Местоположение 

/ точен адрес на обекта/ 

1. гр. Куклен Сградата на общинска администрация               
ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 

2. с. Яврово Сградата на кметството 

3. с. Добралък Сградата на кметството 

4. с. Руен Сградата на кметството 

5. с. Гълъбово Сградата на кметството 

6. с. Цар Калоян Сградата на кметството 

 

Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и излезли от употреба гуми 

 

Задълженията на общината в това отношение се определят от „Наредба за отработените 

масла и отпадъчни нефтопродукти”, приета с ПМС №352/27.12.2012 г., ДВ бр.2/08.01.2013 г.  

Съгласно чл.39 ал.1 от Наредбата, кметът на общината съдейства за извършване на 

дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за 

оползотворяване и обезвреждане, като определя местата за смяна на отработени моторни масла на 

територията на общината и информира обществеността за местоположението и условията за 

приемане на отработените масла.  

Възможно е в рамките на периода на прилагане на настоящата програма, организацията по 

оползотворяване да не прояви интерес, тъй като количеството масла за чието оползотворяване е 

отговорна нараства незначително и е твърде вероятно целите заложени в Наредбата за изискванията 

за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти да бъдат 

постигнати, чрез събиране на отработени масла от източници различни от бита или общини с по-

голяма гъстота на населението.  

Независимо дали ще се сключи договор с организация по оползотворяване, следва да бъдат 

предприети следните мерки за осигуряване прилагането на законодателството за управление на 

отработени масла:  
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 идентифициране на обектите, в които се извършва смяна на отработени масла и обектите, 

в които се изкупуват отработени масла;  

 определяне на разрешените места за смяна на отработени моторни масла и информиране 

на обществеността за това;  

 въвеждане на санкции и упражняване на контрол над изхвърлянето на отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти в повърхностните води и в канализационните системи;  

 

Отработените масла от моторни превозни средства и излезли от употреба гуми на 

територията на община Куклен се сменят само в лицензираните автосервизи, където същите се 

съхраняват до предаването им за вторична обработка. 

Към момента на изготвяне на програмата, община Куклен има сключен договор с фирма 

„Гумирек“ ЕАД - организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми.  

 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване  
 

Задълженията на Общината се определят от „Наредба за излязло от употреба електрическо 

и електронно оборудване”, приета с ПМС №355/28.12.2012 г. с последни изм. и доп. ДВ. бр.60 от 

20 Юли 2018 г.  

Съгласно чл.27, ал.1 от Наредбата, Кметът на общината оказва съдействие на организациите 

по оползотворяване, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата 

за разделно събиране и предаване на ИУЕЕО.  

Изпълнение на задълженията за участие в системите за разделно събиране се осъществява, 

като се сключат договори с организации по оползотворяване на ИУЕЕО, лица, които изпълняват 

задълженията си индивидуално или други лица, притежаващи документи по чл.35 от ЗУО за 

извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране или оползотворяване на 

отпадъци на територията на общината. 

Към момента на изготвяне на програмата на община Куклен има сключен договор с фирма 

„Елтехресурс“ АД  - организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване (ИУЕЕО). 

 

Болнични отпадъци/Отпадъци от хуманното здравеопазване  

 

Медицинските отпадъци имат някои по специфични характеристики и изискват специално 

третиране. Болничния отпадък може да носи зарази, поради което следва да бъде отделен от другите 
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смесени отпадъци за да се избегне заплахата за общественото здраве. В този отпадък се включват 

превръзки, остатъци от лекарства и опаковки, лабораторни проби, използвани инструменти и 

системи, хирургически отпадъци и др.  

Отговорността за управлението на болничните отпадъци е на медицинските заведения, в 

които се образуват. 

При наличие на излезли от употреба моторни превозни средства след проучване и на база 

получени оферти община Куклен сключва договор с организация  - по оползотворяване на излезли 

от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). 

 

 Предприятия за събиране на вторични суровини  

На територията на община Куклен няма предприятия за събиране на вторични суровини  

Други отпадъчни потоци на територията на община Куклен 

 

Освен битовите отпадъци, на територията на Община Куклен се генерират също 

производствени отпадъци, строителни отпадъци и др.  

Производствените отпадъци са количества вещества (продукти, остатъци, суровини и 

материали), несъдържащи вредни замърсители, създаващи риск за здравето на хората и околната 

среда, които не могат да се използват в производството (поради липса на технологии или пазар), не 

могат да бъдат продадени и от които притежателят желае или е длъжен да се освободи. Те се 

формират в резултат на промишлената, занаятчийската и обслужващата дейност на физическите и 

юридически лица.  

Количеството и съставът на производствените отпадъци са силно променливи и зависят от 

множество фактори и най-вече от вида и технологията на производството. 

Основните генератори на производствен отпадък в община Куклен са действащите 

промишлени предприятия, сред които няма такива с висок рисков потенциал на образувания 

отпадък.  

В землището на град Куклен осъществяват своята дейност три от водещите фирми в 

областния промишлен комплекс – КЦМ АД, Завод за производство на препарати за растителна 

защита „Агрия” АД и „Цинково покритие” АД.  

Североизточно от площадката на КЦМ 2000 АД, на площ от 1 200 дка е регистрирана и се 

усвоява Промишлено – търговска зона Куклен.  
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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, 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, сладови 

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 „Бош-Сименс Хаусгерете групе”, „Либхер”, „Миле”, „Гагенау”, „Неф” и др. 

Близостта на град Куклен до град Пловдив и сравнително ограниченият размер на обработваемата 

земеделска земя са допринесли за развитие на малкият и среден бизнес в града.  

В Куклен са регистрирани и функционират над 200 фирми принадлежащи към малкия и 

среден бизнес. Преобладават фирмите на шивашкия бранш, тези за услуги и хранително – вкусовия 

сектор. Най – значими са фирмата за производство на блиндирани и интериорни врати „Дизар”, за 

производство на слънчеви колектори и завода за каучукови изделия на фирма „Техноакташ” АД. 

Останалите фирми са по-малки и са от отраслите електротехническа промишленост, 

транспорт, мебелна и други дейности.  

 Утайки от пречиствателни съоръжения 

 

В съответствие с принципа „Замърсителят плаща”, управлението на утайките от градските 

пречиствателни станции за отпадъчни води е задължение на притежателя им. 

Отпадъците от утайки от ГПСОВ може да се третират в съоръжение за оползотворяване на 

биоразградими отпадъци. 

На територията на община Куклен утайки от пречиствателни съоръжения няма. 
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 Строителни и инертни отпадъци 

 

“Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на 

строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и 

съоръжения. Състоят се главно от бетон, тухли, камъни, земни маси и керамика, изолации, дървесни 

материали и пластмаси, хидроизолации, керемиди и др. Съгласно изискванията на Закона за 

управление на отпадъците, отговорността за управлението на строителните отпадъци (СО) е на 

притежателите им – лицата, при чиято дейност се образуват или лицата, в чието владение се намират 

тези отпадъци. Задължение на притежателите е да покрият разходите за управлението им и да 

организират извършването на дейностите с отпадъците в съответствие с нормативните изисквания. 

Третирането на строителните отпадъци е един нов и голям ангажимент, както към Общините, 

като Възложители на строително-монтажни работи, така и за физическите и юридически лица, 

извършващи дейности с такива отпадъци. 

Към момента на територията на цялата страна инфраструктурата за управление на 

отпадъците от строителство и събаряне е крайно недостатъчна.  

В съответствие със законовите разпоредби, Община Куклен реализира система за управление 

на строителните отпадъци, която действа на нейната територия от 2016 г. Общината закупува 6 броя 

контейнери за строителни отпадъци с вместимост 4 куб. м., които предоставя на гражданите за 

ползване. В контейнерите гражданите могат да изхвърлят строителни отпадъци от частични 

ремонти от домакинствата.  

При строителство на нови сгради или премахване на съществуващи такива, трябва да е 

наличен ПУСО, а строителни отпадъци, трябва да бъдат извозени за сметка на собствениците на 

гореописаните обекти на регламентирано депо или да бъдат сключени договори за извозване им от 

лицензирани фирми, имащи право да извършват съответната дейност по чл. 35 от ЗУО. 

Община Куклен има сключен договор с фирма за събиране, транспортиране и депониране на 

неопасни строителните отпадъци, образувани на нейната територия с код 17.09.04 – неопасни 

строителни отпадъци, съгласно Наредба № 2 от 22 юли 2014 г. за класификация на отпадъците.  

Отпадъците се депонират на депо в гр. Асеновград или на лицензирана площадка за 

третиране на отпадъци, собственост на фирмата. Предаването и приемането на строителните 

отпадъци става, чрез приемо-предавателен протокол. След обслужване на контейнерите, фирмата 

приела строителните отпадъци предоставя на община Куклен фактура и кантарни бележка за 
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количествата извозени отпадъци. Служители от Община Куклен извършват проверка на 

контейнерите за изпълнение на заявката. При така въведената система, община Куклен разполага с 

конкретни данни за количествата строителни отпадъци образувани на нейната територия.   

Строителните отпадъци са предимно тухли, плочи (фаянсови, бетонни), керемиди, бетон, 

строителни материали на основата на гипс и др. При наличие на отпадъци в контейнерите различни 

от строителните, същите се премахват. Преобладаващата част от строителните отпадъци в 

контейнерите са рециклируеми. 

Фирмата извършва редовно обслужване на контейнерите, след подадена заявка от страна на  

Общината. Договора важи за период от една година и се подновява всяка следваща.   

Фирмата притежава необходимите документи издадени от РИОСВ - Пловдив за извършване 

на дейности по транспортиране и третиране на строителни отпадъци по реда на чл. 35 от ЗУО. 

Кратността на обслужване на контейнерите е веднъж месечно. През периода м. май - м. 

септември поради зачестилите ремонти от домакинствата, кратността на обслужване на 

контейнерите се променя на 2 или 3 пъти месечно, в зависимост от честотата с която се пълнят 

същите.  

Всяка година община Куклен залага финансови средства за обслужването на контейнерите. 

Заделените средства се приемат с Решение на Общински съвет – Куклен и са част от план-сметката 

за съответната година.    

 

Разпределението на инсталациите за третиране на СО и депа за инертни отпадъци на 

територията на страната е следното: 
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 Опасни отпадъци 

 

Опасни отпадъци са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, 

посочени в приложение № 3 към ЗУО. Този вид отпадъци се образуват най-вече в промишлените 

предприятия, но също така и в някои заведения от здравната сфера, а частично и в битовия сектор.  

Към момента на изготвяне на програмата на територията на община Куклен няма изградена 

инфраструктура за разделно събиране и третиране на опасни отпадъци. При констатирани такива се 

използват услугите на лицензирана фирма. 

За 2021г. община Куклен е предала 350 броя луминисцентни лампи за обезвреждане. 

 

3.5 Начини на третиране, съоръжения, местонахождение на последните, обхванато 

население от организираното сметосъбиране и сметоизвозване 

 

Генерираните неопасни отпадъци от територията на община Куклен се депонират на 

Регионален център за управление на отпадъците за общините Асеновград, Първомай, Садово, Лъки 

и Куклен. 

Обектът е финансиран изцяло със средства от държавния бюджет. 

Изграденого регионално депо отговаря на изискванията на следните Директиви на 

Европейския съюз: 

 Рамкова Директива за отпадъци 75/442 поправена с Директива на ЕС 91/556; 

 Директива на ЕС за депа за отпадъци 1999/31. 

 За РДТБО - Асеновград  има издадено  комплексно разрешително №451-Н0/2013г., като 

оператор на инсталацията и притежател на КР е Община Асеновград. 

 

Прилаганият метод на третиране е “санитарно депониране”. 

Депонирането на неопасни /производствени и битови/ отпадъци в РДТБО се извършва 

смесено. 

Разделно се депонират  строителни отпадъци в отделна клетка. 

Депонираните отпадъци се прибутват ежедневно с булдозер и уплътняват с компактор. 

Обработените участъци се запръстяват ежеседмично. 
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При приемане на отпадъци в депото се извършват следните зедължителни процедури и тези 

указани в условията на комплексното разрешително: 

 

 проверка на отпадъците на входа на депото и определяне на тяхното тегло / според вида 

на превозното средство/; 

 визуална проверка на вида на отпадъците на мястото на депонирането; 

 удостоверяване на съответствието на отпадъка с описанието му в документацията 

представена от доставчика; 

 отразяване получаването на отпадъците чрез описване в отчетни книги, заверени от 

съответната РИОСВ по местонахождение на площадките. 

 

С Решение № 479 взето на дванадасето редовно заседание  Протокол № 20 от 16.12.2020г. на 

ОбС Асеноград е утвърдена единна цена за обезвреждане на тон депониран отпадък на територията 

на Регионалното депо за твърди битови отпадъци, което обслужва Общините Асеновград, Лъки, 

Садово, Първомай и Куклен, както следва: 

1. Цена за обезвреждане на 1 тон отпадъци, които нямат опасни свойства (битови и 

производствени) в клетки за неопасни отпадъци – 20.80 лв./т. без ДДС 

2. За строителните отпадъци община Куклен има сключен отделен договор с фирма за 

предоставяне на услуги по събиране, транспортиране и депониране на неопасни строителни 

отпадъци. Фирмата от своя страна сключва договор за депониране на строителни отпадъци. 

 

Като допълнение към горенаписаното, за всеки тон отпадък, постъпил на Регионално депо-

Куклен се дължат отчисления по Закона за управление на отпадъците, в размер както следва: 

 

-   по  чл.64 на ЗУО – 69 лв./тон (за 2020 г.) 

-   нормативно дължимото ДДС върху цената за депониране 

 

Системата за мониторинг, контрол и информация включва следните наблюдавани елементи: 

 

-входящ контрол 

-състояние на тялото на депото /топографията му/ 
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-емисионни данни 

-инфилтрат от тялото на депото 

-повърхностни води 

-подземни води 

-газови емисии 

-метеорологични данни 

 

3.6 Рекултивация на Общински депа за битови отпадъци 

 

Целта е предотвратяване и намаляване във възможно най-висока степен на риска за околната 

среда и човешкото здраве, чрез осигуряване на безопасно извеждане от експлоатация на 

съществуващи депа и тяхното окончателно закриване. 

Рекултивационните процеси са насочени не само към възвръщане функциите на нарушените 

и замърсени почви, но и към създаването на балансирани екологични системи представляващи 

социaлно-икономически и естетически ценности за човека.  

Очаквания резултат  от рекултивацията е подобряване на условията на околната среда 

свързани с интересите на обществото. Рекултивационните процеси са насочени не само към 

възвръщане функциите на нарушените и замърсени почви, но и към създаването на балансирани 

екологични системи представляващи социaлно-икономически и естетически ценности за човека. 

Старото общинско депо е закрито и подлежи на рекултивиране. 

 

3.7 Чистота на територията на населените места и местата за отдих извън тях 

 

Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се 

осъществява от дейност “Чистота“ в община Куклен.  

Всичко казано до тук говори еднозначно, че общинското ръководство ясно осъзнава, че 

чистотата и приветливостта на града и населените места от община Куклен са от изключителна 

важност за развитието им. Поради тази причина целите залегнали в програмата са: 

 Преустановяване на практиката на незаконно изхвърляне на отпадъци на произволни, 

неорганизирани за целта места. 

 Участие на обществеността - гражданите имат отношение към проблематиката като 

причинители на отпадъци и като субект на вредното им въздействие. Участието на населението в 
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прилагането на програми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците е важно условие за 

успешното прилагане на всяка програма за интегрирано управление на отпадъците. 

 

ИЗВОДИ: 

Необходимо е да се намери решение за програмния период на следните несъответствия със 

нормативите и добрата практика: 

-постигане и през новия програмен период на законовите цели за рециклиране и 

оползотворяване; 

-разрешаване на въпроса с постигането на цели за обезреждане на строителните отпадъци. 

4. Почви и нарушени терени  
 

4.1 Видове почви в община Куклен, разпределение, категории, собственост, начин на 

трайно ползване 

Почвата, като сложна природна система е изградена от минерални частици, органични 

вещества, вода, газове, макро и микроорганизми.  

Минералните частици образуват основната маса на почвата, а органичните вещества 

съставляват 10-20% от химичния и състав.Те са резултат от жизнената дейност на растителните и 

животински видове. В почвата са разпространени във вид на торф (растителни остатъци) и хумус 

(разложено органично вещество). 

 Хумусът заедно със съдържанието на вода и газове определя нейното плодородие. В някои 

почви съдържанието на хумус може да достигне до 90% от общото съдържание на органичните 

вещества.Той е източник на хранителни вещества за растенията, тъй като при разлагането му се 

освобождава въглероден диоксид, нитрати, фосфати.Тези съединения са лесно усвоими от 

растенията.Хумусът, образуван в горния почвен слой се отнася от инфилтриращата в почвата вода 

в подолните хоризонти. Чрез обработка на почвата, той заедно с разтворените химични вещества се 

изнася отново на повърхността.Почвената покривка е особено важен компонент на природната 

среда. Почвената покривка е междинно и спояващо звено между геолого-геоморфоложката основа, 

климатичните условия, динамиката на водата и вегетацията на растенията.Благодарение на своето 

плодородие почвената покривка се явява много важен природен ресурс, средство и предмет на труда 

в селското стопанство. В резултат на дейността на човека плодородието на почвата може да се 

променя (увеличава или намалява) или да се запазва. 
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Почвата, като компонент на околната среда е незаменим, ограничен и практически 

невъзстановим природен ресурс, което налага опазването му от вредни въздействия и унищожаване, 

както и неговото устойчиво ползване. 

Почвите на територията на община Куклен са представени от следните основни видове:  

 канелени горски 

 рендзини (хумусно-карбонатни)  

 кафяви горски 

 делувиални и делувиално-ливадни 

 

Делувиални и делувиално – ливадни почви  

Делувиалните почви са неразвити и слаборазвити, образувани върху делувиални наноси 

(поройни конуси ) в подножията на планинските терени и при съвременно периодично отлагане на 

нови материали. Разпространени са в подножията на всички по –високи планини, като образуват 

серии от поройни конуси на границата, кудето завършват планините и започват котловините. 

Почвообразуващите материали са делувиални наноси, представляващи смес от почвен и 

изветрителен материал, ерозиран от намиращите се по – високо почви и пренесени от поройните 

потоци. Поради това главен фактор за образуване на тези почви е човекът, който е унищожил 

естествената растителност на високите и силно наклонени терени и е улеснил силната ерозия. 

Климатът има косвено значение – при повече валежи има по – силна и по – честа ерозия. 

Естествената растителност, която на първия етап е главно тревиста, не еоказала съществено влияние 

поради краткото време. Освен това тези почви отдавна се обработват и върху тях постъпват нови 

наноси, което задържа развитието им в начален стадий. Канелените горски почви са разпространени 

в хълмистите и нископланински части на общината с н.в. до 800 м и са подходящи за овощия, 

технически и зърнени култури.  

В най – ниските части на делувиалните наносни конуси често подпочвените води са близко 

до повърхността и там се създават условия за формиране на делувиално – ливадни почви. Това са 

почви с по – финочастичен състав и по – малка големина на едрата им фракция, по – добро 

овлажнение и ливадни условия. Имат оформен хумусен А-хоризонт. Заемат средните и периферните 

части на поройните конуси. Имат слабо до средно алкална реакция. Макар и по-бедни на хранителни 

вещества, делувиалните почви се отличават с добра продуктивност, поради постоянния приток на 

склонова вътрепочвена вода.  
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Най – подходящи са за отглеждане на тютюн, лозя, череши и други костилкови видове или 

за изкуствено или естествено залесяване.  

 

Кафявите горски почви 

Разпространени на н.в. над 800 м. и имат тънък хумусен хоризонт. Образувани са в условията 

на умерено хладен и сравнително влажен планински климат, характеризиращ се с голяма годишна 

сума на валежите (700-1000 mm), дебела снежна покривка, задържаща се дълго време, постоянна 

висока атмосферна влажност, под букови, влажни иглолистни и/или смесени буково-иглолистни 

гори с подлес от боровинки и редица тревни видове. В най-ниския планински пояс тези почви се 

намират и под дъбово-букови или габърово-букови гори. Специфичните особености на образуване 

на кафявите горски почви се обуславят от прекъсването на почвообразувателния процес под 

влияние на ерозията и стопанската дейност. 

Кафявите горски почви са леки по механичен състав и силно фрагментирани. Едрият скелет 

доминира сред механичните фракции в повърхностния хоризонт, като съдържанието му достига до 

30-40%. Хумусно-акумулативният хоризонт се характеризира с рохкаво сложение и троховидно-

зърнеста структура. В обработваемите земи структурата е силно разпрашена.  

За тези почви е характерно слабото разлагане и минерализация на органичното вещество, 

което се отразява в малката хумусираност на почвения профил и съсредоточаване на хумуса в 

повърхностните 10-20 cm. Реакцията на почвата е слабо до средно кисела (pH = 4,5-6). 

 Подходящи са за картофи, ръж, пасища, ливади, естествени гори.  

 

Рендзини 

Рендзини (хумусно-карбонатни) са азонални почви, развити предимно на карстови терени. 

Предпоставка за образуването им е наличието на карбонатни почвообразуващи скали. Те са богати 

на хумус,сухи и силно дренирани почви. Покрити са с типична ксерофитна, тревна, тревисто – 

храстова и горска растителност.  

Профилът им е плитък, от типа А/С, характеризиращ се с малка мощност. Изградени са само 

от един хоризонт – хумусно – акумулативен (Ак), който е тъмно червеникавокафяв до черен, с 

включения от ръбести варовити скални късове от почвообразуващата скала, наситен с корени. В 

зависимост от условията на почвообразуване мощността на почвения профил може да е малка – 10 

до 40/50 cm, ограничена на дълбочина от твърдата карбонатна скала, но на места може да достига и 

до 80 – 100 cm.  
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По механичен състав рендзините са песъчливо – глинести, добре оструктурени, рохкави. За 

тях е характерно, че най-високо съдържание на глинести частици се установява в горната част на 

профила. Рендзините са скелетни почви, съдържат варовити скални късове по целия профил и имат 

рохкаво сложение.  

Съдържанието на хумус в рендзините е високо. В орницата на обработваемите земи то варира 

от 2-5% и в дълбочина намалява. Съдържанието на карбонати достига до 20-30% в хумусно-

акумулативния хоризонт и до 40-80% в почвообразуващата скала. Високото карбонатно съдържание 

обуславя слабо до средно алкална реакция на почвения разтвор. 

 

4.2 Замърсяване на почви 

Замърсяването на почвата е постъпване на такива вещества и организми, които въздействат 

отрицателно върху плодородието, продуктивността и самопречистването и, понижават 

технологичната, хранителната и хигиенно-санитарната ценност на отглежданите култури и 

качеството на другите природни обекти. 

В съответствие с чл. 144, ал.1, т.1 на ЗООС е утвърдена мрежа за почвен мониторинг. 

Мониторинговата мрежа е структурирана съгласно изискванията на ЕК/ЕАОС. 

Показателите за изпитване са: рН; тежки метали и металоиди / мед,цинк,олово,кадмий и 

арсен/;органичен въглерод; общ азот и фосфор.  

 

 Замърсяване с тежки метали и нефтопродукти 

Групата на замърсителите, наречени тежки метали, обхващат 2/3 от таблицата на Менделеев. 

Тежките метали активно участват в биологичните процеси, главно в състава на много ферменти. 

Тези елементи се намират в почвата, но от порядъка на природни микроконцентрации, които зависят 

от геохимичния състав на почвообразуващат скала. 

По тежеста на опасност тежките метали се разделят на три основни групи: 

 

 Първа група – живак, кадмий, олово, арсен, селен, цинк, титан. 

 Втора група – кобалт, никел молибден, мед и хром. 

 Трета група – барий, ванадии, манган, стронции и алуминий. 

 

Източниците на тежки метали могат да бъдат природни и антропогенни. 
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Природните източници са изветрелите продукти от скалите и минералите, ерозионните 

процеси, вулканичната дейност. 

Антропогенни източници са добивът и преработката на полезни изкопаеми, изгарянето на 

полезни изкопаеми, металургията, торенето и други. 

Тежките метали присъстват по естесвен път в почвата, но повишеното им съдържание се 

дължи на: 

 

 Индустрията/ черната и цветна металургия, енергетиката, химическата промишлености. 

 Земеделието/ напояване със замарсена вода, употреба на минерални торове. 

 Изгаряне на отпадъци. 

 Изгаряне на горива. 

 Амтомобилен транспорт. 

 

Замърсяването на земеделските земи с тежки метали води до намаляване на добивите, 

повишаване количеството им в продукцията, а оттам до преминаването им в хранителната верига. 

В Община Куклен почвите попадат в зоните на риск от дейността на КЦМ АД. При 

проучванията, проведени през годините в някои от зоните се отчита зивишено съдържание на олово. 

Направените анализи сега позволяват да се отчете липсата на допълнителни съдържания на олово в 

почвата. Това може да се обясни с изградената система за филтруване на въздуха в комините на 

КЦМ. Отчита се съдържание на олово в почвата, приближаващо стойността на максимално 

допустима концентрация (в случая- 120 mg/kg). Прави впечатление обаче завишеното ниво на 

кадмия.  

Установените нива са индикация за санитарен праг. Имайки предвид високата мобилност на 

този елемент, е необходимо периодично следене на миграцията на елемента и отчитане на 

трансферните прояви в отглежданите зеленчуци и особено листните- маруля, зеле и др. 

Възможно е частично локално замърсяване с нефтопродукти в района на бензиноставциите, 

но за това няма данни.  

 

 Замърсяване на почви с нитрати 

С възстановяването на частната собственост върху земята практиката по наторяване на 

почвите мина през различни фази: от предозирано и безконтролно към наторяване преобладаващо 

с естествени торове и в умерена степен с изкуствени.  
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Няма конкретни анализи на почвени проби от района за замърсяване с нитрати. 

 

 Замърсяване на почви с пестициди 
 

Нормите за допустимо остатъчно съдържание на пестициди в почвите са определени за 

различните видове хербициди, инсектициди и фунгициди. 

Повишеното съдържание на пестициди в почвата води до отлагането им в селскостопанските 

продукти, които се консумират директно от човека и предизвикват увреждане на здравето. 

Увреждания на организма на земеделските фермери могат да настъпят и при обработка на замърсена 

с пестициди почва. 

В последните години в земеделските стопанства се употребяват пестициди, които са бързо 

разграждащи се и нямат остатъчни вредни ефекти върху почвите на територията на общината. 

На територията на общината няма складове, със залежали, забранени и негодни за употреба 

продукти за биологична защита.  

Наличните резултати показват стойности под определените фонови стойности или близки до 

тях. 

 

 Засоляване на почви 
 

Степента на развитие на процесите на засоляване на почвата се определят от климатичните, 

хидроложките и стопанските условия. Голяма част от засолените почви, представляват главно 

изоставени земеделски ниви, които не се обработват поради намалено плодородие.  

Засоляването на почвата е процес, при който се увеличава съдържанието на 

водоразтворимите соли и/или обменен натрий в почвата в количества, влияещи негативно на 

техните свойства, респективно на продуктивния им потенциал. Засолените почви са типичен 

представител на почвите с неблагоприятен състав и свойства за развитие на растенията. Към тях се 

отнасят т.н. солончаци /същински засолени почви/, чиято най-съществена особеност е значителната 

концентрация на водоразтворими соли в почвения профил и т.н. солонци /алкални почви, 

съдържащи и в по-малко количество хидролизно-алкалния нормален натриев карбонат /сода/ и 

натрий в обменно състояние /над 20% от Т-сорбционен капацитет/. 

Съгласно информация на ИАОС, на територията на община Куклен няма засолени почви. 

 

 Заблатени почви 
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На територията на общината няма заблатени почви. 

 

 Ерозирали почви 

Орографските особености на района не благоприятстват ветрова ерозия, но създават 

условия за водна ерозия. Големите наклони на терените, обемът и интензивността на валежите в 

съчетание с почвените условия са част от факторите, които определят интензивността на ерозията. 

Важно е да се има предвид, че скоростта на ерозия е различна при различните типове растителна 

покривка. Естествената ерозия се ускорява под влияние на човешката дейност.  Незасетите 

обработваеми земи са подложени на около 30 пъти по-интензивни ерозионни процеси в сравнение 

с почви под горска покривка. 

На територията на общината няма информация за силно ерозирали почви. 

 

 Свлачища 
 

През последните години се наблюдава тенденция за увеличаване броя на свлачищата. 

Главните фактори, които допринасят за възникване и/или активизиране на свлачищните 

процеси, са следните: 

 

1. Природни фактори: 

 

- неблагоприятни геоложки условия - неблагоприятни наклони на пластовете, наличие на 

слаби глинести слоеве, слаби прослойки и системи пукнатини, чиито състояние и физико-

механични свойства се влошават при взаимодействие с повърхностни и подземни води; 

- съвременни тектонски и сеизмични процеси – нагъване, наклоняване, разкъсване и 

разместване на земните пластове, формиране на разломни зони, земетресения и др. 

- интензивност на валежите, която оказва влияние върху режима на повърхностните и 

подземните води; 

- съвременни и древни геоложки процеси, водещи до влошаване на инженерногеоложките 

условия в масива - морска абразия, щормови вълнения, ерозия и изветрителните процеси, древни 

свлачищни процеси и др., които обуславят развитието на съвременни свлачищно-абразионни и 

свлачищно-ерозионни процеси. 
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2. Техногенни фактори: 

 

- състояние на водоснабдителните и канализационни мрежи и експлоатацията в потенциално 

опасни райони, водеща до чести аварии и течове; 

- липса на канализация при осигурено водоснабдяване – строителство на нерегламентирани 

попивни ями и др.; 

- неправилно отвеждане на повърхностния отток; 

-недостатъчна поддръжка на изградените отводнителни, дренажни, противосвлачищни, 

водопонизителни и противоабразионни съоръжения; 

- изработване на устройствени планове без съобразяване с геоложките условия и общата 

устойчивост на терените и нерегламентирано строителство; 

- вертикална планировка на терени, несъобразена с общата им устойчивост – дълбоки 

строителни изкопи и насипи при изграждане на сгради и линейни съоръжения без необходимите 

геоложки данни или несъобразени с тях; 

- добив на полезни изкопаеми и инертни материали; 

- претоварване на склоновете от строителство на сгради и съоръжения. 

 

 Земи с висока природна стойност. 
 

Това са естествени и полуестествени ливади и пасища, които са най-ценните екосистеми на 

земеделския ландшафт. Същите са резултат на многовековно земеделско стопанисване за паша или 

за сено. В резултат на това, екосистемите се развиват стабилно и се превръщат в местообитания на 

ценни растителни видове и местообитания на животински видове, които ги превръщат в „земи с 

висока природна стойност”. 

Земеделските земи с висока природна стойност включват планински и низинни/равнини 

пасища и ливади, крайречни влажни зони, крайбрежни дюни с тревиста растителност, мозайки от 

овощни и зеленчукови градини, лозя и необработваеми земи между тях. 

 

Земеделските земи с висока природна стойност могат да бъдат групирани като: 

 

- Земеделски земи със значително участие на естествени и полуестествени растителни 

видове, в т.ч. и редки и защитени видове – ливади (низинни и планински сенокосни ливади) и 

пасища; 
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- Земеделски земи с мозайки от култури, с ниска степен на интензивност на обработка и пояси 

от естествена растителност (синури, петна от остатъчна естествена дървесно-храстова 

растителност), малки рекички и вади, скални групи и др. В тези територии са обособени и голям 

брой екологични ниши и дивите растения и животни могат да съществуват независимо и/или 

благодарение на земеделските практики; 

- Земеделски земи (включващи интензивно култивирани земи и пасища), които поддържат 

популации на видове животни с европейско и световно природозащитно значение – редки и 

застрашени видове, защитени от българското и международното законодателство. 

 

Голяма част от земите с висока природна стойност обхващат територии в планинските, 

полупланинските райони или такива в равнините, но с висока продуктивност, където земеделието е 

затруднено от фактори като стръмни склонове, бедни почви, голяма надморска височина, малки 

количества валежи и др. 

Природната стойност е пряко свързана и се влияе от използваните земеделски практики. В 

територии с екстензивно или липсващо селско стопанство, основната заплаха за редица 

местообитания и видове произтича от изоставянето на земята, резултат от преустановяването на 

трудоемки селскостопански дейности и практики, които обаче са важни за опазване и поддържане 

на биологичното разнообразие. 

Практики като косенето на ливадите, умерената паша, поддържането на синурите, води до 

поддръжка на местообитанията на видовете и природозащитната стойност на земеделските земи. 

Земеделските земи с висока природна стойност съхраняват значителен брой редки видове и 

местообитания, защитени от националното и международното законодателство. 

 

4.3  Миннодобивна и преработвателна дейност 

 

На територията на община Куклен няма разкрити находища на рудни или нерудни полезни 

изкопаеми, не функционират мини, рудници и кариери.  

Урановият рудник до с. Добралък е закрит. 

 

5.  Защитени територии и биоразнообразие  

 

5.1 Гори – състояние, видово разнообразие, собственост и други.  
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България е една от най-богатите страни в Европа от гледна точка на уникална флора и фауна 

(биологично разнообразие), разнообразие от местообитания, обширни гори и други ресурси с 

биологично значение. Всъщност всички основни естествени местообитания в Европа могат да се 

открият и в България - от високопланински гори до крайморски езера и пясъчни дюни. 

Горският фонд на община Куклен обхваща 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” и влиза в обхвата на ТП "Дължавно горско стопанство - Пловдив". 

Горите на община Куклен възлизат на 2235,2 хектара, от които залесена 2105,3 хектара и 

незалесена 129,9 хектара.Установената плащ на ОГ Куклен се разпределя по землищата и вид на 

територията както следва: 

 

 

Общо 

 

В т.ч.          

Горски територии 

 

Вт.ч. 

Земеделски 

територии 

 

Землище 

 

Площ ха. 

 

В т.ч. 

залесена 

площ 

 

Площ хектари 

 

Площ хектари 

с. Гълъбово 584,3 516,6 583,6 0,7 

с. Добралък 14,1 14,1 - 14,1 

Гр. Куклен 6,8 2,9 3,9 2,9 

с. Руен 0,2 0,2 - 0,2 

с. Цар Калоян 68,4 61,0 68,3 0,1 

с. Яворово 1561,4 1510,5 1519,9 41,5 

ВСИЧКО: 2235,2 2105,3 2175,7 59,9 

 

Залесената площ на общинските гори е 2105,3 хектара, което представлява 94,25 от горските 

територии. Естествените насаждения заемат площ от 1973,3 хектапа или 88,3% ат площта. 

Изкуствено създадените култури са 132,0 хектара или 5,9%. 

Горите със стопански функции са с площ 905,5 хектара или 40,5% от залесената площ. 

Останалите 1329,7 хектара или 59,5 са гори със защитни и специални функции. 
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Средната възраст на горите е 68г. 

Среден бонитет – 3 /3,3/. 

Средна пълнота – 0,78. 

Среден запас на хектар – 183м3 ст.маса без клони. 

Среден годишен прираст на хектар – 2,74 м3 без клони. 

Общ среден годишен прираст 5771 м3 без клони. 

Общият запас но Общинските гори е в размер на 385 930 м3 без клони или 443 500 м3 ст.маса 

с клони. 

Общият размер на ползването надървесина за десетилетието в горите на ОГ Куклен е 56 640 

м3 без клони 64 490 м3 с клони или средногодишно по 5664 м3 без клони и 6449 м3 с клони.  

Предвиденото ползване по дървесни видове е следното: 

 Бял бор – 1568 м3 

 Черен бор – 568 м3 

 Смърч – 11 м3 

 Бук – 2482 м3 

 Зимен дъб – 976 м3 

 Габър – 16 м3 

 Келяв габър – 10 м3 

 

Предвиденото годишно ползване от възобновителни сечи е в размер на 1588 м3 ст.маса без 

клони или 28 %, от отгледни сечи в размер на 4076 м3 ст.маса без клони или 72% от общото годишно 

ползване.  

Общинските гори по своите функции са разпределени, както следва: 

 Стопански функции – 905,5 хектара. 

 Общо защитни функции – 412,1 хектара в т.ч.: 

1. Защита на водите – 180,6 хектара 

2. Защита на почвите – 223,9 хектара 

3. Защита на урбанизираните територии – 2,2 хектара 

4. Технически проект за борба с ерозията – 5,4 хектара 

 Общо специални функции – 917 хектара в т.ч.: 

1. Защитени зони по Натура 2000 – 366,2 хектара 
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2. Семепроизводствени насаждения и градини – 50,2 хектара 

3. Курортни гори – 501,2 хектара 

 

В Стратегическия план за развитие на горския сектор в страната се препоръчва да се 

използват фондовете за развитие на селските райони. Това ще допринесе за: 

 насърчаване на социалните функции на устойчивото управление на горите 

 повишаване на осведомеността, обучението и комуникацията между местните горски 

производители и органи 

 оценка и подобряване ефекта от мерките в областта на горското стопанство в рамките на 

политиката за развитие на селските райони 

 подобряване извършваното остойностяване на ползите, които горите осигуряват на 

обществото, и чрез устойчиво управление на горите да се намери точния баланс между 

предоставянето на различните стоки и услуги 

 

Горите и горските екосистеми са тези, които съхраняват най-голям дял от естественото 

биологично разнообразие 

5.2 Билки с търговско значение, находища , използване 

 

Уточняването на видовия състав на лечебните растения в дадена територия, където ресурсът 

нормативно подлежи на управление, е сравнително труден проблем. Това произтича от факта, че се 

използват различни критерии за причисляване към категорията лечебни растения.  

За настоящия анализ е възприета дефиницията за лечебни растения в ЗЛР, а именно:  

 

“Лечебни растения” са тези, които могат да бъдат използвани за получаване на билки. 

 

“Билки” са отделни морфологични растителни части или цели растения, както и плодове и 

семена от тях, които в свежо или изсушено състояние са предназначени за лечебни и профилактични 

цели, за производство на лекарствени средства, за хранителни, козметични и технически цели. 

Около 750 растения от българската флора се ползват като лечебни растения. Повече от 250 от тях 

се възприемат като стопански ценни видове. България изнася годишно над 15 000 тона билки, при 

ясно изразена тенденция за увеличаване на това количество. 
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Най-разпространените и с важно значение са следните растения: бял равнец, камшик 

лечебен, полски и горчив пелин, червен глог, жаблек, изсипливче, червен и жълт кантарион, гингер, 

маточина, шипка, черен бъз, бъзак, живовляк, дива тиква, , обикновена леска, мразовец (есенен 

минзухар), смрадлика, мъждрян, лечебен росопас, бръшлян, обикновена луличка, лечебна 

комунига, мащерка, мента, гръмотрън, риган, драка, пипериче обикновено, чобанка, телчарка, пача 

трева, пълзящо прозорче, иглика, трънка, дребнолистна липа, трабузан/бабини зъби, подбел, лопен, 

върбинка лечебна, великденче, миризлива теменуга, бодлив залист, нисък тревист бъз, бяла върба, 

черно кучешко грозде, черен оман (заралистче), коприва обикновена, вратига и много други. 

 

  

Иглика (Primula veris L.) – многогодишно тревисто растение с късохоризонтално коренище 

с многобройни тънки корени. Листата са разположени в при основана розетка, елипсовидно 

ланцетни до яйцевидни. Цветоносното стебло е безлистно – 10-30 см високо.Съцветието е 

централен или едностранен сенник с 3-10 цвята,разположени на къси дръжки. 

Горска ягода (Fragaria vesca L.) – многогодишно тревисто растение с хоризонтално 

коренище. От пазвите на листата излизат дълги, вкореняващи се във възлите, пълзящи подземни 

издънки. Листата са сложни тройни с дълги до 20 см. дръжки, събрани при основна розетка. 

Глухарче (Taraxacum officinale Weber) – многогодишно тревисто растение с дебел, 

вретеновиден, вертикален корен. Стеблото е силно скъсено с при основна листна розетка и 

безлистни цветоносни стръкове. Цветните кошнички са единични, разположени на дълги и голи 

дръжки; Само в Европа са класифицирани над 1200 вида и подвида на това растение. 

Мащерка (Thymus sp. Diversa) – многогодишни тревисти растения вдървенели - най-малко 

в основата, формиращи сбити или рехави туфи. Стеблата са разклонени от основата, пълзящи 

приповдигащи се или изправени, четири ръбести. Цветовете са прешлени по 2 до много събрани във 

връхни съцветия. 
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Къпина (Rubus sp. Diversa) – бодлив храст с многогодишни стебла с многобройни шипове. 

Стеблата са заоблени или ръбести. Листата са последователни, сложни тройни или длановидни с 5 

листенца. Цветовете са най-често двуполови, развиват се само по 2 годишните клонки, събрани в 

гроздовидни или метлицовидни съцветия. Плодът е сборен съставен от многобройни черни, 

костилкови плодчета. 

Шипка (Rosa sp. Diversa) – бодлив храст висок 2-3 м. Клонките са изправени или извити, 

покрити с различни по големина и форма шипове. Листата са последователи, нечифтоперести, в 

основата с широки прилистници, срастнали с листната дръжка, листчетата са 5-7 яйцевидни или 

елиптични. Плодовете са сборни от многобройни едносеменни орехчета, разположени в 

разрастналите се хипантии, които при узряването се превръщат в несъщински плодове, наречени 

шипки, със сферична, бутилковидна, елипсовидна, яйцевидна или др. форма. 

Жълт кантарион (Hypericum perforatum L.) – многогодишно тревисто растение с 

хоризонтално пълзящо коренище. Стеблата са изправени или в основата възходящи, 20-100 см 

високи, цилиндрични с две надлъжни, слабо изпъкнали ребра, голи в горната част силно разклонени. 

Листата са срещуположни, приседнали, 5-30 мм дълги и 2-15 мм широки. Цветовете са жълти до 

оранжеви 10-35 мм, разположени на върха на стеблото. 

 

 
 

Здравец (Geranium Macrorhizum) - Многогодишно тревисто растениес плитко разположение 

хоризонтално коренище. Стеблата са прави. Листата са на дълги дръжки, 5-7 –делни, назъбени, 

влакнести.Цветовете са по върховете на стеблата, виолетово-червени. Цъфти през ІV-VІІ. Расте по 

влажните и сенчести места по горите. Събират се листата, цветовете и коренищата, с което видът се 

унищожава. 

Есенен минзухар (Crocus pallasii) - Многогодишно луковично тревисто растение. Листата 

са широко издължени. Цветовете са розово-виолетови, големи, в долната си част тънко и дълго 
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тръбести, излизащи направо от луковицата. Развиват се през есента, а листата на следващата пролет. 

Събират се плодните кутийки, почти напълно узрели, не разпукнали се. Разстилат се в тъмни 

проветриви помещения за дозряване. 

Полски хвощ (Equisetum arvense L.) – Многогодишно растение счерно-кафяво коренище, 

покрито с власинки. От него напролет серазвиват кухи неразклонени прешленести кафяви стъбла, 

високи до30 см, на върха със спороносно класче, дълго 1-4 см. Следразсейването на спорите това 

стъбло умира и се развиват летни,зелени. безплодни, кухи, пръстеновидно разклонени стъбла 

дългидо 2 см, с шиловидно заострени зъбци (6-12 на брой). 

Великденче (Veronica officinalis) е растителен род от семейство Живеничеви 

(Scrophulariaceae). У нас се срещат между 40 и 50 вида. Разпространява се по гори, поля и планини. 

Събира се надземната част по време на цъфтежа. 

Бъз (Sambucus) е род двусемеделни растения от около 30 вида,основно разпространени в 

умерения пояс на северното полукълбо,но има и в южното. Повечето са храсти или ниски дървета. 

ВБългария виреят 3 вида: черен, червен бъз и бъзак (тревист бъз).Внимание: зелените или 

недоузрели плодове, както и семената назрелите плодове съдържат самбуцин и самбунигрин, които 

саотровни. И при трите вида бъз плодовете имат високо съдържаниена витамин С. 

Еньовче (Galium aparine) – среща се из храсталаците. Използва се стрък от растението. 

Мента (Mentha) – вирее навсякъде, където почвата е влажна.Използват се листата. 

Пелин (Artemisia absinthium) – среща се из храсталаци, покрайогради и каменисти места. 

Използват се стръковете, които се берат по време на цъфтежа от юли до август. 

Риган (Origanum vulgare L.) – Разпространено по поляни, горски сечища, просветлени гори 

храсталаци, редки гори и каменисти места. Използват се цветоносните връхни части събрани по 

време на цъфтеж, като се отрязват на около 20 сантиметра от върха Суши сена сянка. 

Липа (Tilia argeantea) – използва се за декоративно дърво при озеленяване и за това често се 

среща покрай улици и пътища, из паркове. Използваната част са цветовете с прицветниците и кората 

на дървото. 

Дрян (Kornus mas) – широко разпространен храст или дърво.Събират се плодовете. 

Маточината (Melissa officinalis) е многогодишно тревисто растение растящо в южна 

Европа и Средиземноморието. На височина достига 70-150 cm. Листата имат лека миризма на 

лимон. В края на лятото се появяват малки цветове, пълни с нектар, които привличат пчели. Расте 

из храсталаци и редки гори по тревисти и каменисти места. Надземната част на маточината е 
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използвана заради приятния и освежителен мирис, напомнящ на лимонова кора. Не бива да се 

смесва със силни подправки като мента, индийско орехче, джинджифил. 

Лайката (Matricaria recutita) e едногодишно тревисто растение сразклонено стъбло високо 

до 50 см. Листата са двойно и тройноперести, нишковидни, нарязани. Цветните кошнички са 

разположени на върховете на многобройните стъблени разклонения на дълги дръжки и се състоят 

от околовръстни, бели, езичести,женски цветчета и вътрешни, тръбести, жълти, двуполови 

цветчета.Цветното легло е изпъкнало, а отвътре – кухо. 

 

5.3. Защитени територии,  защитени видове растения и животни 

 

Законът за защитените територии (ЗЗТ) е приет от Народното събрание през ноември    1998 

г. Той определя взаимоотношенията между институциите, отговорни за защитените територии и 

гарантира по-ефективното опазване на природата и защита на местните интереси. Законът въвежда 

съвременна и съобразена с международните норми категоризация на защитените територии: 

резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк и 

защитена местност. Шестте категории защитени територии се различават по състояние и степен на 

съхраненост на дивата природа в тях. Това определя целите на управление на съответната защитена 

територия. Като правило може да се окаже, че колкото по-непокътната е природата, толкова е по-

строг режимът на защита и управление на съответния природен обект. Това се изразява предимно в 

ограничаване на човешките дейности в него, с цел съхранение на естествените екосистеми. 

Мрежата „Натура 2000” е създадена през 1992 г. с приемането на Директивата за 

местообитанията, която заедно с Директивата за птиците представлява крайъгълният камък на 

политиката за опазване на природата в Европа.      

 
Защитени зони по „Натура 2000” на територията на Община Куклен 

 
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.  
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Тя се изгражда на базата на две директиви: Директива 79/409 за опазване на дивите птици, 

наричана Директива за птиците и Директива 92/43 за опазване на природните местообитания и 

дивата флора и фауна, наричана Директива за хабитатите.  

НАТУРА 2000 не е система от строги природни резервати, където всички човешки дейности 

са забранени. В много места от мрежата по-голямата част от територията продължава да бъде частна 

собственост и ударенията  ще бъдат върху осигуряването на подходящо екологично, икономическо 

и социално бъдещо управление. Икономически дейности, които не пречат на опазваните видове или 

местообитания спокойно могат да бъдат развивани.  

Очаква се мрежата „Натура 2000” да обхване почти една пета от територията на ЕС.  

На територията на общината са разположени следните защитени зони по Директива Натура 

2000 с обща площ 8891 дка., както следва: 

 

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.).  
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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.  

 

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/, Сив кълвач /Picus canus/, Горска чучулига / Iullula arborea/, Глухар 

/Tetrao urogallus/, Планински кеклик /Alectoris graeca/, Ливаден дърдавец /Crex crex/,червеногърба 

сврачка /Lanius collurio/, 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 (SPEC 3 – видове, 

неконцентрирани в Европа с неблагоприятен природозащитен статус), малък орел (рядък вид), 

скален орел – рядък (SPEC 3), кръстат орел – застрашен (SPEC 1 – видове със световно 

природозащитно значение), белоопашат мишелов – застрашен (SPEC 3), осояд - застрашен (SPEC 4 

- видове, концентрирани в Европа с благоприятен природозащитен статус и с намаляваща 

численост), лещарка (застрашен вид), пъстър скален дрозд – намаляващ вид (SPEC 3) и много други. 

 

Защитена зона „Родопи – Средни” с код BG0001031  

Включена е в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна (списъка е приет с решение №661/16.10.2007 г. на МС/ДВ.бр. 85/2007 г.).  

Защитени дървета  
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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. 

 

 6. Зелени площи в населените места.  

 

Най-важна роля за градската околна среда, санитарно-хигиенните условия на живеене и 

свързания с това здравен статус на населението на община Куклен има зелената система. 

Зелената система включва следните категории зелени площи: 

 

- Обществени паркове и градини; 

- Специализирани паркове и градини; 

- Санитарно-защитни озеленяване; 

- Транспортно озеленяване; 

- Озеленяване за ограничени ползване; 

 

Те имат следните по-важни социални и екологични функции: рекреационни (задоволяват 

потребностите от спорт и отдих; естетически и ландшафтно-естетически; биоклиматични – приток 

на свеж чист въздух от крайградските зони, подобряване на микроклиматичните характеристики на 

средата; мелиоративни – преразпределение на повърхностния и подземен отток на водите; 

екологични – предотвратяване миграцията на замърсителите от урбанистичните дейности и 

транспорта, продуцират кислород, поглъщат част от вредните газове и праха, блокират миграцията 

на тежките метали (от транспорта и промишлеността) в почвата и околната среда. 

Местата за отдих и зелена система включват градинки и зелени площи в общинския център 

и кметствата, които са приоритетно оформени пред сградите с обществено предназначение. 

Зелените структури в санитарно-защитното озеленяване са с основно екологично 

предназначение – ветрозащитни пояси, озеленени крайречни сервитути, озеленени дерета и 

оврази, санитарно-защитни пояси, транспортно озеленяване. 

Транспортното озеленяване включва зеленината и уличните дървета по протежението на 

главните и второстепенни улици.  

Основа на зелената система са озеленените площи, предназначени за широко обществено 

ползване – паркове, градини, улично озеленяване, представляващи публична собственост 
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 Системата на зелените площи в населеното място представлява взаимно съгласувано 

разполагане на различните видове зелени и свободни площи с цел да се осигурят най-благоприятни 

хигиенни условия, декоративни ефекти и създаване на условия за отдеих на населението. 

Зелената система включва следните структурни елементи: тревни площи, декоративна 

растителност, алеи, площадки и архитектурни декоративни елементи и съоръжения. 

Озеленяването влияе на температурата, относителната влажност, скоростта на движение на 

въздуха; върху подобряване на химичния състав на въздуха, намаляване на праха в него, както и на 

намаляването на шума в градската среда. 

Озеленените площи за широко обществено ползване и площите със специфично 

предназначение са публична собственост на държавата и общините. 

Зелените системи и озеленените площи се устройват в съответствие с одобрените общи и 

подробни устройствени планове на урбанизираните територии и подробни устройствени планове за 

парковете и градините, като се спазват правилата и нормативите в наредбата. 

Поддържането на зелените площи за широко общиствено ползване се осъществява дейност 

“Чистота“ към община Куклен. 

 

  

  

 7.  Шум, радиационна обстановка и влияние от нейонизиращи лъчения.  

 

Източници на шума и население, подложено на въздействия 
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Шумът е от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен дискомфорт в 

околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия. Произходът на 

шума се определя от видовете дейности, при които той е генериран. В градска територия се 

различават промишлен (производствен), транспортен, шум от строителство и битов шум. В 

зависимост от характера (постоянен, периодично, повтарящ се, прекъснат), честотния спектър и 

интензивността на шума, а така също и продължителността на експозиция, въздействието му е по-

малко или повече вредно. Основният аспект на вредното въздействия на шума, разгледан в настояща 

програма е свързан с влиянието му върху човешкия организъм. Високите шумови нива влияят върху 

слуховия апарат на човека, психическото и нервно състояние на личността, имунната система, 

обмяната на веществата, сърдечно-съдовата система и др. 

Подлежащите на контрол обекти са намиращите се в промишлени зони, жилищни зони и в 

близост до жилищни зони. Приоритетни са тези, които се намират в жилищни зони, с цел да се 

предотврати дискомфорта през различните части на денонощието и вредните ефекти от шума върху 

здравето на населението. посл. изм. и доп.).  

РИОСВ – Пловдив организира извършването на измерването, оценката, управлението и 

контрола на шума, излъчван в околната среда от промишлени инсталации и съоръжения, 

включително за категориите промишлени дейности по приложение №4 към чл. 117, ал. 1 от Закона 

за опазване на околната среда. Осъществяваният контрол е превантивен, текущ и последващ. 

РИОСВ - Пловдив контролира шума в околната среда от дейността на около 100 промишлени 

инсталации и съоръжения. Приоритетно са проверявани промишлени източници, емитери на шум в 

околната среда, разположени в жилищни зони или в близост до тях, с цел избягване, 

предотвратяване или намаляване на шумовото натоварване в урбанизираните територии. 

Контролните и собствени измервания се извършват от акредитирани лаборатории, като се спазват 

изискванията на „Методика за определяне на обща звукова мощност, излъчвана в околната среда от 

промишлено предприятие и определяне нивото на шум в мястото на въздействие”, утвърдена със 

Заповед № РД-613/ 08.08.2012 год. на Министъра на околната среда и водите. Промишлени 

инсталации с издадени Комплексни разрешителни, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към 

чл.117 от Закона за опазване на околната среда, са задължени да провеждат собствен мониторинг, 

веднъж на две последователни календарни години и да докладват резултатите от проведените 

измервания пред РИОСВ – Пловдив, съгласно поставените им условия. 

 

В РИОСВ - Пловдив не са постъпили сигнали и жалби за наднормено излъчване на шум на 

територията на община Куклен. 



ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 г. 

 

  

130 

 

  

 

Транспортен шум 

 

Основния източник на шумово натоварване в урбанизираната среда на гр. Куклен е 

автомобилният транспорт.  

За високите стойности на шумовите нива допринасят характерните особености на 

териториално – устройствените планове на града и другите населени места: 

 Липсата на околовръстни пътища, поради което целият транзитен моторен поток 

минава през населеното място; 

 Липсата на защитни „зелени екрани” 

 Двустранно плътно застрояване по главните улици; 

 Остарелият автомобилен парк. 

 

На негативното влияние на шума са подложени в най-голяма степен живеещите на главните 

улици на града, както и живеещите в близост до основните пътни артерии на общината. Шум от 

битови източници. 

На следващо място по отношение на източниците на шум са локалните източници от битов 

характер – строителни и ремонтни дейности, товаро-разтоварни работи, сметоизвозването на 

отпадъците, игри на деца (училища, детски градини, детски площадки) и др. 

Следващият по значение фактор, който влияе върху акустичната среда на града е шумът, 

излъчван от заведенията за обществено хранене, увеселителните заведения, различните сервизи и 

работилници, разположени в непосредствена близост до жилищни сгради. 

Към настоящия момент значителни интензивни строителни мероприятия в общината не се 

осъществяват и поради това не се генерира сериозен строителен шум. Освен това този вид шум е 

ограничен по време (предимно в светлата част на денонощието) и е с невисок интензитет. 

 

 

Източници на шум от производствени дейности 
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Шумът от производствените дейности заема трето място. В голямата си част 

производствените дейности в общината са обособени в промишлените зони и/или са извън 

границите на населените места. 

Проблем биха могли да създават производствените предприятия, разположени в близост до 

жилищни сгради. 

РИОСВ – Пловдив организира извършването на измерването, оценката, управлението и контрола 

на шума, излъчван в околната среда от промишлени инсталации и съоръжения, включително за 

категориите промишлени дейности по приложение №4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на 

околната среда. Осъществяваният контрол е превантивен, текущ и последващ. РИОСВ - Пловдив 

контролира шума в околната среда от дейността на около 100 промишлени инсталации и 

съоръжения. Приоритетно са проверявани промишлени източници, емитери на шум в околната 

среда, разположени в жилищни зони или в близост до тях, с цел избягване, предотвратяване или 

намаляване на шумовото натоварване в урбанизираните територии. 

Промишлени инсталации с издадени Комплексни разрешителни, попадащи в обхвата на 

Приложение № 4 към чл.117 от Закона за опазване на околната среда, са задължени да провеждат 

собствен мониторинг, веднъж на две последователни календарни години и да докладват резултатите 

от проведените измервания пред РИОСВ – Пловдив, съгласно поставените им условия. 

Измерените стойности не превишават нормите за шум, определени в условията на 

издадените разрешителни. 

Действия, които следва да бъдат предприети през периода на програмата са:  

 

-  Изграждане на шумови бариери – където е възможно 

 -  Промени в управлението на автомобилният поток 

 - Поставяне на ограничители на скоростта на всички транзитни улици 

 - нови пешеходни зони -  където е възможно 

 - Шумоизолиране на най-засегнатите фасади – най-вече на високите сгради 

 - Планирано разполагане на бъдещи сгради, като естествени шумови бариери 

 - Монтиране на нискошумов асфат по най-натоварените улици  

 - информиране на населението за ползването на електрически автомобили  

 - изграждане на вело алей и стимулирането на ползването на велосиопеди 

 - увеличаване на дела на зелените пространства и паркове в населените места  
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 Данни от единната система за мониторинг. 

 

Нормирането на шума в Република България е извършено, чрез Наредба No 6 от 26 юни 2006 

г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части 

на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за 

оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 

населението (Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006 г.), издадена от МЗ и МОСВ. 

Съгласно чл.11, ал.1 от Закона за защита от шума в околната среда/ ДВ,бр.74/2005г./ 

Министърът на здравеопазването организира създаването, функционирането и ръководството на 

Национална система за мониторинг на шума в урбанизирате територии в съответствие със Закона 

за здравето. 

Съгласно чл.12, ал.1 от горе цитирания закон Министърът на околната  среда  и водите 

организира извършването на измерването, оценката, управлението и контрола на шума, излъчван от 

промишлените инсталации и съоръжения, включително за категориите промишлени дейности по 

Приложение № 4 към чл.117, ал.1 от Закона за опазване на околната среда/ЗООС/. 

Шумова карта не е изготвяна за града и общината. 

 

Здравно-хигиенни аспекти на околната среда 

 

Състоянието на средата се определя от измененията настъпили в основните нейни параметри, 

следствие от човешката дейност – замърсяване на атмосферата, водите и почвите с производствени 

и битови вредности от дейността на транспорта, акустично натоварване на средата, йонизиращи и 

нейонизиращи лъчения, проблемите с третирането на отпадъците. 

 

Основните проблеми, резултат от антропогенната дейност са: 

 

 Високите нива на шума – резултат от функционирането на транспорта и отделни точкови 

източници. 

 Замърсяването на атмосферата от линейни (транспорт) и точкови (производствени и битови) 

източници. 

 Йонизиращи и не йонизиращи лъчения. 
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Разкритите екологични проблеми в голяма степен се дължат на: 

 

 Преминаване на производственият сектор към по-евтини технологии за снабдяване с 

топлоенергия, съпроводени с по-високи емисии в атмосферния въздух. 

 Липса на финансови средства в производствения сектор за опазване качеството на 

атмосферния въздух. 

 Липса на финансови средства за осъществяване на инфраструктурни и благоустройствени 

проекти за опазване качеството на атмосферния въздух. 

 Продължаващ процес на подценяване на ролята на зелената система и хаотичното усвояване 

на земеделски земи за производствени нужди. 

 

Съществуват зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут. Към тази 

категория се отнасят зони, които по силата на съответни наредби, следва да бъдат взети под 

внимание в процеса на планиране. Зоните и обектите със специфичен санитарно-охранителен статус 

са всички водоснабдителни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, помпените станции за 

канални води, ГПСОВ, гробищни паркове, депа за отпадъците, кариерите, автосервизи, автогари, 

гари и летища и много други. 

Здравно-хигиенни рискове съществуват и в местата, където обитава предимно население от 

ромски произход, които имат недостатъчно ефективни водопровод и канализация, инфраструктура, 

изградени типови постройки и възможности за поддържане на необходимата хигиена. Съществуват 

реални инфекциозни рискове (вирусен хепатит, морбили и др.), също така стоят на преден план и 

проблемите с битовите отпадъци и по-специално нерегламентираното им изхвърляне, което може 

да засегна и живеещото в съседство население. Здравен проблем представлява замърсяването на 

атмосферния въздух в жилищните зони с дразнещи газове - азотни и серни диоксиди, вещества с 

общо системен токсичен ефект. Значение имат замърсителите със сензибилизиращо действие 

(органични частици, алдехиди, феноли, сажди и катрани). 

 

Радиационно състояние на атмосферния въздух 

 

Естественият радиационен гама-фон е физична характеристика на околната среда и 

представлява полето на гама-лъчите, в което се намират всички живи организми на Земята. 
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Източници на това йонизиращо лъчение са вторичното космично лъчение и естествените 

радионуклиди, намиращи се в атмосферния въздух, почвите, водите, храните и човешкото тяло. 

Измерваната величина е мощност на дозата на гама-фона и е специфична за всеки пункт, 

област, регион. 

Данните за мощността на дозата гама-лъчение за страната се получават в реално време от 27 

постоянни мониторингови станции на Националната автоматизирана система за непрекъснат 

контрол на радиационния гама-фон (НАСНКРГФ), администрирана от Изпълнителната агенция по 

околна среда (ИАОС). 

 

 

Автоматизираната система осигурява оперативна информация в случай на инцидентно 

повишаване на радиационния фон, както при ядрена авария на територията на страната ни, така и 

при трансграничен пренос на радиоактивно замърсяване. Системата обезпечава с данни в реално 

време Аварийния център на Агенцията за ядрено регулиране и Главна Дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението” към Министерството на вътрешните работи, с което се 

осигурява възможност, в случай на радиационна авария, да се приложат своевременно подходящи 

мерки за защита на населението и околната среда. 

За измерване на радиационния фон на територията на общината има изграден пост за 

наблюдения. Същият е в дежурната стая, а измерването се осъществява от оперативен дежурен по 

Общински съвет за сигурност три пъти дневно-сутрин в 5:00 часа, на обяд 12:00 часа и вечер в 18:00 

часа. Данните от измерванията се отразяват в специален дневник и се докладват в ОСС – Пловдив. 

 8. Управленски капацитет  

 

8.1.  Структура на управлението на дейности, свързани с околната среда  
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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.  

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. 

Към функциите на кметовете и кметските намесници в селата 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. 

Общинската администрация подпомага кмета при осъществяване на правомощията му и 

извършва дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.  

Правата и задълженията на Кмета на общината, свързани с опазването на околната среда са 

регламентирани от националното екологично законодателство. 

Съгласно Закона за опазване на околната среда, кметът има следните задължения: 

1.информират населението за състоянието на околната среда съгласно изискванията на 

закона; 

2.разработват и контролират заедно с другите органи планове за ликвидиране на 

последствията от аварийни и залпови замърсявания на територията на общината; 

3.организират управлението на отпадъци на територията на общината; 

4.контролират изграждането, поддържането и правилната експлоатация на пречиствателните 

станции за отпадъчни води в урбанизираните територии; 

5.организират и контролират чистотата, поддържането, опазването и разширяването на 

селищните зелени системи в населените места и крайселищните територии, както и опазването на 

биологичното разнообразие, на ландшафта и на природното и културното наследство в тях; 

6. определят и оповестяват публично лицата, отговорни за поддържането на чистотата на 

улиците, тротоарите и други места за обществено ползване на територията на населените места, и 

контролират изпълнението на техните задължения; 
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7. организират дейността на създадени с решение на общинския съвет екоинспекции, 

включително на обществени начала, които имат право да съставят актове за установяване на 

административни нарушения; 

8. определят длъжностните лица, които могат да съставят актове за установяване на 

административните нарушения по този закон; 

9. осъществяват правомощията си по специалните закони в областта на околната среда; 

10. определят лицата в общинската администрация, притежаващи необходимата 

професионална квалификация за осъществяване на дейностите по управление на околната среда. 

 

Кметът на общината може да възлага изпълнението на изброените функции на кметовете на 

кметствата в общината. 

Кметът на общината е компетентния орган, отговарящ за разработването, в т.ч. 

актуализирането на програмата по опазване на околната среда, като ежегодно внася в общинския 

съвет отчет за изпълнението на програмата, а при необходимост - и предложения за нейното 

допълване и актуализиране (чл. 79, ал. 5 от ЗООС). 

Кметът на общината е компетентния орган, отговарящ за разработването и на други 

„подпрограми“ влизащи в обхвата на Програмата по околна среда.  

Отчетът се представя за информация и в РИОСВ – Пловдив. До настоящия момент община 

Куклен стриктно спазва тези свои законови задължения. 

Контрол по опазване на чистотата, околната среда и зелената система на територията на 

община Куклен се осъществява от кмета на общината, еколога на общината, а конкретно по 

населени места и кметовете на населените места. 

Тъй като, в общинската администрация няма обособен отдел по опазване на околната среда, 

към Дейност 829 “Други дейности по селско и горско стопанство“ в община Куклен има назначен 

еколог, който се занимава с всички въпроси, свързани с опазване на околната среда.  

 

С управлението на околната среда са директно свързани следните общински Наредби: 

  
 С Решение № 149, взето на заседание с Протокол № 17 от 25.07.2008 г. на Общинския 

съвет Куклен е приета - Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията 

на община Куклен. По късно Наредбата е изм. с реш. № 806/24.04.2019г. на ОбС Куклен. 

 С Решение № 358, взето на редовно заседание с Протокол № 36 от 26.04.2013г. на 

Общински съвет Куклен е приета Наредба № 23 за отглеждане на животни, птици и други в 

http://kostinbrod.bg/wp-content/uploads/file/documents/normativni_aktove/naredba_ozeleneni_ploshti.doc
http://kostinbrod.bg/wp-content/uploads/file/documents/normativni_aktove/naredba_ozeleneni_ploshti.doc
http://kostinbrod.bg/wp-content/uploads/file/documents/normativni_aktove/naredba_otglejdane_jivotni.doc
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жилищни имоти и парцели на територията на Община Куклен. Наредбата по-късно е изм. с реш. № 

283, взето с протокол № 20 от 30.09.2016г. 

 С Решение № 617, взето с протокол № 54 от 27.06.2014г  е приета - Наредба № 26 за 

управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Куклен 

 С Решение № 629, взето на редовно заседание с Протокол № 55 от 25.07.2014 г. на 

Общински съвет Куклен е приета – Наредба № 27 за ползване на пасиша и мери – общинска 

собственост 

 С Решение № 636/29.06.2018г на Общински съвет – Куклен е приета – Наредба № 1 за 

обществения ред в Община Куклен. По късно Наредбата е  изм. с Реш. № 760/25.01.2019г. 

 С Решение № 164 от 31.01.2003 г. на Общински съвет – Куклен е приета – Наредба № 10 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Куклен. 

Последно Наредбата е изменена с Решение № 95 от 11.05.2020 г.  

 

Съгласно Закона за управление на отпадъците, кмета на общината отговаря за: 

 

-осигуряването на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 

други; 

-събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и 

съоръжения за обезвреждането им; 

-почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване; 

-избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане 

на битови или строителни отпадъци; 

-разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като 

определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и 

сортиране на отпадъците от опаковки; 

-организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба 

луминесцентни и други лампи, съдържащи живак; 

-организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба 

моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване; 

-предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването 

на незаконни сметища; 

http://kostinbrod.bg/wp-content/uploads/file/documents/normativni_aktove/naredba_otglejdane_jivotni.doc
http://kostinbrod.bg/wp-content/uploads/2018/11/Наредба-управление-на-отпадъците.docx
http://kostinbrod.bg/wp-content/uploads/2018/11/Наредба-управление-на-отпадъците.docx
http://kostinbrod.bg/wp-content/uploads/file/naredbi2012/naredba_pasishta.doc
http://kostinbrod.bg/wp-content/uploads/2018/02/Наредба-обществен-ред.doc
http://kostinbrod.bg/wp-content/uploads/2018/02/Наредба-обществен-ред.doc
http://kostinbrod.bg/wp-content/uploads/2020/02/Наредба-такси-цени-на-услуги-4.docx
http://kostinbrod.bg/wp-content/uploads/2020/02/Наредба-такси-цени-на-услуги-4.docx
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-определянето на места за смяна на отработени моторни масла и информиране на 

обществеността за това; 

-определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии. 

 

Защитата от шума в околната среда е уредена, чрез Закона за защита от шума, според който 

Кмета на общината е длъжен: 

- да упражянява контрол по спазване на Закона; 

- да организира и регулира движението на автомобилния транспорт; 

- при необходимост от извършване на иземрвания на нивото на шум, контролът се 

осъществява съвместно с РЗИ. 

 

Съгласно Закона за водите, Кметът на общината е длъжен: 

- да осъществява контрол при изграждането, поддържането и правилната експлоатация на 

канализационните мрежи на битовите отпадни води; 

- изграждането и поддържането на водопроводните мрежи, изграждането и ретистрацията на 

кладенците заиндивидуално ползване. 

Съгласно Закона за лечебните растения Кмета на общината: 

- организира изпълнението на дейностите с лечебните растения; 

- издава позволителни за бране на билки от земи общинска собственост. 

 

В Общинския съвет – Куклен функционира постоянна комисия по “Европейска интеграция, 

земеделие и екология“. 

Общинския съвет приема общинската програма за околна среда, както и всички  други 

програми, свързани с компонентите и факторите на околната среда и контролира изпълнението им 

(чл.79, ал.4 от ЗООС). 

Функциите на Общинския съвет са: 

 

-да определя размера на такса „битови отпадъци” и таксата за поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване по Закона за местните данъци и такси; 

-да приема Програма за опазване на околната среда на общината и всяка последваща 

актуализация; 
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-да контролира изпълнението на програмата и ежегодното внасянето на отчети по 

изпълнението й от кмета на общината; 

-да приема наредби, касаещи управлението на околната среда на общината и др. 

 

8.2. Обмен на информация и сътрудничество с регионални органи на централни 

ведомства от компетенциите на които са въпроси по опазване на околната среда, в 

териториалния обхват на които попада общината 

 

Контролната дейност на територията на общината се извършва от определените със Заповеди 

на кмета длъжностни лица, чиито компетенции са съгласно нормативната уредба. Упълномощените 

длъжностни лица водят превантивна политика за недопускане на големи отклонения от правилната 

организация на дейностите по опазване на околната среда.  

Отчетността е основен елемент на документирането и систематизирането на събраната 

информация за състоянието на компонентите и факторите на околната среда. Следвайки 

йерархичната схема на документиране, е необходимо всички физически и юридически лица, които 

извършват дейности, оказващи въздействие върху околната среда, да разработват и предоставят на 

общината нормативно указаната документация. Отчети, както и други документи, все още не се 

подават от всички причинители на замърсяване, което води до непълноти в събираната информация. 

Съвременната нормативна уредба дава възможност да се изгради една цялостна система за 

документиране. Спазването на разпоредбите на специализираните наредби ще осигури основната 

част от документирането на системата за опазване на околната среда.  

Регионалните органи на централни ведомства, с които общината сътрудничи по въпросите за 

опазване на околната среда и които оказват контрол по всички извършвани дейности са: 

 

 Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив,  

 РЗИ Пловдив,  

 РИОСВ Пловдив, 

 Изпълнителна агенция по горите,  

 Напоителни системи,  

 ОДБХ и др. 
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Съвременната нормативна уредба дава възможност да се изгради една цялостна система за 

документиране. 

Спазването на разпоредбите на специализираните наредби ще осигури основната част от 

документирането на системата за опазване на околната среда. 

 

 Сътрудничество със съседни общини, бизнеса и НПО по проблемите на околната 

среда 

За решаване на проблемите по управление на отпадъците Община Куклен работи в тясно 

сътрудничество с останалите общини, членове на РСУО - Асеновград, а именно: Асеновград, 

Садово, Първомай, Лъки. 

За решаване на проблемите на околната среда общинската администрация трябва да си 

сътрудничи с всички фирми, бизнес организации и граждани на нейната територия. 

Общината членува в следните организации: 

 Национално сдружение на общините в Република България. 

 Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Асеновтрад. 

 Регионална Асоциация на Общини „Тракия“. 

В областта на околната среда общинската администрация и общинския съвет си 

взаимодействат както с обществени структури, така и с неправителствения сектор. Това 

сътрудничество осигурява адекватност на общинската програма по опазване на околната среда и на 

свързаните с нея „подпрограми“ по отношение на обществения интерес. 

Програмата е отворен документ и може да бъде актуализирана и допълвана в зависимост от 

този интерес. 

Община Куклен осъществява добро взаимодействие с НПО с интереси към екологията. 

При реализирането на проекти и инициативи с екологична насоченост активно участие 

взимат граждани, ученици, еко-клубове, фирми, както и бизнесмени. 

 

 Сътрудничество с бизнеса 

Общината поддържа тясно сътрудничество с бизнеса по въпроси, свързани с екологични 

проблеми.  
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Експерти от общината участват в проверки, общината съдейства и подкрепя 

екологосъобразни инвестиционни намерения и проекти. 

 

8.3. Информиране на обществеността – използвани подходи и механизми. 

Информация за състоянието на околната среда 

 

Община Куклен активно работи за улесняване достъпа на гражданите до екологична 

информация, повишаване на тяхната екологична култура и образование, насърчаване на участието 

им в процесите на вземане на решения, касаещи околната среда. Ръководи се от разбирането, че 

информираността е важен елемент за осмисляне на местните екологични проблеми от страна на 

обществеността и за активно формиране на обществено поведение за грижа към околната среда. 

Всички актове на Общинския съвет Куклен се довеждат до знанието на населението, чрез 

средствата за масово осведомяване или чрез Интернет страницата на Община Куклен. Заседанията 

на комисиите и сесиите на съвета са публични. 

Общинската администрация информира населението на община Куклен за състоянието на 

околната среда за изпълнението на мерките от общинската програма за опазване на околната среда, 

както и за реализацията на проекти с екологична насоченост, чрез следните механизми: 

 

 Публикуването на информация на интернет страницата на общината; 

 Информационни табла 

 Публикации в медии и преса 

 Обществени обсъждания 

 Екологични кампании 

 

 9. Икономически фактори  

 

Особеностите на икономическото развитие на Община Куклен следва да се разглеждат като 

резултат от влиянието на редица фактори от природно, социално и демографско естество.  

Сред най-важните фактори, оказващи влияние върху състоянието на икономиката, се 

открояват особеностите на природноресурсния потенциал, демографските процеси /количествени и 

качествени показатели/, изградеността на различни видове инфраструктура, наследените 

производствени традиции на населението и др.  

На територията на община Куклен структуроопределящи са: преработваща промишленост, 

търговски дейности, услуги, хотелиерство, ресторантьорство и транспорт. 
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Най-много нови предприятия са регистрирани в сектор „Търговия, ремонт и техническо 

обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството”.  

В сферата на хотелиерството и ресторантьорството предприятията се увеличават, както и в 

сектор „Хуманно здравеопазване и социална работа”.  

Най-голям относителен дял в местната икономика имат предприятията, работещи в областта 

на търговията и услугите или около 46% от всички фирми.  

В сектор „Преработваща промишленост” развиват дейност 18% от фирмите, а в 

„Хотелиерство и ресторантьорство” работят 10%.  

Най-малко са предприятията в секторите Транспорт, складиране и съобщения и Създаване и 

разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения.  

Структурата на местната икономика определя и заетостта на населението в община Куклен. 

Най-много са заетите в преработващата промишленост, след това в търговията, хотелиерството, 

ресторантьорството и строителството.  

Средната годишна работна заплата в община Куклен плавно нараства. Въпреки това 

работната заплата в Куклен през 2020 е по-ниска от средната годишна заплата за страната. 

На територията на община Куклен развиват своята дейност три от водещите фирми в 

областния промишлен комплекс – КЦМ АД, Завод за производство на препарати за растителна 

защита „Агрия” АД и „Цинково покритие” АД.  

Североизточно от площадката на КЦМ 2000 АД, на площ от 1 200 дка е регистрирана и се 

усвоява Промишлено – търговска зона Куклен. На територията на Община Куклен функционират 

две големи предприятия КЦМ АД и Агрия АД, които попадат под разпоредбите на Закона за 

опазване на околната среда като предприятия с висок рисков потенциал. 

КЦМ-АД има издадено КР №1-Н3/2017.  

Основната продукция на КЦМ-АД е: 

 - стандартен блок цинк SHG 99.995%;  

  - широка гама цинкови сплави и цинков сулфат;  

 -  стандартен блок олово 99.99% и оловни сплави;  

 -  стандартен блок кадмий (99.95%);  

  - техническа сярна киселина (95-96% H2SO4);  

  - изделия от благородни метали (сребро, злато) и техни сплави.  

В КЦМ АД са обособени три производства – Оловно производство, Цинково производство и 

Производство на благородни метали и сплави, които са охарактеризирани по-долу. 
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КЦМ АД, гр. Пловдив прилага система за управление на околната среда (СУОС) 

сертифицирана по стандарт ISO 14001:2015 (сертификат № 01 104 1820051 валиден до 25.06.2024 

г.) от “TЮФ РЕЙНЛАНД, БЪЛГАРИЯ” ЕООД. 

 СУОС е включена в Система за управление (СУ) на фирмите от КЦМ 2000 груп, част от 

която е и КЦМ АД. СУОС обхваща:  

 производствени процеси;  

 произвеждани продукти и спомагателни дейности;  

 аспекти на околната среда, които КЦМ АД, Пловдив може да управлява и върху които може 

да въздейства; 

  осигуряване и доказване съответствието с обявената политика и цели по околната среда;  

 постигане и поддържане на сертификация съгласно ISO 14001:2015.  

Всички инструкции, изисквани от КР за експлоатация и поддръжка са разработени и се 

прилагат като част от СУ. Същите са достъпни на локалната интернет страницата на КЦМ 2000 

Груп, в специализирана секция за документите на СУ, съхранявани в ел. Среда 

“Агрия”АД притежава Комплексно разрешително КР № 23/2004 г (с актуализация с Решение 

№ 23-Н0-И0-А1/2009 г, актуализирано с Решение № 23-Н0-И0-А2/2013 г., актуализирано с Решение 

№ 23-Н0-И0-А3/2017г., актуализирано с Решение № 23-Н0-И0-А4/2019г.) 

В Агрия – Ад се извършват следните процеси със съответно изградените и функциониращи 

инсталации: 

 Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС  

1. Инсталация „Синтез на дитиокарбамати” - – синтез на цинеб и манкозеб (75%, 80%, 90%, 

95%)  

2. Инсталация „Аминиране на органични киселини” – не е извършвала производствена 

дейност Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС:  

1. Инсталация „Формулиране на дитиокарбамати” - формулиране и разфасовка на Цинеб, 

Манкозеб (син, зелен 75% , 80% син), формулации на симоксанил, метлаксил, премикс за ВДГ и др.;  

2. Инсталация „Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна 

защита” – медни формулации разфасовка на цинеб, манкозеб, мексил, симоксанил, меден 

осихлорид, премикс за медни ВДГ и др.; 

 3. Инсталация „Формулиране на течни продукти за растителна защита”, включваща:  

3.1. Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди – не е извършвала 

производствена дейност 
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 3.2. Формулиране и разфасовка на течни хербициди – квазилофоб р-етил, глифозат  

3.3. Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки – квазилофоб р-

етил, глифозат, пропамокарб, циперметрин, дифлубензурон, пикадор и др; 

 4. Инсталация „Формулиране на суспензионни концентрати” – формулация на пропамокарб 

и симоксанил  

5. Инсталация „Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в малки 

опаковки” - разфасовка на цинеб, манкозеб (син, зелен 75% , 80% син) ВП и ВДГ, формулации на 

симоксанил, метлаксил, меден оксихлорид и др  

6. Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна защита“, включваща:  

6.1. Формулация и гранулация на препарати за растителна защита №1 – манкозеб ВДГ, смеси 

ВДГ със симоксанил, металаксил, меден оксихлорид  

6.2. Формулация и гранулация на препарати за растителна защита №2 – манкозеб ВДГ, смеси 

ВДГ със симоксанил, металаксил, меден оксихлорид  

7. Инсталация „Формулиране на маслени препарати за растителна защита“ – формулация на 

никосулфорон и манкозеб  

8. Инсталация за разфасовка за сулфонил карбамидни хербициди – разфасовка на 

никосулфорон и трибенурон метил  

9. Инсталация за разфасовка за маслени и суспензионни концентрати – разфасовка на 

пропамокарб, пропамокарб и симоксанил  

10. Абонатни станции - производство на наситена пара за технологични нужди , 

производство на топла вода за отопление и битови цели.  

11. Инсталация за производство на деминерализирана вода - производство на 

деминерализирана вода за производствени цели 

Двете предприятия подлежат на ежегодни проверки от комисия назначена със заповед на 

Министъра на околната среда и водите по реда на ЗООС. Съгласно изискванията на чл.23 от 

Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията 

от тях се извършва контролна дейност на комисията която извършва съвместни проверки на 

операторите класифицирани с нисък или висок рисков потенциал . 

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.  
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В завоът за горещо поцинковане, собственост на „Юпитер Холдинг“ АД разположен на терен 

с обща площ от 25 200 кв.м. и застроената производствена площ е 6200 кв.м е разположена най-

голямата вана за горещо поцинковане в България – дължина 13 м, 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, сладови 

халета, административна и сервизна част по съвременни стандарти.  

В общината се развива и предприятието „Мекалит България“, дъщерно дружество на 

немската група „Мекалит“, което е пазарен лидер в разработването и производството на 

ултразвуково заварени плотове и компоненти от пластмаси за домакински електроуреди. Сред 

клиентите на компанията са фирмите „Бош-Сименс Хаусгерете групе”, „Либхер”, „Миле”, 

„Гагенау”, „Неф” и др.  

Близостта на град Куклен до град Пловдив и сравнително ограниченият размер на 

обработваемата земеделска земя са допринесли за развитие на малкият и среден бизнес в града.  

В община Куклен са регистрирани и функционират над 200 фирми принадлежащи към 

малкия и среден бизнес. Преобладават фирмите на шивашкия бранш, тези за услуги и хранително – 

вкусовия сектор. Най – значими са фирмата за производство на блиндирани и интериорни врати 

„Дизар”, за производство на слънчеви колектори и завода за каучукови изделия на фирма 

„Техноакташ” АД. 

Останалите фирми са по-малки и са от отраслите електротехническа промишленост, 

транспорт, мебелна и други дейности.  

 

 Възможности за развитие на туризъм 

Основен ресурс за развитие на на туризма в община Куклен е Лесопарк „Родопи”, който се 

разпростира 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 1700 м.). 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.  

Общината е известна с манастира „Св.св. Козма и Дамян“, наричан още „Св. Врач“. Към 

манастира има малка църква, за която се счита, че е една от най-старите християнски църкви в 

България. Манастирът е една от емблематичните културни забележителности в района. Манастирът 
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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.  

В местността „Кайнаците“ край града е открит един от трите каптажа, от които през Римската 

епоха се захранва водоснабдителната система на Филипопол. От него към града води масивен 

акведукт, от който са запазени само следи в отделни участъци.  

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 1100 м., разлика в надморската 

височина-180 м., се провеждат състезание от регионален мащаб. Проектни 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.  

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. 

 

 Средства за подслон, заведения за хранене и развлечения 

 
На територията на община Куклен функционират 5 броя хотели, 2 броя семейни хотела,  17 

броя ресторанта,  1 брой заведение за бързо хранене, 16 броя кафе аперативи, 1 сладкарница, 1 

къмпинг, 4 броя къщи за гости, 6 броя почивни станции, самостоятелна стая 1 брой, стаи за гости 5 

броя,  апартамент за гости 1 брой и др.  

На територията на Общината няма курортни селища и населени места със специален статут.  

В нито едно населено място няма централизирано топлоподаване. 
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 Състояние на инфраструктурата – пътища, пристанища и др. 

 

По своето географско местоположение общината и нейният център заемат много добро място 

в транспортно-комуникационната система на страната в предвид преминаването на транс 

европейски транспортни коридори покрай територията на общината. Това й дава предимство пред 

голяма част от другите общини в България по отношение на транспортните й връзки с останалата 

част на страната и Европа. 

 

Автомобилен транспорт 

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 /ІІІ-8604/ 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 трафика е изключително натоварен. 

Реализирането на планирания автомагистрален тип път (изграждане на второ платно) между 

Пловдив и Асеновград, ще облекчи до голяма степен транспортния трафик и ще скъси времето за 

пътуване. 

 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 пообщ план, път II-86 е част от най-краткия 

транспортен коридор, свързващ Северна и Централна Европа през р.Дунав със Средиземно море. 
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В близост е Автомагистрала „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. 

 

Общинска пътна мрежа  

Община Куклен няма оптимално изградена вътрешно-общинска пътна мрежа, съобразена с 

интензивността и насочеността на транспортните потоци, както и минимизиране на транспортните 

разходи. Тя включва : 

 • 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 Дамиан” – с.Гълъбово/IІІ–

8604/ - Пътя 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. За този път има изработен технически проект (от км 0+00 до км 10+200). 

Участъка до с.Руен е рехабилитиран поетапно.  

• 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”.  

• път PDV2254 /ІІI–8606, Пловдив – Брестник/ - Граница общ. (Родопи - Куклен) – Куклен 

/ІІІ-8606/ е обиколен за с.Брестник. Удачно е проектиране и строителство на път с нормални 

параметри, с което конфликтните отсечки в регулацията на с.Брестник ще се избягнат, 

безопасността на движението ще се подобри и ще се съкрати пътя до гр.Куклен. 

 път PDV2013/ ІI–86, Пловдив- Асеновград /- Асеновград, кв.Долни Воден – Граница 

общ.(Асеновград-Куклен) – Куклен/ PDV 2110/със старо наименованиеIV – 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 
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комуникацията с лесопарк”Родопи”. • PDV1144 /IІІ–8604/х.Здравец – лет.Копривките-

х.Руен/PDV3016/ - Този път свързва х.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). 

Железопътен транспорт 

Присъствието на ЖП-мрежа в общината е много оскъдно.  

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. 

 

Енергийни мрежи и системи  

На територията на областта енергоразпределението се осъществява от „EVN България“ АД. 

Електроразпределителната мрежа е добре развита и разпределена за поемане максимално 

допустимото натоварване.  

Техническото състояние на използваните мрежи и съоръжения е добро.  

Всички населени места от общината са електроснабдени.  

Мрежата СН е в добро състояние.  

Бъдещото развитие ще изисква доизграждане на мрежата СН, особено за града, където се 

очаква най-голямо нарастване на товарите. 

Енергийната инфраструктура на Община Куклен може да бъде разделена според 

особеностите и проблемите за решаване на три зони:  

• 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. 
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В годините до сега 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 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, е решен с подмяна на съществуващите осветителни тела с енергоспестяващи. 

Необходимо е да се демонтират старите осветителни тела от високите рогатки, както и да бъде 

отстранена излишната част от тръбните стълбове. За осъществяване на тази дейност е необходимo 

съдействие от страна на EVN. 

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. 

В цял свят интересът към енерговъзобновяемите източници нараства - причината за това са 

намалените разходи на енергия и подържането на комфортна жизнена среда. Възобновяема енергия 

е тази, която използва неизчерпаеми или възстановими в природата енергийни потоци - енергия от 

слънцето, вятър, океани, водна енергия. Топлината от вътрешността на Земята, т.нар. геотермална 

енергия също се определя като възобновяем ресурс. Растения, горивни материали или отпадъци от 

индустрията, селскостопански и домакински отпадъци също могат да бъдат определени като 

ресурси за възобновяема енергия. Възобновяемите енергийни ресурси допринасят за увеличаване 

на разнообразието и сигурността на доставките, и за намаляването на изхвърлянето на вредни 

емисии в атмосферата. 
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Слънчевата енергия е най-чистият и неизчерпаем източник на енергия, познат на 

човечеството. Слънчевата радиация е топлина, светлина и е причина за почти всички естествени 

процеси на Земята. Ултравиолетовото и инфрачервено лъчение също се поглъщат и превръщат в 

топлинна енергия, която може да се използва целогодишно – и през зимата и през облачни и 

дъждовни дни. Използването на слънчевата енергия в България се оправдава и от географското 

местоположение на страната в метеoрологична област с висока интензивност на слънчево облъчване 

и с много слънчеви часове средногодишно. Трансформацията на естествената дневна светлина в 

електрически ток, чрез фотоволтаични модули, е най-екологичният начин на преобразуване на 

слънчевата светлина в електричество. 

 

Комуникации 

На територията на община Куклен съобщенията и комуникациите се осъществяват от 

„Виваком" - най-голямата телекомуникационна компания в България.  

През последните години е осигурен оптичен достъпът до Интернет в град Куклен и другите 

населени места от общината. 

 

 Водоснабдяване и канализация 

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. 

Поради недостатъчни водни количества, особено през летния сезон, в някои от селата се 

въвежда режим на водоподаване - с. Гълъбово, с. Цар Калоян. Проблемът с водоподаването става 

още по-тежък в неработните дни, през които броят на населението в тези селища става многократно 

по-голям от постоянно живеещото население в тях. В голяма степен проблемът се утежнява и от 

състоянието на водопроводната мрежа. Същата е изградена изцяло от етернитови тръби, които са 

остарели и амортизирани, с течове по тях. Това води до значителни загуби на вода.  

В с. Руен съществува проблем с водоснабдяването на някои от имотите във вилните зони.  

Една от причините лесопарк ”Родопи” да не е развит в достатъчна степен като курортен 
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център е и обстоятелството, че дебита на наличните водохващания е крайно недостатъчен, а силната 

амортизираност на главният водопровод прави проблема още по-голям. Има редица случаи, в които 

органите на ХЕИ спират временно експлоатацията на даден обект, поради липса на достатъчни 

количества вода или нарушени качества на същата. С извършената частична реконструкция на 

главния водопровод в участъка Хижа “Здравец” – летовище”Копривките”, част от загубите на вода 

бяха преустановени. Трайно решение ще се получи, ако се реализира проект за реконструкция на 

водопровода в отсечката “Малинов връх” - Хижа “Здравец” на стойност по предварителни оценки 

около 300 000 евро. Проектът предвижда пълна реконструкция на сегашния магистрален 

водопровод в отсечката “Малинов връх” - Хижа “Здравец” – 22км., изразяваща се в подмяна на 

етернитовите тръби с полиетиленови. За да се решат проблемите с водоснабдяването на Лесопарк 

“Родопи ” на този етап и в по-дългосрочен план, крайно наложително е да бъде изграден открит 

воден обем, служещ като годишен изравнител в местността “Пепелаша”, гарантиращ подаване на 

водно количество от порядък на 3л/сек.  

Най-голям е проблемът с водата в с. Цар Калоян. На по ранен етап причина за режим на 

водоподаване през лятото бе липсата на резервоар за питейна вода. За решаване на проблема 

общината изгради 150 кубиков водоем. През лятото на 2013 г., поради свличане на земни маси и 

затлачване на съществуващия основен каптаж бе преустановено снабдяването на селото с вода от 

основния източник. Въведен бе режим за ползване на водата. Правят се проучвания за ново 

каптиране и евентуални сондажи. Продължава да стои проблемът с водоснабдяването на вилната 

зона “Боровика”, за която е необходимо да се изгради 3 км. водопровод и резервоар 

В с. Гълъбово основния проблем е значителното по обем ново застрояване и в периферията 

и във вилните зони. Създават се пикови натоварвания през почивните дни. Необходима е подмяна 

на вътрешно-водопроводната мрежа.  

В гр. Куклен се извършва поетапна подмяна на стария водопровод и сградните отклонения с 

полиетиленови тръби. Тази подмяна се извършва едновременно със строителството на 

вътрешноканализационната мрежа. По този начин се избягва повторното разкопаване на улиците и 

оскъпяване на строителството. За новия жилищен квартал “Св. Илия” заедно с останалата 

техническа инфраструктура, трябва да се изгради и водопроводната мрежа и евентуално да се 

предприеме изграждането на нов водоем. 

За решаването на проблемите с водостабдяването „ВиК“ Пловдив препоръчва: 
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 За гр. Куклен - Необходима е подмяна на тласкателните водопроводи ПС Куклен1 – ПС 

Куклен 2 РЕ – HD ф315, L 4100м и ПС Куклен 2 – висока зона РЕ – HD ф315, L 1100 м. 

 За с. Цар Калоян – Проучване и присъединяване на нов водоизточвик към съществуващата 

мрежа. 

 Монтаж на допълнителен филтър за намаляване на мътността. 

 За с. Гълъбово – Довършване на новото водохващане „Мраморна кариера“, подмяна на 

външен водопровод от извор да рагулацията на селото с  РЕ – HD ф110, L 1200м., подмяна 

на уличен водопровод РЕ – HD ф90, L 700 м. 

 Парк „Родопи“ - Подмяна на довеждащ водопровод РЕ – HD ф160 , L 4450 м. 

 

Канализацията на територията на община Куклен е изградена частично и ПСОВ не е 

изграждана. 

Канализационната мрежа на гр. Куклен е изградена 85%. Въвеждени са в експлоатация на 

55-60% от новоизградените канали. Налице е проблем с повищената запрашеност на града, основна 

прична за която са неасвалтираните улици, след прокопаване на канализационната мрежа. 

Относителният дял на тези улици е 35-40%.  

В с. Руен има изградена частична локална канализация, която не е въведена в експлоатация. 

Съществува септична централна яма както и септични ями във частни имоти. Общината разполага 

с технически проект за изграждане на ПСОВ, канализация и водопровод.  

В селата Гълъбово и Цар Калоян няма изградена централна канализация. Общината 

разполага с технически проекти за изграждане на ПСОВ, канализация и водопровод на двете 

населени места.  

В с. Добралък съществува локална канализация зауствана в дерето. Налага се изграждане на 

пречиствателно съоръжение от локален тип с 250/300 еквивалент жители.  

За да бъде изграден Лесопарк “Родопи” като курортно образувание от европейски тип е 

наложително да бъде решен проблема с отвеждането на битово-фекалните води. Това налага 

изготвяне и реализация на проекти за канализация на отделните курортно-туристически ядра и 

изграждане на пречиствателни съоръжения в тях. 

 10. Финансови фактори  

 

Общински приходи и разходи 

10.1 Приходи 
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Общинският бюджет е самостоятелна финансова сметка, чрез която се разпределят и 

балансират приходите и разходите за бюджетната година. Бюджетът на общината е сред основните 

финансови показатели, който се анализира, за да се оцени въздействието на финансовите фактори.  

Финансирането на местните дейности и делегираните от държавата дейности се извършва от 

общината в интерес на местната общност и при спазване на принципите на законосъобразност, 

целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност. 

От особено значение за спазването на тези изисквания и успешното развитие на местното 

самоуправление е финансовата самостоятелност. 

Дейностите в общината са диференцирани на делегирани от държавата дейности и местни 

дейности. 

Съобразно действащото законодателство юридическите и физически лица внасят определени 

данъци и такси, които формират приходната част на общинския бюджет за осъществяване на местни 

дейности. 

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за публичните финанси приходната част се формира на 

основата на собствени приходи и финансиране, чрез държавния бюджет. Съотношението между 

местните приходи и субсидиите от държавния бюджет намира израз в следната таблица: 

 

ГОДИНА 

МЕСТНИ 

ПРИХОДИ % 

ДЪРЖАВНИ 

ПРИХОДИ % 

ОБЩО 

ПРИХОДИ % 

/лв./ /лв./ /лв./ 

2018г. 2930287 46,82 3328104 53,18 6258391 100,00 

2019г. 3584133 51,40 3389320 48,60 6973453 100,00 

2020г. 4311035 51,66 4034260 48,34 8345295 100,00 

 

Структура на местните приходи към 01.01.2021г. година: 

 

1.Данъчни приходи: 

 данък върху недвижими имоти; 

 данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин; 

 данък върху превозните средства; 

 окончателен годишен /патентен/ данък. 

 туристически данък 
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2. Местни такси: 

 за битови отпадъци; 

 за ползване на детски градини и детски ясли; 

 за ползване домашен социален патронаж и други общински социални услуги; 

 за ползване на пазари,тържища, тротоари, улични платна и др.; 

 за административни услуги; 

 за технически услуги; 

 за откупуване на гробни места 

 за притежаване на куче; 

 други общински такси, определени със закон. 

 

3. Други неданъчни приходи: 

 

 глоби,санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 

 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 

 приходи и доходи от собственост 

 постъпления от продажба на нефинансови активи 

 

При формирането на приходната част на бюджета общинският съвет е упълномощен да 

определи постъпленията от: 

 

 местни данъци по видове, определени в Закона за местните данъци и такси; 

 стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество; 

 глоби и нарушения по наредбите, приети от него; 

 неуредените със закон услуги и права, оказвани или предоставени от общината на 

физически и юридически лица. 

 

Общинският съвет приема Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Куклен. 

С приходите от данъци и такси се финансират всички дейности на територията на общината 

като административно обслужване, ремонт на водопроводната и улична мрежа, осветление на улици 
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и площади, поддръжка на чистотата в населените места, екология, озеленяване, подпомагане 

развитието на спорта, проектиране, както и предоставянето на друг вид публични услуги по на 

решение на общински съвет. 

Структура на приходите в общинския бюджет по видове: 

 

          ПРИХОДИ                                                                   ОТЧЕТ 

 

 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ 2018г. 2019г. 2020г. 

01-00 Данък върху доходите на физически лица 6065 5267 3684 

13-00 Имуществени и други местни данъци 920368 1552734 984905 

20-00 Други данъци    

24-00 Приходи и доходи от собственост 75247 94629 69918 

27-00 Общински такси 963813 1018751 976399 

28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 72144 61577 28084 

36-00 Други неданъчни приходи 1142 1694 7146 

37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -21073 -29172 -87153 

40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи 51453 114012 437521 

41-00 Приходи от концесии 1063 1063 1063 

45-00 Помощи и дарения от страната 57328 56622 52092 

31-00 
Трансфери между бюджета на бюджетната 

организация и ЦБ (нето) 
808071 837868 778674 

61-00 Трансфери между бюджети (нето) 690299 131698 66773 

62-00 
Трансфери между бюджети и сметки за средствата 

от ЕС (нето) 
-9587 -494 -60728 

64-00 

Трансфери от/за държавни предприятия и други 

лица, включени в консолидираната фискална 

програма 

0 0 0 

70-00 Придобиване на дялове, акции и съучастия -261 -261 -349 

72-00 Предоставена временна финансова помощ (нето) 0 0 0 
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76-00 
Временни безлихвени заеми между бюджети и 

сметки за средствата от ЕС (нето) 
75736 -15732 -16907 

83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) 0 0 0 

88-00 
Събрани средства и извършени плащания за сметка 

на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) 
0 0 9 

93-00 Друго финансиране - нето(+/-) 0 0 0 

 

95-00 

Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този 

параграф се използва и за наличностите на ЦБ в 

БНБ) 

-761521 -246123 1069904 

 ПРИХОДИ: 2930287 3584133 4311035 

Приходите от местни данъци и такси са с най-голям дял от приходите на общината, а таксата 

за битови отпадъци и поддържане територията на общината е приоритетна. 

Показателят “Доходност на глава от населението” към края на 2020 г., изчислен на база 

размер на собствените приходи, показва какъв е финансовият ресурс, набран от собствени приходи, 

осигуряващ нормалното функциониране на дейностите, които се ползват от цялото  население, 

живеещо на територията на общината. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
МЯРКА 2018г. 2019г. 2020г. 

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ 

ПРИХОДИ 
хил. лева 2930287 3584133 4311035 

НАСЕЛЕНИЕ брой 6428 6399 6869 

ДОХОДНОСТ НА ГЛАВА ОТ 

НАСЕЛЕНИЕТО 
лева 456 560 628 

 

На този етап финансовото състояние на общината е повлияно от световната финансова криза, 

икономическият ресурс, с който разполагаме, както и пандемията от COVID 19.  

Възможностите в областта на икономиката са малки, но общинското ръководство прилага 

политика за развитие на съществуващите дейности и привличане на нови инвеститори. 

Възможност за увеличаване на приходната част са банковите кредити, финансиране от 

фонда за органите на местно самоуправление в България – „ФЛАГ“ ЕАД и временни безлихвени 

заеми от ЦБ. На този етап най-удачния вариант за финансиране на проекти по ОП на ЕС е „ФЛАГ“ 

ЕАД.  

Структурирането на местните приходи е многообразна дейност, зависеща от редица 

институции, които вземат участие в тяхната разработка и изпълнение.  
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10.2 Разходи 

Процесът по децентрализация на правомощия и отговорности от централно към общинско 

ниво в Република България бележи началото си с въвеждането на новата Конституция на Република 

България през 1991 г. и ратификацията на Европейската харта за местно самоуправление през 1995 

г. Тези съществени нормативни изменения позволяват десетилетие по-късно – през 2002 г. – 

реалното стартиране на реформи с приемането на Концепцията и Програмата за финансова 

децентрализация. Ключови за процеса са 2006 г., 2014 г. и 2016 г., когато са приети последователно 

Стратегията за децентрализация, Законът за публичните финанси и Актуализираната стратегия за 

децентрализация (2016 – 2025 г.).  

Децентрализацията е предоставяне на права и отговорности за осъществяване на определени 

функции от централната власт към регионални и местни власти. Началото на този процес беше 

поставен през финансовата 2003 година. Първата крачка е разпределението на отговорностите по 

предоставяне на публични услуги между централна и местна власт, чрез условно разделение в две 

групи: делегирани от държавата дейности и местни дейности. 

Делегираните от държавата дейности са услуги, за които населението трябва да има 

равнопоставен достъп във всички части на страната /образование, здравеопазване, социално 

подпомагане/. 

Местни дейности са тези, които се предоставят в зависимост от потребностите на 

населението в съответствие с финансовите възможности на общината. Тези дейности са чистота, 

културни институции, спортни и туристически дейности, изграждане на инфраструктурни обекти. 

Трябва да се има предвид, че това деление е условно и се предоговаря всяка година между 

централната власт и Националното сдружение на общините в Република България. При разделянето 

на отговорностите има трети вид дейности – споделена отговорност, като за някои дейности 

средствата за работна заплата и осигурителни плащания са делегирани от държавата дейности, а 

разходите за издръжка-местни дейности. Такъв характер имат дейностите „Детски градини и детски 

ясли” и „Общинска администрация”. 

 Чрез общинските бюджети в Република България се поемат отговорности за финансиране 

на образованието, културата, здравеопазването и по този начин се ангажира голяма част от 

разходите за финансовата година. 

 

10.3 Структура на разходите по функции 
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Освен по функции, от значение за бюджета на общината са и следните разходи: 

– текущи 

– инвестиционни 

От особено значение са средствата, заделени за инвестиции. Това са еднократни разходи, 

които се извършват с цел повишаване качеството и ефективността на предоставената услуга с 

дългосрочен ефект.  

 

10.4 Ниво на такси за услуги в областта на управлението на отпадъците и водите 

сравнени със средното за страната, доколко приходите от такси покриват разходите за 

дейността 

 

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ в 

частта на местните разходи 
2018г. 

% в 

местни 

разходи 

2019г. 

% в 

местни 

разходи 

2020г. 

% в 

местни 

разходи 

1. Общи държавни служби 685510 23,39 672842 18,77 783472 18,17 

2. Отбрана и сигурност 7751 0,26 15068 0,42 50115 1,16 

3. Образование 125553 4,28 118066 3,29 126649 2,94 

4. Здравеопазване 27195 0,93 48607 1,36 48200 1,12 

5. Социално осигуряване 104616 3,57 155844 4,35 166404 3,86 

6. Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда 
1649238 56,28 2273446 63,43 2548616 59,12 

7. Почивно дело, култура 160268 5,47 136287 3,80 109049 2,53 

8. Икономически дейности 170156 5,81 163973 4,57 478530 11,10 

9. Разходи некласифицирани в 

други функции 
0 0 0 0 0 0 

ВСИЧКО: 2930287 100,00 3584133 100,00 4311035 100,00 
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Размерът на таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено 

място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка услуга поотделно 

- събиране и извозване на битови отпадъци, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и изцяло покрива 

разходите за тези дейности.  

Таксата се отнася  за жилищни и не жилищни имоти на граждани и предприятия през 2021 

година в промили съгласно Закона за местните данъци и такси, както следва: 

 

За град Куклен 

 

- 5 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти в регулация на граждани при 

разпределение на промилите, както следва: 

o 3,5 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 0,5 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o 1 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

- 10 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти в извън регулация на граждани 

при разпределение на промилите, както следва: 

o 0  %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 5,6  %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o 4,4 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

 

- 18,3 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на нежилищни 

имоти в регулация на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 

o 6,8 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 2  %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o  9,5  %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

- 7,3 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на нежилищни 

имоти извън регулация на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 

o 0 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 0  %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o 7,3  %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

 

За с. Гълъбово 



ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 г. 

 

  

161 

 

  

- 8 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти в регулация на граждани при 

разпределение на промилите, както следва: 

o 6,5 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 0,5 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o 1 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

- 10 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти извън регулация на граждани 

при разпределение на промилите, както следва: 

o 0 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 5,6 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o 4,4 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

- 29,3 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на нежилищни 

имоти в регулация на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 

o 12,8 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 2 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o  14,5 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

- 29,3 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на нежилищни 

имоти извън регулация на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 

o 0  %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 0  %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o  29,3 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

 

За с. Добралък 

- 8 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти в регулация на граждани при 

разпределение на промилите, както следва: 

o 6,5  %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 0,5  %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o 1%о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

- 10 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти извън регулация на граждани 

при разпределение на промилите, както следва: 

o 0  %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 5,6  %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o 4,4 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 
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- 29,3 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на нежилищни 

имоти в регулация на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 

o 12,8 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 2 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o 14,5  %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

- 29,3 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на нежилищни 

имоти извън регулация на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 

o 0 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 0 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o 29,3  %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

 

За с. Руен 

- 8 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти в регулация на граждани при 

разпределение на промилите, както следва: 

o 6,5 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 0,5 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o 1 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

- 10 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти извън регулация на граждани 

при разпределение на промилите, както следва: 

o 0 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 5,6 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o 4,4 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

- 29,3 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на нежилищни 

имоти в регулация на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 

o 12,8 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 2 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o 14,5  %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

- 29,3 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на нежилищни 

имоти извън регулация на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 

o 0 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 0 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o 29,3  %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 
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За с. Цар Калоян  

- 8 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти в регулация на граждани при 

разпределение на промилите, както следва: 

o 6,5 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 0,5 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o 1 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

- 10 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти извън регулация на граждани 

при разпределение на промилите, както следва: 

o 0 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 5,6 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o 4,4 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

 

- 29,3 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на нежилищни 

имоти в регулация на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 

o 12,8 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 2 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o  14,5 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

- 29,3 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на нежилищни 

имоти извън регулация на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 

o 0 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 0 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o  29,3 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

 

За с. Яворово 

- 8 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти в регулация на граждани при 

разпределение на промилите, както следва: 

o 6,5 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 0,5  %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o 1 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

- 10 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти извън регулация на граждани 

при разпределение на промилите, както следва: 

o 0 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 5,6  %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 
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o 4,4 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

- 29,3%о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на нежилищни 

имоти в регулация на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 

o 12,8 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 2 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o 14,5 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

- 29,3%о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности на нежилищни 

имоти извън регулация на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 

o 0 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 

o 0 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци; 

o 29,3 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

 

 11.Демографски фактори  
 

Население на община Куклен 

Демографската ситуация в община Куклен е резултат от действието на фактори и влияния, 

които от една страна са характерни за Република България, а от друга специфични за територията 

на общината, обусловени от географското положение, историко-културно, социално-икономическо 

и демографско развитие. 

Особеностите на географското положение на територията спрямо важни пътни артерии и 

големи градове в страната оказват пряко въздействие върху характера на демографските тенденции. 

Това оказва влияние най-вече върху състоянието на различните видове структури на населението и 

върху неговите миграционни нагласи и поведение. Съществено влияние оказват раждаемостта и 

смъртността, миграцията, полово-възрастовата и образователна структури на населението. Те 

влияят на формирането на човешките ресурси в общината, както в количествено, така и в качествено 

отношение. 

Населението на община Куклен наброява 6869 жители към 31.12.2020 г. по данни на 

Националния статистически институт. В сравнение с предходни години се отчита увеличение.  

В средносрочен хоризонт се наблюдават няколко периода в демографското развитие на 

общината: непрекъснато нарастване на населението до средата на 70-те години на 20 век , с най-

високи темпове през 1956-65 г., след което постепенно намалява интензитетът на нарастване; 

намаление за периода 1975-92 г., по-значително за годините 1985-92; слабо нарастване след 1992 г. 

Центърът на общината – град Куклен е с тенденция на нарастване на населението, дължащо се на 
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положително естествено възпроизводство и положителен механичен прираст. През последните 5 

години в развитието на населението на общината не се очертават съществени изменения. 

Характерно за възрастовата структура е, че продължава процесът на стареене на населението 

на общината, което се наблюдава и за страната. 

Коефициентът на раждаемост (живородени деца на 1000 д. от населението) се движи в 

рамките на 9,90 ‰. 

 

 Структура на населението 

 

Полова структура  

Половата структура на населението показва съотношението между броя на мъжете и жените 

при населението на определена териториална единица или селище. Значението на половата 

структура се свързва с различията и особеностите при мъжете и жените като страни в процеса на 

естественото възпроизводство, тяхното място в семейството, социалния статус и участието им в 

трудовия процес. Съотношението между мъжете и жените се определя основно от различията в 

динамиката на смъртността и раждаемостта при двата пола.  

 

НАСЕЛЕНИЕ ПО ПОЛ В ОБЩИНА КУКЛЕН 

ГОДИНА ОБЩО МЪЖЕ ЖЕНИ 

2016 6 327 3 064 3 263 

2018 6 428 3 132 3 296 

2020 6 869 3 367 3 502 

 

Таблица: Полова структура на населението на община Куклен, източник: НСИ 

През периода 2016-2020 г. в изследваната територия се наблюдават известни промени в 

половия състав на населението. Като резултат е налице известен превес на женското население, 

което се запазва и през 2020 г. Основен фактор за това е повишената миграционна подвижност 

при мъжкото население в трудоспособна възраст. 
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За отбелязване е факта, че 95,14 % от населението на община Куклен се съсредоточава в 

град Куклен, а 4,86 % живее в селата. 

 

 
 

Възрастова структура  

 

 

Възрастовата структура на населението дава представа за разпределението на населението 

по възрастови групи. Важността на възрастовата структура на населението, произтича от факта, че 
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хората в отделните възрастови групи притежават различни жизнени и трудови възможности и по 

различен начин участват в материалното производство и духовния живот в обществото. От друга 

страна населението се поделя на възрастови групи и в зависимост от техните репродуктивни 

възможности, определящи ролята им в процеса на естественото възпроизводство.  

 

Община   

Куклен 

Общо Население под 

трудоспособна 

възраст 

Население в 

трудоспособна. 

възраст 

Население  над 

трудоспособна 

възраст 

 бр. % бр. % бр. % бр. % 

Декември 

2020 

 

6 869 

 

100 

 

941 

 

13,70 

 

4 107 

 

59,79 

 

1 821 

 

26,51 

Декември 

2010 

 

6 472 

 

100 

 

912 

 

14,09 

 

3 868 

 

59,77 

 

1 692 

 

26,14 

 

 

 

По данни от Националния статистически институт за периода 2010 г. – 2020 г. се наблюдава 

увеличение на населението, като при населението в трудоспособна възраст увеличението е най-

голямо спрямо 2010 г. 

Това се дължи, както на положителния естествен прираст, така и на положителния механичен 

прираст.  
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 Сезонно увеличаване на населението през туристически сезон и др.подобни 

 

Населението се увеличава значително с граждани, ползващи вили през летния сезон, както и 

със служители на многобройните производствени предприятия на територията на общината.  

 12. Социално – икономически статус  

 

По данни от Дирекция „Бюро по труда” – „Родопи” - гр. Пловдив, към месец март най-

засегнати от безработицата са лицата над 50 годишна възраст, като делът на безработните лица – 

жени е по-висок от колкото на мъжете.  

В община Куклен безработните лица са включени в следните програми за заетост и обучение:  

 Национална програма „Помощ за пенсиониране“ – 1 лице 

 Национална програма „Заетост и обучене на хора с трайни уврежданя“ – 2 души 

 Програма „Старт на кариерата“ – 1 лице 

 По регионални програми за заетост – 5 лица 

 

Равнището на безработица в община Куклен към месец ноември 2021г. е 4,31 %, а 

икономически активното население е 2735 души..  

 

 Декември 2020г. Ноември 2021г. 

Община 

Куклен 

бр. % бр. % 

203 7,42 118 4,31 

 

В сравнение с 2019 г. се наблюдава увеличение на процента безработни лица през 2020 г. – 

7,42%, което е и следствие на пандемията от корона вирус COVID 19.  

В резултат на предприетите мерки, към края на месец ноември 2021г. безработицата 

намалява, като достигна 4,31%  . 

 

в % Декември 2020г. Декември 2021г. 
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Община 

Куклен 

Мъже 

80 

Жени 

123 

Мъже 

46 

Жени 

72 

39,41 % 60,59 % 38,98 % 61,02 % 

ВСИЧКО: 203 118 

 

Професионалната структура на регистрираните безработни към месец март 2021г. е както 

следва:  

 Регистрирани специалисти - 23 д.  

 Регистрирани лица без специалност - 70 д. 

 С работническа професия – 25 д. 

 

Структурата на регистрираните безработни лица по възраст към месец март 2021г. е 

следната: 

 

 

 брой Относителен дял в % 

Всичко в т.ч. 
167 

6.13% (към кономически 

активното население) 

До 29 години  
14 

0,51 

От 30 до 39 години  
34 

1,24 

От 40 до 49 години  
44 

1,61 

Над 50 години 
75 

2,74 
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IV.   Анализ   на силните  и   слабите   страни,   възможностите и заплахите /SWOT/ 

 

В резултат на проведените изследвания и анализи в хода на изготвяне на настоящия 

документ, на констатираните факти, регистрираните тенденции и направените хипотези, в тази част 

от текста се извършва оценка на вътрешните за Община Куклен силни и слаби страни, както и на 

външните за нея възможности и заплахи, които се разкриват в контекста на нейното развитие.  

 

 Възможности: Възможностите представляват най-благоприятните елементи на външната 

среда на общината. Това са благоприятни за общината потенции, от които тя се възползва или би 

могла да се възползва;  

 Заплахи: Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда за общината. 

Те поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние на общината;  

 Силни страни: Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, което 

притежава общината. Силната страна е отличителна компетенция, която дава сравнително 

предимство на общината;  

 Слаби страни: Слабите страни представляват ограниченията или недостига на ресурси, 

умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на общината.  

Между четирите квадранта съществуват зависимости, които индикират към определени 

организационни потребности и цели. 

Анализът на свързаността между силните страни и възможностите дава възможност да се 

проследят за механизмите, които водят до развитие. Зависимостта между слабите страни и 

заплахите, които произтичат от външната среда, формира основните проблеми, които могат да 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

До 29 години

От 30 до 39 години

От 40 до 49 години

Над 50 години

Структура на регистрираните безработни лица по 

възраст към месец март 2021г.

6.13% (към кономически активното население) 167
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възпрепятстват  развитието на организацията. Връзката между силните страни и заплахите определя 

рисковете пред развитието на организацията, докато връзката между слабите страни и 

възможностите извежда ограниченията на развитие. 

Целта на този анализ е да се оцени кои направления от дейностите по опазване на околната 

среда в региона на Община Куклен са най-ефективни, в кои може да се постигне най-добър успех и 

хармонично развитие, чрез използване на силните страни и благоприятните възможности на 

външната среда, както и чрез преодоляване или намаляване на действието на слабите страни и 

външните заплахи.  

В технологията на стратегическото планиране SWOT анализът има ключово значение. 

Благодарение на него получените резултати от „анализа на средата” могат да се приоритизират и да 

бъдат структурирани по начин, позволяващ извличането на генералните стратегически цели, които 

ще преследва Община Куклен през следващите години.  

 

За целите на анализа е използвана цялата налична информация за съществуващото 

положение и тенденциите по компоненти на околната среда. 

 1.  АНАЛИЗ НА  КОМПОНЕНТ  Въздух   

 

ВЪЗДУХ 

Силни страни Слаби страни 

 

 Благоприятни физико-географски условия и 

съхранена природа. 

 Наличие на чист атмосферен въздух, липса 

на сериозни източници на наднормен шум и 

йонизиращи лъчения. 

 Все по-голям процент газифицирани 

жилища на територията на общината, което 

намалява влиянието на битовия сектор върху 

КАВ.  

 Добро партньорство с институции по 

отношение опазване на околната среда. 

 

 

 Основен източник на енергия в общината са 

все още твърдите горива.  

 Въздействието на транспортната 

инфраструктура върху КАВ е силно изразено, 

поради преминаването на натоварени пътища 

през населените места на общината. 

 Запрашеност на въздуха с частици от тежки 

метали . 

 

Възможности Заплахи 
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 Намаляване използването на 

конвенционални източници на енергия, 

включително твърди горива, чрез замяната им 

с възобновяеми такива.  

 Възможности за използване на ветрова 

енергия за собствено потребление. 

 Повишаване контрола при техническите 

прегледи на МПС.  

 Технологично обновяване и внедряване на 

щадящи околната среда производства в 

местните предприятия. 

 

 Висока цена за придобиване и използване на 

нови енергоносители.  

 Продължителна тенденция за внос на стари 

автомобили.  

 Безконтролното изгаряне на отпадъци и 

стърнища в сектор селско стопанство. 

 Незаконна сеч и бракониерство в горите.  

 

 
 

Подобряването на КАВ основно зависи от възможността за намаление на емисиите в 

битовия, селскостопанския и транспортния сектор. 

Основни мерки за намаляване на замърсяването на въздуха са: 

 Реализиране  на  проекти  за   енергийна  ефективност  в  обществени  и жилищни сгради. 

 Поддържане на чисти пътища и улична мрежа. 

 Оптимизиране на транспортния поток с цел извеждането му от населените места. 

 Контрол относно паленето на стърнищата. 

             2.  АНАЛИЗ НА  КОМПОНЕНТ  Води  

 

ВОДИ 

Силни страни Слаби страни 

 Редовно водоснабдяване на цялото 

население с вода за питейно-битови нужди, 

отговаряща на нормативните изисквания.  

 Няма неводоснабдени населени места. 

 Реализирани проекти за подмяна на 

водопроводите в населени места от общината. 

 Загуби на питейна вода и влошаване на 

качеството й в резултат от амортизацията на 

водопреносната мрежа.  

 Липса на изградени канализационни системи 

за отпадни битови води и липса на изградени 

пречиствателни станции за отпадъчни води в 

селата. 

Възможности Заплахи 

 Изграждане поетапно на канализационна 

система, в населените места от община 

Куклен. 

 Изграждане на ПСОВ. 

 Рехабилитация на водопреносната мрежа.  

 

 Невъзможност за намаляване загубите на 

вода в по-голямата част от населените места. 

 Невъзможност за подмяна на всички 

водопроводни и канализационни мрежи, за 

които това е необходимо.  

 Риск за замърсяване на подземните 

водоизточници от неизградена 

канализационна система.  

Възможните мерки, които следва да се разгледат са: 
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 Реализация на проекти за рехабилитация на водоснабдителната мрежа. 

 Реализация на проекти за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателни 

съоръжения в населените места от община Куклен. 

              3. АНАЛИЗ НА ФАКТОР Отпадъци  

 

ОТПАДЪЦИ 

Силни страни Слаби страни 

 Община Куклен участва в регионална 

система за управление на отпадъците  за 

общините Асеновград, Садово, Лъки, Куклен и 

Първомай. 

 Община Куклен има собствена нормативна 

база – общински наредби и програми, както и 

общи стратегии за развитието на общината, в 

които управлението на отпадъците е важен 

елемент. 

 Община Куклен има осигурени всички 

услуги по управление на отпадъците за 

населението и юридическите лица-

сметосъбиране и сметоизвозване на битовите 

отпадъци и екологосъобразното им 

обезвреждане. 

 Въведено е разделно събиране на 

отпадъците от опаковки: хартия, картон, 

пластмаса, метали и стъкло.  

 Създадена организация за разделно 

събиране на специфични отпадъчни потоци.  

 Изготвен доклад за морфологичния състав 

на отпадъците в общината.  

 На регионалното съоръжение са изградени: 

- Инсталация за предварително третиране на 

отпадъците. 

- Компостираща инсталация. 

 Високо ниво на депониране на различните 

видове отпадъци.  

 Недобра платежоспособност на 

гражданите в общината.  

 Тенденция за нарастване на разходите за 

управление на битовите отпадъци.  

 Недостатъчна активност на населението в 

разделното събиране на отпадъци.  

 Слаб интерес от населението към 

екологичните проблеми и нарушаване на 

приетите нормативни разпоредби във 

връзка с отпадъците.  

 Негативна прогноза за постигане на целите 

на региона за разделно събрани отпадъци.  

 

Възможности Заплахи 

 Използване на финансови инструменти на 

ЕС за решаване на проблемите, свързани с 

ефективното управление на отпадъците.  

 Промяна на обществените нагласи в полза 

на екологосъобразното и ефективно 

управление на отпадъците.  

 Въвеждане и използване на материални 

стимули/санкции при спазването/ 

неспазването на нормативната уредба.  

 Значително увеличение на разходите за 

управление на битови отпадъци и 

необходимост от повишаване на такса 

битови отпадъци за населението във връзка 

с неизпълнение на целите за отпадъци.  

 Изхвърляне на отпадъци от населението на 

нерегламентирани места.  

 Налагане на санкции от РИОСВ за 

неспазване на нормативните изисквания. 
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 4. АНАЛИЗ ПО КОМПОНЕНТ Почви и нарушени терени  

 
ПОЧВИ 

Силни страни Слаби страни 

 Наличие на благоприятен климат и почвени 

ресурси, позволяващи развитието на 

земеделие.  

 Ниско ниво на замърсяване на почвите с 

отпадъци.  

 Липсват данни за увреждане на почвите на 

територията на общината – вкислени, 

засолени, замърсени с продукти за 

растителна защита, с нефтопродукти и др. 

почви.  

 

 Както в цялата страна, така и в община 

Куклен има тенденция към ограничаване на 

видовото разнообразие на отглежданите 

култури, продиктувано от разнообразни 

икономически, финансови и технически 

причини. 

 Липсата на напояване не позволява да се 

разгърне в пълна степен продуктивният 

потенциал на почвите и това значително 

ограничава набора на отглежданите 

земеделскикултури. 

 Профилът на всички почви е 

антропогенизиран и повърхностният слой 

бавно, но програсивно е изтощаван и 

изменен в отрицателна посока в сравнение с 

първоначалното му естествено състояние. 

 Замърсяване на почвите с метали. 

 

Възможности Заплахи 

 Реализиране на земеустройствени и 

комасационни проекти в землищата на 

Общината. 

 Използване на механизма на субсидирането 

от Европейските фондове по линия на 

Оперативните програми, които освен чрез 

преките инвестиции, също и чрез 

насърчавато на повишаването на знанията 

на земеделските стопани, ще подпомагат 

прилагането на добри земеделски практики, 

водещи до устойчиво управление на почвите 

и водите и до опазване на 

биоразнообразието. 

 Възможности за реализиране 

специализирано земеделско производство, 

за ефективно  използване на богатия почвен 

ресурс и за увеличаване на дела на трайните 

насаждения, като фактор за подобряване 

структурата на земеползване.  

 Няма механизъм с който да се налага 

прилагането на почвозащитни земеделски 

практики на частните земеделски 

производители и на арендаторите, чийто дял 

е най-голям. 

 Липса на лесно и достъпно финансиране на 

инвестиционни проекти за възстановяване 

на поливната инфраструктура в 

земеделските земи;  

 Относно вмененият контрол на общините по 

опазване на почвите съгласно Закона за 

почвите, не са предвидени ресурси – 

финансови и човешки, в рамките на 

структурата на общинската администрация. 
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 Възможност за извличане на максималния 

ефект от пасищата, мерите и 

обработваемите земеделски площи. 

 

             5. АНАЛИЗ ПО КОМПОНЕНТ Биоразнообразие  

 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

Силни страни Слаби страни 

 Богато биологично разнообразие, с висока 

степен на естественост на местообитанията в 

защитените територии и  високо качество на 

местата от мрежата „НАТУРА 2000”.  

 Наличие на редки растителни и животински 

видове в защитените зони. 

 Не е налична система за събиране и обмен 

на информация, мониторинг и оценка на 

биологичното разнообразие в екосистемите. 

Възможности Заплахи 

 Подобряване на природозащитното 

състояние на видове и местообитания от 

мрежата Натура 2000.  

 Възможност за развитие на опознавателен и 

екотуризъм. 

 Вредно антропогенно въздействие върху 

флората и фауната в защитените зони и 

природните местообитания.  

 

Състоянието на биологичното разнообразие зависи от всички стопански дейности – 

строителство, туризъм, селско и горско стопанство, промишленост. Тази комплексност на 

негативно влияние изисква използването на комбинирани защитни методи, при спазване на 

съответните нормативни правила и регламентираните способи за въздействие. 

  6. АНАЛИЗ ПО ФАКТОР Шум  

 

Населените места от община Куклен са с добри шумови характеристики, т.е., няма 

наднормено акустично натоварване на околната среда, въпреки че не се прави непрекъснат шумов 

мотигоринг. Транспортният и битовият шум вътре в населените места може да се  редуцират с 

организационни мерки, като подкрепа на дейности по разширяване на зелената система на общината 

с цел подобряване на акустичната обстановка и др.  

 

  7. АНАЛИЗ ПО КОМПОНЕНТ Вредни лъчения  

 

Не са наблюдавани надфонови стойности на радиационния фон. 

  8. АНАЛИЗ ПО КОМПОНЕНТ Опасни вещества  
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В община Куклен се намират две от най-големите предприятия, 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 междуведомствена комисия, 

назначена със заповед на Министъра на ОСВ, с председател представител на РИОСВ – Пловдив.  

КЦМ АД и „Агрия” АД са извършили същинска регистрация на произвежданите от тях 

химични вещества, съгласно изискванията на Регламент 1907/2006 (REACH). Съгласно закона 

предприятията се контролират за изпълнение на издадените им разрешителни. Не се предвиждат 

допълнителни мерки. 

 

V.ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНАТА 

 

При формулиране визията на Община Куклен за подобряване състоянието на околната среда 

на територията на общината са взети под внимание предимствата, които общината има в регионален 

и национален аспект, както и нагласите на обществото за бъдещото ѝ състояние в дългосрочен план.  

Процесът на планиране на общинско ниво търси баланса между различните аспекти на 

развитието (екологичен, териториален, икономически и социален) и между различните 

териториални общности, институции и социални групи.  

Общинската програма за опазване на околната среда се явява един от основните инструменти 

за защита и опазване на наличните природни ресурси, запазване на постиженията, където ги има, и 

подобряване на екологичното състояние в областите, където е необходимо, като е съобразена със 

сферите на компетенция и възможностите на Община Куклен.  

Стратегическата част на Програмата следва да се разглежда като динамична част, която има 

възможност да бъде допълвана и актуализирана съобразно промени в приоритетите на общината, в 

националното законодателство и други елементи на обкръжаващата среда, оказващи влияние върху 

протичащите процеси в общината. Програмата е съобразена с основните цели на политиката за 

опазване на околната среда в Европейския съюз, както и с основните стратегически и планови 

документи на национално ниво и имащи отношение към опазването и съхранението на околната 

среда.  

Дефинирането на визията, целите и приоритетите в Програмата се основава на извършения 

анализ на средата, на откроените специфични особености в SWOT анализа и на очакванията и 

предвижданията за развитие на Община Куклен.  
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Община Куклен е динамично развиваща се териториална единица, с икономика и 

инфраструктура, повлияни и съобразени със стратегическото и географско положение, природен 

потенциал и предимствата на общинската територия. Общината е добро място за живот с добре 

съхранена природа и хармонична среда за обитаване.  

Общинското ръководство на Община Куклен работи сериозно за подобряване на 

икономическото, битово-социалното, културното и демографско състояние на жителите на града и 

общината.  

Всички тези дейности са пряко или косвено свързани и с решаването на проблемите на 

околната среда.  

Общината предоставя информация за предприеманите действия, предстоящи проекти, 

организира обществени обсъждания на важните за общината и населението проекти, мероприятия 

и решения свързани с развитието на града и околната среда. 

Сегашната визия отразява желанието за запазване и достигане на определено ниво на 

качеството на околната среда в Община Куклен. От една страна тя е консолидирана, обобщена 

представа на общността за стандарта на живот и качествата на средата, която изгражда, поддържа и 

обитава, а от друга в нея има приемственост и тя се явява продължение на визията за цялостно 

развитие на общината през следващите години. Неразделна част от развитието на общината е 

опазването на предмета и целите на защитените територии и зони, в условията на силно 

урбанизирана среда, в която трябва да се запази биоразнообразието.  

Предвид всичко гореизложено визията за околна среда на Община Куклен се формулира 

като: 

Куклен – развиваща се община със съхранена природа, достъпна, привлекателна и 

благоустроена среда, предпочитано място за живеене и просперитет.  

 

Така формулираната визия отразява виждането за развитие на общината съобразено с 

наличния природен потенциал при отчитане на интересите на местното население. 

Визията на Общината може да се постигне, чрез формулирането на адекватни цели и 

съответстващи на тях мерки за съхраняване и подобряване на състоянието на околната среда. 

 

  VI. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  

С програмата се цели да се фокусират управленските процеси и да се даде рамката за 

използването на наличните ресурси по такъв начин, че Община Куклен да успее да запази и 
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надгради постигнатото до момента и в същото време да създаде и развива конкурентни предимства 

от потенциала си.  

С оглед определянето на конкретните мерки за опазване и възстановяване на околната среда 

на базата на съществуващото състояние и очакваното развитие на икономиката и инфраструктурата 

в общината и с оглед на определената визия, главната стратегическата цел за периода 2021-2025 г. 

може да бъде определена по следния начин: 

 

  1. Генерална стратегическа цел на програмата  

С оглед определянето на конкретните мерки за опазване и възстановяване на околната среда 

на базата на съществуващото състояние и очакваното развитие на икономиката и инфраструктурата 

в общината и с оглед на определената визия, стратегическата цел за периода 2021-2025 година може 

да бъде определена по следния начин: 

„Устойчиво управление на околната среда в община Куклен за осигуряване на 

благоприятни условия за живот и работа, чрез продължаващо обновяване на 

инфраструктурата, благоустрояване на населените места и запазване на природните 

ресурси“.  

За постигането на генералната стратегическа цел на Общинската програма за опазване на 

околната среда са формулирани следните приоритети и специфични стратегически цели: 

 

 

Приоритет 

 

 

Специфична цел 

 

1. Въздух  

Специфична цел 1: Поддържане на нивата на 

замърсителите на въздуха в населените места до 

нормативно определените нива в страната. 

 

2. Води 

Специфична цел 2: Устойчиво и интегрирано управление 

на водните ресурси в община Куклен, включващо 

свеждане до минимум загубите на вода и осигуряване 

пречистването на отпадъчните води. 

 

3. Отпадъци 

Специфична цел 3: Осигуряване на екологосъобразното 

управление на отпадъците, чрез предотвратяване, 

намаляване или ограничаване на вредното им въздействие 

върху човешкото здраве и околната среда. 

 

4. Почви 

Специфична цел 4: Опазване плодородието на почвите, 

предотвратяване на тяхното замърсяване и създаване на 

условия за развитие на екоземеделие. 

 

5. Биологично разнообразие 

Специфична цел 5: Опазване, възстановяване и 

поддържане на богатото биоразнообразие и 

местообитанията. 
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6. Зелени площи 

Специфична цел 6: Доизграждане и обогатяване на 

зелената система с оглед подобряване качеството на 

живот и създаване на по-добри условия за отдих. 

 

7. Административен капацитет 

Специфична цел 7: Подобряване на  административния 

капацитет за управление на дейностите по опазване на 

околната среда и ангажиране на местната общност.  

 

  VII. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  

Планът за действие към Програмата за опазване на околната среда на община Куклен за 

периода 2021-2025 г. предвижда изпълнението на конкретни и целенасочени мерки по отделните 

компоненти на околната среда, с цел постигане на съответствие с действащите норми и стандарти.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

 

№ 

 

Мярка/ дейност 
Срок за 

прилагане 

 

Отговорници 

Предлагани 

източници за 

финансиране 

 

Ефект 

Специфична 

цел 1 

 

Поддържане на нивата на замърсителите на въздуха в населените места до нормативно определените нива в 

страната. 

 

 

 

1.1 

Контрол на емисиите от инсталациите 

на промишлени предприятия и 

стопански субекти и проверка по 

изпълнение на мероприятията за 

подобряване на екологосъобразната 

им дейност. 

 

 

 

2025г. 

 

 

Кмет 

Общинска 

администрация 

 

 

 

Оперативни 

програми 

 

 

Навременно регистриране и 

решение на проблемите. 

Повишаване на КАВ. 

 

 

1.2 

Рехабилитация на улична мрежа в 

населените места от Община Куклен. 

 

Постоянен 

Кмет 

Общинска 

администрация 

 

Общински бюджет 

 

Подобрявяне качеството на 

атмосферния въздух. 

 

1.3 

Реализиране на проекти за енергийна 

ефективност в общински сгради и 

улично осветление. 

 

Постоянен 

Кмет 

Общинска 

администрация 

Общински бюджет, 

Европейски фондове 

и програми. 

 

Подобрявяне качеството на 

атмосферния въздух. 

 

 

1.4 

„Изпълнение на мерки за повишаване 

на енергийната ефективност на 

сградата на Общинска администрация 

гр. Куклен, ул. Ал. Стамболийски  43. 

 

2023 

 

 

Кмет 

 

Общински бюджет, 

Европейски фондове 

и програми. 

 

Подобрявяне качеството на 

атмосферния въздух. 
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1.5 

 

„Изпълнение на мерки за повишаване 

на енергийната ефективност на 

сградата на Поликлиника в гр. Куклен, 

ул. „Славянска“. 

 

 

 

 

2023 

 

 

Общинска 

администрация 

 

 

Общински бюджет, 

Европейски фондове 

и програми. 

 

 

Подобрявяне качеството на 

атмосферния въздух. 

 

1.6 

Реализиране на проекти и дейности за 

ограничаване вредното въздействие 

от употреба на твърди горива. 

 

 

Постоянен 

 

Кмет 

Общинска 

администрация 

 

Европейски фондове и 

програми. 

Частни инвестиции. 

 

Подобрявяне качеството на 

атмосферния въздух. 

 

1.7 

 

Формиране на растителни пояси по 

протежение на пътища и улици. 

 

 

Постоянен 

 

Кмет 

Общинска 

администрация 

 

Общински бюджет, 

Европейски фондове 

и програми. 

 

 

Подобрявяне качеството на 

атмосферния въздух. 

 

1.8 

Актуализиране на общинска програма 

за енергийна ефективност.  

 

 

Постоянен 

Кмет 

Общинска 

администрация 

 

 

Общински бюджет 

Подобрявяне качеството на 

атмосферния въздух. 

 

1.9 

Провеждане на ежегодни 

информационни кампании за 

населението относно екологичните  и 

икономическите ползи от енергийната 

ефективност. 

 

 

 

Постоянен 

 

Кмет 

Общинска 

администрация 

 

 

 

 

Общински бюджет 

 

Подобрявяне качеството на 

атмосферния въздух. 
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Специфична 

цел 2 

 

Опазване на водите и водните обекти, развитие на водоснабдителната и канализационна инфраструктура. 

 

2.1 

 

Извършване на машинно и ръчно 

почистване на речни корита, дерета и 

отводнителни канали.  

 

 

Постоянен 

 

Кмет 

Общинска 

администрация 

 

Общински бюджет и 

средства от държавата 

 

Почистени водни обекти 

 

 

 

2.2 

 

Реконструкция и доизграждане  на 

канализационната система и ПСОВ на 

гр.Куклен. 

 

2025г. 

 

Кмет 

Общинска 

администрация 

Общински бюджет; 

Европейски фондове и 

други международни 

и национални 

финансиращи 

структури  

Намаляване загубите на 

вода. 

Свеждане до минимум 

замърсяването на почвите и 

водните тела. 

 

2.3 

 

Реконструкция и изграждане  на 

канализационната система на гр. 

Куклен, канали с №92, 92а, 93 и 98. 

 

 

2025 

 

Кмет 

Общинска 

администрация  

 

Общински бюджет, 

Европейски фондове 

и програми.  

 

Намаляване загубите на 

вода. 

Свеждане до минимум 

замърсяването на почвите и 

водните тела. 

 

 

2.4 

 

Изграждане на канализационна мрежа 

в населените места от Община Куклен 

и съоръжения за пречистване на 

отпадъчните води.  

 

 

 

2025г. 

 

Кмет 

Общинска 

администрация 

Общински бюджет; 

Европейски фондове и 

други международни 

и национални 

финансиращи 

структури  

 

 

Свеждане до минимум 

замърсяването на почвите и 

водните тела. 



ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 г. 

 

  

183 

 

  

 

2.5 

 

Рехабилитация на водопроводна 

мрежа в населените места от Община 

Куклен. 

 

 

 

2025г. 

 

Кмет 

Общинска 

администрация 

Общински бюджет; 

Европейски фондове и 

други международни 

и национални 

финансиращи 

структури 

Намаляване загубите на 

вода. 

Подобряване качеството на 

водата за питейни нужди. 

2.6  

Проектиране на водопроводна мрежа 

за Парк „Родопи“. 

 

2025 г. 

Кмет 

Общинска 

администрация 

 

Общински бюджет; 

Намаляване загубите на 

вода. 

Подобряване качеството на 

водата за питейни нужди. 

 

2.7 

Осъществяване на постоянен и 

периодичен мониторинг относно 

качествата на подаваната питейна вода 

на територията на Община Куклен. 

 

 

Постоянен 

 

 

„В и К” – София  

РЗИ - София 

 

 

„В и К” – София  

РЗИ - София 

 

 

Подобряване качеството на 

водата за питейни нужди. 

Специфична 

цел 3 

Осигуряване на екологосъобразното управление на отпадъците, чрез предотвратяване, намаляване или ограничаване на 

вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. 

 

 

 

 

3.1 

Приемане на промени в общинската 

нормативна уредба съобразно 

развитието и изискванията на 

европейското и националното 

законодателство, както и на местните 

политики за отпадъци. 

 

 

 

Постоянен 

 

Кмет 

Общинска 

администрация 

 

 

 

Общински бюджет 

 

Подобрена нормативна 

уредба на Община Куклен, 

адекватна с европейското и 

националното 

законодателство. 
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3.2 

 

Подобряване на системата за 

управление на разделното събиране на 

отпадъци.  

 

 

Постоянен 

 

Община Куклен и 

„Екобулпак“ АД 

 

Организация по 

оползотворяване на 

отпадъци от опаковки, 

Общински бюджет и 

др. 

 

Подобрена система за 

управление на отпадъците. 

Подобряване чистотата на 

населените места. 

 

 

 

3.3 

 

Създаване на действаща система за 

контрол и адекватни мерки за 

подобряване чистотата на населените 

места с привличане на местното 

население, НПО и др.  

 

Постоянен 

Кмет 

Общинска 

администрация 

 

Общински бюджет 

 

Подобряване чистотата на 

населените места. 

 

 

3.4 

Извършване на актуален 

Морфологичен анализ на смесените 

битови отпадъци.  

 

2024г. 

 

Община Куклен 

РСУО 

Общински бюджет, 

средства от държавата 

и други 

 

Подобрена система за 

управление на отпадъците. 

 

 

 

3.5 

Закупуване на компостери за домашно 

компостиране и реализиране на 

пилотни проекти по населени места с 

увеличаване броя на обхванатите 

домакинства.  

 

 

 

2025г. 

 

 

 

Община Куклен 

 

Общински бюджет 

Отчисления по чл.64 

от ЗУО или 

ОПОС, 

ПУДООС и др. 

 

 

Подобрена система за 

управление на отпадъците. 

 

 

3.6 

 

Изграждане на площадка за 

едрогабаритни отпадъци /ЕГО/. 

 

 

2025г. 

 

Кмет 

Общинска 

администрация 

Общински бюджет 

Отчисления по чл.64 

от ЗУО или 

ОПОС, 

ПУДООС и др. 

 

Подобрена система за 

управление на отпадъците. 
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3.7 

Организиране на информационни 

кампании свързани с управление на 

отпадъците и опазване на околната 

среда. 

 

 

Постоянен 

 

 

Община Куклен 

 

 

Общински бюджет  

ПУДООС 

Европейски фондове 

 

Повишаване 

осведомеността на 

населението. 

 

 

 

3.8 

Реализация на проект за изграждане на 

инсталация за сепариране на битови 

отпадъци и инсталация за 

компостиране на зелени отпадъци и 

биоотпадъци на територията на 

РДТБО. 

 

 

 

2022г. 

 

 

 

Община Куклен 

 

 

 

Общински бюджет  

Европейски фондове 

 

 

Подобрена система за 

управление на отпадъците. 

 

 

 

 

3.9 

Въвеждане на система за разделно 

събиране на биоразградими и 

биоотпадъци: 

 осигураване на контейнери и 

техника за събиране и извозване; 

 транспортиране на разделно 

събраните биоразградими и 

биоотпадъци от територията на 

общината до регионалната инсталация 

за компостиране. 

 

 

 

 

 

2023г. 

 

 

 

 

 

Община Куклен 

 

 

 

 

 

Общински бюджет  

Европейски фондове 

 

 

 

Подобрена система за 

управление на отпадъците. 

 

3.10 

Закупуване на съдове за съхранение 

на битови отпадъци, транспортни 

средства и техника за почистване, 

 

 

Постоянен 

 

Кмет 

Общинска 

администрация 

Общински бюджет 

Отчисления по чл. 

64 от ЗУО или 

ОПОС, ПУДООС и др. 

Подобрена система за 

управление на отпадъците. 
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обезпечаващи функционирането на 

Общинската система за управление 

на отпадъците. 

Специфична 

цел 4 

 

Запазване на доброто състояние на почвите и предотвратяване на тяхното замърсяване. 

 

4.1 

Възстановяване на почвеното 

плодородие на установените 

нарушени терени, почистване и 

рекултивация на нарушени терени.  

 

 

Постоянен 

 

 

Община Куклен 

 

Общински бюджет;  

МОСВ;  

МЗХ  

 

Опазване качеството на 

почвите.  

 

 

 

4.2 

Залесяване в общинския поземлен 

фонд, неземеделски фонд и общински 

терени.  

 

 

 

Постоянен 

 

 

Община Куклен 

 

 

Общински бюджет 

 

Опазване качеството на 

почвите. 

 

 

4.3 

Осъществяване на почвен мониторинг 

относно състоянието на почвите и 

превенция на замърсявания. 

 

Постоянен 

 

Община Куклен, 

РИОСВ София 

 

РИОСВ София 

Следене за качеството на 

почвите на територията на 

общината. 

 

4.4 

Изготвяне на „Програма за опазване, 

устойчиво ползване и възстановяване 

на почвите 2022 - 2026 г.“. 

 

2022г. 

 

Община Куклен 

 

Община Куклен 

Опазване качеството на 

почвите. 

 

Специфична 

цел 5 

 

Опазване, възстановяване и поддържане на богатото биоразнообразие и местообитанията. 
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5.1 

Изграждане на нова и поддържане на 

съществуващата инфаструктура към 

защитените територии.  

 

 

Постоянен 

 

 

Община Куклен 

ДГС 

 

 

Общински бюджет;  

ДГС;  

Европейски фондове  

 

Поддържане на 

екосистемите и опазване на 

биоразнообразието.  

 

 

5.2 

Спазване на ограниченията за 

опазване на местообитанията и 

птиците в защитените зони в 

Общината обявени по Натура 2000.  

 

 

Постоянен 

 

 

Община Куклен 

ДГС 

 

 

- 

 

Съхраняване на 

биоразнообразието в 

Общината.  

 

5.3 

Мерки за предотвратяване на горски 

пожари, забрана за палене на 

стърнища и гори. 

 

Постоянен 

 

Община Куклен 

ДГС 

 

- 

Поддържане на 

екосистемите и опазване на 

биоразнообразието.  

 

5.4 

Проучване на възможности за 

развитие на екологичен туризъм.  

 

 

Постоянен 

 

Община Куклен 

 

 

Общински бюджет 

Развитие на екологичен 

туризъм.  

 

 

5.5 

Картиране на биологичното 

разнообразие на територията на 

общината.  

 

2025г. 

 

Община Куклен 

 

 

МОСВ  

 

Съхраняване на 

биоразнообразието в 

Общината.  

 

5.6 

Проучване на възможности за 

финансиране на проекти за опазване и 

подобряване на биоразнообразието в 

общината. 

 

 

2022-2025г. 

 

 

Община Куклен 

 

Общински бюджет 

Външни източници 

Съхраняване на 

биоразнообразието в 

Общината. 
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Специфична 

цел 6 

 

Доизграждане и обогатяване на зелената система. 

 

6.1 

 

Изграждане на кътове за отдих в 

населените места от общината. 

 

 

2025г. 

 

Кмет 

 Общинска 

администрация 

 

Общински бюджет и 

външно финансиране 

Подобряване условията на 

живот, социалния климат и 

зелената система на 

територията на общината. 

 

6.2 

Благоустрояване на паркове, зелени 

площи и зони за отдих и спорт в 

населените места. 

 

 

 

2025г. 

 

Кмет 

 Общинска 

администрация 

 

Общински бюджет;  

ПУДООС;  

Европейски фондове  

 

Увеличаване на дела на 

зелените зони.  

 

6.3 

Съвместно изпълнение на 

нисковъглеродни проекти и 

залесяване с подходящи дървесни 

видове за стабилизиране и 

рекултивация на застрашени от ерозия 

терени.  

 

 

Постоянен 

 

Кмет 

 Общинска 

администрация 

 

Общински бюджет;  

Европейски фондове 

 

Увеличаване и съхранение  

на зелените зони.  

Специфична 

цел 7 

Подобряване на  административния капацитет за управление на дейностите по опазване на околната среда и ангажиране 

на местната общност. 

 

7.1 

Създаване и поддържане на 

информационна система и база данни 

за състоянието на компонентите на 

околната среда.  

 

 

Постоянен 

Кмет, 

 Общинска 

администрация, 

РИОСВ София 

 

Общински бюджет, 

РИОСВ София 

 

Актуална информация за 

околната среда.  
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7.2 

Повишаване на професионалната 

квалификация на кадрите, 

компетентни по управление на 

околната среда в общинската 

администрация.  

 

 

Постоянен 

 

Кмет 

 Общинска 

администрация 

 

 

 

 

Общински бюджет 

 

 

Повишаване на 

професионалните умения.  

 

 

7.3 

Създаване на партньорства с НПО и с 

други общини за съвместно 

кандидатстване по програми и 

проекти, касаещи околната среда.  

 

 

Постоянен 

 

Кмет 

 Общинска 

администрация 

 

 

Общински бюджет 

 

Реализиране на екологични 

проекти.  

 

7.4 

Провеждане на ежегодни обществени 

кампании за повишаване на 

съзнанието на жителите на общината 

по въпросите за намаляване на 

нерегламентираните замърсявания и 

опазване на чистотата в населените 

места. 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

Кмет 

 Общинска 

администрация 

 

 

 

 

Общински бюджет 

Повишаване 

информираността и 

екологичната култура на 

населението по проблемите 

на опазването на околната 

среда. 
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VIII.    ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

  

Организацията за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда на община Куклен 

за периода 2021-2025г.“ може да се определи като процес на системно планиране, събиране и анализ 

на информация и данни, разработване на проекти, кандидатстване за финансиране, реализация на 

одобрените проекти и редица други контролни и съпътстващи дейности. В този смисъл е 

целесъобразно Общината да разработи и прилага единна стройна организация за изпълнението на 

програмата, в която са ясно определени отговорниците за заложените проекти и дейности. 

По отношение реализацията на заложените в Програмата цели и мероприятия за периода   

2021-2025 г., основната дейност за координация, изпълнение и отчет се организира от Кмета на 

общината или от упълномощено от него друго длъжностно лице. 

Наблюдението и оценката на Програмата за опазване на околната среда на община Куклен 

ще се извършва с оглед постигането на ефективност и ефикасност от изпълнението ѝ.   

Предметът на наблюдение включва изпълнението на целите и приоритетите на Програмата, 

организацията и методите на изпълнение, прилагани от съответните административни структури, 

организациите и юридическите лица, участващи в изпълнението им.  

Наблюдението, както и изпълнението на програмата е отговорност на Кмета на Общината. В 

процеса на наблюдение Общинската администрация осигурява спазването на принципите за 

партньорство, публичност и прозрачност.  

Контролът върху изпълнението на Общинската програма за опазване на околната среда се 

извършва от Общинския съвет на Община Куклен. 

Кметът на общината информира ежегодно Общинския съвет и обществеността за 

изпълнението на програмата през предходната календарна година.  

За целта се изготвя Отчет за изпълнение на Програмата за предходната година, който се 

представя в срок до 31 март и се публикува на Интернет страницата на общината. Копие от отчета се 

изпраща на РИОСВ – Пловдив за сведение.  

Оценката включва информация от наблюдението и от други източници на ефектите от 

предприетите действия и на резултатите от тях. Информация за оценката следва да се предостави по 

подходящ начин на обществеността, като по този начин се представят пред хората проблемите, 

планираните инициативи и най-вече напредъка по постигането на визията и главната стратегическа 
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цел. Общинската администрация следва своевременно да подготвя и внася проекти за финансиране 

на приоритетните дейности по опазване на околната среда от различни програми и източници.  

Актуализация и допълване  

Настоящата Програма за опазване на околната на община Куклен е отворен документ, като 

може да бъде актуализирана и допълвана при съществени промени в националното законодателство 

или по съображения, които биха допринесли за подобряване на плана за действие.  

Измененията, допълненията и актуализацията на Общинската програма за опазване на 

околната среда се приемат от Общински съвет - Куклен по предложение на Кмета на Общината. 
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OTHOCHO: fllau 3a npoBexAaHe Ha peAoBHI,I cecIiLI Ha O6quncKrl cr,Ber KyrcleH,
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Karo nse rpeABprA rr3JroxeHr,rre B npeAnoxeHlze c Bx. Ns 226113.122022 roA. Ha
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flpueuauero Ha npoeKrlr 3a perreHr.rfl pr AoKyMeHrLI3a cecvflTa - ao 17.01 .2023 r.;

3ace4auur Ha rlocrofl HHI4Te KoMllcuu:

Komucuq lo 6rcANe! suuaHcu, TCY u o6uluscxa co6crseHocr sa24-01-2023 r';

KOttuCus IIo 3ApaBeO[a3BaHe, O6pa:Onaulte. KynTypa, COUuanHa nOJII4TuKa, MnaAeXTa H

cropra sa 24.01 .2023 r.;

Kouucus rro 3aKoHHOCr, O6ulecTBeH peA, cl4fypHoc! TpaHc[opT tl 6egonacsocT Ha

ABr4xeHuer o rta 24.01 .2023 r.;

Kouucns no enponeficKa I4HrerpaUHt,3eMeAenHe H eKorlorl4f, :Ha24'01'2023 r'

PeAosHa ceclrfl na 06C na24'02'2023 r'
flpuevraHero Ha npoeKrg 3a peuIeHl4f, 14 AOKyMSHTLI 3a CecllflTa - rc 14'02'2023 r',

3aceAaHuq Ha nocrotHHI'ITe KoMI4cI4H:

Koyr4cflq no 6roANer, $uuaHcu, TCY ra o6uluscra co6crseHOCr na21'02'2023 r'1,

KoNancHq [o 3ApaBeorra3BaHe, O6pasonaHue, KynTypa, couhaJlHa IIOJII4TI'IKa, MJIaAexTa I4

cropra na21.02.2023 r;



KoMracuq rro 3aKoHHocr, o6utecrBeH peA, cr4rypHoc! TpaHclopr u 6e:onacHocr Ha

ABr4xeHuero sa 21.02.2023 r.;

Koiraucur no erponeficKa uHTerparrr4r, 3eMeAenue 14 eKonort4r :r.a21.02.2023 r.

PeAosHa cecufl na O6C na 31.03.2023 n
flpuerrrauero Ha npoeKru 3a peureHu, H AoKyMeHrH 3a cectsra - rc 21 .03.2023 r.;

3aceAasug Ha nocrorHHHTe KoMI4cI4I4:

KoN,rucuq no 6rcANer, SuuaHcu, TCY n o6uluHcra co6crseHocr sa 28.03.2023 r.;
Kouucur rro 3ApaBeo[€BBaHe, o6pa:onauue, Kynrypa, counanHa noJIHTHKa, MnaAexra H

cropra ua28.03.2023 r;
Koulrcr.rs tro 3aKoHHocr, o6utecrBeH peA, cr4rypHoc! TpaHc[opr ta 6esonacHocr Ha

rBHxeHuero ua 28.03.2023 r.;
Konaucur no enponeficKa r4HTerpaurrfl,3eMeAenlre u eKororu.fl lcia28.03.2023 r.

PeAoeHa cecrq na O6C lg.a28.04.2023 r.
flpuenaauero Ha rrpoeKru 3a perxeHr.rfl H AoKyMeHrr4 3a cectflTa - rc 19.04.2023 r.;

3aceAaHus Ha nocrorHHHTe KoMI4cI4H:

Kouuu.rs no 6ro4xe1 QuHaucu, TCY n o6uuucra co6crgeHocr sa25.04.2023 r.;

KoMHcuq tro 3ApaBeorra3BaHe, o6pasonauue, Kynrypa, couuanHa noJIHTuKa, MnaAexra 14

cropra sa25.04.2023 r;
KoMHcHq no 3aKoHHocI o6utecrBeH peA, crirypHocr, TpaHcnopr n 6esonacHocr Ha

ABr,rxeHuero sa 25.04.2023 r.;

KoMHcuq no enponeficKa HHTerpaur.rf,, 3eMeAerve h eKoJIorH, :aa25.04.2023 r.

PeAosHa cecrq Ha O6C sa26.05.2023 r.
Ilpuenrauero Ha rpoeKrr4 3a perreHr4fl r,r Aor(yMeHTI{ 3a ceu4rra - ao 16.05.2023 r.;

3acegauur Ha [ocrorHHr,ITe KoMHctIH :

Kouuu,rs no 6roANer, SuHaHcu, TCY u o6uluscxa co6crseHocr sa23.05.2023 r.;
KoMr,rcuq rro 3ApaBeo[a3BaHe, o6pasoeaHrae, Kynrypa, corIHaJIHa [oJIHTttKa, MJIaAexra H

cropra sa 23.05 .2023 r.;
Kottrclrq rro 3aKoHHocr, o6uecrBeH peA, clrrypHocr, TpaHcnopr u 6e:onacsocr Ha

ABuxeHuero sa 23.05.2023 r.;
Korr{Hcuq no eaponeficKa r.{HTerpauufl,3eMeAenr4e r,I eKoJIon4, sa23.05.2023 r.

PeAosHa cecl{r na O6C na 30.06.2023 n
flpuenaaHero Ha rpoeKrr4 3a perrteHu, rr AoKyMeHrr4 3a ceo.Irra - rc 20.06.2023 r.;

3acerasus Ha nocrorHHuTe KoMHcHI4:

Koruucus no 6rcAxer, Qnuaucu, TCV u o6uuucrca co6c'reeHocr ua27.06.2023 r.;

KoN,tHcraq no 3ApaBeorra3BaHe, o6pasooauue, Kynrypa, coul4anHa [oJII,trI4Ka, MnaAexra H

cnopra ua 27 .06.2023 r.;

Kouucus no 3aKoHHocr, o6uecrBeH peA, curypHocr, rpaHcnopr H 6esonacHocr Ha

ABr4xeHr4ero sa 27 .06.2023 r.;

Kouncus no enponeficKa lrHTerparlufl, 3eMeAeJIIre u eKoJlort4s sa27.06.2023 r.

PeAosHa cecrq ua O6C sa28.07.2023 r.
flpueuauero Ha rpoeKru 3a pelxeHufl H AoKyMeHrl,I 3a ceclrrra - Ao 18.07'2023 r.:

3aceftasus Ha rIocrorHHHTe KoMHcI4l4 :



KoMucuq no 6roAxer, $nuaHcu, TCY u o6ulrascxa co6creenocr ua25.07.2023 r.;

KoNlHc[q rro 3.(paBeona3BaHe, o6pa:oeaune, Kynrypa, coqI4aJIHa [oJII4TI4Ka, MnaAexra H

cropra sa25.07.2023 r;
Kouprcr,rs rro 3aKoHHocr, o6ulecrBeH peA, cr,rrypHoc! TpaHc[opr n 6e:onacuocr Ha

ABr4)KeHUero sa 25.07 .2023 r.;
Konaucm no eeponeficKa r4HTerparlr4r, 3eMeAenr4e u eKoJIorLIfl sa25.07.2023 r.

PeAonna cecl{r na O6C Ha 25.08.2023 r.
llpueuaHero Ha rrpoeKru 3a peueHr4fl r,r AoKyMeHru 3a cecvflTa - ao 15.08.2023 r.;

3aceAaHraq Ha rrocrorHHl4Te KoMHcuI4 l

Korraucnr no 6ro4Ner, $nHaucu, TCY u o6uluscra co6crnesocr sa22.08.2023 r.;
Konaucur no 3ApaBeorr€BBaHe, o6pa:onaulte, Kynrypa, couHaJIHa [oJrHTHKa, MJ]aAexra 14

crropra ua 22.08.2023 r.;
Konrucnq rro 3aKoHHoc! o6ulecrBeH peA, cr4rypHoc! TpaHc[opr u 6e:onacuocr Ha

ABr4xeHHer o rua 22.08.2023 r.;
Korrlucur no eaponeftcKa r4HTerparlr4r, 3eMeAeJII4e I.{ eKoJIorHfl sa22.08.2023 r.

PeAosHa ceclrfl na O6C sa29.09.2023 r.
Ilpuenaauero Ha rpoeKru 3a petlreHru 14 AoKyMeHrI4 3a cecvfl"ra - rc 19.09.2023 r.;

3aceAanuq Ha nocroqHHnTe KoMuct4ln:

KoMucuq uo 6roAxer, $uuaucu, TCY ra o6uluHcna co6creeHocr sa26.09.2023 r.;

KouucTs rro 3ApaBeona3BaHe, o6pasonaHne, Kynrypa, coqLIaJIHa TIoJIHTHKa, MnaAexra H

cropra m26.09.2023 r.;

Kouucur rro 3aKoHHocr, o6ulecrBeH peA, curypHocr, TpaHcrlopr u 6esonacHocr Ha

ABr.rxeHuero sa 26.09 .2023 r.;
Kon,thcuq no enponeficKa r4Hrerparlr4r, 3eMeAenI,Ie 14 eKoJlorn.fl sa26.09.2023 r.

2. Hacroqqero peureH;ae La ce AoBeAe Ao 3HaHlaero na O6utuHcKa aAMuHt4crpaunfl 3a

C BeAeHI4e I'I I43[T,JIH0HI{0.

O6ur 6pofi uaO6ruuncrure ssserHl4uu: - l3

flpucrcrnynaru:
l,racyra,ru:
"zai'
"nporur"
"sbg[bpxanu ce"

-10

l0
0

0

PA3UIAC'IBAHE:

1. n-x,,MapNqd' 44.01.2023 r.;

2. I4urepuer crpaHl4llara -05.01.2023 r.;

3. Hn$. ra6ro - o6quua KyxneH - 05.01'2023 r

TIPEACEAATEJI HA OEIIIIHCKI,I CbBET KYKJIEH (N)

E.nena @uresa



oBrrI[HCK]I C bBET KyKJIEH
PEIIIEHI,IE

J\t 642

Bseto Ha PeAosuo 3aceAaHne c flporoxol J\b 60 ot 23.122022 r'

OTHOCHO: Ilpularaue pa3ropeA6ure ua qr. 729, att. 1 or 3YT BbB Bpb3Ka c'bc

,ur"r.rr. Nn 43* 114.06.2022 r. u Jrlb 4313-1119.07.2022 r. or P M E , rp.

yn. ,, r" Ns 3a B3eMaHe Ha perxeHue :a o4o6praaHe Ha llo4po6eu ycrpoilcreeu

nJraH - flapuerapeH rJraH sa o6err: ,,YruHeH BoAottpoBoA 3a 3axpaHBaHe Ha [ll4 40467 -17 '154,

MecrHocr,,Vlcata", o6uruua KyrcleH".

IIO TIPEAJIOXEHIIE HA: Maprar Eerqeea - Kuer Ha o6ulnHa KyxneH

Karo sge npeABr,rA H3roxeHure B rpeAnoxeHue c sx. Jllb 227113.12.2022 roA. Ha Kuera ua

o6ulllra Kyx,reu $uoru.a*H ocHoBaHufl, a uMeHHo: I4srorsen e IIYfI - I-lapuelapeH nnaH 3a

eJreMeHTH Ha TexHI4rIecKaTa uH$paCrpyKTypa sa o6elcI.: ,,YIuueH BoAoIIpoBoA 3a 3axpaHBaHe Ha

IlVl 40467 .17 .1 5 4, MecrHocr,,VcaKa", o6uruua Ky rcreu"'

B flyft - f|f| 3a ynl4qHl4f, BoAonpoBoA ce rpeAnara rpaceTo My Aa 3aroqHe or yn'

,,E4elaafic,' oT yrr4.{Hara Mpexa Ha rp. KyrcleH H IIpeMuHe IIpe3 HMOT ny6luvua o6uluucxa

co6creeHocr Is 40467. 17 .17 5 c HaqHH Ua rpafiHO nOJI3BaHe - CencKocronaHcKH nt1 co6cBeHocr

Ha o6ulusa Kyxneu cbc 3acerHaTa nnou o.7g4lXa; o6rqo 3acerHarara nnou e 1.327 AKa, Karo

0.533 Arca cepBHTyT [o11aAa B qacTHH I4M6TH, co6CrseHuql{Te Ha KoI4To ca yBeAoMeHI4'

h Ha ocuosaHr4e qr. 129, at. I or 3YT n qt.2l, arl. l 
' 
r. I 1 Or 3MCMA,

oEIII[IHCKI{ C bBET KvKJIEH

P E TII [I:

1. O6ufuncKl4 cbBeT Kyx,reH o4o6praa [o4po6HIar ycrpoficrneH nIaH - rapUenapeH nIaH

3a o6eKr: ,,Yru.reH BSAOIpOBOA 3a 3axpaHBaHe Ha nv 40467 .17 .154, MSSTHOCT ,,!ACAKA" ' 
O6ulUUa

KyueH".
Z. HaocHoBaHr,re ut. 129, al. 1 or 3YT O6uuHcKH cbBer Kyrnen Bb3JIara Ha Krr'tera ua

o6ulnsa Kyx-len Aa pa3nope LA HacnyxHTenl4Te Ha o6UuHcKaTa aAMuHHcTpaU[' B ceAeM AHeBeH

cpoK Aa o6rupoa"- e,{tpxaaeH BecrHHK Hacrofluloro Peurenue'

O6ur 6pofi ua O6uuscrure crserHuula: - 13

Ilpucsc'rnyna.nn:
hacynalu:
":a'
"nporus"
"rn:ltpNalIl ce"

-10

t0
0

0



PA3UIACflBAHE:

l. s-x,,Mapuqa" 44.01.2023 r.;

2. Hurepuer crpaHltuara - 05.01.2023 r.;

3. I,Iurf . ra6no - o6tt{uua Kyxleu - 05.01 .2023 r.

TIPEACEAATEJI HA OEIIIIHCKI{ CbBET KYKJIEH (N)
EreHa Qu.nena



3AAAHUE

3a xrpa6oraaHe Ha nyn - nil 3a yrnqe,{ BogonpoBorq ia nh [i9 40467.17.154,
M€crHocr "Xcaxa", rp. l(yxaex, ofrqnxa Kyxlex.

cbrracHo ql. 125 or 3YT

Omu0r,xo. ffanyc/.oP,e uzpoaamaoue xo tlY{'l-fltlaa ynuxe* eodonpaaol ia nu N9 4A461.1f.154,
Mecm*ocm "llcaNa", ep. Hyxnex, oflquxa Kyxnex, afingcm flfioadue

1. Heofixodurrocm orn uzrrrdorneor{e $a ruraila
llapqenapxxre nJlaHoBe 3a aJreMeHTHTe rra rexHHqecrara xspac'rpyKrypa H3B.bH rrpoHTerHHTe rpaxHr{H

Ha HaceJleHHTe Mecra ce n:padortar cbrracno q.n. 62a or Hape.q6a Ha I or 14,06.2001 r., ga o6eua n
cb.qtpxtllHHero Ha yrrpufrrmexxTe Rraxoae, llpoerra e no HcKaHe xa BteloxNTeJrff x noKassa r{aqxna 3a
soAo3axpaHBaHe Ha fiH ttts 40467.17.154, uecrxocr "HcaHa", rp. Kyxneu, oduluHa Kyuex, r:6.nacr [hosAHn.

2. Cu4ecmeyasa$t naaot ceaue
O6errgr flpe.qxery fia Hacronu{,oro 3ar,aHr{e nona.{a B no-roJrr{Mara cH qacr B seullxu1ero Ha rp, Kyxreu,

o6qnxa Kyraex, Ir{ecTHocrra oHcara" H e I Herrocpe.EcrBexa 6rx:ocr .{o peryilaqfioHHHTe rpaHrug Ha rp.
Kyrulea, o6tt4una Kym.nen, o6.n. [Ilou4xs s rof,ro ce HaMHpa BoAonpogoAlr or roftro ce 3axpa[Ba o6exrrr.
{arrra o'rrpacero nonaAau{a I peryrar{Hoxux rpaHHr{H MHHaBa B y/rxqa no peryrlaqufl.

2.1' Tpacero Ha Bo.{onporoga odxraqa cneAHHn unor': IIH c HA 40467.17.175 - HTII 3a
cencKocronaHcKH ropclffi BeAoMcrBeH n'br" BHll co6rrneuorr: O6r4xncxa ny6.nxvxa;

3. r{efrcmaatqu na mepumopr,lr.maycmpfrcttwenu tr&rtu u nilarlo&e
3a:eu"naqe"o Ha rp. Kyx,ren, o6u{xna Kyuex, o6,lr. [Ilor4xn xua NrpafoTeHa r(arqarrparHa mapra.3a rp.

KyxaeH Nua gefrrrrau{ perynaqxoneH nrag Ha rpaAa 6ea KaAacrp:urxa r{apra.

4. Tepumapuuaexsdxaam
Hrya6omenun tlY{l ' {IIl w ynwex eodonpoao1, da 6a6e c o$xeam $u lr* 4a467.17.175 u a{rceetsmum€

u),tomu om cepsumyma fia mpilcemh.

5. Cpoxoae u emanu xa ueyflomoax*
5.I. Cpox
Cporur sa r:pa6ot8axero Ha npoe!ffa e I ueceq or Aarara Ha rb3rarauero H nonyqaBaHe Ha

HSXOAHLTe AaHHr.{
5.2. Erann
nyn-nn ga ce uapa6orH B eg,Ha Qa:a - oxoHqare.reH npoerr

6" Hsxaixudsxuu
- H3BaAXa oT KK na rp. Kyxneu, odulrxa Kyraer, o6a" llneiagnn
- npoetcr 3a rpacs Ha BoAonposog PE-HD O90 no qacr BuK

7. Czdrpueaaue ua llYfl-fi{I
flyn ' [l[t ga 6tge uspaSorefi rbrracHo Har{cKBaHHxra Ha qrr. 62n o"r Hapeg6a Ns 8. C.negxa ga 6tgar

n pe.{cra Be H H cJI e,q,H HTe MATepHan H, rhc cboTBeTH oTo rbA"bpxax H e:
7.1. fpa$uuxu ilnmepua./,u

5.1.1, llpoerrsa nYfi-nfi,uapa6oren BbpxyKa&ac"panna rapra r M 1:1000
B npoerra Aa ce orpasrr;

- rpaHHqH r.r HoMepa Ha no3eMreillr HHorH
- Tpacero Ha rexxxqecrara NxSpacrpyrfiypa
- cepBHTrrHfiTe rilHr,lx {: KoxTo ce stBex(AaT cepBHryrH H orpaHHqeHHfl B n0.,l38aHer0 Ha



H}lOTHTC, KATO CE O3HAqABA PA3C-TOfiHHETO HM AO OCOBATA fiHHHfl HA TPACCTO
- r(oopAHHaTH Ha qynKHTe Ha TpaceTo H Ha CepBHrlTHHTe j'rHH}{H

7.2. Texcmoea,qacm
- O6scsxrenna 3anilcxa xtr"r Uyil-fiIl
- Perurrup Ha 3acerHarHTe HMorH n lanaacu Ha repx'r'opHnTa no HTII, npegxa3Haqe,He finx4 co6mneuocr.

I

Crrraan,r:
/P' 'j,



OEIIIUHCKII CbBET KYKJIEH
PEIIIEH[IE

J\& 643

Bsero Ha PeAosHo 3aceAaHI'Ie c flpororcol Is 60 or 23'12'2022 r'

OTHOCHO: Arrya,ru:at]J/lfl Ha foAuruHa rrpofpaMa 3a yIIpaBneHHe H piB[opexAaHe c

HMorHTe - o6uruscxa co6creeHocr 3a 2022 r.

IIO IIPEIJIOXEHpIE HA: Mapr.ra Eerqena - Knrer na o6ulusa Kyrcren

Karo ese npeABHA H3JroxeHr4re B rpeAnoxeHl4e c ex.Il! 228113.12.2022 rol,. sa Krraera ua

o6u-tusa Kyrcnen $u*rru..*l4 ocHoBaHI4r, a n*euro: C Peureuue J\b 421, B3ero Ha PeAosHo

3aceAaH6e c flpororo;1 Ns 40 or 28.01 .2022 r. B cborBercBl4e c pirtlope46ara Ha qI'8' a'l'9 or

3arcoHa ra o6uuucxara co6creeHocr sa O6u-(uHcKr4 cbBer - KyrcleH e rpuera foAnmHa rporpaMa

3a ynpaBne HLie v pa3[opexAaHe c r4Morhre - o6u-tttttcrca co6creeHocr 3a 2022 r. C'rurara e

H3MeHeHa c: peruenne Ns +OO, e3ero Ha PeAoeHo 3aceAaHl4e c flpororor }lb 45 or 29'04'2022r,

Perueuue J\! 485, B3ero Ha Pegonuo 3aceAaHHe c flpororcol Ns 47 or 27.05.2022r', Perueune J'lb

5OOl24.06.ZOZZ r.B3ero Ha peAoBHo 3aceAaHne c flpororor }lb 48 or 24.06.2022 r', PeuetrHe Ns

544126.08.22 r., Bsero Ha peAoBHo 3aceAaHI,Ie c ftpororcon Ns 51 or 26'08.2022 n, PerueHue J''lb

5gl l2l .0g.221, B3ero Ha u3BbHpeAHo 3aceAanne c llporoxol Jrlb 53 or 2l .09.2022 n, PeureHIae Jt'lb

5ggl28.lo.22 r., n3ero Ha peAoBHo 3aceAaHI,Ie c flpororcol Ne 55 or 28.10.2022 r',PerueHue Jrlb

621125.11 .22 r., B3ero Ha peAoBHo 3aceAaHLIe c flpororol Ns 57 or 25 '11'2022 r'

Ta:r.r nporpaMa e npolHo3Ha 3a nnaHHpaHHTe ynpaBIeHcKl'I 14 pa3IIopeAI4TeJIHH Aeilcrsus

B paMKnTe na^ 6rcANgrHaTa toAt4Ha, KaTO B 3aBI4CHMOCT OT AOIbJIHI',ITeIHO 3af BeH HHTepec oT

CTpaHa Ha IOTSHIII.1aIHI4TS KyIIyBaqH HJI6 HaeMaTeJIH, CT'tUaTa MO1169 Aa 6tAe aKTyanu3l4paHa C

BKITOqBAHC HA HOBI4 I4MOTH.

B clyuar ce Kacae 3a cneAHoro nocrtflHJlo 3a'BJIeHHe:

3arsreHue c ex. )lb 8438/28.10 .2022 r- ot Ci E' n u E E E

ABaMarac nocroqHeH a.{pec: rp. Yn'ul' ' --'-ry 
' 
c Koero e I'I3pa3eHo xeJIaHI'{e 3a

3aKyryBaHe ua I l1/811 uAearsu qacrll or YIIn XXIV- 1654, re' 90n, rp' Kyrnen' HeAsr'lNI4N{nsr

,*o, L e ctco6crseHocT MexAy 3aflBI4TeJIuTe ra O6ulraHa Kyrcleu' Karo 3a'9BLITeJIHTe [puTexaBaT

700/81 I nAealuu qacTl.)a o6utuuara - ocraHanr'[e I 1l/81 I uaealHH qacrrl'

Cne.U raSrrpuleHa IIpOBepKa Ce yCTaHOBI4, qe uAeaJIHHTe qaCTIl He Ca BKJltOqeHh B t1pheTaTa

loAlarusara nporpaMa 3a yIIpaBneHHe H pa3nopexAaHe c I4MoTlIre - o6uluscra co6crseHocT 3a

2022 r.,npr4era c Peruenue .tit 4Zt, B3ero Ha PeAosHo 3aceAaHl4e c flporoxol Ns 40 or 28'01'2022

r. r-ra o6ulraHgKt1 CbBeT - Kyrueu, H3MeHeHa c Peuresue J$ 466' B3STO Ha PeAOsHO 3ageAaHhe c

flpororor Ne 45 or 29.04.2022r., vrtrctteua c Peruenue J\b 485, ssero Ha PeAosFIo 3aceAaHl4e c

llpororor N9 47 or 27.05.2022r., wzueneua c Peuresue Jrlb 500124'06'2022 r' B3ero Ha peAoBHo

3aceAaHr4e c flpororol J\l! 48 or 24.06.2022 r., H3MeHeHa c Peureull e Ns 544126'08'22 r" B3ero Ha

peAoBHo ,u""ou,* 
" 

npo'o*o, },,{b 5l or 26.08.2022I], H3MeHeHa c Peureuue ]s 58 l 12|.09.22 r.,

B3ero Ha n3BbHpeAHo 3aceAaHue c npmoxoJl Ns 53 on 21 '09 '2022 r'' nzueHeHa c Peureuue Jrlb

599l2S.l0.22 r. B3ero Ha peAoBHo ru""Aurr. c flpororcon J\b 55 or 28'10'2022 r' l43MeHeHa c

peureuue Np 62ll25.ll .22 r.B3ero Ha peAoBHo 3aceAaHLIe c flpo'rorol Ns 57 or 25 'll '2022 r'



flpe4nu4 topeortucaHoro, c orJIeA saroHocto6pa3Horo H3tlI,J'IHeHHe Ha BcHt{KH

rrocneABaul1 AeficrBt4fl rro cMHcbJra Ha 3OC e Heo6xo4uMo Aa ce AonbJIHH npHerara nporpaMa 3a

ynpaBJIeHHe u pa3nopex1aHe c o6uluucxa co6crseHocr.

14 Ha ocHosa*:rrreqr..Zl, aI.l, r.8 u al.2 or 3MCMA, ats Bp'BKa c vI. 8, al' 9, napeveuue

Bropo or 3OC,

oEITII{HCKI{ C bBET KvKJIEH

P E TII II:

I. O$uluncrcu cbBeT Kyrueu amyanu3upa foAtzu-lua nporpaMa 3a yrlpaBneHue 14

piprropexAaHe c r4Morrnre o6uluncKa co6crseHocr 3a 2022 r., npl4era c Peureune ]'ls 421, B3ero Ha

peAoBHo 3aceAaHue c flporoxol N 40 or 28J1.2022 n, Karo BKJItoqBa B He, creAHhr hMor:

1.1.8 flpuloNeune }ls I utrloru 3a pi6llopexAaHe 1lporpaMa 3a yrpaBneHge H

pa3rropexAaHe c r4MoTHTe, O6U-(uucrca co6creeHocT qacT rp. KyrcleH I. t'tNtoru sa npo.lax6a r'l
b6urrr"*, ytlV1 u rrpr4AaBaeM, Mecra B perynatrhf,, rP. Kyxneu Ha loAraruHara rporpaMa 3a

yrrpaBneHue H pa3[opexAaHe c HMOTT4 - O6UuHcxa co6crseHocT 3a 2022 r.:

- I l1/8l l raaealuu qacrr4 or YIII4 XXIV - 1654, ra. 904, rp. Kyrc,reH, c A[{OC Ne.2327 or

07.12.2022 r.

Il. O6utr,rncxu c:bBst KyxneH Bb3JIala ua Kuera ua o6ulugara [3[bJIHeHueTo Ha

pe[eHr,reTo u o6xapo4naHeTo Ha AonbJlHeHilra loAuII]Ha flpofpaMa no cboTBeTHu' peA'

O6ur 6poft na O6urascru'tre cbncrHlaqfi: - l3

flpncrcrnyra,ru:
fracynalu:
"la'
"nporun"
"rsrlt pNa,llr Ce"

-10

PA3IJIACflBAHE:

1. e-x ,,MaPuqa" -{4.01 .2023 r.;

2. HHrepHe'r crpaHl'Iuara - 05.01'2023 r';

3. I4uQ. ra6iro - o6uuua KyrcreH - 05'01'2023 r

l0
0
0

TIPEACEAATEJI HA OEIIIUHCKI{ CbBET KYKJIEH (N)

Eneua @uresa



OEIIIUHCKI4 CbBET KyKJTEH
PEIIIEH[IE

J\b 644

Bsero Ha PeAosHo 3aceAaHr,re c flpororol Ne 60 or 23.12.2022 r.

OTHOCHO: 3acrpaxoaaHe Ha l4Morh - qacrHa o6ulnHcra co6creeFlocr'

tlo IIPEnJIOXEHLIE HA: Mapr.rr Ee,'r.resa - Kuer Ha o6quua Kyxren

Karo ese npeABr4A r.r3JroxeHure B npeAnoxeHl4e c sx. Ne 229113.12.2022 roA. Ha Krraera ua

o6quua Kyrc,ren $arruuecrcI4 ocHoBaH1fl, a hMeHHo: Ctuacuo vl. 9, al' I or 3aroHa ea

o6uluHcxara co6creeHocr o6uuur4Te 3aAbnxr4TeJIHo 3acrpaxoBar BcuqKH 3acrpoeH[ uMorH -

ny6nravHa o6uluucrca co$crBeHocr, a aL 2 uzucrsa O6utuncrurr cbBer Aa o[peAen[I I4Morl4Te -
qacrHa o$uryHcra co6c'reeHoc! KoHTo noAJlexar Ha 3aAbnxHTeiIHo 3acrpaxoBaHe.

Tosu rexcr e Aopa3Br4T r,r B rur. 4, N. l0 or Hape L6a sa o6ulltucrcara co6crseHocl rcofiro

tracu, qe O6utuncKr4rr cr,Bgr oflpeAenfl I4MorHTe - qacrHa o6ulIaHcra co6crseHocr, Kol4To

[oAnexar Ha 3aAbJIXI4TeJIHO 3aCTpaXoBaHe.

flo ro:u noBoA [peAnaraM 3a oAo6peHl4e cnucbK Ha HeABI,IXI,IMI4TO hMorl4 - qacrHa

O6uIu ucxa co6creeHo CT, noAnexaql{ Ha 3aAbJIxI4Ten Ho 3acTpax6BaHe.

Ha ocHosaHue qr. 2l , at. 1, r. 8 or 3axosa 3a MecrHoro caMoynpaBJleHl4e u MecrHara

aAMr4Hr4crpaugr, qr. 9, an 2 o'r 3axoua sa o6u[Hcxara co6crBeHocr u ut. 4, al. l0 or Hape46a

sa o6u-(uHcxara co6crBeHocr,

oEIIIpIHCKrI CbBET KvKJIEH

P E III [I:

l. O6qr.rHcKH cbBer Kyrcnen npueMa cnucbK Ha I,IMort - tlacrHa o6uluucra co6crneuocl

Kot4To noAnexar Ha 3aA:bnxr4TeJrHo 3acTpaxoBaHe za 2023 roAl'IHa, Hepa3AenHa qacr oT

Hacroru-loro peueHHe.
2. Brsrara Ha KMera na O6uluHara Aa 3acrpaxoBa HMort4Te or cnucr,Ka rto roqra I or

Hacro, u-loro pe ueH I4e.

O6ur 6poil uaO6uluHcrcure cbssrgltuu: - l3

flpacrcrnyaarn:
l,racynaru:

..ga''

"nporr4B"

"rrgrr,pNa,ru ce"

-10

10

0
t.,



PA3IJIACflBAHE:

l. a-x,,Mapltqa" -{4.01 .2023 r.;

2. Hurepuer crpaHl4rlara - 05.01.2023 r.;

3. I4n$. ra6no - o6tttuHa KyrueH - 05.01.2023 r

TIPEACEAATEJI HA OEIIIUHCKI,I CbBET KYKJIEH (N)
E.nesa (Duresa



I4MOTI4, BEAHO C'bC CTPAAH _ I{ACTHA OEIIII4HCKA COECTBEHOC:T

NQ no
peA

NQ na HMor Ne na AOC Or.{erua
sroiinocr B JIeBa

1 yIIH I- gg6 sa xI{rIuuIHo BaslpoflBaHe,

xB.20, BeAHO C [OCTpOeHI,ITe B HerO

crpaAH: crpaAa sbc sacTpoeHa tuloq or

45 KB.M., CrPaAa CbC SaCrpOeHa lulolu or
rz6 xn.n. H crpaAa cbc sacrpoeHa ruloul
or 91 Kr].M., Iro per. IUIaH Ha c..flrpono,

o6rq. Kyr<,reu.

AOC N9

15115.O5.2Oo2r.,

Arr sa nonpanKa

N9 r4/2o.o2.201Sr.
n ATIOC Ne

ztr6log.o3.2o22 r.

13OO,OO

2 YnH lll - 3apaBeu,(oM, xs.6z no Per.
rulan Ha rp. Kyruteu, tseAHo sbc

crpaAHTe nonaAaud}{ B HM0Ta, a

HMeHHo: ,,3Mc6O" gbc SaglpoeHa nJIoIq

or 342 (8.M. u ,,2Mc6O" cbc aasrpoeHa

flrlnou{ or L7L xB.M. npeAcraB.rlflBalrll4

eAHa o6ua crpa.(a - TIoJIUKIIHHHI(a c

o6uta 3acrpoeHa lutou.{ or 513 KB.M.

AOC NA

2327124.rO.2O22f .

9O121,50

3 flo,uyuacnBna crpaga I IIMC I - MerarleH

raBlrnrrox, norraAau{cl r YIIH lY - tZ6z
napx H rpaQouom, KB. 35 sbc BacrpoeHa

nJrorq or 49 Kts.M., IIo per. rulaH Ha t'p.

Kyx.neH

AOC NS

z84lo8.ro.2oo4r.
2 075,50

4 Crpaga ,,Mc6Or" qacr or YIIH II -
o6paeonanr4e r,r corruaJlnu geiiHocttE,

rs.6z no per. rrJraH Ha rp. Kyr.neu ,

npeAHaSHarreHa 3a croJl I(bM r{I,IJII'Iqe
cbc 3acrpoeHa rulorq or 488 xn.M., no

per. nnan Ha rp. KyxneH

AOC N9

22Lf rO.LL.2OO3r.

Arr aa flonpanr{a
Ne 6/aa.o8.2013r.

10 357,34

5 Crpaaa,MO" - crapa )'qaruilIxa r{acr,

cbc sacrpoeHa rulolu or 583 KB.M.,

nona.qaua B rILIoT c rrr. NQ 924
Brcrrtoqer s Y[I4 Il * o6paroraul{e u

coqfliurxl,I Aeiinoctu, xn.6z no per.

nJIaH Ha rp. Kylcneu

AOC N9

2326lz\.r1.zo22r.
292,947,93

6 ll14 zz8 c ruIoq or 1509 KB.M., BIsIloqeH

e YfI14 XIV * 228 lNur. sacrporrBaue H

o6u, o5crt. Aefinoctra, I(8.2, BeAHo c

AOC N9

zgz&ltz.tz,2022r.
29 C.62,75



rlocTpoeHa &ByeTaxHa crpsfle, IIM crc
safipoeHa [JrCIrq 333 xB.M. H caH]m'apeH

BbseJr L8 xr.m., n0 per. rrJraH Ha c.

Io6pa-nr,r

2 441,977 Ynl4 I * go, K8.6, BeAHo c nocrpoeHa B

Her0 Macr{BHa AByeTa}r{Ha crpa,4a -
SApaBeH AOM, HaBeC I,I ToaJreTlra CIC

sacTpoeHa ffrorq or 11O Kts.M., n0 per.
rrnaH Ha c" fr.rir60no

AOC N9

20/ro"06.2002r.

a 86s,3oAOC NA

31116.08.20o2r.

I EAuoeraxHa crpaAa - MJIeKonyHI{T, I$t.

14 C'bC saCTpOeHa lrnoIII OT 35 Kl].M., nO

per" rulau xa c. fr'nl6ouo

6z ooo,ooAOC NP

34/3o.o9.20o2r.
I Yn !1 III - pecropauT lr Mexaua, x8.5,

Be,qrr0 c llocTpoeHa B Hero nagHToBa

crpaAa c'bc SacrpoeHa nJlolltr or 36,50
I{B.M", Ir0 per. nJIaH Ha c. Pyeu

5 8a6,33AOC NS

8/o7.or.acozr

Axr aa noflpanxa
NQ rr/r6.o6.aor4r

YnH XX * gB * cron. &efrxocua, K8.111

* sroilaxcxll Atsop /narponax/ regxo c
noL"TpoeHaTa B Hero crpaAa - cTOJr r

KYXHX C1,C SaCTpOeHa rrJlolq o"r ]44I{B.M.,
n0 per. uran Ha rP. KYrtnex

10

28 sw,sgAOC NS

s+o/13"o3.2006 r.
11 YtIl4 XXI *zz4 cror. Aefiuoctlr,

Be.4HO C e&HOeTAX(Ha CrpaAa sbc

3acrpoeHa lrnou1 ar 276 KB.M. a

eAnoeralxua MacIrBHa erpaAa or 56

KB.M., no per. IJIaH Ha rP. KYrutex

r{8.36,

2 ro4,38AOC N9

45a122.c,8.2005 r.nosleu{eHfie, HaM}rpauo ce s YIItr{ Wil
*o6qcr.o6c u rencuonePcru rnY6-
Kyrrypeu AoM, I$.41sbc sacrpoena

nJroil-tr oT 1OO KB.M., nO per. IUIaH Ha rp'
KYrxeu

fleHcNoHepcwr H CK.[a,q,oBo12

r g6o,ooAOC N9

7rf tz.oz.z0o3r.
Ynl{ XII - COHC - 3a cKrIaA, KB

rleAro c MC cr,c sacrpoena rutour or 1oo

Iill.M., no Per. mtall Ha rP. KYxneH

.36,13

I344,8oAOC NA

za8la4.o6.2oo3 r.
Bropra erax or crpaAa cbc sacrpoefia

rJIoilI or 65.2 KB.M. ', 3Vl74I'IA.q' or

BeMflra na nvrorYIIH III *
KB.53A, / CranPerara8g7,9oo,9ot,

14



ribilIa/, fro per. nrall Ha !p. Kyx,reH

AOC NS

zo7lt3.oz.2oo4 r.
Yftl4 XXI - 1414 Aercxa ruouraAKa

oaeJr. H T'bpr., xu.to6, BeAHo c

rbproBcKu naRHJII'IOH C I'IaCHBHa

KOHCTpl"KqHfr, c'bc 3acrpoeHa n-noul or
1OO KB.NI., I(bM CrpaAaTa HI!Ia H HaBec or

31 KB.t\,l., no per. ruIaH Ha rp. K1x-neu

yIII4 IV - 6upaa noi\rolq, xn.62, BeAHo

cbc crpaAa cbc sacTpoeHa nJIoIq or 13O

xrl.M., no per. IUtaH Ha rP. KlxleH

AOC N9

283/o8.to.2004r

73 o86,14

t6 6z7,9o

15
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OEIIIIIHCK}I CbBET KYKJIEH
PEIIIEHI,IE

J\& 645

Bsero Ha PeAosHo 3aceAaHr4e c flporoxon Ne 60 or 23.12.2022 r

OTHOCHO: Crmacue 3a KaHAHAarcrBaHe c rpoeKrHo [IpeAnoxeHue no flpoqeAypa qpe3

AHpeKtHo npeAocTaBrHe Ha 6e:nranae:4Ha $uHaucona roMolII BG05SFPR002-2'002

,,yxpennaue na o6uruucKu, KanauuTer" no flporparr,ta"Pa3surue Ha qoBeuKHTe pecypcu" 2021-

2027.

tlo TIPEUIOXEHLIE HA: Mapr,rr Eerqesa - Kuer ua o6ulnHa Kyr.nen

Karo sse rpeABr4A H3JroxeHr,rre B npeAnoxeHue c sx. Ne 230113J2.2022 roA. Ha Kuera ua

o6uluna Kyrueu Sarruuecxn ocHoBaHLtfl, a I'tMeHHo: YnpaurnaqlaflT OpraH ua flporparr'ra

,,pa3Br4rHe Ha qoBerrrKtrre pecypc vt" (2021-2027) w}apt 3a KaHAI4AarCrBaHe MrpKara .,YrpenaaHe

Ha oOUI,IHcKl,Ifl Kaflaqurar;', norro e c 6rcAxeT or 25 nanu. Is. Bts Bp63Ka c ToBa Br'r uu$oprrahpaM,

qe MnuucrepcrBo Ha rpyAa H couuanHara TTOJIHTAKA e npoBeno aHaJIH3 14 flocneABaulo

pa3[peAeneHl4e Ha cpeAcTBaTa B UrUIara cTpaHa no o6ulusu, KaTO sa o6quHa KyrueH ca

orpeAeneHn cpeAcrBa B pa3Mep Ha20334 ns.

I_[enra Ha rpoqeAypara e Aa roAKpenra pe$opM]IpaHero Ha cl,IcreMara Ha coUHtulHHre

ycnyfH 14 ynecHrBaHeTo Ha npexoAr4Te KbM HOBI,ITe MexaHI,t3MH Ha MecTHo HHBO, qpe3 pa3BuTVe A

y*plnrur" ua o6ulusc*r, *unuurrer. flpe4ocraBtHe Ha 14HTerpupaHa roAKpena Ha o6urHHIare s

r43nrJJ.tHeHI4eTo Ha npaBoMotquflTa HM no 3arOHa 3a coquaJlH[Te ycnyrll (3Cy), 3arona 3a xOpaTa

c yBpexAaHua (3XY) n 3axoua 3a Jrr4qHa floMorq (3JIfl), Koero ule no3BoJIH nJIaBHoro 14

6esnpo6neuHo BbBexAane na peQopMr4Te s o6racrra Ha coUHanHI,ITe ycnyrH H rl4qHara noMotu H

ule ycKopy rrpeAocraBrHero Ha no-eSerrunHa, eSHKacHa 14 KaqecrBeHa lpuxa Ha JIHuara or Hafi-

yr3BI4MHTe rpynn oT HaceJIeHI4eTO HH.

flo sacrosulara nporleAypa, ca Aotrycrr4M14 :a SuuaHcrapaHe cneAHIare Aefiuocru:

,{efinocr l: floAroroBKa 3a o6esneqaeaHe rpaBoMou\AflTa Ha o6ulnsnre no 3CY 3XV tl

3JIfl u c'BAaBaHe ua pa6ornlr Mecra (SpoHr-o$racn).

.{efiHocr 2: Haeuaue, o6yueHue H cyrrepBl43vfl Ha rlepcoHaJla, seobxoAtltnl 3a H3nbJIHeHI4e

Ha 3aAbnxeH[rra H orroBopHocrr4Te Ha o6uHHHTe no UInBXy, KaKto u no 3CY B qacrra,

cBbp3aHa c Hacor{BaHeTo oT o6uluuure 3a noJI3BaHe Ha CoUI4anHt,t ycnyrg.

,{efinocr 3: O6esneqaeaHe Ha MexaHH3Ma rto cbrpyAHl4tlecrBo H Ha6noAeHHe Ha

coUyanHr4Te ycnyru qpe3 c:bBerlr no Bbnpoct4Te Ha couuanHl4Te ycJIyrH (cts.Uagenn no qn.27 or

3Cv).
,(efinocr 4: Llsrorssge Ha aHanH3H 14 rrpoyqBaHAfl B ctfepara Ha coUI4aJIHhre ycnyrl4, B T.rl.

aHaJILr3 or norpe6Hocrure or counanHI{ ycnyrl4.

[eiluocr 5: flo4rcpena sa o6ulnHHTe 3a rrnaHr4paHe v a(atv3vtpaHe Ha npeAocraBrHero Ha

couuarHr4 vr r,rHTerpupaH14 3ApaBHo-oouhanHIl ycnyrt4, BKIIloqIITeJIHo 3a paspa6oraaHe Ha

rrpofpaMH 3a pa3BHTHe Ha KaqecTBoTO Ha COqUaJIHHTe ycnyfI4'

,{efiuocr 6: Pa:pa6oTBaHe Ha eneKlpouun nlar$opMl4 3a eAuHeH AocT'bn Ao 3aflBflBaHe Ha

cou,LraJlH14 yctyrnla4rrru r,rnQoprraaUuoHHa roqKa :a no4o6prBaHe Ha uHtpoprr,tlrpaHnr ns6op npn

noI3BaHe Ha colIHaiIHa ycnyra.



,{efinocr 7: [IpoaeN4aHe Ha pa3flcHrrreJlno-r.rntfoprraaut4oHHl,l KaMnaHHH 3a

npeAocTaBflHeTo Ha II4r.rHaTa floMotq, couHanHuTe 14 I,IHTerpHpaHH 3ApaBHO-COUHaJIHH yCJIyfH,

KaKro r,r raHtpoprtaupaHocr Ha o6qecrsoro Ha MecrHo HIrBo orHocHo Bb3MoxHocrHTe 3a

pa3pe[aBaHe Ha npo6JreMnTe, cBbp3aHH c Jlulcara Ha AocrbfiHocr 3a xopara c yBpexAaHuff.

Kpaftnrarr cpoK 3a KaHAr4AarcrBaHe no npolreAypara e 16.01 .2023 r., 17:00 q., Koero

orpaHgt{aBa BpeMero 3a noAroroBKa Ha ueo6xo4uuure AoKyMeHTH. Tosa o6ocHosasa

Heo6xoArlrraocrra or Ao[ycKaHe Ha npeABapr.rrenHo LI3IIRJIHeHI,Ie Ha rlpeAnaraHoro peueHI4e.

H Ha ocHosaHue qJr. 21, an. l, r. 23 n al. 2 or 3aroua 3a MecrHoro caMoyrpaBJleHHe H

MecTHara aAMHHttCTpaUHf,, BbB Bpb3Ka un.60, al. I or AIIK, h C Uen H3rbnHeHhe Ha

npuopurerure or rlraH ea HHrerpupaHo pa3Burue na O6utrana Kyrleu 2021-2027,

oEITIIIHCKII C bBET KvKJIEH

P E III }I:

l. O6ufraucKg cbBer Kyrcleu AaBa cbrJrau,re O6ulrana KyxneH Aa KaHAI4AarcrBa c npoeKrHo

npeAnoxeHr4e rro flpoueaypa qpe3 Ar4peKrHo rrpeAocraBflHe Ha 6e3Bb3Me3AHa QuHaHcoea roMour

BG05SFPROO2-2.002 - ,YrpennaHe Ha o6uuHcruq xanaqntet" no flporpaMa "Pa3gHrHe Ha

qoBeUIKuTe pecypcl.t" 2021-2027 - B ycTaHoBeHLITe cpoKoBe 14 napaMeTplt o[peAeJIeHI'l oT

flporpauara.
2. fiap3acbrJracne H pa3perxaBa Ha KMera na O6utuna Kyrcneu Aa noAIIHlxe $oprr,tylrp ea

KaHAHAarcrBaHe c npoeK1Ho rpeAnoxeHl4e no flpoUe4yPa qpe3 AupeKrHo rpeAocraBflHe Ha

6esarsues4Ha SIaHaHcona noMoul BG05SFPR002-2.002 ,,Yrcpennaue Ha o6u.1r,rHcrcHq

xanauurer,, no flpo.parr,la o'Pa3eHTr4e Ha qoBeLIKI4Te pecypcu" 2021-2027.

3. O6ufuucKr.r cbBer Kyrcnen yAocroBeprBa, r{e 4efiHocrure, BKJIIoqeHH B npoqeAYPila,

cborBercrBar Ha npqoprr.rrr. ua lllana 3a rlHTerpupaHo pa3BI'IrI4e Ha O6Uluuara (nl4Po 2021-

2027).
4. O6UuncKH CbBeT Kyruen AotlycKa [peABapl'ITeJIHo H3[bJIHeHhe Ha HacToflgloTo

peueHI,Ie.
5. Brglara Ha KMera Ha o6utr.lHa KyxneH nocneABaullrre, cbfracHo 3aKOHa, AeHCTBl4r.

O6u 6pofi Ha O6uuHcrsre cbssrnl'Iuu: - l3

flpr.rct crnyna,lu:
I-racyna.nu:
":a'
"nporua"
"m:4tpxa,lu ce"

-10

PA3IJIACflBAHE:

1. n-rc ,,Mapuqa" -04.01 .2023 r.;

2. Hurepner crpaHllqara - 05'01.2023 r';

3. l,In$. ra6no - o6u{uua Kyrcneu - 05'01'2023 r'
upnlirlATEJr HA OErrIIHCKI,I CbBET KyKJIEH (n)

Elena @uflesa

l0
0

0



OEIIIUHCKII CbBET KyKJIEH
PETIIEHI,IE

Itb 646

Bsero Ha PeAoeHo 3aceAaHl{e c flpotorol J\b 60 or 23.12.2022 r.

OTHOCHO: Crmacue 3a KaHArAarcrBaHe c rpoerrHo npeAnoxeHne no [IpoueAypa qpe3

AupemHo rrpeAocraBrHe Ha 6egsrsNaesAHa $lauaucoBa noMotu BG05SFPR002-2.001 ,,f PI4XA B

AOMA" no ftporpaua "Pa3surt4e Ha qoBe[IKHre pecypcu" 2021-2027.

tIO TIPENJI HA: Mapr.rr Eerqesa - Kuer Ha o6urusa KyrcleH

Karo e:e rpeABuA r43JroxeHure B rpeAnoxeHue c ex. Ne 231113.12.2022 roA. Ha Krt,tera Ha

o6uulsa Kyrnen $arcrauecxu ocHoBaHUr, a HMeHHo: YnparlraaulHflT oplau ua flporpanaa

.,Pasnurne Ha qoBeurKure pecypcu" (2021-2027) oraapfl 3a KaHAI4AarcrBaHe MrpKara ,,fpuxa s

4oMa", Korro e c 6roAxer or 175 MJrH. JrB. flpoercruu [peAnoxeHlu Morar Aa [oAaBar o6uluHure

a Peny6luxa Er,rrapur, Karo e Ao[ycrr4Mo KaHALtAarcrBaHe B naprHbopcrBo c Apyrl4 o6unun.
OcHoeHara uen Ha MrpKara,,lpuxa B 4oMa" e ocnryprBaHero Ha noAKpe[a B AoMau]Ha cpeAa 3a

xopaTa c yBpexAaHHfl I,l Bb3pacrHl,lTe, Kol4To ca 3aBI4clIMI4 OT fpl'Ixa.
Hpe: onepaqur ,,lpuxa B AoMa" ule 6rAar pa3rrrupeHu Bt3MoxHocrl4Te 3a npeAocraBf,He

Ha coL(uaJrHH r,r r4HTerpvpaHr 3ApaBHo-corlr4aJrHu ycnyn4 B AoMa[Ha cpeAa. Yclyrure ue ce

npeAocraBrr Ha HyxAaerqr4Te ce 3a rrepl,lo l,or 12 Meceqa H ure BKJlrcqBar AocraBKa Ha xpaHHTenH14

npoAyKru r,r npoAyKru or [r,pBa ueo6xoAmrocl npo$uJraKTr4Ka Ha 3ApaBero L cout4anHo 3HaqhM14

sa6onreaHr,rn n c'srei,tcrBr4e, rrpeAocraBrHe Ha rrcuxoJron4qecKa noAKpena. flo rrlrprcara ute 6tAe
ou,rrypeH H TpaHcnoprr,T Ha nepcoHana or H Ao AoMoBere Ha xopara B HyxAa, Karro u o6yueuur
H CyrrepBr43vfl Ha cJryxHTenHTe.

OqaKea ce c MrpKara,,fpuxa B goMa" .qa 6r.qar o6xsaFrarra oKono 32 000 Bb3pacrHl4 H xopa
c yBpexAaHr4fl, Kor.{To ule [onyqaBaT r4HTerpHpaHr.r ycnyru c[opeA L4HA}IBVI'yaJIHHTe cpt

norpe6Hocrra. .{efiHocrr4Te rro onepauurra ure ce peanr43llpar rc 2025 r.

Brr npmxa c ropHoro Bu uH$opnavpaM) qe MuuucrepcrBo Ha rpyAa H cour4anHara

noJ'lHTHKa e flpoBeno aHaru3 14 nocJreABarqo pa3npeAeJreHrze na 6poa ua norpe6nrenr4Te B uf,nara
crpaHa no o6u1uuu, Karo sa o6unHa Kyx,reH ca o[peAenenra 48 nuua. 9pe: xau4laAarcrBaHero no

TaKa [peAcraBeHara MrpKa u1e ce no3BoJu4 oKa3BaHero Ha rroAKpela Ha norpe6urelvre vl

NONYIIABAHCTO OT TflX HA B}ICOKO KAI{ECTBEHI4 IPIIXH B AOMA.

,{efinocrnre, KoHTo e [peABHAeHo Aa 6rlar BKJITqeHH B npoeKra ,,I-puxa B AoMa", ce

rBrBar Karo [poAbJrxeHr,re r4 HaArpaxAaHe Ha npeAocraBrHuTe raKI4Ba tro [poeKT ,,flatpouaNua
rpuxa+ s O6urrHa KyK,reH", Karo cbulrrre cborBercrBar Ha trpnopr4Terure ua flraua ga

HHrerpr4paHo pa3Br,rrr,re sa o6uu uara (III4PO 202 I -2027 ).
Kpafinurr cpoK 3a KaHAHAarcrBaHe ro rpolleAypilra e 31 .01.2023 r., 17:00 q., Koero

orpaHurraBa BpeMero 3a noAroroBKa Ha ueo6xo4urr,lure AoKyMeHTH. Tosa o6ocHoeaea

seo6xoAunaocrra or AorrycKaHe Ha rrpeABapr4TenHo I43nbnHeHue Ha npeAnaraHoro peueHHe.

14 Ha ocHosaHue qJr. 21, an 7, r. 23 u a* 2 or 3aroua 3a MecrHoro caMoynpaBileHue I,l

MecrHara aAMr4Hucrpal6t4fl,) BbB Bpb3Ka qJI. 60, al. I or AflK, v e ueJI u3[bnHeHue Ha

npr4opr4rerure or fllaua 3a r,rHTerpr{paHo pa3BI4TI,Ie Ha O6rurana KymeH 2021-2027,

OE IIII,IHCKI,I C bBET KYKJTE H



P E III II:

l. O6utuncxu cbBer Kyrnen AaBa cbrnacne O6uluua Kyrneu Aa KaHAI,I,(arcrBa c rpoerrHo

npeAnoxeHr.re tro flpoqe4ypa qpe3 Ar,rpeKTHo rrpeAocraBflHe Ha 6esstsNlesAHa SunaucoBa rIoMouI

BG05SFPR002-2.001 ,,|PI4)KA B AOMA" uo flporpaMa "Pa3eilrve Ha qoBerlKnre pecypcz"

2021-2027 - B ycraHoBeHprre cpoKoBe u rapaMerpr4 onpeAeneHll or flporpanaara.

2. fiasa cbgracre 14 pa3peuraBa Ha KMera na O6uluna Kyrlen Aa norrll4ule $opnrylrp :a
KaHAr,rAarcrBaHe c rpoeKrHo npeAnoxeHr{e no llpoqegypa qpe3 AHpeKrHo npeAocraBque Ha

6essrsN,resAna SnuaucoBa noMorrl BG05SFPR002-2.001 ,,|PI4XA B AOMA" no l-lporpaua

"Pa3sI4T[e Ha qoBerlKure pecypcu" 2021-2027.
3. O6quncKr.r cbBer KyrneH yAocroBeprBa, rre 4efiuocrure, BKJIIoqeHII B rlpol(eAypara,

cborBercrBar Ha rrpuopr,rrerr,rre ua fhaua 3a rlHTerpupaHo pa3Burl,Ie Ha o6qnnara (l[4PO 2021-

2027).
4. Brslara ua O6ulrana KyrneH flpeAocraBflHero Ha 3ApaBHo-coULIanHI4Te ycnyrl4 [o

npoqeAypa ,,|PI4XA B AOMA" Karo Aocranuurc /oueparop/ na ycnyra or o6ul uKoHoMI4qecKrI

r,rHTepec lyokl/, c KoHrponHo 3BeHo eKr4rr 3a yrlpaBneHl4e Ha npoeKTa. Brglara Ha KMera Ha

O6Unna Kyr<nen r.r3roTBflHeTo, r{pe3 KoHTponHoro 3BeHo Ha 3anoBeA 3a rlocneABalrlo

aAMr,rHr4crpr,rpaHe Ha ycnyrara Karo yOI4l4, cb4bpxau1a BcI,IqKH ueo6xoAlttvtll peKBI'I3HrI4,

c:brnacHo qn. 4 or Peruesnero Ha EK sa yOl4VI, KaKro u flpaeuta 3a BbrpeuHus peA 3a

rrpeAocraBrHero Ha ycnyfara.
5. O6ufl[rcKtr cbBer Kyrnen Ao[ycKa rrpeABapLITeJIHo I43nbJIHeHne Ha Hacrotuloro

pe[reHL{e.
6. Brsrara Ha KMera na O6ulusa Kyrcleu [ocneABallure, cblJlacHo 3aKoHa AeI4crBI'Ir, Karo

ycjryrurra,,;PI4XA B AOMA", t[uHancupana no fIPHP 2021-2027 n rpn o4o6penrae Aa ce noJI3Ba

or uo:rpe6ureJll4Te e O6quua Kyruen 6eg sanraqaHe Ha raKca.

O6ut 6pofi HaO6ulnscrcure ctserHuuu: - 13

flpr-rcscrnyraru:
I-,'racyealu:
"sa"
"nporun"
"rslltpxalu ce"

-10

PA3IJIACflBAHE:

1. e-rc,,Mapuqd' 4401.2023 r.;

2. I,IHrepHer crpaHl4uara - 05'01'2023 r.;

3. I4ur[. ra6lo - o6qusa Kyxlen - 05.01'2023 r

10

0

0

TIPEACEAATEJI IIA OEIIIUHCKII CbBET KYKJIEH (N)
E.nena @ilresa



Er

T

oErrIuHCKkt cbBET KyKJIEH
PBTIIEH[IE

J\b 647

Bsero Ha PeAoBHo 3aceAaHl4e c flpororcol Jle 60 or 23.12.2022 r.

OTHOCHO: flpexparaBaHe Ha cr,co6crBeHocT MexAy O6Urana Kyruen u luqara C,

f ,Vl A f' , C E K( , P E.
. u K E n Bbpxy yfll,l XXIV - 1654, rcn. 90n, rp' Kyrueu.

IIO IIPE.IIJIOXEIIIIE HA: Mapur Berqeea - Kuer sa o6quua Kyrueu

Karo sse rpeABuA r43iroxeHr,rre B apeAnoxeHl4e c Bx. Ns 232113.12.2022 rot. sa Kuera sa

o6ulnsa KyxneH Sarruuecru ocHoBaHytfr, a I,IMeHHo: flocrnnulo e 3assreHue c sx. Ilb
8438/28.10.2022r.orCt E rfr nE B E ,ABaMaracrlocrosHeH
aApec: rp. yt. ,,) ' J\b , c Koero e r.r3pa3eHo xeJIaHI4e 3a 3aKynyBaHe Ha l l l/8l l
v1earl1vt qacrrr or Y[II4 XXIV - 1654, rn. 90n, rp. Kyruen. HeAauxuMl4tr HMor e B

crco6crseHocr MexAy 3arBr4TeJrr4Te u O6rquna Kyrcleu, Karo 3aflBI4TeJII4Te flpl4TexaBar 700/81 I

r,rAeaJrHI4 qAcTyt, a o6uluuara - ocTaHanrare 1l l/81I rageanHu qacTlr.

CrmacHo floronop sa npo4ax6a Ha HeABuxrIM I,IMor - qacrHa o6ulnscra co6crseHocr J\b

or 31.03.2022 t, Bnr4caH n Cnyx6a ro B[rrcBaHHflTa rp. flrosAlas c rx. per. ]''lb Ha

r., aKr J'{! , C E f nE B, $r u Ca CO6CrseHuI-U4 Ha

ynl4 XXIV - CHC, xn. 90, ro perynaqr4oHHr.rr rJraH Ha rp. KyrneH, o4o6peH crc sanoseA J\!

44167 [, qacrHa oouluscra co6crseHocr, c nnolIl or 700 KB. M., [pI,I rpaHnUI4 H cbceAl4 Ha I'IMora:

Ha ceBep - yIII4 XXII - CHC; Ha r,r3roK - rpafi Ha perynaqufl'ra; Ha ror - rpaft Ha peryJlaUl4flra;

,u ranu.q - ynrqa, Arr sa o6rquHcxa co6crBeHocr Np767125'08'2009 r:

BraAno or yAocroBepeHlre 3a r.rAeHruqHocr c rsx. J',lb 3685121.09.2022 r., rI3AaAeHo or

eKcrrepr reoAe3r4cr, qacr or yIILI XXIV - 1654 or KB. 90s no AeilcrBalrlut perynauuoHeH nnaH

,u .p. Kyrleu, oAo6peH c PeureHue Ns 439125.02.2022 r. Ha O6uILIHcKI'I cbBer KyrcreH, e

,.(.rrrr., na YflI4 XX|V - CHC or KB. 90 no o6e:cnleuut rJIaH Ha rp. Kyxlen or 1967 r.,

OnlrCaH n flOrouop, BnLICaH uo.q Jrlb ToM oT I- lI B HoTapHaJIeH arr Jrlb o ToM

Aeno
Crc ceoe peureuue Ns 439, B3ero Ha peAoBHo 3aceAaHlle c flpororol JS 41 or 25.02.2022 r.,

O6uluucxu cbBer Kyrnen e oAo6pun llogpo6en ycrpoftcraeH TIJIaH - TIJIaH 3a perynauu, pI

3acrpoflBaHe (IIY[-[P3) na rp. Kyrnen r.r paspa6oreHl'Ire KbM Hero cxeMl4 Ha I4HXeHepHara

unspacrpyKrypa ro peAa ,u ,r. lig, at.1 or 3YT. O.qo6peHusr IIYI-[P3 peryirrapa 6uilnns

Vnfa X*fV - 
-CfrC , 

"o, 
yIII4 XXIV - 1654 no LrMorHr,r rpaHr4url, Karo rrloulra ua Yfll4-ro ce

H3MeH, or 700 KB.M. Ha 811 rs.l\,I. KarrO 6erue nocoqeHo, no cLtllutaHa AoIoBop C o6uuua Kyrueu

3af,Br,rTeJluTe ca flpuAo6unu700 KB.M. oT I4MOTa. Kru Aarata Ha cKJI[OqBaHe Ha AoroBopa' [tMoTr'T

e 6ul c nnoq 1aMeHHo 700 rs.N{. CreA srrasaHe B cl4na Ha HoBLl, flVfl o6a'{e I4Morbr Ber{e uMa

HoB HoMep LI pa3nl4qHa IIJIOIq, Karo B Hero no[IaAar u 111 xs'N'I' - qacTHa O6uluncra co6crneuocr'

C noAaAeHoro saqsIeHl4e C, R I Ia E $r XeJIaflT Aa 3aKyuT or o6ulunara Te3I4

lll/811 uAealsu qacru or rlMora.

B nepno4a Ha oKoMnJreKroBaHe Ha HacTo{UIaTa IIpe[[cKa I'I LI3roTBflHe Ha .(oKnaAHa

3a[r4gKa AO O6gIr,rHCKI,If CbBeT r-U E Et ' O IIoelIH&l' CtmaCuO yAOCToBepeHLIe 3a



HacneAHll114 c II3x. Np 9999102.12.2022 r. HeIoBI4 HacneAHI4Uu ca 14 [r f' ,

C E K, P E n I4K E f Ctulure

noAlbpxaT I4CKaHeTO 3a 3aKynyBaHe Ha uAeaJrHlrTe r{acTH oT I4MOTa U rloAaBaT HapoqHo 3arBJIeHHe

B ro3l4 cMHcbrI c sx. Ne 8438-1/07.12.2022 r.

Ktu AOruaAHaTa 3arrr4cKa e rrpHnoxeHa OIIeHKa OT He3aBuCI4M OIIeHI4TeJI, I43rOTBeHa rlo

peAa Ha q:r. 41 , at.2 H B:sB Bpr,3Ka c r{JI. 22, atr.3 or 3OC, c KorTg e oflpeAeneHa na3apHa crofiuocr

Ha lll/Sll u4ea,ruu t{acrr4 or YIILI XXIV - 1654 (6es crpaal4re B Hero). flasapuara qeHa e

o[peAeneHa oT eKcrepra ua 1 998 .rrn. (xunnga AeBeTcToTIIH AeBeTAeCeT II OCeM ,'rena) 6e3 AAC.

!,au'suuara oUeHKa Ha HMoTa, C:blJIacHO yAocTOBepeHI'te 3a AaHbqHa OII0HKa C I43x' ll9

6617011652106.12.2022 n e Ha crofiuocr 477 .30 nn. (verupucrortrH ceAeMAecer 14 ceAeM neBa H

rpuAecer croruHru).

,{en.sr or HMora, co6craeuocr Ha O6ulr4na Kyrreu, e Ao6aseH e flpu,'roNeHHe }lb l, pae4en

I. I4uorra sa npo4aN6a - r.1 o6uluscru YtlvlU rpl4AaBaeMu Mecra B pefynallHr, rp. KyrueH Ha

I-oAuuruara nporpaMa 3a ynpaBneHr4e 14 pa3rropexAaHe c I4MorIz - o6uluuclta co6crseHocr sa2022

r., rrp,era c piurenrae Ns 4Zj, B3ero ,a Pe.qorro 3aceAaH,e c flporoxol Ns 40 or 28.01 '2022 r' ua

O6uluncrcu cbBer - KYxnen.
14HaocHoeurr" ,r.2l,att.l,r.8u ai--2or3MCMA,ul'36,a1' 1,r'2,s'ssnp'cul'41'

att.Tor3OC,maBp.saKa cutt.47,a:r. 1,r.2,YteBp.cqn.37,a* l,'r. l orHape46a:ao6ulltscxa

co6c'rseHocr s o6quHa KYrleu,

oEIIII4HCKII C bBET KvKJIEH

P E III LI:

l. o6uuscKr4 C:bBeT Kyrneu AaBa cbrnacve Lace [peKpaTH Crco6creeHocrTa rr'lexAy c

Er f ,14 A n C E" I( ' P E

f d K, r E n or eAHa crpaHa, ra O6unna Kyxleu - or Apyra crpaHa'

Bbpxy cneAHl4fl crco6crseH HeABI4xI4M LMor:

1 11/81 1 (cro r4 eAHHaAeCer Or OCeMCTOTI4H rI eAl4HaAecer) ra4earuu qacTl4 or Yfltr4 xxlv

- 1654,rs. 90s (AeeerAecer n) no perynaUl4oHHufl rJIaH Ha rp' Kyrcleu' oAo6peH c PeueHHe Ns

439 or 25.02.2022 r. Ha OoufrHcKl{ cr,Ber Kyxnen c o6u{a rnou or 811 KB' M' (oceucroruu u

eAr4HaAeceT KBaApaTHr4 Uerpa), rpaHI4uH Ha I4MOra: Ha ceBep - yII4 XXIII - 1674; Ha H3TOK -
yIII4 XXIII - 1654; Ha lor - r4MorHa rpaHl4qa; Ha 3araA - ynHqHa peIynalll4','

2. O6ur,rncKr,r cbBeT Kyrneu AaBa cblJIaCUe clco6c'rBeHocTla Aa ce [peKpaTI4' Karo nl4llara

C E, I I4t At I' C' E K 'P E

fuKlEfLI3KynflToro6ulunaKyr,.reH[pI4TexaBaHI4TeoT
oouuHara 1 I l/'811 (CrO Lr eAI4Ha.(eCeT Or OCeMCTOTI4H l',',I eAl',IHaAecer) u4ealuu qacTl4 Or OrHCaHI4',

s r. 1 cr,co6crBeH HeABI4xI4M HMor'

3. O6uruncKu cbBeT Kyr:ren flppleMa [a3apHara olIeHKa Ha ,['eJIa na o6rquHa Kyrueu or

ranro.r yIII4 XXIV - 16548 pa3Mep na 1 998 ,r. (*"',qu AeBercror,H AeBerAecer u oceu reea)

6e: [[C.
4. o6urraHcKlr cr,BeT Kyrneu olpeAenfl IIeHa 3a I43KynyBaHe Ha Aena Ha o6urana Kyrnen

or r4Mor yIIn XX1y - 1654 B pa3Mep na 1 998 rn. (cloeou I xv]rflJ;a AeBercrorl4H AeBerAecer n

oceuleaa)6es[[C,Bb3ocHoBaHaIIpI4eTaTaaKTyanHa[a3apHaoueHKa.
5.o6ur,rrrcKl,Ic,bBeTKyrrreHBb3JIafaH3nbJIHeHI4eHapeueHHeToHaKMeTauao6ulnrrara.



O6ur 6pofi ua O6quHcrlare ctserHt{[n: - 13

flpr.rmcrnyra,r u:

l,racyna.nu:
"ga"
"npornn"
"rslarpxa,rll ce"

l0

l0
0
0

PA3TJIACflBAHE:

l. B-K,,Mapuqd' 44.01.2023 r.;

2. HHrepHer crpaHlluara - 05.01.2023 r.;

3. I4H$. ra6no - o6uluua Kyuen - 05.01.2023 r

TIPEACEAATEJI HA OEIIIIHCKI,I CbBET KYKJIEH (N)
E.nesa @rflesa



OEIIIZHCKI,I CbBET KYKJIEH
PEIIIEH[IE

J\I 648

Bgero Ha Pe4oeuo 3aceAaHue c flpororcol Ne 60 or 23.12.2022 r'

OTHOCHO: I4sAasaHe Ha pa3pemeHr4e 3a ra:pa6oreaue Ha npoeKr sa tlVfl-flP3 ra tll-l

cr,LlacHo 3arBrIeHHe Bx. Ne 8686/07.11.2022r. or C' A T , rprlrloxeHllre

AOKyMSHTH, PerueHue Ne ll/25.11.2022 r., r.I.1l na M3 OA,,3erraegeflue" - fLrosAI4B, CKHIIa-

npeAnoxeHue r,r rexHrnqecKo 3aAaHHe ga [ll4 c Vl[ Np 18277.2.414 c HTfl: fipyr auA Hnna,

MecTHocT ,,Aprupona .{euMa" no KKKP Ha c. Itlt6oso, o6quua KyrueH, IIpeAcTaBn'BaLU

3eMeAencKa 3eM, 3a [poqeAypa 3a [poMflHa Ha npeAHi]3Hat{eHllero cto6pasHo I'I3HcKBaHI4flra Ha

3033 u flII3O33.

IIO IIPEIJIOXEHIIE HA: Mapna EeJlqeea - Kuer Ha o6uluua Kyr,ren

Karo me npeABuA H3JroxeHr4re B rpeAnoxeHue c sx. Ns 233113J2.2022 roA. Ha Krr,tera Ha

o6ulraHa KyxneH SaxrnuecrcH ocHoBaHr4fl, a HMeHHo: floclununo e 3aflBJleHne 3a H3AaBaHe Ha

pi6peueH7e :a uspa6orBaHe Ha npoeKr sa flYfl-flP3 u fll] sa o6err,,XulHulHo 3acrpoflBaHe",

,uiVl c I4A Ns 18177.2.414 c HTII: Apyr eua HI,tBa, MecrHocr ,,AptupoBa qemMa" no KKKP Ha

c. ftrlb6oso, o6uluua Kyr,reH, npeAcTaBnflBau1 3eMeAeJIcKa 3eM, 3a [polleAypa 3a ttpoMfHa Ha

rpeAHa3HaqeHuero cto6pasno H3HcKBaHrrffa Ha 3033 n flII3O33.
Ha ocHosaHue qil.124a, at.7 u at.5 or 3YT, 'tt. 24, al. 1 or 3033, pa3pemeHue 3a

uspa6orraHe Ha rrpoeKT sa no4po6eH ycrpoficrBeH nJIaH ce AaBa c pemeHue ua o6uluscKhfl cr,Ber

no npeAnoxeHr4e Ha KMera sa o6uluuara. flo rosu peA ce pa3pelxaBa I.t uspa6ornaHero Ha npoeKt

sa no4po6eu ycrpoficrBeH fliraH Ha ceJrr,rulHo o6parynaHne c HaqHoHaJlHo 3Har{eHI4e, KaKTo H Ha

[o3eMireHh r4Morr.r r.{3BbH rpaHr4uHTe na yp6aHI,ru4paHure repuropul4. Ha ocHosaHHe qJI.1246 a*l
or 3YT c pa3peueHlflTa no qJr.l24a ce oAo6pflBar 3aAaHVflTa rto qJI.l25. PaspeueHusra no

.ail.124a, al.5 ce AaBar B eAHoMeceqeH cpoK or nocrbnBaHe Ha I,lcKaHgro 3a pa3peuleHHe'

OEIII[IHCKI,I C bBET KYKJIEH

P E III LI:

l. Ha ocHoBaHHe ,ail.1246, al.l or 3YT oAo6ptBa npeAcraBeHoro or 3aflBurenfl 3aAaHVe

no qJr. 125, a*l or 3YT.
2. Ha ocnoBaHge ut.l24a, an.l u an.5 or 3arou sa ycrpoficrBo Ha repnTopuflTa l3YTl,'ar.

24, an.l or 3033, rp2 cra3Base sa q1.28 at.2 or II[3O33, npunoxeHl4re AoKyMeHtn, PeueHne

Ne I l/25.11.2022 r., r.l.l I ua M3 OA,,3eueAeilLte" - flrosAl4s, cKI4lIa-npeAJIoxeHHe, rexHl4qecKo

3aAaHr.re u 3aflBl1eHne sx. Itl 5686107 .11.2022 r., O6uluHcKI4 cbBer Kyx.neH

PA3PEIIIABA:



[a ce uspa6oru npoeKr sa flo4po6en Yc'rpoficrseH flnaH ltlyill - IIP3 u fIII, cbrnacHo
,Nr.124a, an.l u al.5 or 3YT, qr. 24, al. 1 or 3033, rpr cra3BaHe Ha ut.2, an.4 or 3033 u ql.3

a1.2 or IIlt3O33 Ha 3eMeAencKa 3eMfl 3a rrpoUeAypa 3a rlpoMrHa Ha npeAHa3HaqeHl4ero, cto6pasHo

r43r,rcKBaHr.r nra Ha3O33 n IIII3O33, rpeAcraBrlnBal{a llVI cklfitNs 18277 .2.414 c HTII: ,{pyr nr'r4

Hr4Ba, MecrHocr ,,AprupoBa .re[rMa" uo KKKP sa c. fut6oeo, o6uuua Kyrnen ga o6ercr

,,XurLIUluo 3acrpo.flBaue", Tpacera 3a BIHITIHo soAocHa6Assat{e; KaHanl43aIIHt;

eneKrpocHa6AreaHe.
Ha.ruH Ha yperynr4paHe Ha [o3eMJreHr4Te I,IMorH: rro flpaBllnaraHaqr.lT or 3YT.

I-{erra ra 3a;raqv Ha rrpoerra: rpoMflHa Ha rpeAHa3HaqeHllero na IIH c 14[ J\b18277 .2.414 c

HTII: ,[pyr ru4 HLIBa, Mecruocr,,AprupoBa qeuMa" no KKKP sa c. fur6ono, o6ulplHa KyxleH,

or 3eMeAencKa 3eMr no cMrrcbJra Ha 3Cll33 n yperylapaH [o3eMneH I4Mor 3a 3acrpoflBaHe, Karo

Ce npeABuxAa npeAHa3HaqeHI,IeTO My Aa 6rAe ga,,Xulutqu6 3actpgfBaHe".

Ilpoercr"rr Aa ce u3roTBr,r or npaBocnoco6ult [poeKraHTu I4 Aa orroBapfl Ha H3ucKBa[nrra

Ha Hapeg6a Jr{b 8/14.06.2001 r. sa o6eNra r,r cbAbpxaHplero Ha ycrpoficrBeHure rraHoBe I43M. 14

4on. r[B 6p.22111.03.2014 r., qJr. 45 u qn. 46,ar.2 or Hapeg6a J\! 7/04 r. na MPPB ra 3O33.

flpenucrcara Aa ce cto6pasu c r43r4cKBaHlaflTa Ha PI,IOCB, [pI4 cna3BaHe Ha I{3I4cKBaHI4rra

no 3OOC.

,{a ce flpeAcraB]r 3ApaBHo 3aKrrorreHue ]I3AaAeHo no peAa Ha 'ul.l8 or Hape,46a Ns 36 or

2009r.3a ycnoBusTa I,I peAa 3a ynpaxHfBaHe Ha AbpxaBeH 3ApaBeH KoHTpon.

flpoer1rr ue rocnyxu rpeA Kouucusta ro qn.17 or 3033 3a rpoMf,Ha Ha

[peAHa3HaqeHllero Ha 3eMrra 3a He3eMeAencKI',I HyXAI4.

flpenncrara Aace uspa6oru Bbpxy aKryaJrHa KaAacrpaJIHa ocHoBa, Karo ce oKoM[JIeKToBa

c aKryaJIHa CKI4IIa V CIdTyA\uv Ha I'tMoTa.

flpr,r npeAcTaBfHe sa fllaH-cxeMlrre 3a MpexLITe pI cbopbxeHl4flTa Ha TexHHtlecKaTa

r.rHspacrpyKTypa (no uacrn ,,EreKTpooo u ,,BuK") er IIYII-flfl KbM TflX, Aa 6t.qar cbrJlacyBaHn c

eKcnnoaraur4oHHr4Te ApyxecrBa. B llyfl-IapqenapeH rrJraH Kr,M nJIaH-cxeMI'ITe 3a rexHl4qecKara

uHspacrpyKrypa Aa ce orpeAeJrflr cepBr,rryrHl4re I4M I4BLIIII4, cbrJlacHo Hapeg6a Ns 1612004r. ga

cepBr4ryrr4re Ha eHeprrlfinrare o6exrnlnsMeHeHLIe 2020r.)uHapeglallb PA-02-20-1/05.03.2020r.

3a ycnoBr4rTa v pella 3a orrpeAenflHe Ha pa3MepLITe 14 pa3fionoxeHllero Ha cepBI4TyrH[Te vBvtt\v t4

Ha CneIIHaJIHIafl pexnM 3a y[paxHrBaHe Ha cepBI4TyTI4Te Ha soAocHa6AI4TeIHHTe V

KaHaJr,3auuoHgure rrpoBoAtr Lr cbopbxeH:aflv3B\HHaceJIeHIlTe Mecra u ceJII'IlIlHHre o6pasyna[lafl"

B npoercra Aa ce orpa3.rrT rrMorr4Te C rrpoMeHeHo npeAHa3Har{eHl4e, KoHTaKTHI'I c l4Mora'

[a ce npeAcTaBsr Tpacr4poBbrrHr4 AaHHU LI nnOU ua HOnoo6ptByBaHLIrr yIILI.

flpoerc1sr 4a ce r.rspa6oi, np, cIIa3BaHe na qn.60 or 3YT. Maura6 1:1000'

3. fiaea npeABapr4TenHo cbfJIaCUe 3A IIpOKapBaHe Ha TpaceTa Ha TexH[rIecKaTa

rauippacrpyKrypa, KoLITo npeMI4HaBiIT no I'IMoTI4 rry6nra'Irra o6uluuCra cOocTBeHocT c HTII:

IIoJICKI4, BeAoMcTBeH, IopcKI,I, MecTeH nbT, oTBoAHI,ITeJIHI,I l,I HaIIo[TeJIHH KaHaJII,I 14 Ap. cblJlacHo

w.2l, al.Z,npucna3BaHe v3vtcuBaHvtltra Ha qJI. 29 or 3033, ul'30, al'3 ot |III3O33 u BbB Bpb3Ka

c wr. 67 , att.2 or 3arosa 3a eHeprerl'Irara'
Peureuuero Aa ce clo6ulu Ha 3aI4HTepecyBaHI4Te JII4qa qpe3 o6rsleHlae [ocTaBeHo Ha

orrpeAeJIeHI4Te 3a ToBa MecTa B crpaAara na o6ulusatA V ce uy6nraryna Ha I{HTepHeT cTpaHuUaTa

ua o6urunara /Ha ocHosal:newr.l246,an2 ot 3YT/'
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flpumcrnyea.lu:
l:racyralu:
"sa'
"npmur"
"m,srrpxalu ce"

l0

10

0
0

PA3TJIACflBAHE:

t. B-K ,,MapHIIa" {)4.01 .2023 r.;

2. I4HrepHer crpaHl'Iuara - 05.01.2023 r.;

3. HHQ. ra6no - o6ulusa Kyrneu - 05.01.2023 r'

TIPEACEAATEJI HA OBIIIIHCKII CbBET KYKJIEH (N)

E.nena @uresa



\fr?*pofH(<r{r,.c' tub}-r PCl,!- ^t 
C\t(lS' 12'J)'-

TEXHklt{EcKo nnAHoBo gMAHytE no qn. 125 or 3yr

OTHOCHO:. fipounHa npeAHa3HaqeHnero Ha 3eMeAencKara 3eMfl Ha nmeufleH uMor c
ngeHrnQnraTop: tltr1 Nq18277,2.414, MecrHocr *Aprmpoea ,leuJMa' HaxoAffui ce B 3eMfiLtqeTo
c. [unr6oso , o6qnxa Kyxnex oa ,XnnrqHo sacTpoffBaHe.

Hacronulero 3a4aHl4e npaBff BbB BpHKa c npoqeflypaTa 3a npoMHHa npegHa3HaqeHilero Ha

3eMeAeficKara 3eMfr 3a He3eMeAencKr Hyxgu no pega Ha 3033 u l'll-13O33 c rapa6oraaHe Ha npoefi
sa nYn-nP3 ut f]Yil-nll sa eneMeHru Ha rexHrr{ecxara nHgpacrpyKrypa npu cna3BaHe
u3t4cKBaHnRTa Ha 3YT u H3rlcKBaHHFTa Ha Hapeg6a Ns8 Ha MPPE aa o6xear o6ena r cbgbpxaH[e Ha

ycrpolrcraeHuTe nnaHoBe

3a npoqegypa no npoMRHa npegHa3HaqeHileTo ce npepfiara nffieMfieH HMor c rgexrn$Nxarop: nN
c VlE 18277 .2,414 , MecTHocr ,, Aprupoaa ,{eu:Ma' no KK sa 3eMnr4u{eTo Ha c, lunt6oeo, o6qrHa
Kyxnen.

klruora e npugo6nr.qpee noKynKo -npogax6a , cbrflacHo npnno)KeHilfiT AoKyMeHTil 3a co6crseHocr:

HorapilaneHam Ng T. ,per. ,Aeno r.

llpegocraaeHa e arryanHa cKmqa Ha ilMora h curyaquoHHil nraHoBe, m.qageHu or CI-KK - l-p.

llnoeAyts.

L{ema Ha npoeKra , npegMer Ha ncKaHero e Aa ce o6pasyaa eAHH yperynupaH no3eMfleH ilMoT 3a

,Xnnuultro 3acrpofl BaHe".

ilpoeraxara TepilTopun npencTaBnflBa nogeMfleH uMoT c uAenrn$i,iKaTop l1t4 c 1,4! 18277.2.414 c

nflou.l or 618 KB. M , MecrHocr ,AprNpoaa qeuMa " nonagau.{ no KK 3a 3eMnuqeTo c. ltnt6oso,
oOquxa Kyxnen. kluora ce HaMupa rcToiHo or HacefleHoro Mttcro - c. [tnt6oBo Ha oKono 400 u or
perynaquflra, TpancnopTHoTo o6cnyxaaHe Ha Hoaoo6pasyaanrnr Yllkl u{e ce ocbu{ecrBffBa

nocpeAcrBoM crqecrByBau{ cencKocronaHcKr,l, ropct(H, BeAoMcrBeH nbT c ngeuru$HKarop

18277 .2.281 ny6nu.rxa o6quHcra co6crsexocr.

Cnpnruo MecronofloxeHnero Ha ilMora H TepuroprflTa B 6nilgocr Ao rnx, rpaAoycrpoNcraexu

napaMeTpll 3a yperynHpaHilnT no3eMfieH ilMoT B npilno)KeHaTa cKnqa - npeAfloxeHhe 3a

rspa6oraaHe Ha nyn-nP3 u.le ca cto6paaeHu c ycrpor,tcrBeHa 3oHa ,XM" c BmcoqhHa Ha

3acrponBaHeTo .Ao 10 tu, xoe$nqNenr Ha uHTeH3uBHocr Ha 3acrponBaHero Eo 1,2 fi nntTHocr Ha

3aCTpOflBaHe Max, 6070, MaKc[ManHaTa nnbTHoCT Ha ffieneHflBaHe U.{e e Ao 400/o'

Hoaonpegar,rgenNnr Ynkl oTroBapH Ha rcHcKBaHnRTa 3a MilHt4ManHa nnoq il nuqe , cbrnacHo

H3ucKaBHnRTa Ha qn. 19, an. 1, r.5 or 3yT ,

3acrponaaHeTo e pa3nonoxeHo Me)r(Ay orpaHilqnrenHilTe nuHt4rl Ha 3acTpoflBaHe noKa3aHu c

qepBeH nyHKrilp nrH6s, OnpegeneHaTa ycrpoficreeHa 3oHa e xnnnqHa - u 
XMn, TexHuqecxure

noKa3aTeflh 3a pex[Ma Ha 3acrpoflBaHe Ha yperynhpaHuq no3eMneH uMor, ca B Aonycrl4Mrre rpaHilqil

cbrnacHo Hapeg6a Nq7 ga npaBuna il HopMarnBr 3a yCrpOftCraO Ha OrAenHilre BilnoBe repl'troprlt'1 H

ycrporacraeHn 30Hil. cUqmre ca noKa3aHil B mHaqeHara cbc ct4H qBffT MaTpilqa Ha 3acrpofBaHe B

nocneAHaTa cxeMa Ha npoeKTa.

Lqe 6u,qar !43rorBeHil cxeMnre no ,{acru:"Efl" tt "Bt4K' cbc cborBerHrre craHoBt4u{a }1

pa3peujrlTeJlH[ nucMa sa nn c H.Q 1 8277.2.414, KohTo Lqe Ce nofl3Bar npra raapa6orBaHero Ha

npol*, sa nYn-nP3 r l-lt-l 3a eneMeHrli Ha rexHuqec6ara urn$pacrpyKrypa'

I-lpoprO3HaTa HeO$xoAur*a MoulHoCT 3a 3axpaHBaHe Ha hMoTa c eneKTpo

eHeprr,tn u{e e oKono 11 Kw - llonoQasHa'

llpoerrur u{e e uapaooreH npH cna3BaHe ilsHcKBaHufira na Hapeg6a 8 Ha MPPS'

C yaaxenrel



OEIIIUHCKLI CbBET KYKJIEH
PEIIIEHIIE

Irb 649

Bsero Ha PeAoeHo 3aceAaHl{e c flpororcol Ns 60 or 23.12.2022 r.

OTHOCHO: I4s4aaaue Ha pa3peueHr4e 3a u:pa6ornaue Ha rpoeKr sa nY[-nP3 n fltl
cbrJracHo 3arBrIeHI4e c Bx. J\e 8987/ 16.l I .2022 r. or B X flr , qpe3

rrbJrHoMorrIHHK C n H npunoxeHure AoKyMeHrH, PeueHue Ns 10,

r.1.3128.10.2022 r. Ha M3 OA ,,3eueAeilkte" - flrosAre, cKI4Ua-npeAJIoxeHHe r rexHHqecKo

334a11e 3a rro3eMneH r4Mor ],lb 519 c HTI-I: Husa, MecrHocr,,Aputon KafiHaK" no nJIaHa Ha

Horoo6pasyBaHure r,rMoru ro $4 or tl3P na 3CfI33 Ha c. ['tll6oao, o6ulnsa Kyrc-rleu,

npeAcTaBnrBaq 3eMeAeilcKa 3eM, 3a npoUeAypa 3a [poMqHa Ha IIpeAHa3HaqeHI4eTo cbo6pa3Ho

H3HcKBaHI4ma na 3O33 u tlfl3O33.

IIO IIPEIJIOXEHI,IE HA: Mapur Eelqesa - Kr'aer sa o6ulnna Kyruen

Karo sse npeABr,rA r43noxeHr4re B rpeAnoxeHue c ex.Ilb 234113.12.2022 roA. Ha Kuera sa

o6ut1rHa Kyruen $arruuecxr4 ocHoBaHuf,, a I4MeHHo: nocr"bnllJlo e 3arBJIeHHe 3a H3AaBaHe Ha

pa3peureHr.re sa u:pa6orBaHe Ha rpoeKr sa tlY[-ttP3 ra flfl sa o6eKr,,XuJtHItlHo 3acrporBaHe",

3a [o3eMJIeH HM0T ]lb 519 c HTfl: Ht'lna, MecTHocT ,,Apruon KafiuaK" rlo nJIaHa Ha

uonoo6paryBaHure r4Morr.r ro $4 or II3P na 3CII33 Ha c. ftlt6oaO, o6uluua KyrcreH,

[peAcTaBnflBaq 3eMeAeJICKa 3eM, 3a [poUeAypa 3a flpoMflHa Ha [peAHa3HaqeHI4eTo cto6pasuo

r.r3ucKBaHllflra na 3033 ra IIII3O33.
Ha ocHosaHwe qn.124a, al.l u at.5, or 3YT, ut.24, al.l or 3033, piBpeueHne 3a

ra:pa6oreaue Ha [poeKT Sa no4po6eu ycrpoficrBeH nJIaH ce AaBa c peueHue ua o6ullaHcKl'L c6BeT

,,o npeAnoxeHlle Ha KMeTa ua o6u1uHara. flo ro:u peA ce pa3peuaBa u lt:pa6oreaHeTo Ha npoeKr

sa no4po6eH ycrpoficrBeH nJraH Ha ceJrurrlHo o6pa:yaaHl4e c HauuoHaJ'IHo 3HaqeHue' KaKTo H Ha

no3eMneHH r,rMorr4 r43BbH rpaHr4uHTe na yp6aHra:upaHure rephropt4H. Ha ocHosaHHe qJI.1246 at'l
or 3yT c pa3perxeHr,rf,Ta rto LrJr.l24a ce oAo6pflBar 3alLatlr.flTa no qn.l25. Pa:peueHnflTa no

un.l24a,al.5 ce AaBat B eAHoMeceqeH cpoK oT nocTbIIBaHe Ha ucKaHeTo 3a pa3pelxeHue'

oEIIIIIHCKI{ C bBET KvKJIEH

P E III II:

l. Ha ocuoBaHue \il.1246, a.n.l or 3YT oAo6prBa rpeAcraBeHoro or 3aflBHrenfl 3aAaHI4e

no tur.l25, an.l or 3YT.
2. HaocHoBaHre ql.l24a, att.l n al.5 or 3axos sa ycrpoficrBo Ha repHropl4flra l3yTl'

ut.24., an.l or 3033, npH cna3BaHe Ha qn.28 an.2 or flII3O33, npuloNeHHre AoKyMeHrl4'

pemenue J\b 10, r.1.312g.10.2022 r. Ha M3 OA ,,3eueAeJrr4e" - flros[t'ts, cKHUa-npeArIoxeHI4e,

rexHr,rqecKo 3aAaHr4e u 3aflBJreHr4, c sx. Ns 8987/l 6.11.2022 r', o6ulnHcKH cbBer Kyueu

PA3PETIIABA:



,(a ce n:pa6orra rpoeKr ra flogpo6eH YcrpoficrseH flraH nyfil - nP3 n flfl, cbruIacHo

ut.124a,a1.7 u al.5 or 3yT, ut.24., ar.l or 3033, npl4 cna3BaHe Ha ut.2,at.4 or 3033 u ql.3

a1.2 or n[3O33 Ha 3eMeAeJrcKa 3eM, 3a rrporleAypa 3a rpoMrHa Ha npeAHa3HaqeHnero, cto6pasHo

r43r.rcKBaHurra Ha 3033 ra tlll3O33, npeAcraBnrBaula no3eMneH uuor J\b 519 c HTtl: Huna,

MecrHocr,,Apuon KafiHaK" no [JraHa ua uoaoo6pa3yBaHnre I.IMorH no $4 or tl3P Ha 3Cfl33 na c.

frlu6oro, o6uluua Kyrcleu, 3a o6ercr ,,Xur14u1uo 3acrpof,BaHe", Tpacera 3a BIHIUHo

soAoc H a6Afl BaHe ; KaHaJII43aut4, ; ene KrpocHa6Ar eaHe.

HaqrzH Ha yperynr4paHe Ha no3eMneHr4re uMorr,I: tto rtpaBunara Ha qJI.l7 or 3YT.

I-[elra u 3aAaqn Ha npoeKra: [poMflHa Ha [peAHa3HaqeHuero Ha rto3eMJIeH HMor Ns519 c

HTII: Huna, MecrHocr,,Apuoe KafiHaK" tro nJraHa Ha uonoo6pa3yBaHnTe I,IMorH no $4 or tl3P Ha

3cll33 Ha c. frlr6ono, o6uluna KymeH, or 3eMeAencKa 3eMfl no cMHcbJIa Ha 3ClI33 e

yperynHpaH [o3eMJ]eH HMor 3a 3acrporBaHe, Karo ce [peABhxAa [peAHa3HaqeHl4ero nry Aa 6t.qe

sa,,XuluulHo 3acrpo, BaHe".

llpoerrcr Aa ce r{3rorB[r or [paBocnoco6un [poeKraHTH H Aa orroBaps Ha H3lIcKBaHl4rra

ua Hape16a Ns 8/14.06.2001r. sa o6eNaa 14 cbAr,pxaHnero Ha ycrpoficreeHl4re rJlaHoBe u3M. H Aott.

z IB 6p.22111.03.2014 r., ur.45 u,1n.46 at.2 or Hapes6a J\e 7/04 r. Ha MPPE u 3033.

fipenncxara Aa ce cro6pa:u c H3r4cKBaH:aflTa Ha PI4OCB, rp]t cttirBaHe Ha H3ucKBaHVflTa

no 3OOC.

.(ace rpeAcraBlr 3ApaBHo 3aKrloqeHue u3AaAeHo no peAa sa ql.l8 or Hapea6aNs 36 or

2009 r.3a ycnoBllrra u peAa 3a ynpaxHflBaHe Ha A'bpxaBeH 3ApaBeH KoHTpon.

flpoerrrr ue rocnyxu npel Kouucusra no qn.l1 or 3033 3a rpoMflHa Ha

rIpeAHa3Har{eHHeTo Ha 3eMflTa 3a He3eMeAeJIcKH HyXAI',I.

flpenucxara Aace uspa6o'ru B:bpxy aKryanHa KaAacrpanHa ocHoBa, Karo ce oKoMnJIeKToBa

c aKryanHa cKl4ua v curya\AA Ha I4MOTa.

flpra npe4craBflHe ua fllaH-cxeMr4Te 3a MpexHTe Lt cbopbxeHl'IfTa Ha rexHl4t{ecKara

unt[pacrpyKrypa (no uacrn ,,EreKrpo" u ,,BHK") u tlYil-Ilfl KbM rrx, Aa 6t.qar cbrnacyBaHu c

eKc[noararIHoHHHTe ApyxecrBa. B [Iyfl-IlapuenapeH rtJIaH KbM nJIaH-cxeMHTe 3a rexHHqecKara

uHspacrpyKrypa Aa ce orpeAenrr cepBuryrHure HM vlr4tfv, cbilIacHo Hape46a l'(b16/2004 r' ga

cepBur),rr.rre Ha eHeprr4ftHure o6ercru (u:MeHeHI4e 2020 r.) u Hape46a Ns PA-02-20- l/05.03.2020

f. 3a ycnoBHqra r.r peAa 3a o[peAenrHe Ha pa3Mepl4Te u pa3rlonoxeHl4ero Ha cepBHTyrHHTe l4Buul4

v Ha cnequanHut pexuM 3a ynpaxHrBaHe Ha cepBHTyTI4Te Ha BoAoCHa6nHTeJIHHTe h

KaHaJrH3arliloHHr4Te rrpoBoAr,r t4 c'bop:bxeHh, H3BtH HaceJleHHTe Mecra 14 ceJILIIqHHre o6pasynaHAfl'

B npoerra Aa ce orpa3rr l,lMOTr4Te C [pOMeHeHo [peAHa3Har{eHhe, KoHTaKTHI4 C 14MOTa'

,[a ce npeAcTaBrr rpacr4poBbqHll AaHHu H II1OS1 Ha Uoaoo6pa3yBaHqflr ytll4.

Ilpoerrrr ga ce r.r:pa6oi, np, cua3BaHe Ha qn.60 or 3YT. Maura6 1 :1000'

3. [aea npeABaplrTenHo cbtJIaCI4e 3a [poKapBaHe Ha TpaceTa Ha TexHHqecKaTa

unt[pacrpyKTypa, Kor.rTo npeMr4HaBaT no LIMOTH ny6luuHa o6uuucra co6creeHocr c HTII:

noJIcKH, BeAoMcTBeH, lopcKI,I, MecTeH nbT, oTBoAHI4TeJIH14 14 HanoHTeJIHl{ KaHaJlu 14 Ap. ct,[nacHo

un.2l, att.2, npuclla3BaHe I43I4cKBaHHrra Ha rlJI. 29 or 3033, ul'30, al'3 or n[3O33 H B'bB Bp'b3Ka

c u* 67 , att.2 or 3arcosa 3a eHeprerl'IKara'

PeureuueroAacecbo6lIIHHa3aUHTepecyBaHHTenHIIaqpe3o6qeleH}4e[ocTaBeHoHa
onpeAeneHHTe 3a ToBa MecTa B crpaAara ua o6uluHara H ce ny6nr'ffiyaa Ha HHTepHeT cTpaHuqara

ua o6ulunara /Ha ocHoaaHl4e qJI.1246, an'2 or 3YT/'



O6ur 6pofi uaO6uruucrure ctserHnqr: ' l3

flpr.rcuc'rnyra,ru:
lnacyralu:
"ra'
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PA3IJIACflBAHE:

l. B-K,,MapHLt*' 44.01.2023 r.;

2. HHrepuer crpaHLIIIara - 05.01.2023 r.;

3. Hutp. ra6no - o6unna KyxreH - 05.01.2023 r

IIPEACEAATEJI HA OEIIIUHCKII CbBET KYKJIEH (N)
E.nesa @ulena
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IITAHOBO - Tf,XHI,I{ECKO 3AAAHI{E

06em: nyn-IIP3 3a no3eMreH HlIor J\t 519 no nJraua Ha noaoo6p!3yBaHrre lrMorrr
tlo $4 o'r f[3P sa 3crl33 or 3eurrr{rrero Ha c. fbrr6oso, o6urnna Kyx;ren

MectoHaxox,[enue: 3er{.;rurrue c. fr;rt6oso, MecrHoct.,Apuioe KaiiHaK", O6ruxria Kyx-rreg

Brr,roxnre,r: B ,X rfl.

l. Ilpelxer rra rrraxoBo-TexuuqecKoro 3a.qanue
Hacrosuoto 3araHne 3a npoeKTr,rpaHe e urpa6oreuo no nopaqKa sa co6crBeggxa

ua fll'I Ns 519 or rlaxa ila uoroo6pa3yBaxHre HMorH no {)4 or II3P Ha 3CII33 Ha 3eM.itar[ero
ua c. I-urtdoso, o6urua Kvrc,res. Ilpeauer Ha flJragoBoro 3€uIaHHe e nspa6oraage Ha floapo6en
yc'rpofictsex nJaH - &rIaH 3a perynaufifl H rrirut 3a 3acrpofiBaueB o6xnara na ftH Ne 519 or
nJliua Ha uonoo6pa3yBanure HMorr.r no $4 or tl3P na 3Cfl33 Ha 3eMirxqel'o Ha c. lr,rr6oao,
o6unrra Kyraeu c o6parynaue Ha eAHH yperynupar ro3eM,rreH r{Mor c orpexrage ,Xunnr[no
rrcrpoRaane".

Hactoxuero rexHuqecKo 3a.{aHHe e u:pa6o'rexo Ha ocHoBaHHe *r. 125 or 3axoHa sa
ycrpoilcrao Ha repr{Topurrra.

Heo6xo4uraocrra or pa:pa6orBaHe sa IIY[-[P3 sa tll4 -t!e 519 or rnaua Ha
uorooSpa.:yBallrre HMorH no $4 ot fl3P na 3CIl33 Ha 3eMnr{uero Ha c. funr6oao, o6uluHa
Ky^,*,en ce HzLIara OT xeiIaHHeTO Ha Bb3JIOXI,ITeJL 3a OCbII{eCTBflBaHe Ha LIHBeCTHIIHOHHOTO CH

HaMepeHHe, u3rpax,raHe Ha Xn,.ruIIIHa crpara:a co6crseHu Hyxrx.
nyll-nP3 3a r{acr or llH l.lb 519 or nraHa xa Horoo6pa3yBaHr,rre nMorr.r no $4 or

I-l3P na 3CIi33 Ha 3eMnrulero Ha c. ftnr6oso, o6ulnxa Kyrc,ren ute nocnyxlr 3a npoMflHa Ha
npeIHa3HaqeHHETo Ha no3eMJreHuc rdMor 3a He3eMeIencKH HyxIH cbilracflo 3033.

2. O6ura xaprrTepacruxa
2.1 lVlec'ronaxortrexne, rprHxrrrl, o6xrar H KoHTaKTHa 3oxa

IIH Ne 519 or nrlana sa noaoo6pa3yBannre r.rMorn no $4 or f[3P xa 3Cll33 na
3eMJr{ulero sa c. fr:m6oeo, o6utxua Kyx,reH, xofito e [peAMer Ha npoeKT[paHe ce HaMHpa B

MecrHocr ,.Apruoa KafrHax", H3B6H perynruirrrra Ha c. fanr6ouo, Ha or(ono 700 u. roxHo or
peryJarlHrrra sa c.fr,rr5oso. o6ruxsa Kyxrren. Csuuqt npe,IlcraaJ'rrBa 3eMeAeJ'IcKH HMor c
Haquu na rpafiuo noJr3BaHe ,,HMC,TH or n.iraHa Ha uonoo6pa3yB:lur{Te r{Mor}I no $4 or f[3P xa
3Cn33 Ha 3eMlr{r[ero Ha c. frm6oso, odruuna Kyxnen " n e c nirorr ot 293.17 rcs.!,r. Hlrorur
npxrexu ceBepox3Tor{Ho or no.rcKu nrr. Tepeubr e paBHLIxeu, 6e': rpafrHu HacaxAeHHx H

.[bpBecrHa pacT[TeJHocT.

Aocrrurr jlo Huora ue ce oclluecrBnBa or npnnexar.unt or loro3a,riul noircKu rtbr.
2.2 CucrosHne
Tepu'ropuma [pe.(Mer na pa:pa6orxara fipe.rcraB,TflBa 3eMeAe.:IcKa repuTopltr,

[pelHa3l{aqeHa 3a 3eMe^[e]lcKo [oJ38aHe. ]'epenr,r e paBHI{Hen, 6et rpafiiln HacaxAeHH, H

.lbpBecTlra pacTI,ITeJHOCT.

r Lroruopasnpe1e,qeHHe
OcHosHo fipe.{Ha3naqenue Ha'repuTopntra, nperMer na tlYil-[P3 aa ce npe,rBu.ru

o6pa:ynariero Ha eilrH caMocrorreren )per);Tupan no3eMJIeH l,tMor c orpexrane ,.Xrluutuo
3acrpof,BaHe". Ia ce [pe,fBr.l.{H HoBo 3acrpotrBaue c ycrpofrcrBeun noKa3arexx ':a ycrpoficrBeua

go*u,JK*" - flpeIHMHo rrpor{3Bo1crBeHa r.r ycrpoftcrBeHn noKa3aTeri'Il{ c}rr'racHo HapeASa Ne 8 -

,,3a o6era E c3.:tbpxaxr,rc Ha ycrpoficrneHl{Te cxeMLI fi flraHoBe", a HMeHHo: I-[r<60%; Kuur<l '2;

floP400,6.
Bucoqnna'ra Ha 3acrpoflBaHe e no l0vi.



3.1 Exo;rorxfl, 3eleHa cucrcua
na ce rrpe,rBu.{H ueo6xoANvara MHHuM&rHa n,Tou ia o3eireHsBaHe B

HHBecrLtuHoHHI.Ifl npoeKT. cbt'.TacHo HopMarHBHHTe H3r.IcKBaHH.[. Ha c.:'reABa[ia Sara aa ce
npeABll.{x MHHI{Myr,t e.lHa rpeTa o3e-:IeHf,BaHe c /xbpBecrHa r.r xpacroBr4,rlHa pa3TETeJ'IHocr.

3.2 f(ouyn[(aur{oHflo - r'pancnoprHa cxeMa
)';uquara pet y.ralrx.,{ x .;rHHI,rI.{Te Ha 3acrposBaHe Aa ce cro6pa.rgr c H3HcKBaHHf,Ta

na q;r i9 n 60 or 3YT.
Ilapruparie
B c;ornercrBre c u.r. 43, a,r. I or 3Y't aa ce ocnryptrr seo6xo:InMr.rre Mec'r'a 3a

rapupar{e H napxr{paHc B lpaHHuHTe Ha HoBrrs yflH. Karo ce o3Haqar B Marpuqara Ha rrpoexla.

3.3 HnxurepHo-Texuuqecra unSpactpyKry'pa
BoltocHa6r.reane

Aa ce u:paSorn n.ral{-cxeMa no qacr ..Bolocna6r.fBaHe" u qacr ."KaHa.'ru3aur.rs"

cro6perexa cbc crauoBHfirero ua,.BNK" EOOA fl-rrosarr.
flrag-cxenara ra oSxsaua cbuecrByBallloro noJloxel{He Ha BoronpoBoAua"ra

Mpexa B pa3r.Jie.naHara reprTopl{, e ce fipe.illox]I uoBa upa ueodxoauMocr.
KaHa.,rlrsaugx
ILIaH - cxeMara no qacr ,.Kana,ru3&uxfl" Ia ce N:pa6o'rn clo6pasHo craxoBl{uleto

Ha ."BHK" EOOtr flnos,rua, [,tas-cxeuara .qa odxsalua ctluecrByBallloro no,rloxeuue Ha

KaHajtll3a[uotiHaTa B pa3r,,re.{.aTaHa TcpHTOpnf; e ce npe.uloxH HOBA npx HeOSX0,IHra{f,c'r.

Erextpocxa6grraxe
ifuan cxerorara tro uacr .,E$errpu{uraunx" Aa ce paepa6orN B ctolBecrBne cbc

craHogxurgro Ha,,EBi{-Euraptll'' fLIosAI'Ir. F:leo6xoANIraa Molrlnocr l0 kw.

4.0 (raru, ofieu, cLrl,p)I{eHne H cpoxoBe !8 H3nbilHe}rlre

ilyil-Iiy3 ra ili,l Jrrs 519 or rnana na xoaoo6pa3yBagure LIMoTI'I no $4 or fl3P na

3Cn33 Ha 3eMirggtero Ha c. fsrt6oeo, o6uIHHa Kyr.reN ,[a ce parpa6orn B cborBercrBHe c

H3acKBaHHflra Ha 3Yf" Hape,u$a Ne 7 ,,3a ctponrellHl{ npaBH.,Ia la [IopMarHBIl 3a ycrpofictso Ha

or.re.qHgre BH.foBe repi.rropr{H u ycrpofrcrBeHx 3aHH", Hapea6a Ns 0118 ,,3a o6eu I{ cb.[bpxanne

Ha ycrpofrc:iBeHr{Te c,{eM}r tr rJ,'r&HoBe", treffcrnauara HopMaruana ype.u6a. 3axoH 3a nbrxlllara.

4.1 OarH xa ParPaforBane Ha ndtana

Crr;racso urr. qe, a,r.4 or xact IV, pa3Aen I ot Hapea6a Ns 8 , nyn-nP3 ra IIH Ng

519 or r1,rai{a ua nonrxrfpa3y-Baxxre I{MorI{ no $4 or II3P ua 3Cil33 Ha 3eM,'lxluero Ha c'

f'u66ouo, o6uiuna Kyr;rex,ea ce pa:pa6onr eaxo$a:Ho BbB {lasa Oxoxqare"fieH npoel{T.

+.2 06eu H c'bllbpr*iasne
nyII-l-lP3:a [I]il'fq 519 or rraga Ha HoBoo6pa3yBaglrre I{Mol'H rro 84 or fi3P Ha

3CIl33 Ha 3eltjlgulero Ha c. f'r,;rc5ogo. o5utuua Kyli;reu ia ce parpa6orn cbrracHo

H3ficKBaHHsra Ha Fraperfda Jre 01iE,,3a o6eu u cbnbpxiuille Ha ycrpoiictoeHnTe cxeMg lt

n,raHOBe", s M i : 1000 a ull$por BH.f. Ha 6a:a rta [pencTaBeHa oT 8t"3'loxl'ITe.1fl CKltUa 0'r

O6uUna Kyrien I4 I'eO*le3HtleCKO 3acHeMaHe Ha BllOTa H KOHTalffHaTa 3OHa'

Ipa$xvuure \{aTepr{al}r 3a ce pa:paooTfl'I He ,.Aulocad" n n cad fopuar, B

KOOp:HHaTHa CUCre:u:a 2005 r0,IHHa c pea-lHri Koop.IliHa"ri'1. cbrjlacHo llpe'lcTaBeHa or

Bb3.]O)K!{Teff cKHua o.r o6utlttla K.""rcreH H reoJ$HqecKo 3aCHeMaHe Ha HMOTa'



Ilpoexrli .ta ce rrpelcraBa Ha He.{e$op}rHp,veua fipo3paqna ocrroBa B e,luH
er3eMllnflp, Ha xaprnfi. B rBa ex3eMrrxflpa H Ha lrarHHTeH Hoclrre;r CD n erHH ex3eMfljrxp.

Texctosure \{arepr{aru .aa ce urpaOo'rxr Ha Microsoft Word u Excel. .ta ce
npe,fcTaBJIT Ha XApTHeH HOCHTC-I B .fBa eK3eMn,'I.flpa H Ha yarHHTeH HOCl,lTe,'I B ellHH emeMfiXrip.

Oxoxqare.reu npoet<r
Tercrosai'e uarepH&rr.r Kblr i1] n-nP3 .r,a BKjr]oqtsar oSrcsurenHa 3atrxcla a o6en

tl cbJbpxalrfie Ha ycrpoiicrreHuTe cxeMu r{ [irar{oBe.
fparluuurare l!{arepl{ilrH K}M nyil-ilP3 - Oroxqare.,'IeH [poeKr Aa cb1apxa'r

peKBH3HTI,{Te L{3HcKyer{{ no Hape.16a .llb 0118 .,3a a6e:ra H ctrbpxaHne Ha ycrpofrcrueur,lre
cxeMH H rL,IaHol:e"

I"lpoerr ii!-fi-[iP3 s Vi I : 1000, u:pa6o'reH Bbpxy fi3BjreqeHue or cxxua Ho HMora
o-r odunna Kymeu, cb,rr,pxau peKBr{3HTHTe H3HcKyeMH rro Haper6a ]rs 0l/8,,3a o6eu n
cb.:IrpxaHue Ha ycrpoiicrBeHKTe cxeMr.r H rrjlaHoBe".

TpacNporr,r{eH Kapner na HorooSpaiy tsannfl ynfl .

Cxeuare rro nHxeHepHara Nu$pacrpyiffypa B r{acrr{ ,,BHK"; ,,E,.reKTpo"
fl o nt;ul u're jr I{ H n;ra H-cxeMu no il pe ueara }ta B}3jI o x HTeJ.Ifl

[{:xo:ilu,tax Hs 3a npoerffr{pax€
Cxaua na IiH Ie i 19 or n;rasa xa xonoo6pa3yBaurrre HMorH no $4 or fl3P na

3C[33 Ha 3eMiruruero fia c. I-r,r;6oso, oSuIHHa Kyrren
Curya\wx or o6ruHa Kyx;reH
,{oxyraeur :a cofictnes ocr
r}:anonuula sa ^-Bs K"EOOri u,"EBl-l"6tj,rapu, fl,rontrrn

Br:;roNrre,r:
B , llt

11.2022 rox.

:



OBIUnHCKI,I CbBET KyKJIEH
PEIIIEHIIE

Ib 650

Bsero Ha PeAosHo 3aceAaHl4e c llpororcol J\e 60 or 23.12.2022 r.

OTHOCHO: I4s4aeaHe Ha pa3pereHr4e 3a u:pa6oraaHe Ha npoeKr ea tlYn-ilP3 n IIII
cbnracHo 3aflBJIeHHe c sx. ]l! 5464-1121.03.2022 r. or C' K [: n B

X A , rpl4loxeHure AoKyMeHtu, PeureHrae Ns K33-10, r.1.22128.06.2022 r.

na M3X, cKgqa-rpeAJroxeHr4e 14 rexHl4r{ecKo 3aAaHHe 3a ro3eMJIeH HMor J\! 160030 c HT[l: Hura,

MecrHocr,,Kyura" 11o rJraHa ua Hoeoo6piByBaH[re ilMort4 no $4 or fl3P na 3Cfl33 ua c. PyeH,

o6unHa KyrcleH, npeAcTaBnrBauI 3eMeAeJrcKa 3eMfl 3a npoueAypa 3a npoMflHa Ha

npeAHa3Hat{eHr4ero cro6pa:uo vt3t4cKBaHy,flra Ha 3033 ra IIfl3O33.

IIO IIPEruIOXEHI4E HA: Maprar Eerqesa - Knaer sa o6uluHa Kymen

Karo e:e rpeABHn H3,,roxeHure B rrpeAnoxeHl4e c ex. Ne 235113.12.2022 roA. Ha Kuera ua

o6utuua KyxneH tpanrravecrr4 ocHoBaHr4r, a I4MeHHo: flocrtnuno e 3arBJIeHne 3a u3AaBaHe Ha

pa3peueH6e aa uspa6orBaHe Ha npoeKr ga flYfl-[P3 ra IIfl ga o6err,,XuruLqHo 3acrpoflnaHe",

iu nor.*r.H r4Mor Ne 160030 c HTfl: Huna, MecrHocr ,,Kyura" no nJlaHa na uonoo6pa3yBaHure

l4MOTn no $4 or II3P na 3Ctl33 ua c. Pyeu, o6uluua Kyrleu' npeAgraBnrBaul 3eMeAenCKa 3eMfl 3a

rpoueAypa 3a npoMrHa Ha npeAHasHaqeHuero cto6pa:Ho t43ucKBaHlrflra na 3033 u tltl3O33.

Ha ocHosasne qt.124a, atr.l n att.5, or 3YT, ut-24, al.l or 3033, pippeuleHue 3a

urpa6ornaue Ha npoelcr sa no4po6en ycrpoficrBeH TIJIaH ce AaBa c peueHl4e na o6uluucKH, cbBer

no npeAnoxeHue Ha KMeTa Ha o6ulnHara. flo rogn peA ce pa3peuaBa Ia uspa6ornaHeTo Ha npoelc

:a no.upo6en ycrpoficrBeH nJraH Ha ceJruruHO O6pa:yeaHne c Haul4oHailHo 3HaqeHHe, KaKrO H Ha

no3eMJleHH I4MOTI4 I43B1,H I'paHuUHTe Ha yp6ann:upaHuTe TepuToplln' Ha ocHosauue ql' l 246 at'l
or 3YT c pa3peueHL'tflTa no qn.124a ce oAo6prBar 3aAaHl'lf,Ta ro qt'125' Pasperueuu'ra no

un.724a, al.5 ce AaBar B eAHOMeCeqeH CpOK OT tlOCTb[BaHe Ha I4CKaHeTO 3a pa3peueHl4e'

OEIIII,IHCKI,I C bBET KYKJIEH

P E TII II:

l. Ha ocHoBaHr4e qil.1246, ar.l or 3vT oao6pflBa npeAcraBeHoro oT 3aflBuretfl 3anaHy|e

no ur.125, ar.1 or 3YT.

2.HaocHoBaHr,re utr.l}4a,al.1 u al.5 or 3axon sa ycrpoficrBo Ha repl4ropH'ra l3YTl'

un.24., ar.l or 3033, npH Crra3BaHe Ha qll.28 aLZ Or flII3O33, npuloxeHl4re AoKyMeHrn',

peureune Ne K33-10, r.l.iZtZg.OO.2O22 r. Ha M3X, cKI4lIa-npeAJIoxeHHe, rexHLIrIecKo 3aLaHvLe n

3aflBrleHue c sx. Ne 5464'1121.03.2022 n, O6uuHcKt4 cbBer Kyrleu

PA3PEruABA:

[a ce nspa6oru npoeKr :a flo4po6eu YcrpoficreeH fllaH nynl- fIP3 u flfl' c'bfnacHo

wr.ly4a,atr.l uar.5 or giry, utt.24.,al.l or 3Oi3, rpn cna3BaHe Ha w12,at'4 or 3033 u qr'3

an.2 or tlll3o33 Ha 3eMeAeJrcKa 3eMfl 3a rlpoueAypa 3a rlpoM'Ha Ha IIpeAHa3HarteHI4ero' cto6pa:uo



Lr3r,rcKBaHr4flTaHa 3033 ra IIlt3O33, apeAcraBnsBarrla no3eMreH LIMor Ne 160030 c HT[I: Hnna,
MecrHocr ,,Kyrura" ro rrJraHa na uonoo6pa3yBaHr4Te LrMorH no $4 or fl3P sa 3Cfl33 Ha c. Pyeu,

o6unHa Kyruen, sa o6eKr ,,XHltttqHo 3acrpof,BaHe", Tpacera 3a BrHTIIHo BoAocHa6AqeaHe;

KaHzrnr,r3aunfl ; eneKrpocHa6AqsaHe.
HaquH Ha yperynupaHe Ha no3eMJleHure ,IMorI,I: [o flpaBl,Inaranaqr.lT ot 3YT.

I{enu v3a1aqv Ha rrpoeKTa: [poMrHa Ha npeAHa3HaqeHl,rero Ha [o3eMneH uMor Ns 160030

c HTII: Huna, MecrHocr,,Kyula" no [naHa ua nonoo6pa3yBaHl{Te I4MorLI no $4 or fI3P ua 3Cll33
ua c. Pyeu, o6qusa KyrneH, or 3eMeAeJrcKa 3eMfl no cMI,IcbiIa Ha 3CII33 B yperynl4paH rto3eMJIeH

LrMOT 3a 3aCTpOrBaHe, Karo ce npeABr4xAa rrpeAHa3HarIeHueTo My Aa 6tAe sa ,,Xnflnuluo
3acrpornaHe".

Ilpoerr, 'r: Aa ce H3rorBt4 or rrpaBocuoco6uu [poeKraHTld I4 Aa orroBapfl Ha A3vtcnBarlaflTa

sa Hape.q6a }lb 8/14.06.2001r. sa o6el{a 14 cbAbpxaHrero Ha yc'rpoficrBeHllre nnaHoBe rI3M. H Aor.
e IB 6p.22111.03.2014 r., ur.45 u.$.46 a*2 or Hape46a Ns 7/04 r. sa MPPE ra 3033.

flpenucxara Aa ce cro6pa:u c r.r3r,rcKBaHlaflTaHa PI,'IOCB, npu cla3BaHe Ha I43I,lcKBaHI,Isra

no 3OOC.

,{a ce npeAcraBr4 3ApaBHo 3aKJrroqeHr4e r43AaAeHo no peAa ua ql.l8 o'r Hapeg6a J\! 36 or
2009 r. 3a ycnoBllflTa LI peAa 3a ynpaxHrBaHe Ha AbpxaBeH 3ApaBeH KoHrpon.

flpoerr-nr rqe rocnyxr4 rpe.q Konaucusra no wr.l1 or 3033 3a rpoMflHa Ha

[peAHa3HaqeHI4eTo Ha 3eMfTa 3a He3eMeAeJICKI'I HyXA]I.

flpenucrara Aa ce raspa6oru Bbpxy aKTyaJrHa KaAacrpanHa ocHoBa, Karo ce oKoMnJIeKToBa c

aKryaJIHa CKUqa uclfiyauxil Ha LIMOTa.

flpra npe4craBflHe sa fllas-cxeMlrre 3a MpexI,ITe 14 cbopbxeHl4rra Ha rexHl4tlecKara

nu$pacrpyKrypa (no uacTu ,,EreKrpo" u ,,BuKo') ra IIYII-IfI KbM Tflx, la 6tAar cbrJlacyBaHrl c

eKcrrnoararlr4oHHlrre Appr(ecrBa. B nyll-flapqeJlapeH TIJIaH KbM [naH-cxeMl4Te 3a rexHl'IqecKara

un$pacrpyKrypa Aa ce orpeAeJrrr cepBLIryrHI,Ire I{M vtltut\v, cbrJlacHo Hapeg6a Ib16/2004 r. sa

cepBr4ryrr4re Ha eHeprufiHure o6emu (usueueHue 2020 r.) n Hape46a No P[-02-20-1105.03.2020

r. 3a ycnoBr4 flTa v peIla 3a orrpeAen He Ha pa3MepI,ITe I,I pa3IIOnOXeHlIsTO Ha CepBIrTyTHI4Te vBpt\u

vt Ha cnequaJrHr.rfl pexr4M 3a y[paxHtBaHe Ha cepBI4TyTlITe Ha soAocHa6AI4TeJIHure vt

KaHajrr43aUuoHHr,rre [poBoAlr 14 cbopbxeH:zfl,Yt3BTHHaceJIeHI,ITe Mecra I'I cenuulHllre o6pa:yna[]fls'.

B npoerra Aa ce oTpasf,T r4MoTrrTe c npoMeHeHo IIpeAHBHaqeHI,Ie, KOHTaKIHH C I'IMOTa.

[a ce rpeAcraBflT TpacnpoBbr{H[ AaHHI4 14 rIJIoIq ua uonoo6pa3yBatnflT yfll4.

flpoercirr 4a ce nspa6orl4 rpu cra3BaHe sa q1.60 or 3YT. Maqa6 l:1000.

3. fiava [peABapI,ITenHO clbDlaoue 3a IIpoKapBaHe Ha TpaceTa Ha TexHI'IqecKaTa

ran$pacrpymyPa, KoI,ITo npeMLIHaBar no I4MoTI4 ny6luuua O6uluHcra co6cTseHocr c HTII:

nojrcKu, BeAOMCTBeH, ropcKr,r, MecTeH IIbT, oTBOAHHTeJIHI4 H Ha[oI4TeJIHU KaHaJIII I',I Ap. cbrnacHo

u1.21, a*2,npucna3BaHe r43r4cKBaHr4rra Ha qr. 29 or 3033, u1.30, al.3 ot nI13O33 u BbB Bp:BKa

c wt. 67 , al.2 ot 3arcosa 3a eHeprerl4Kara.
perueuue'ro Aa ce cro6qu Ha 3ar.rHTepecyBaHllTe nI,IUa qpe3 o6gsreHl4e nocraBeHo Ha

onpeAeneHllTe 3a ToBa MecTa B clpaAaTa Ha o6quuara V ce uy6nurcyna Ha I4HTepHeT cTpaHHUiIra

Ha o6uluuara /Ha ocHosalue qr.1246, a*2 or 3YT/'



O6iu 6poii Ha O6u1r,rscxnre cr,ne'rHuqu: - l3

flpracrcrnyaa"nlr:
|rtacysarr.r:
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PA3INAC,flBAHE:

1. B-K ,,Mapuqa" -04.01 .2023 r.;

2. Hnrepuer crpaHr.rqara - 05.01.2023 r.;

3. HH$. ra6ro - o6urr,rna Kyrueu - 05.01 .2023 r.

TIPEACEAATEJI HA OEUIIIHCKLI CbBET KYKJIEH (u)
Ereua (DrJesa
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TEXHI4L{ECKO NNAHOBO 3ANAH}4E

Orxocxo: lrlHeecrullrloHHo HaMepeHHe sa nrpa6oraaHero xa flYfi-l-lP3 sa

npogffHa npegHa3HaqeHltero Ha 3eMeAencKa 3egf, 3a ,XHflHQHO
3ACTPOFIBAHE " xa nn 160030 nonagaq B MecrHocrra ,,Kyulna" B

BeMflHu{ero Ha c. Pyex O6u{raxa Kyxnex xa ocHoBaHne qn.124a. qn 125

an.1 nan.2 tsr,B Bp6xa ctln.9(1), qn.59 (1) or 3yT, qn.21 or 3O33

Bb3'1OXHTEJ]H :

B
C

llosegneH n6or 160030 c nnoq or 635 KB. M cbc craryr Ha

3egeAencra 3eMR c Har{uH na rpafrno norl3BaHe - HHBa, KaTerOpt,lRTa Ha

3eMfTa npH HenonrBHll ycnoBun e qerBbprau nonaAa noA

pa3nopeg6nre Ha $4 or [13P xa 3Ct-133 s t\iecrHocrra MecrHocrra

,,Kyulfla' B 3eunru1ero Ha c. Pyen o6r-qnxa Kyxnex.

llpoema u{e npeABHxAa yperynHpaHero no3eMneH HMor B paMKHre

Ha ylMOTH[4Te My rpaH],lt{rl, KaTo peryflaqnoHHHTe nilHl,lH MUHar no

cbu{ecTByBau{HTe ilMoTHnTe rpaHuq}r, cbrnacHo npHfloxeHaTa cKnqa-

npeAnoxeHue.

kluorur t,rMa ocrrypeH &ocrbn or cblqecTByBaq noncxu nbr - 47 a

MecrHofiTa ,Kyuna " .

l-lpeAamAeHa 3OHa ule e 3OHa')(M", noKa3aHa B MaTpuqaTa Ha

cKnqaTa - npoeilr.
ttle 6uRar n3rortseHn cxegilTe no t{agrH:"EI" u "BtlK'cbc

cboTBerHure craHoBytqa H pa3peuHrenHu nHcMa 3a nH160030, Kot4To

qe ce non3Bar nplr nspa6oreaHero Ha npoerra sa nYn-nP3.

[1pn narorBf,Hero Ha paspa6orxara u1e ca cna3eHu n3cKBaHHfiTa Ha

BC[4'.{KH 3aKOHOBr.r 14 HOpMaTI4BHr,l aKTOBe Sa OoXear H ClrAbpXeHNe Ha

ycrpoficrBeHm cxeMlr H nraHoBe cbrnacHo HapeA6a 8 D0A1 r n
npegnuca*nnra sa nepa6orBaHe na l-lYl-l-l-lP3 or O6ulrxa Kyxnen.

Vlsrotannn 3aAaHuero

1

&
fl

X
K

2 'r

c4,s l\fe'o f #, IL,J).



OEIIIIIHCKI,I CbBET KYKJIEH
PEIIIEHI{E

]lb 651

B:ero Ha PeAosHo 3aceAaHl4e c flpororol J\b 60 or 23.12.2022 r

OTHOCHO: I,lsAaeaHe Ha pa3peueHlre 3a uspa6ornaHe Ha npoeKr sa IIY|I-[P3 u tlfl
cbrnacHo 3arBrIeHI4e c sx. Ilb 8380/11.11.2022 r. or P K ' C' tlpe3

rrbnHoMouruux 3 A, rpranoxeHure AoKyMeHtu, PeueHue Is K33-19109.11.2022 r. ua M3

- rp. CoSr.ry, cKurra-flpeAnoxeHue 14 TexHur{ecKo 3aAaHIre 3a I]o3eMJIeHH uMoru c 14[ J"l!

40467 .2.28 u Ns 40467.2.30, trecrHocr ,,Xafiea qelrMa" no Ka.qacrpaJlHara Kapra Ha rp. Kyrcreu,

o6uluua Kyxleu, [peAcTaBnqBau-( 3eMeAeJIcKa 3eMf 3a [poqeAypa 3a flpoMtHa Ha

npeAHa3HaqeHuero cro6pasHo H3HcKBaHHflra na 3033 er llfl3O33.

IIO IIPEUIOXEHI{E HA: Mapur Ee:r.{esa - Krr,ter ua o6uluua KyrcleH

Karo sse rpeABrrA H3rroxeHure B rpeAnox(eHl4e c sx. Ne 236113.122022 roA. Ha Kuera Ha

o6utnsa KyxneH Sarrnvecru ocHoBaHr4r, a uMeHHo: floclsnnJlo e 3arBiIeHHe 3a H3AaBaHe Ha

pa3pereHge :a uepa$orBaHe Ha npoeKr sa [Ytl-nP3 u IIII :a o6err,,XurHuIHo 3acrporBaHe",

3a rro3eMjreHu HMorr4 c VA, Ns 40467.2.28 H Ns 40467.2.30, MecrHocr ,,Xailea qeulMa" ro

Kagacrpa,rHaTa KapTa Ha rp. Kyrcleu, o6u-(usa KyrleH, IlpeAcTaBnflBalq 3eMeAeJIcKa 3eMt 3a

npoueAypa 3a rpoMrHa Ha rrpeAHa3HaqeHuero cto6pa:uo H3ncKBaHHflra Ha 3033 ra IIfl3O33.

Ha ocHosa1ue q1l24a, at.\ u an.5, or 3YT, utt.24, al.l or 3033, pil3peueHl'Ie 3a

ntpa6oreaue Ha npoeKT 3a [oApo6eH ycrpoficrBeH IJIaH ce AaBa c pemeHl4e sa o6uluucKHs sbBer

no npeAnoxeHr4e Ha KMera Ha o6ur4Hara. flo ro3I,I peA ce pa3peulaBa u u:pa6ornaHero Ha npoeKr

:a no.Upo6eH ycrpoficrBeH [JraH Ha ceJrHrrlHo o6pasyraHl,Ie c HaUI4oHaJIHo 3HaqeHI4e, KaKTo H Ha

no3eMJreHH r4Morg r43BbH rpaHr4uHTe na yp6anraarlpaHHTe repHTopHI'I. Ha ocHoeauue ql.l 246 at'l
or 3YT c pa3peue1r4flT1 no r{Jr.l24a Ce O4O6praar 3a/ialtflTa no '1I.125. Pa:peureuuflTa no

ur..l24a, al.5 Ce AaBar B eAHoMeceqeH cpoK oT flocrbnBaHe Ha LIcKaHeTo 3a pa3petxeHl'te'

OEIIII,IHCK[I C bBET KYKJIEH

P E III [I:

1. Ha ocuoBaHue qil.1246, al.1 or 3YT OAO6pflBa npeAcraBeHoro Or 3atBlIreJL 3aAaHHe

rro tlr.l25, arrl or 3YT.
2.HaocHoBaHI,Ie ut.l24a, al.l ll al.5 or 3axos sa ycrpoficrBo Ha TepHropl'tflra l3YTl'

ran.24I ar.l or 3033, rpu cila3BaHe Ha '1il.28 aL2 or IIII3O33, npnloNeHHre AoKyMeHrH'

peruenue Ns K33-19/09.11.2022 r. Ha M3 - rp. Coabl4r, cKl'Iqa-npeArloxeHHe' rexHhqecKo 3aAaHue

n 3af BrreHue c Bx. Ilb 8880/1 1.11.2022 r., O6ulnucKt4 cr,Ber Kyruen

PA3PEIIIABA:

[a ce uapa6orn npoeKr ea llo4po6eu YcrpoilcrseH fllaH nynl- I1P3 u IIf[' cbmacHo

utr.l74a,ar.l uar.5or3yT, ut.24.,a1.1 or3Oi3,rpgcna3BaHeHaut'2,an'4or3033uql'3
aJ,.Z ornn3o33 Ha 3eMeAencKa 3eMfl 3a npoueAypa 3a rpoMflHa Ha IIpeAHa3HaqeHI4eTo, Cto6pasuo



v31cq1aHuflra Ha 3033 H iln3o33, npeAcraBJIrBauII4 ro3eMreHl4 I,IMortn c I'14}lb 40467.2.28 uNs
40467.2.30, MecTHocr ,,Xafiaa .{e[IMa" no KaAacrpanHaTa Kapra Ha rp. Kyxleu, sa o6err

,,)|(nlhulHo 3acTporBaHe(6, TpaceTa 3a BbHIlHo soAocHa6ArBaHe; KaHanH3aUHfl;

eneKTpocHa6ArsaHe.
HaqraH Ha yperynupaHe Ha rro3eMJreHr.rre LtMorI4: no npaBl4nara Ha qJI.l7 or 3YT.

I-[e,rlr r,r 3a1aqv Ha [poe]oa: [poMrHa Ha rrpeAHirHar{eHl4ero Ha no3eMneHl4 HMort4 c I4A J''ls

40467.2.28 u Ns 40467.2.30, rr,tecrHocr ,,Xafina qeurMa" no Ka.qacrparHar Kapra Ha rp. KyrleH,
o6ulrana Kyrcleu, or 3eMeAencKa 3eMr tto cMr,rcbJla na 3Cfl33 a ypery,rupaH no3eMJIeH I4Mor 3a

3acrporBaHe, Karo ce npeABHxAa rrpeAHa3HaqeHl,Iero My Aa 6rAe sa,,Xu,'lt4tqHo 3acrpoltaHe".
flpoerrrr Aa ce r43torBu or rrpaBocfioco6uu [poeKTaHTH H Aa ortoBap, Ha u3HcKBaHI4rra Ha

Hape46aJ\e 8/l4.06.2001r. eao6ervra H cbAbpxaHuero naycrpoficrBeHure rJIaHoBe u3M. t Aon. B

lB 6p.22111.03.2014 n, ur.45 uqr.46 al.2 or Hapes6a }lb 7/04 r. na MPPB ra 3O33.

[a ce npeAcraBn yAocroBepeHne or C|KK - IlrosAras 3a cbrnacyBaHe Ha npoeKra no peAa

na Hapel6a J',lb P[-02-20-5115.12.2016 n ua MPPE, yAocroBepeHne 3a npeAocraBrHe Ha HoBl4

lrgeHua$urcaropr4 H H3BaAKa or Ka4acrpar*Vfl perucrbp 3a cr,ceAHH HMorH.

flpenucxara Lace gro6pa:ra c H3r4cKBaHuflralea PHOCB, rpu cna3BaHe Ha H3HcKBaHVflTa

no 3OOC.
[a ce rpeAcraBr4 3ApaBHo 3aKrrcqeHue r43AaAeHo rro peAa Ha qJI.l8 or Hapea6a J\b 36 or

2009 r.3a ycnoBlrrravpeqa 3a yrpaxHrBaHe Ha AbpxaBeH 3ApaBeH KoHrpon.

flpoerrr,r ue rocnyxn rpeA Kouucusra no qr.ll or 3033 3a rpoMrHa Ha

npeAHa3HaqeHHeTo Ha 3eMrTa 3a He3eMeAeJIcKH HyxAH.
flpenucxara Aa ce lr:pa6orn Bbpxy aKTyanHa KaAacrpanHa ocHoBa, Karo ce oKoMnJIeKToBa c

aKTyanHa cKuua u cvTyawv Ha HMoTa.

flpr.r npe4craBrHe Ha fhas-cxeMr,rre 3a Mpexnre u cbopbxeHurra Ha rexHuqecKara
rauSpacrpylcrypa (no uacru ,,EreKTpo" r.r ,,BuK") u tlYll-tltl KbM rnx, La 6rlar cbrnacyBaHu c
eKcnnoarauuoHHr4Te ApyxecrBa. B llyfl-[apuenapeH nJraH KbM rrJraH-cxeMure 3a rexHhqecKara
rauQpacrpyKTypa Aa ce onpeAenflr cepBr4ryrHr4re hM ptBt4t\Lt, cr,rJracHo Hape46a Jtlbl6/2004 r. :a
cepBr4ryrure Ha eHepruiluure o6erru (u:ueueuue 2020 r.) n Hapea6a J\b PA-02-20-l/05.03.2020
r. 3a ycnoBuflTavpeAa 3a onpeAen He Ha pa3MepHTe H pa3nonoxeHr4eTo Ha cepBr4TyrHr4Te r4Br4uH

v Ha cneulranHufl pexuM 3a ynpaxHrBaHe Ha cepBuTyrure Ha soAocHa6ArnreJrHHTe u

KaHanH3aur,roHHr,rre trpoBoAH r4 cbopbxeHHfl I43BtH HaceJIeHr4Te Mecra ta cenHrrlHl4re o6pasyaaHvlr. .

B upoerra Aa ce orpa3flT r4Morure c rrpoMeHeHo [peAHa3Har{eHr4e, KoHTaKTHH c 14Mora.

.(a ce fipeAcraBrr rpacr4poBr,rrHH AaHHu H rrnou Ha Honoo6pa3yBaHr.rrr yfll4.
flpoexrr,r ga ce uspa6oru rrpu cna3BaHe Ha qn.60 or 3YT. Mauta6 I :1000.
3. fiaea npeABapuTenHo c:bruracue 3a rrpoKapBaHe Ha rpacera Ha rexHhqecKara

r.ru$pacrpyKTypa, Kor,rro [peMHHaBar rro rrMorr4 ny6ruuua o6u-(uucrca co6creeHocr c HTil:
IOJICKH, BeAOMCTBeH, tOpCKH, MeCTeH rIbT, OTBOAHUTeJIHI4 H Ha[OI4TeJIHH KaHaJIH t4 Ap. CbrnaCHO
.il.27. at.2,npu crra3BaHe H3r4cKBaHHrra Ha qJr. 29 or 3033, ur.30, a,q.3 or llfl3o33 H B'bB Bpb3Ka

c ul. 67 , an.2 ot 3axona 3a eHeprerr4Kara.
Peurenuero Aa ce cro6uta Ha 3aHHTepecyBaHHTe nuua qpe3 o6rsreHrae nocraBeHo Ha

o[peAeneHuTe 3a roBa Mecra B crpaAara ua o6uluuara H ce ny6nuryna Ha I4HTepHer crpaHhuara
Ha o6uluuara /Ha ocHosasue q,r.1246, anT or 3YT/.



O6u 6poii Ha O6unucrure cbserHrula: - 13

Ilpucrcrnynaru:
l,racyra,ru:

..sa.'

"nporun"
"rr:ar,pxa,ru ce"

-10

l0
0
0

PA3TJIACflBAHE:

l. B-K,,Mapr4r-la" 44.01.2023 r.;

2. I,lutepuer crpaHlruara - 05.01.2023 r.;

3. IIH$. ra6no - o6ulr.rua KyrneH - 05.01.2023 r

TIPEACEAATEJI HA OEIIIUHCKI,I CbBET KYKJIEH (U)
E.nena @ulena



u N c rtl V1.fl^ a k/b-t^ f Ies,( I J3, //)*A1*\

0THOCHO: flpourua npeAHrBHarreHHe Ha no3eMJleH IIMOT C !1.[eHrHsnxa'rop Nl

l& 40467.2.30 u nH .l{b qaqel.z.z8, uecrxocr ,,Xaftra qeurMa" no KaA' Kapra Ha rp.

Kyx.nex, O6rqlrua KyruteH, o6lacr llrtoa.uus'

c'B}SJIO}I(trTEJI: P( Kt

co6crseu,K crM Ha flu .hlb 40467.2.30 c HTn HHna, c ruIolU 3551 rs'tt{' H Ha

I-M Ns 40467.?.28 c HTfl Hrua, c [lrlolq 1942 xs'Iu' s MecrHoc]Ta "Xafisa
qenua.. no KaA. KapTa na rp.KyrueH, cbrlacuo HompHtuleH aKT 3a - [poAax6a na

He.rlBl{xHM H[aoT Ns , ToM , Aeflo , per' o'r r'' H3'[aAeH or

Cnyx6a no BtlllcBaHurra - rp.fl-nongnr
HxsecTHuHOHHOTO MH HaMepeHHe e .ua 6t.ue rlpoMeHeHo IIpe'[HiBHaqeHueTo

HA 3eMrITa 3a HeSeMeAeJICKlt HyxAH, o6egngXnage Ha.IBaTA HMOTa r'r o$parynape Ha

I (eann).6pofi yperynupaH no3eMJIeH HMOT C IIeJI }r3rpax.(aHe Ha o6exr ,,XttlllltlHo

crpoHTeJIcrBo".
floreuren NMor }.lb 40467.2.30 e c rpafiHo npeAHeIHaqeHHe Ha repHTopllflra

,,3euegercKa", C HTII HUAa, C mO111 3551 rs.M. n MecTHOCTTa ,,Xafira qeulMa"'

npil rpaHHuH r{ cbcel}r: rM }lb 4M67.2-28; IIH J"ls 40467.2-78; ru4 J'lb 40467 '2'29 u

rnr r,rs 4A467.2.27 no Ka,A. Kapra xa rp.Kyuex, o6rquna KyrneH, o6lacr fhos.[Hs'

flo:eur.nex HMor .llb 40467.2.28 e c rpafiHo npeAHsHaqeHue Ha repn'ropHnra

,,3eue,elcKa", c HTI-I HHSA, C nJIOIU 1942 XS.}{. B IvIeCTHOeTra,,Xaftoa qeulMa".fio

*ua. *upra na rp.KyKJreH, ooqllna Kyxlen, o6.nacr flnonnre.

TpaxcnoprHr{f,T AOCTbn AO I{MOTHTe UIe ce ocbl[ecTBrBa [pe3 cbuecTByBalua

yIHIIa Ha rp. Kyr.neg - yn."Cry,Uegeq'o OT perynaq,LsTa HA HaceJIeHOTo Iy1[CTo'

Huorure ca HenocpeAcTBeHo Ao peryJIaUlIoHHaTa rpaHHUa clc rp'KyKJIeH'

Bogocxa6AxBanero ue 6r.qe ocbulecrBeuo qpe3 o6uecrseHo Bo.[ocHa6ArsaHe

or B u K.tupexara.
Enexrpocna6AssaHero Ha ooerra ule ce ocblqecrBt't or HEuu{qHa EJI Mpexa'

cbrJlacuo npeAnl{canl{e Ha,,EBH Eurapne* EOOA'

MecrOnolOXeHlIeTO Ha HMOTa e nOKil3aHO B CflTyaqlIOHHl'ITe IlIaHoBe KtM

nperHcKara. 3a peaJIH3HpaHe Ha HaMepsHl',rero HtI rqe 6rAe n3rorBeH nyn-nP3'

Ilenra Ha npoeKTa e Aa Ce cb3AaAar ycrpo[cTBeHn ycJIoBHs 3a oc]uecrB,lBaHe Ha

HHBecTHUHoHHoTo HaMepeHHe, ctO6pa'reHo c leficraaUlme HopMaTUBHH

H3HcKB&HI{I. nyn-IIP3 ue ce oKoMnJIeKroBa ctc cxeMg Ha HHxeHepHa'I'a

xHQpacrpyrffypa, KaTO ce Aa,[e xafi-uenectoopa:Ho pelueHfie B cborBercTBHe CI,c

crul. flojloxeHlre n cTaHoBlrlqara Ha cboTBerHure ApyxecrBa'

palnonoxeHllero Ha HMOTHTe, roJleMlrHara HM H Ha[depeHl{ero MH Onpetrefft

6tleuoro nru uailao6Po noJI3BaHe'

't

'(HH eecturfp



OEIUUHCKI,I C bBET KyKJIEH
PEIIIEHI,IE

Irb 652

Bsero Ha PeAosHo 3aceAaHrde c flpororon Is 60 or 23.12.2022 r.

OTHOCHO: ,{araHe Ha cburacr4e 3a r43AaBaHe Ha 3anoBeA or KMera Ha o6unua KyrleH,
3a AorycKaHe Aa ce u:pa6orr4 r43MeHeHHe na flo.4po6eH YcrpoftcrBeH lllan - fllaH :a Perylaqur
u 3acrporaaHe /flYfl-flP3/ crruracHo Cruua-npeAnoxeHile 3a I,I3MeHeHHe Ha tlyfl-nP3 sa V|II4
XYI-220, BerepnHapHa neqe6uuqa or KB. 36 no perynarluoHHhfl nJIaH Ha rp. Kyr,leH, o6lacr
flrosArascra, ogo6peH c Peureuue Ne 439125.02.2022 r. na O6C Kyrc,reH, o6uluna KyxleH era
Bpb3Ka c npoMrHa npeAHa3HaqeHueTo :a o6pa:oeaTeJIHL H colII4aJIHH Aefiuocru.

IIO IPEIJIOXEHIIE HA: Mapua Eerqesa - Krr,ler Ha o6uluna Kyruen

Karo sse rpeABHA H3JroxeHr4re B rpeAnoxeHl4e c sx. Ns 237113.12.2022 roA. Ha Knaera ua

o6uluHa Kyr,'reu tfaxruuecxr4 ocHoBaHr4r, a rrMeHHo: C 4oronop or 10.06.2022 r. fi'qxaBulTa. r'lpe3

O$racrsa ynpaBa flrosAr,ts npexBbpnn 6esersNaesAHo Ha O6qrana Kyruen co6crseHocrra Bbpxy

crpaAa cbc cr4rHarypa 2MO cbc 3acrpoeHa n,'Iou-r, or 86 KB.M. - fipeAcraBnflBaqa BerepuHapHa

leue6unqa, crpaAa cbc carHirrypa MO2 cbc 3acrpoeHa nnou or 84, npeAcraBnflBaua

MaHrrnynaur4oHeH rca6user H crpaAa cbc cr4rHarypa MOI cbc 3acrpoeHa nnou-t or ll5 rcn.,

HaxoAflntu ce s YflI4 XVI-220, Berepr4HapHa reqe6Hutla or KB. 36 no perynauuoHHl4, nJIaH Ha rp.

KyxleH, o6,'lacr flrosAr.recrca. Crmacuo aKr 3a qacrHa o6uluscrca co6crgeHocr Ns 77 or
12.02.2003 r. sa Yfll,l XVI - BerepHHapHa reqe6uuqa, KB. 36 no perynaqHoHHl4, nilaH Ha rp.

Kyrcleu, 3eMrra e co6crseHocr Ha o6uluua Kyueu.
O6ultra Kyxleu [rMa HaMepeHHe Aa r43rro,'I3Ba ropeoflHcaHltfl I4Mor sa o6pasonareJlHu 14

cou[a,'r Hl,r Aefi Hocru cbtJlacHo AoroBopa.
Cruacuo clyNe6uo r43r-orBeHa cKurla-[peAJloxeHue ce [peABHxAa H3MeHeHne Ha flY[-

ftP3 sa yIIl4 XVI-220, eercpHHapHa leqe6snua or KB. 36, no perynatlHoHHl4, IIJIaH Ha rp.

Kyxreu, o6,racr flroeAr,recrca, ogo6peu c Perueune Ns 439125.02.2022r. na O6C Kyrreu, o6uIIaHa

Kyrren, Karo orraAaYlIVlXYl-220, BerepuHapHa reue6unqa or KB. 36 uce o6pasyaa yfll4 XVI-
220, olpazoBaHTeJIHLI, couI4aJIHH u o6q. o6cn. lefiH.
flpelelrl ropeonr4caHoro, e ueo6xoAuuo Aa ce It3rorBH npoeKr 3a I43MeHeHHe Ha flVtl -flP3 Ha

ytll4 XVI-220,vercpuHapHa leue6Huqa or KB. 36 no perynaul4oHHl.L nJIaH Ha rp. Kyr,reu, o6lacr
flroeguncra, o4o6peH c Pemesne Jrl! 439125.02.2022 r. Ha O6C KyrcleH, 3a rpoMnHa

npeAHa3HaqeHlre Ha r4Mora, Karo cbuloTo ce npoMeHH or ,,BerepuHapHa reqe6Hfilla" s

,,o6pasonaureJlHu, cout4aJIHL ra o6ut. o6cl. 4efiH".
Crruacuo un.l34, an2, t6 or 3YT BJre3JrHre B cI4JIa no4po6Hr.r ycrpoilcmeHl4 I-lJIaHoBe

Mofar, Aa ce H3MeHrr, Koraro raMa c'bfJracue Ha BcI4qKI,I co6creeHlaut4 Ha [IMort4 rlo qr.l3l ,an2,
t l, xarro 14 Ha HocI4TenI4Te Ha olpaHHrIeHI4 BeuIHL rlpaBa Bbpxy rtx.

[onycxaHero:a uspa6orBaHe H3MeHeHHe na IIYII- fIP3 ce AaBa cbc 3aroBeA Ha KHlera Ha

O6utrauara, Ha ocHoBasue ql.l35, an.3 Bt,3 ocHoBa Ha craHoBl4ule Ha filasHlaqr apxureKT Ha

o6uluHa KyueH.
C roqxa l1 or flporoxol J$ 13/29.11.2022 r., OECYT pa3rneAa H npue cKnuara-

I]peAnoxeHI4e.



14 Ha ocnosaHne qJr. 21 an.l r. 8 ra r. I I or 3MCMA, qr. 134 att.2r.6 or 3YT u ur. 8, ar.
I or 3OC,

OEUIIIH CKI,I CbBET KYKJIEH

P E III II:

l. O6grrzncKg cbBer Kyr,ren AaBa cbrnacue 3a u:pa6oraaue Ha H3MeHeHHe Ha floapo6eH

Ycrpoficrseu fllau - fhas sa Perylaqut u 3acrpoflBaHe /[yn - nP3/, :a Vfll4 XYI-220,

"araprrupra 
leqe6Hnua, KB. 36 no perynauhoHHl4fl nJIaH Ha rp. Kyxleu, o6lacr fhoeguacrca,

oao6p., c PerueHue Ns 439125.02.2022 r. na O6C Kyrleu, Karo orIIaAa YllVl XVI-220,

BerepgHapHa leqe6Hnua or KB. 36 u ce o6pa:yna yllll XVI-220, o6pazoBareJlHu, coqHaJIHI'I H

o6ulecrneuo o6clyNeaulu AefiHocrr.r, cbrJracHo [peAcraBeHara cKHUa - rtpeAnoxeHHe.

2. O6urzncKu cbBer KyrleH onpaBoMoulaBa Kuera sa O6ur.ma KyueH Aa l43Bl,ptilBa

BcflKaKBLr Aeficrsnq no r43[bJrHeHHeTo Ha B3eroTo pe[JeHLIe, BKn[or{HTerHo I43AaBaHe Ha 3a[oBeA

3a pa3peuaaaHe uspa6orBaHero Ha llo.qpo6eu ycrpoficrBeH nrlaH - IIyn-flP3 sa YIII4 XYI-220,

"eraprrupra 
leqe6HI,tUa, KB. 36 nO perynalll4oHHll IIJIaH Ha rp. Kyxleu, o6lacr fllogAHscrca,

oaodp., c PerueHue Np 439125.02.2022 r. na O6C Kyxleu, xaro orraAa ynl4 XVI-220,

".r.prrupra,re.{e6Hraqa 
or KB. 36 r.l ce o6pasyra yfll4 XVI-220, o6pazoBaHreJlHt'l, couhanHu r

o6urecrseHo o6clyNnauu Aefi Hocru.

O6ur 6pofi uaO6uuncrnre cLserHulru: - 13

flpucrcrnynalu:
l,racyna,ru:
":a"
"npmun"
"rs:arpxa,rra ce"

- ll

r0
0
I

PA3TJIACflBAHE:

l. n-rc ,,Mapnqa" 44.01.2023 r.;

2. Hurepner crpaHlluara - 05.01.2023 r.;

3. I,Iu$. ra6lo - o6unHa Kyxlen - 05.01 .2023 r-

TIPEACEAATEJI HA OEIIIIHCKII CbBET KYKJIEH (N)

E.neHa @tlresa
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OBIIIUHCKI,I C bBET KYKJIEH
PEIIIEHI,IE

Ilb 653

Bsero Ha Pe4onuo 3aceAaHl4e c flpororcor Ne 60 or 23.12.2022 r

OTHOCHO: Ornycraue Ha eAHoKparHr,r rapr4r{Hr,r noMoulu Ha xlrreJlu or o6uluua
KyrneH.

IIO IIPETIOIIGHI4E HA: Kaparr,r$r,rn .{urr,rrarpoa flpe.uce.uarel Ha IIK ro
3ApaBeorra3naue, o6pa3oBaHl4e, KyJrrypa, coquaJrHa rroJlltrl{Ka, MnaAexra LI c[opra

Karo sge rpeABr.rA lr3JroxeHr4re B rrpeAaoxeHue c Bx. Ilb 238/13.12.2022 roA. Ha

flpe4ce4areJu Ha IIK Sarru.recKr4 ocHoBanlar, a r4MeHHo: Ilocrnnulpt ca uol6u or xInreJII,I Ha

o6ulusara 3a eAHoKparHo [apur{Ho fio.(rroMaraHe [peABI4A Marepl,IailHara I4M 3arpyAHeHocr Lt

HeBb3MOXHOCT Aa CU OCI{fypflT MnHI,IMaJIHLI yCnOBUfl 3a XIIBOT.

14 sa ocsoraHlre qn. 2l,al.1,r.23 uan2 or 3MCMA, vr. 5 or flpanulul4Ka 3a orrtycKaHe

Ha eAHoKparuu SlruaucoBl4 noMoIIII{ Ha xI,ITeJIn Ha o6uluHa Kyruteu,
OEIIIIIHCKI,I C bBET KYKJIEH

P E III }I:
LO$rUuncg.r crner KyrleH AaBa cbrJracr4e 3a orrrycraHe Ha eAHoKparHH napuqHl'l rIoMouII'{, ct lJIacHo

llpanulnnrca 3a ornycKaHe Ha eAHoKparHr4 SuHaucoeu fioMoulu Ha xI4reJIu Ha o6quua Kyrcleu, ua

ocHoBaHlre AonyflocoqeHllTe pa3[ope.u6u or cburuq KaKTo cJIeABa:

1.1 O H. M1 or rp. K , Yn. ,,' " J\! - 200 ns. cbruIacHo ul. 5, r. 6

1.2. fr R K or rp. Ky ., y,r. ..1 .. ',o Ne ' - 200 ns. cbrracHo v:r. 5, r. 6

1.3 A C. r ia K, i or rp. K r, yl. ..1 Ns - 500 re. cbrJIacHO ul. 5, r. 6

l.4 IO B , . sfI orrp.x r,yr.,, ; .. Ns -400 Is.Cbr-JlacHoul.5,r.6
2. Cpe4craara Aa ce ocr4rypf,r or $ 42*14,,O6eeulereuu.,I tt rloMoltlu ro perreHne sa O6uluHcKllfl

cbBer".
3. O6UuncrcH cbBer KyrneH Bb3rata sa Klrera na O6quna Kyrcneu II3rIbJIHeHuero Ha peueHilero.

O6ur 6poil ua O6ruuscxrET e mnersllur'r: ' 13

flpr.rc"scrnyua,lu:
l,racyna.nu:
":ra"
"nporuo"
"m,:,urpNaru ce"

PA3TJIACflBAHE:

- ll

l. n-x,,Mapuql' 44.01.2023 r.;

2. I,Iurepuer crpaHlrllara - 05'01.2023 r.;

3. 14uS. ra6no - o6quna Kyrleu - 05.01.2023 r'

IIPEACEAATEJIHAOEIIIIHCKIICbBETKyKJIEH(n)
Eresa @uflesa

1l
0

0



OEIUI{HCKI,I C bBET KyKJIEH
PEIIIEHI,IE

Ilb 654

Beero Ha PeAosHo 3ace1a*ne c flporoxol Ns 60 or 23.12.2022 r

OTHOCHO: flpo4ax6a sa [ll4 228, uaclr or V[Ll XIV - xunnutHo 3acrpoflBaHe 14

o6urecrseHo o6cnyNnauu Aefiuocru, KB. 2 no pery.raquoHHl4t IIJIaH Ha c. flo6paltrc, o6l.
flrosAuecxa, o4o6peu c'uc 3anoseA l',le 98/l 994 r. 14 I43MeHeH crc 3anoeea Ns 51712010 r. na KMera

ua O6utraua Kyrueu n 3anoeeA Ns84612022 r. sa KMera Ha O6utnHa Kyxreu, BeAHo c HaMupaulure

ce B Hefo cfpaAh.

tIO IIPEIJIOXEHIIE HA: Mapnr Eerqesa - Krvrsr sa o6ulusa Kyr,'ren

Karo sse rpeABr..rA H3,qoxeHr4re B rpeAnoxeH[.re c sx. J\b 240113.12.2022 ro.t. Ha Kltera Ha

o6urnsa Kyx;reH $arcrnuecrcH ocHoBaHur, a Hr!{eHHo: B o6uuHa Kyxneu ca [oAaAeHH 3aflBreHl4,

c sx. J& 45103.01.2019 r. u Bx. J\b 5828/03.07.2021r., c Kor4ro e H3pa3eHo xelaHue or pa3nHqHH

ilwlla 3a 3aKylyBaHe ua o6ulprucKt4, rro3eMneH HMor 228, qacr or Yfll4 XIV - yqunt4ule, rce. 2 no

KaAacrpaJrHktflvpefynauuoHeH nJ'laH Hac.,flo6parrcr, o6r.IIrosAIascrca, o4o6peu crc 3anoseAJllb

9811994 r. 14 n3MeHeH cbc 3anoseA }le517/2010 r. I4uorur ce cbcror4 or qacrH or ABa

caMocroflTemtu llYI c pa3nuqHu co6creeulaqu flVl 227 - qacrHa co6crseHocr Ha H i

Ct Tr utll4228 - co6creeHocr ua o6uluua Kyxleu.
flo noeoA noAaAeHHTe 3arBJreHr4r 6e raserplreH aHaJII43 HayqvnnurHara Mpexa g o6uhHa

KyrcreH, KaKTo 14 Ha Bb3pacroBara xapaKTepucruKa 14 qr4cJleHocrra Ha HaceJleHilero a c. ,{o6pantr.
B pesylrar Ha npoyr{Basero 6e ycraHoBeHo, qe e ornaAsara Heo6xoAl4Mocrra or u3nor3BaHe Ha

ynH XIV - yr{r4nu[le e xe. 2 no KaAacrpailHtfl 14 perynauhoHHu, IJIaH Ha c. flo6pantr :a
3aAoBonqBaHe ua o6ulecrBeHa norpe6uocr. B ra:u BptfKa H [peABuA 3arBeHure LIHBecTHUHoHHIt

HaMepeHgfl, c PeureHue J',ls 391 or 26.11.2021 r. O6utlrHcKH cbBer Kyrnen AaAe npt4Hu,HttHo

cbrJracue 3a r43MeHeHue sa AeficrBaulufl tlyil-I[P3 Ha YIILI XIV sa rpoMrHa B rpeAHa3Har{eHuero

Ha r4Mora or ,,3a yuurt4ule" Ha ,.3a xr4JrHUrHo 3acrpoflBaHe u o6utecrBeHo o6clyNnauln

Aefiuocru".
flo culara Ha 3arBreHne or r-n T peu,Icrpr4paHo e o6ulaHa Kyrc,reu c sx. Il!

8335129.10.2021 r., npoueAypara 3a npoMrHa B rpeAHa3HaqeHuero Ha uMora ce npoBeAe o6ulo

3a uflnoro yftH, a He caMo 3a qacrra or Hero, Kosro e co6crseHocr Ha o6uluuara.

CrrlacHo ul. 39, an. 3 or 3YT npourHa Ha npeAHa3Hal{eHnero Ha crpaAa Arv Ha qacr or
crpaAa - o6err ua o6pa:oaaHr4ero, Moxe Aa ce l43Bbptxt caMo cneA nI4cMeHo cbrracHe Ha

cborBerHyr MgHr,rcrbp. 91. 134, an. 9 or 3YT [peABuxAa, qe u3MeHeHI4e Ha no4po6urare

ycrpoficraeHri nJraHoBe 3a npoMsHa Ha npeAHiBHar{eHueTo Ha yperynHpaH}r rlo3eMJIeH[ I4MoTH -
co6crseFrocr Ha AbpxaBara uJrr.t o6uluuure, orpeAeHu :a o6exru ua o6pasoaaHl4ero, Moxe Aa ce

H3Bbptxr4 npH ycnoBr,rrTa r{ no peAa Ha To3H 3aKOH CaMO CJIeA nHCMeHO CT,lJIaCHe Ha CboTBeTHI4q

Mr,rHr4crbp. CneA noAaBaHe sa seo6xoAuMure AoKyMeHrt4, c rtlcMo c n3x. Ilb 1002-70 107 -03 -2022

r., perr4crpupaHo s o6uraHa KyxleH c ex. Ns 1708/11.03.2022 r. MLIHI,Icrbpbr Ha o6pasonaHuero

AaAe cBoero nucMeHo cbriracr4e 3a npoMrHa B npeAHil3HaqeHl4ero na YIILI XIV - yqunHue or,,3a

yvnrnule" Ha )SaxuJr14u1Ho 3acrporBaHe n o6ulecrneHo o6clyxBaLllu 4efiHocrn".



l4gnaesesuero na llYfl-flP3 na ylII4 XIV - yr{I4nl4rle, KB. 2 no rca(acrpanHufl Lt

perynaur4oHeH nJraH na c. ,{o6piurbr e o4o6peno ctc 3anoeea Ns 846/05.09.2022 r. Ha KMera Ha

o6ulnna Kyrleu. flo culara Ha rocoqeHara 3arroBeA or YfII4 XIV - yqrIJII,Iue ce o6oco6rBa HoB

ytII4 XIV -228 - xHnI,IIItHo 3acrporBaHe u o6ulecrBeHo o6clyxeaulu 4efinocru.
flogeuleuu{r r,rMor - rrpeAMer Ha Hacrof,rrlara AoKnaAsa - flkl 228 e co6crseHocr Ha

o6uuua KyxreH, Br4AHo or Arr 3a qacrHa o6quucra co6ctnesocr Jtlb 2328 or 12.12.2022 r.

fllo111ra Ha [Mora e 1509 KB. M. (xnnr4a nercrorr4H I,I AeBer KBaApaTHLI rraerpa), or xoraro 1379

KB. M. (xranx4a rplrcra ceAeMAecer r.r AeBer KBaAparHLr rrlerpa) ca BKnIoqeHu s Yflkl XIV - 228 u

130 rcs. u. (cro lr rpr4Aecer KBaAparHpr nrerpa) [onaAar B ynl,Iqa, rrpu HenpunoxeHa ynuqHa

pefynaur4fl, BeAHo c nocTpoeHlrTe B r,rMoTa AByeTaxHa ctpaAa, [onyMacl4BHa KoHcTpyKIIHt, c

ug6euo rroMeu1eHge r4 TaBaH - 6ueue yqfiill4qe, cbc 3acrpoeHa nnou1 333 rs. rra. (rpucra rpflAecer

n rpr4 KBaAparHu rraerpa) 14 eAHoeraxeH caHHTapeH Bb3eJI c MacI,IBHa KoHcrpyKUI,Ir, cbcrof,ul ce or
eAHo noMeureHr4e, cbc 3acrpoeHa nnou1 l8 rcs. u. (oceuua4ecer KBaApatrra uerpa). fpaHltqra na

r,rMora: Ha ceBep - yIII4 XY-42, Ha lr3roK - yIII4 Xl-42, fltr{ nl. N0.227 , Ha tor - ynuua, Ha 3anaA

- ynEIIa.
Or HaflpaBeHr,rfl orneA Ha Mf,cro ce ycraHoBflBa) qe flpunexauara rtJIouI, onl4caHa s AqOC

KaTO Hepeail/anpa]Ha yJrr,Iqa, [peAcTaBnrBa 3aTpeBeHa nJIoI{, KO,TO He Ce I43nOJI3Ba KaTo

neuexoAHa Lrnr,r rpaHcrroprHa BpBKa. Crulara ra3LI ynuqa He Moxe Aa ce I'I3[oJI3Ba Ilo

[peAHa3HaqeHr4e, [opaAH roJleMr4fl HaKJTOH Ha TepeHa I4 MaJIKaTa ul4pI'IHa Ha Henp[noxeHaTa

ynuqa.
CrcroqHr,rero Ha crpaAr,rre I,I pa3rrpeAeneHllero B Tflx e onucaHo B npunoxeHa KbM

HacTofl ulaTa AoKJIaAHa rexHl4r{ecKa xapaKTepI4CTI'IKa.

I4nao1r1 npeAMer Ha AoKnaAH uta, e BKirroqeH e flpnloNeHue IIb I - uuor:n 3a pa3rlopexAaHe

na flporpaMa 3a ynpaBJreH[re 14 pa3rropexAaHe c uMorI,ITe, o6u,uncra co6c'rseuocr qacr lp.

Kynnen, pa3Aeil ,,I", LIMOTH Sa npo4ax6a - r.l ,,o6[luucKu YIII4 u [plrAaBaeMn MecTa B

perylaqzr", rp. KyxleH Ha loAuursara flporpaMa 3a y[paBJIeHLIe rI pa3[opexAaHe c uMorLI -
b6rtr"r*u co6crseHocr sa2022 r., rpr4era c Peurenue }lb 421, B3ero Ha PeAosHo 3aceAaHl4e c

flpororcol }lb 40 or 28.01.2022 r. sa O6quncrcu cbBer - Kyrneu'

Krvr AOXIaAHaTa 3a[rrcKa e np[noxeHa oueHKa oT He3aBUC]IM OUeHI'ITeJI, ]I3fOTBeHa [o peAa

Ha qr. 41, a1^.2, e.sy Bpb3Ka c ut.22, a.n. 3 or 3OC. Ilasapuara crofisocr Ha [IMora, BeAHo cbc

crpaAlrre B Hero, e o[peAeJreHa B pa3Mep na 165 000 ns. (cro urecr:Aecer 14 rler xI'InflAI4 neaa) 6es

AAC. fiautunara oUeHKa Ha LIMOTa, BeAHo c HaMLIpaqI'ITe ce B Hero cIpaAlI, cbIJIacHo

yAocroBepeHr4e 3a AaHbqHa oueHKa c r,t3x. J\b 661701 1662108.12.2022 r., e ua c'rofiuocr 10 928'40

ns. (AeCer xvtItfl.LvIAeBeTCTOTInH ABaAeCeT lI OCSM ;1eBa 14 qeTnpuAege:r CrOruuXlt)'

14 HaocHosaHl,Ie qJI. 2l,att.1,'r.8 ttat.2 or3MCMA, vI.35, all' 1, ul' 4l,an' 2 or3OC'

BbBBpb3Kacul.4l,al.1,,il.37,all.|,t.1raa*2orHapea6asao6uuHcraco6creeHocTB
o6uusa Kyueu,

OEIIIIIHCKI,I C bBET KYKJIEH

P E III II:

1. O6urnncKu c'rrBeT Kyrueu AaBa C',bl-Iaclle Aa ce h3B'bptltl4 npolaN6a upe: nyo"rnqeH Tbpf

c raiiHo HaAAaBaHe Ha cfleAHltfl HMor:

IlogeuleH uvot22g c rlnou 1509 rs. rvr. (xr,rmga nercrorHH H AeBer KBaAparHu rraerpa),

or Kor4ro 1379 rs. na. (xulr.4a Tpr4cra CeAeMAeCer LI AeBeT KBaApaTHI4 rr',rerpa) ca BKnlor{eHH e Y|II'I



XIV - 228 u 130 xs. na. (cro H rpuAecer KBaAparHr4 uerpa) noraAar B ynuua, npu HellphnoxeHa

ynHqHa perynarlHfl, BeAHo C rrocTpoeHHTe B HMOTa CfpaAu: AByeTaxHa cfpaAa, [onyMachBHa

KoHcrpyKuut, c uzleuo noMeuleHr{e u raBaH - 6lrsrue yqurr4ule, cbc 3acrpoeHa nnotu 333 rcs. v.
(rpracra rpr4Aecer H Tpr4 KBaAparHr4 naerpa) H eAHoeraxeH caHurapeH B:b3eJI c MacHBHa

KoHcrpyKUHfl, cbcroru1 ce or eAHo rroMeuleHr.te, cbc 3acrpoeHa ttnou l8 rs. u. (ocenauaAecer

KBaAparHH n,rerpa). fpanuqn Ha uMora: Ha ceBep - yIII4 XY42, Ha H3roK - ylll4 Xl-42, fll4 nn.

Ns 227 , Ha rct - ynut\a, Ha 3a[aA - ynr4ua, c Am 3a qacrHa o6uluucra co6crseHocr ]\b 2328 or
12.12.2022 r.

3. O6rquHcKH cbBer Kyrciren npHeMa na3apHara oUeHKa Ha uMora, BeAHo c nocrpoeHure B

Hero crpaAh, B pa3Mep sa 165 000 ,'re. (cro uecrgeceT H IIeT xllnrAl4 leea) 6es AAC.
4. O6urrancKg cbBer Kyrcneu onpeAen, HaqarHa rpbxHa ueHa or 180 000 rn. (cro u

oceMAecer xvllflAvt nesa) 6e: AAC, Bb3 ocHoBa Ha npt4erara aKryanHa rla3apHa oqeHKa.

5. Ha ocHoBaHr4e ut. 52, al. 5, r. 1 or 3MCMA, 30 ua cro or rlocrbnJleHhflra or

rrpoAax6ara Ha HMora, o[HcaH e r. I or Hacrorr]-loro peueHl4e, Aa ce In3noJI3Bar 3a $l4HaHcl4paHe

Ha u3rpaxAaHero, 3a ocHoBeH u reKyrrl peMoHT Ha coUpIaJIHara H TexHHqecKara IautfpacrpyKTypa

Ha repuTopvrra Ha c. fio6pantrc, o6qnua KyxneH.

6. O6ufnncKg cbBer Kyxleu Bb3Jrara r43nr,JIHeHI4e Ha peueHl,Iero Ha KMera ua o6uluHara.

7 . Ha ocHoBaHr.re qn. 84 or AIIK, Hacrorrrloro Peureuue [oAJIexu Ha o6xareaHe npeA

AAnauHucrparr,rBeH crA - flrosAnB, B 14-AHeeeH cpoK or cbo6ulasaHero My, upe: OBC - KyrleH.

O6ur 6poft Ha O6utuucxure c-rserHuuu: - 13

flpr.rcrcrnyaa,ru:
|rIacynaru:
..:a,

"nporun"
"rsratpxaru ce"

- ll

ll
0

0

PA3TJIACflBAHE:

l. r-x,,Mapuqd' 44.01.2023 r.;

2. I4urepuer crpaHl'Iuara - 05'01.2023 r.;

3. Hutp. ra6no - o6qusa Kyxnen - 05'01.2023 r'

TIPEACEAATEJI HA OEIIIUHCKTI CbBET KYKJIEH (N)
E.nena @uresa



OBIUUHCKI,I CbBET KyKJIEH
PEIIIEHIIE

J\t 655

B:ero Ha PeAosHo 3aceAaHl4e c flporoxo.l J\e 60 or 23.12.2022 r

OTHOCHO: flpuenaaue Ha AapeHI,Ie - ABIrxI4Ma Beq.

IIO IPEIJIO)I{EHIIE HA: Mapnr Berqesa - Krr,rer Ha o6unHa Kyxren

Karo sse rpeABHA u3noxeHure B rpeAnoxeHr4e c sx. J',{b 241114.12.2022 roA. Ha Krrrera ua

o6u-(uHa Kyrueu $amnuecrcH ocHoBaHtfl) a HMeHHo: Ilocmnuro e 3arBJIeHI4e c ex. Ns

9766112.12.2022 r. or HHx. I,InaH [o6peB, c rrocroqHeH aApec rp. , ,, x.K.,,' " J\!
Bx. er. . an. Aeficrsau B KaqecrBoro cr4 Ha u3[bJIHHTeJIeH AnpeKrop na $nprr,la,,KUM" AA,
EI4K 115007471, ceAaJrr,rue 14 aApec Ha yrpaBneHr.re: rp. flron4na, yr. ,,AceuoBrpaAcKo rroce", B

Koero e 3arBeHo xeJraHue 3a r43BbprxBaHe Ha AapeHr4e B rroJl3a ua o6ulusa Kyrueu. flpe4ver Ha

AapeHrrero e ABHxHMa BeuI - ynuqHa Merar{Ha MarxHHa Comac CSl40 Twin Action. I-(elra Ha

AapeHuero e Aa ce noA[oMorHe noAAbpxaHero Ha ql4crorara Ha rp. Kyrcnen.

Ctr.nacuo pa:nope46ara Ha qn. 14, an l, r.2 or Hape46a J',1! 3l na O6uuucru ctBer -
Kyxnen 3a peAa 3a rronyqaBaHe n ynpaBJreHr4e Ha AapeHHfl or o6uluHa KyrreH, flpuera c Perueuue

Ns 328127 .01.2017 r. na O6utr.rHcKr4 cbBer Kyx,ren (Hapea6a }lb 3l ) oqeHKara sa crofiHocrra Ha

AapeHHrra c npeAMer rrapu, Ber{H, rpya/yc,ryru nlutu o6erru Ha r4HTeJIeKtyanHa co6creenocr ce

[paBH or nuueH3upaH oueHHTeJr, Ha Iazata Ha na3apHlr qeHr4 Ha cborBerHr,rre Beulr4, rpya/yclyru
u,ru o6ercru Ha HHTeJreKryanHa co6crseHocr, ktlkt ce AoKa3Ba qpe3 rlpeAcraBflHe ua $uuaHcoao-
cqeroBoAHH orr{erHr4 AoKyMeHTpr, BKJrroqHTenHo 3a croilHocrra Ha BiIoxeHI,ITe Marepuanu 14 TpyA,

KoHTo ce rrpnnarar KbM AoroBopa 3a AapeHue. B Hacrorur4, cnyqafi crofiHocrra Ha AapeHuero ce
ycraHoBrBa or H3BaAKa or hHBeHTapHa KHHra Ha Aapprrenq. Or H:saAKara e BHAHo, qe orr{erHara
croEuocr Ha MeraqHara MarrruHa e 42 476 ls. (uerrapu4ecer H ABe xvnflLr qerupr.tcrol4H

ceAeMAecer u [recr neaa). C,'reAosarerHo roBa e crofisocrraHa AapeHnero u no cuJ]ara Ha ur. 14,

aJr. l, r. 2,6. ,,8" or Hapea6a Jtlb 3l ro cneABa Aa 6rAe flpuero or o6uIuHcKH c'bBer Kyrueu.
I'lHaocHosaHr4eqJr. 14,an1,r.2,6.,,8" orHape46aNs3l HaO6ulr,rHcrcr.rc:bBer-Kyrc,ren

3a peAa 3a nonyqaBaHe pr ylpaBJreHHe Ha AapeHHr,

OEIII[IHCKII C T,BET KYKJIEH

P E III II:

1. O6uruncKl cr,Ber KyueH npueMa npeAnaraHoro or ,,K[M" A! AapeHue c npeAMer

ynuqHa MeraqHa MaurrHa Comac CSl40 Twin Action, Ha crofiuocr 42 476 tts. (uerupu4ecer u

ABe xHnsAH qerupr4crort4H ceAeMAecer H LIIecr lena).

2. Aa ce cKJrloqr AoroBop 3a AapeHue MexAy,,KI-[M" AA, EI4K 115007471, ceAanuule u

aApec Ha ylpaBneHr4e: rp. flronAus 4009, y,r. ,,AceuoBrpaAcKo t.lloce'., npeAcraBnflBaHo or
H3nbnHr.rreneH AupeKrop r4Hx. I4ean [o6peB, or eAHa crpaHa Karo AapLITeJI, u o6u-(uua Kyrleu,
oT Apyfa cTpaHa, KaTo HaAapeHa, c [peAMeT BeulTa, onucaHa s r.l.



3. Ha ocHoBaHue ut. 22, an. I or Hapea6a J\b 31 na o6ulnHcxtt cbBer - Kyxleu 3a peAa 3a

[onyr{aBaHe 14 ynpaBneHrre Ha AapeHHr o'r o6qusa Kyrreu, AoroBopbr 3a AapeHI4e Aa ce Brrme
n ny6luuultfl per[crbp sa cai,rca sa o6uluna Kyrnen.

4. O6uuncKH cbBer Kyrnen Bb3Jrara pr3rrbJrHeHpre Ha pe[IeHl,Iero Ha KMera Ha o6uuuara.

O6ru 6poft sa O6uuscrure cr,eerut{uu: - 13

Ilpracscrnyna,ru:
hacynarn:
"sa"
"npoTun"
"m,:4r,pxa,ru ce"

- ll

l1
0
0

PA3IJIACflBAHE:

l. n-rc,,Mapuqt' 44.01.2023 r.;
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OEIUIHCKI,I CbBET KyKJIEH
PETIIEHI,IE

Irb 656

Bgero Ha PeAoeuo 3aceAaHl4e c flpororcol Ne 60 or 23.12.2022 r

OTHOCHO: flpueuaue Ha rpoeKr Ha Hapeg6a 3a u3MeHeHI4e I{ AonbnHeHue ua Hape46a

Ile l4 3a o[peAenflHe pa3Mep a u aLMAH:acrpHpaHe Ha MecrHllre AaHbul4 s O6uuHa Kyrcnen.

IIO IIPEnJIOXEHIIE HA: Mapnr Eerqesa - Kuer ua o6uluHa Kyrc,reH

Karo ese rpeABr4A H3rroxeHr,rre B npeAnoxeHhe c ex. J\! 744122.12.2022 roA. Ha Kuera ua

o6uluHa Kyxnen $arruuecr[ ocHoBaHr.rfl, a r4MeHHo: C npoexra na Hapeg6a 3a H3MeHeHHe 14

AorrbnHeHHe Ha Hape46a J',ls 14 3a onpeAenflHe pa3Mepa u a4MuHLrcrptlpaHe Ha MecrHHTe AaHbuH

e O6uuHa Kyrcleu, ce qenu s o6uuHcxnr 6rcANer Aa [ocrcnBar 3a B 6tAeule AonIJIHHTeJIHH

SunaHconu cpeAcrBa, ueo6xoAuun 3a rroKpr{BaHe Ha 3HaqHTenHo yBenHqeHHTe pa3xoAHH

orro BopHo c ru Ha o6urnHara.
flpe4laraHt,trr rrpoeKr Ha nape46arae cro6pa:eH c pa3nope46ara Ha qJI. 15, al. I or 3HA,

I43HcKBauI cborBercrBVe Ha HopMarI4BHr,r, aKT c Koucruryul{rra 14 ApyrHTe HopMarI'IBHH aKToBe

or rro-Bucoxa crefieH. Crmacuo .rr. 4, al. I or KoHcrnryuutra,Peny6,nura Btnrapnfl e [paBoBa

AbpxaBa r4 ce ynpaBnrBa cflopeg KoHcruryut4rra 14 3aKoHure Ha crpaHara.

Morysare 3a KoHKperHara ueo6xoAnuocr or [pHeMaHe ua flpoerra Ha HapeA6a sa

H3MeHeHue Ir Ao[bnHeHr.re Ha Hapea6a Ns 14 3a oflpeAenf,He pa3Mepa v aLMktHHcrpupaHe Ha

MecrHHTe AaHbuH s O6utIHa KyxleH, Kot4To H3JlaraM npeg Bac, ca SJISAHI'ITe:

flpuuraHu, Kot ro Hanarar [peAnaraHr4Te I,r3MeHeHIm H AonbJIHeHI4fl, H UeJII,ITe, KolITo ce flocraBrr

c rfx.
06utrasara Karo ocHoBHa aAMHHucrparr4BHo-Tept4Topt4anHa eAuHuua cbc cBofl

co6crgeHocr u 6rcAxer uMa ouoBopHocrta v 3aAbnxeHuero Aa ce rpl4xll 3a pa3BHTI4ero I'l

6,,rarocr,crorHuero Ha tpaAcKara cpeAa H rroBI4rIIaBaHe KaqecrBoro Ha xltBor B Her. 3a raglt uel
rr rpr6na Aa pa3nonara c ueo6xo4rauure $uHaucoBl4 cpeAcrea. OcHoBHI4TIT H3ror"IHHK Ha

tfunaHcrapaHe ca HMyulecrBeHnre AaHbrIH. MecrHnre AaHbqu rto cBofl xapalcrep npeAcraBnflBar

HMyuecrBeH[ AaHbul{. CrmacHo pasnope.q6ara Ha qn. l, an 2 or 3axoHa 3a MecrHl4Te AaH'bul4 14

raKclr /3MAT/, o6uluucrurr cbBer onpeAenfl c Hapel6a pa3Mepa Ha MecrHnre AaHbUH rpl4

ycJ.IoBgrra, 10 peAa I,t B fpaHl4tlt4Te onpeAeJreHu c nero. C otneA 3atrIHTa Ha o6urecrseHHfl l4HTepec

Te3H [paBoMorrlt{, sa o6uluucKu, cr,Ber ce nHMI4THpar or MI,IHI4MaJIHLI H MaKcuManHu lpaHHuH,

ycraHoBeHl.r or 3aKoHoAareJr.fl 3a BceKr.r BLIA MecreH AaHbK. C npelocraBrHero Ha o6urnHure Ha

[paBoTo Aa onpeAenflT pa3MepHTe Ha MecTHHTe AaHbLll4 ce npoAbnxaBa npoqeca Ha (funaHcoBaTa

AerleHTpan vsaut4fl H ce yKpenBa MecrHoro caMoy[paBJIeHHe, rtft rcaro Hafi-rolsuo 3HaqeHHe 3a

pa3BuTlrero Ha npoqeca e [oBt4uaBaHero Ira $uHancoBara caMocrorreJlHocr 14 aBToHoMHocr Ha

o6ulllrure. flau611rr [pr4 npr4Ao6ueaHe Ha uMyr{ecrBa no AapeHHe u rlo Bb3Me3AeH HaqhH e BI4A

[MyuecrBeH AaHbK. Br.lAHo or pa3rope l6araHa qJI. 44,an.l or 3M[T o6err ua o6,raraHe c naH'bK

ca HMyrqecrBara, npu4o6uru no AapeHr4e, KaKro I4 HeABHxt4MHTe HMorH, orpaHHqeHH BelrlHH

npaBa Bbpxy rrx 14 MoropHu npeBo3Hu cpeAcrBa nplt4o6urn no Bb3Me3AeH HaqI4H. B qn. 45, at. I

or 3M[T e pernaMeHTupaHo, qe AaHbKbr ce 3arrnaula or nprao6perareJl Ha I'IMyUecrBoro tlo tlJl.

44 or c1,u_tgr 3aKoH, a npu 3aMflHa - or nr4Ugro, Koero npulo6nna LrMyUecrBoro c no-Bl4coKa

crOfiHOCr, OCBSH aKo e yIOBOpeHO Apyro. B Clyuafi, KOIaTO e yrOBOpeHO, qe AaHT'KbT Ce AT'JIXH or



ABere crpaHH, Te ortoBaprr conrlAapHo. Koraro crpaHnTe ca ce yroBopr4ltv, qe AaHbKbr ce Abnxil
or npexBbpJrr,rreJrfl, Apyrara crpaHa e nopbrrurer. Ctuacuo ur. 46, a,r. I or 3MAT - ocHoBa 3a

onpeAenrHe Ha AaHbKa e oueHKaTa Ha r4MyulecTBoTo B JreBoBe KbM MoMeHTa Ha npexBbprrHeTo,

Karo c al.2 sa cbrrlr4, q,leH e orrpeAeneHo qe HeABHxI4MHTe I4MorH H orpaHI4qeHI4Te BeUHIl flpaBa

Br,pxy rrx ce oqeHf,Bar rlo yroBopeHara qeHa r4Jrr4 no onpeAeneHa or AbpxaBeH vltt4 o6uluscru
opraH IIeHa, a a clyuafi, qe rf e rro HtIcKa or AaHT,qHara HM oueHKa - no nocJleAHara, cbfJlacHo

flpuroNeuue Ns 2 xrrra 3MIT. Cruacuo pa:nope46ara Ha qrl. 46, an 3 or 3MAT, AaHbqHara

oueHKa no flpuloxeuae J,{b 2 sa r.rNaorr4re no u1.46, arr.2,t. 1 ce onpe4eJl Ha ocHoBara Ha AaHHHTe

H xapaKTepHCTl,lKhTe, CbAbpxall-ll4 Ce B AeKnapallufTa Ha 3aAbJIXeHOTO JIHIle, KaKTo 14 Bt3 OCHOBa

Ha AaHHhre sa o6raraeN,u4r r4Mor, [peAocraBeHu no peAa Ha qn. l8 or cbull4, 3aKoH. Ctuacuo ql.

49. att. I or 3M[T AaHbKbr ce 3artnaqa s o6qhHara no MecroHaxoxAeHuero Ha HeABuxl4Mhfl

I4MOT, a B OCTaHaJrr4Te Cnyqar4 - no IIocTo,.HHvlfl aApec, cboTBeTHo no ceAanHueTo Ha AaHbqHo

3aAbnxeHoro Jrr4rle. Ilut\uta, Kor,rro HrMar rrocrotHeH aApec,3aflnaular AaHbKa no Hacroelll'tfl cH

aApec. ,{aHrrcrr ce 3annaqa [pr4 flpexBbpnflHero Ha HeABuxl4MI4fl l4Mor, orpaHHqeH]ITe BeL[.Hl4

rpaBa Bbpxy HeABr.rxr4M r4MOr H MOrOpHHre rpeBo3Hu cpeAcrBa lut. 49, a* 2 or 3M[T/. tlpu
BrBMe3AHo npu4o6nnaHe Ha 14MyulecrBo AaHbKt'T ce onpelens or o6uluscKl4r c'bBer B pa3Mep or

0,1 ao 3 ua cro Bbpxy oueHKirra Ha rpexBbpJlflHoro lrMyulecrBo lutr.47 ,att.2 or 3MAT/. Ctmacuo

ur. 35, an.2 or Aeficreauara Hapea6a Jt 14 3a orrpeAenrHe pa3Mepa H aAMI4Hl4crpHpaHe Ha

MecrHHTe AaHbrIr4 e O6uIraHa Kyruen rrpu Bb3Me3AHo npuAo6t4saHe Ha HMyulecrBo AaHbKbr e B

pa3Mep 2,2 nacro Bbpxy oueHKara Ha flpexBbpJlflHoro l4MyuecrBo. ,(autx [pH rlphAo6neaHe Ha

HMyrrrecrBa no Bb3Me3AeH HaqHH e euA 6eso6JloxeH AaHbK, raro o6ercr Ha o6nanase He ca Bcl4tlKH

AaHbKo[naTr\u, a caMo o[peAeneH KpT,f oT Tqx, H3BbpIXBal{n cAenKH C l4MyLqecTBa, v 3a

noBr4[raBaHe Ha npr4xoAure or ro3h AaHbK He Morar la 6rlar u3rtoJIsBaHIa cnoco6u u MeroAI4 3a

noBH rlIaBaHe Ha ct6npaeMocrra My.

OcHosHr,rsr Morr4B 3a ilcKaHoro yBenr,rqeHue Ha AaHbK npu [pl4Ao6usaue Ha I4MyuecrBa

no Bb3Me3AeH HaqHH e cBbp3aHo c seo6xoAuMocrra or AoTIT,JIHHTe;IHH SuxaHcoeu cpeAcrBa, 3a

rroKpr4BaHe Ha yBenuqeHHTe, 3Haqr4Te,'IHo, pa3xoAHH orloBopHocrH Ha O6rquHara. Ha nparruxa e

MoMeHTa, To3l4 Br4A AaHbK e no-Hr4cbK, B cpaBHeHHe c Apyrx o6uranu xaro: Crav6olraficru (3

npoqeHra), Kpuuurrl (3 npoueHra), Po4onu (3 npoqenra), Ca4ono (3 npouenra), llasapaNlax (3

npoUeHTa). ,{aHr,r npu [pr4Ao6usaHe Ha lrMyulecrBa IIo Bb3Me3AeH Har{l4H He e npoMeHflH Karo

pzl3Mep or 2009 r. HHS:raUrarra3a nocneAHr4Te roAHHl4 He e KoMrleHcHpaHa c aKTyanu3a\Afl Ha

r,aH.bt{Hara oueHKa Ha r4MorHTe, ua 6asara Ha KoflTo ce onpeAen, pa3Mepbr Ha AaH'bKbr Ha

tiMyrrlecrBoro. Macoso cAenKHTe He ce cKJIoqBar Ha peanHara uM crofiHocr. PasxoAure Ha BcrKa

e.[Ha o6ulusa ce yBeJruqaBar, a rrpt4xoAHTe 3a o6uluHcrcara aAMHHHcrpallHrl ocraBar

He11poMeHeHr.r. Ysert4qaBaHero Ha MHHuMaJtHara 3a[Jlara, BoAI4 Ao yBenplqaBaHe Ha raKcHTe 3a

ycnytr4Te, rrft rcaro pa3xoAr4Te craBar rro-BncoKr4. 3a usAptxKa Ha aAMI4HHcrpauHflTa, AercKI4Te

rpaAr{Hla, peMoHTt4 Ha yJrr4qHa 14 rrt rHa Mpexa, [oAApbxKa Ha coIIHaJIHI4 14 KoMyHilnuu leilsocrn
H Ap. H3BbpuBaHH or o6uluuara, rpt6oa Ia v6a aAeKBaTHH npuxoAl, Kot4To Aa rapaHTgpar

H3nbJrHeHr4ero Ha BcuqKu regu AeftHocru. Arco npr4xoAorr3Tot{Hul-u4Te ocraHar 6e: usN'leHeHHe B

HoBara 6roANerHa roAr,rHa, ule r4Ma HeAocrHr Ha pa3xoAl4Te 3a I43ApbxKa, Koero ule AoBeAe He

CaMO AO JIUnca Ha BI3MOXHOCT 3a pa3UII4pflBaHe Ha AefiHOCTHTe na O6uthHAlA, a 14 AO

orpaHr4qaBaHe Ha HopManHo n3rrbJrHeHlre Ha MecTHU're Aeilsocru.
@uHaHcosu cpeAcTBa, Heo6xoAurvru 3a rrpunaraHeTo Ha HapeA6a 3a n3MeHeHHe H AOIIbJIHCHUO Ha

Hape46a }fs i+ 3a onpeAenflHe pa3Mepa u aAMhHgcrpl4paHe Ha MecTHHre AaH'bUI4 e O6UIaHa

Kyrcneu.
flpranaraHero ua Hape46a 3a u3MeHeHr,re H Aon'bJIHeHHe na Hape46a Ns 14 sa onpeAenqHe

piBMepa u aAMHHI4cTpt4paHe Ha MecTHI4Te AaHbUI'I s O6uuua KyrueH, HflMa Aa e cBbp3aHo c



H3pa3xoABaHe Ha AorrbnHHTenHLr ihnHaHcoBr4 cpeAcrBa or 6rcAxera na O6utuHara, KaKro H c

aHraxHpaHe Ha AonbnHHTeJIHH t{oBe[IKI4 peCypcI,I.

O.{aKnaHIa pe3ynraru or flpr4naraHero, B KJI[oq fl TeJIHo Su uaHcoaure.
loArauruure [ocrbnJreHr4fl or AaHbK [pr4 [puAo6usaHe Ha l4MyrqecrBa no AapeHue H rlo

Bb3Me3AeH Haqr4H sa2022 r., K'bM 31.10.2022 r. ca B pa3Mep :na345926 rcea. flpu npuenaaHe Ha

npeAnoxeHara [poMrHa B pa3Mepa Ha AaHbKa npv npngo6noaHe Ha HMyulecrBa no B'[BMe3AeH

Har{r4H ot 2,2 Ha cro na 3 sa cro, nporHo3ara 3a 2023 r. (aro npr.reveM, qe npez 2023 ue ce

peanr,r3r4par paBHr4 no o6epr cAenKH Karo rrpe3 2022 r.) e nocrbnJreHl4flTa s o6urraHcrur 6roAxer or
To3H BhA MecreH AaHbK Aa ce yBenr.rqar Ao[bJrHr4TeJrHo c oKoJro 125 000 resa. C npueMaHe Ha

HanpaBeHoro [peAnoxeHue 3a yBenuqeHue B pa3Mepa Ha AaHbKa npu npra4o6[BaHe Ha uMyurecrBa
rro Bb3Me3AeH HaqHH Ha 3 sa cro, rrpe3 2023 r. ue ce pirrxr4pn 6asarasa Sopr*,rupaHe Ha co6crseFrr4

npnxoAu s o6ulraHcxus 6rcAxer or AaHbK npn npra4o6r4BaHe Ha rnMyrrecrBa no Bb3Me3AeH Haqr4H,

6es Aa 6rAar 3acerHarr4 HHTepecure Ha Bclrr{Kr4 AaHbKonJrarqra s O6quHa Kyrcleu, a caMo Ha

onpeAeneH Kpbr oT T.rrx, r43B'bptxBaulH BTfMe3AHr4 cAenKr4 c r4MyulecTBa.
4. AHarug 3a cr,orBercrBue c rrpaBoro ua EaponeficKur cr,ro3.
flpe4narauurr rpoeKr Ha Hapeg6a 3a u3MeHeHr.re h AorbJrHeHHe na Hapel6a J\q l4 3a

onpeAenqHe pa3Mepa v a1uvtHttcrpl4paHe Ha MecrHr.rre AaHbrIH s O6uHHa Kyrcnen e non3aKoHoB
HopMarHBeH aKT, rropaAu Koero cborBercrBuero il c npaBoro Ha Eaponeficrcur cr,[o3 e
rpeAonpeAeneHo or pa3rlopeA6nre na Enponeficrcara xapra 3a MecrHoro caMoynpaBneHue,
AHpeKn4BHre Ha Enponeficrara o6ulsocr, cBbp3aHH cra3v Marepr4r, npeABr4A cr,orBercrBuero Ha

npoeKra na Hape46ara c ocHoBHH, HopMarHBeH arcr (3M[T) ra 4pyrr.r 3aKoHH, rpeABuxAauu
tr3rrcKBaHe u [paBoMor]-(ut za c's'upaHe Ha AaHbur4, KaKrO r4 TTXHOTO O6pa:yaane.

14 Ha ocHoBaHI4e un.2l, ar.l, t. 23 uan 2 or 3axoua 3a MecrHoro caMoy[paBneHue r.r

MecrHara aAMl4Htlcrpa\ufl, BbB Bpb3Ka c qr.9 H .ur. I , al.2 or 3aroHa 3a MecrHrlTe AaHbr_ll,r 14

TaKcH, utt.76, al.3 u qt.79 or A.quzHr,tcrparr4BHo rrpoqecyanHr4, KoAeKc,

oEIUI4HCKI,I CbBET KyKJIEH

P E III }I:

O6Uluncxn cbBer Kyxnen npueMa Hape46a 3a H3MeHeHr4e Lr AonbJrHeHHe Ha Hape46a Jrlb

14 za onpeAenrHe pa3Mepa u al;MuHtcrprapaHe Ha MecrHr.rre AaHbur4 e O6uuHa KyrcleH,
(u:ueneHa c Hl4! Ha Hapea6a Jtlb 14 rrpaera c Peruesue }le 61, B3ero c rporoKon J\b 7 or
07.03.2008 n, H3M. c peueHl4e.Ilb 81, B3ero c rrporoKon J\! l0 or 18.04.2008 n, u3M. c peueHrae J\r
92, szero c rporoKon Jtls ll or 10.05.2008 r, r43M. c peu Np 247, B3ero c nporoKon Jrlb 32 or
30.01.2009 n; H3MeHeHa c pereHl4e J\b 440, B3ero c nporoKon Jrl!:61 or 19.01.2010r., HanaeueHa c
petueHhe Ns 609, B3ero c nporoKon J\b 86 or 29.12.2010 r.; H3MeHeHa c peureuue Jrlb

613128.01.2011 r.; H3MeHeHa c peueHrre J\i:38, B3ero c rrporoKon Jrlq 5 or 23.lZ.2Oll r:; rasrr.r. c
peur. J',lb 545, a:ero c rporoKon "l\b 50 or 28.03.2014 n; r.r:u. c petu. .l\! 282, B3ero c npororor J\e
20 or 30.09.2016 r.; usu. c peu. J\! 91, B3ero c nporoKon J\b l2 or24.04.2020 r:; u:ur. c peru. J\!
143, esero c rporoKon J\& l8 or 28.08.2020 n; H3M.Ilb 418, B3ero c rrporoKon }lb 39 or29.12.2021
r.), rarro cneABa:

$ l. 91. 35, al. 2 ce nsNaeHr u npra4o6uBa cneAHlrfl, BLIA

at.2. flpu nr:ue3AHo npl,tAo6usalre Ha r4MyqecrBo AaHbKbr e B pa3Mep 3 Ha cro Bbpxy
oqeHKaTa Ha [pexB]pJlf,HoTo I4MyrrIeCTBO, A np[ 3aMrHa - Bbpxy oueHKara Ha HMyuIecTBoTo c no-
BHcoKa crofiHocr.



$2. B [pexoluu 14 3aKnrcqr4renHu pa3rope46ra ce cr,3AaBa Hoa $ l0 ctc creAurs reKcr:
Hape46a 3a h3MeHeHHe H AonbJrHeHue na Hapea6a Ns 14 3a onpeAenqHe pa3Mepa h

aAMHHHcrpHpaHe Ha MecrHr4Te AaHbuH e O6ulrHa Kyxneu e [p]Iera c Perueuue ]l'e 656, B3ero c

flpororco.n Ns 60 or 23.12.2022 roAHHa ua O6uraHcKH cbBer KyrcreH, ABItv3aB curla or 01.01.2023

r.

O6ur 6pofi sa O6ruuucure sl,serHlrur: - l3
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НАРЕДБА № 14 
 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА  

И АДМИНИСТРИРАНЕ  

НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ  

В ОБЩИНА КУКЛЕН 
 

(изменена с НИД на Наредба № 14 приета с Решение № 61, взето с протокол № 7 от 07.03.2008 г., изм. с 

решение № 81, взето с протокол № 10 от 18.04.2008 г.,изм. с решение № 92, взето с протокол № 11 от 

10.05.2008 г., изм. с реш № 247, взето с протокол № 32 от 30.01.2009 г.; изменена с решение № 440, взето с 

протокол № 61 от 19.01.2010г., изменена с решение № 609, взето с протокол № 86 от 29.12.2010 г.; изменена 

с решение № 613/28.01.2011 г.; изменена с решение № 38, взето с протокол № 5 от 23.12.2011 г.; изм. с реш. 

№ 545, взето с протокол № 50 от 28.03.2014 г.; изм. с реш. № 282, взето с протокол № 20 от 30.09.2016 г. ; 

изм. с реш. № 91, взето с протокол № 12 от 24.04.2020 г.; изм. с реш. № 143, взето с протокол № 18 от 

28.08.2020 г.; изм. № 418, взето с протокол № 19 от 29.12.2021 г.; изм. с реш. № 656, взето с протокол № 60 

от 23.12.2022 г.) 
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Глава първа 

Общи положения 

 

Чл. 1 С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите 

и администриране  на местните данъци на територията на община  Куклен. 

Чл. 2 В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:  

1. Данък върху недвижимите имоти; 

2. Данък върху наследствата; 

3. Данък върху даренията; 

4. Данък при възмездно придобиване на имущества; 

5. Данък върху превозните средства; 

6. Патентен данък; 

7. (нова приета с реш. № 609/29.12.2010 г.) Туристически данък; 

8. (нова приета с реш. № 282/30.09.2016 г.) Данък върху таксиметров превоз на 

пътници; 

9. (нова с реш. № 91/24.04.2020.г.) Други местни данъци, определени със закон. 

           Чл. 3 (1) Размерите на местните данъци по чл. 2 се определят с тази наредба при 

условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси. 

(2) Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил размера 

на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на 

действащия размер към 31 декември на предходната година. 

           (3) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на 

определяне на местните данъци в течение на годината. 

Чл.3а (нов приет с реш. № 282/30.09.2016г.) (1) Данъчните декларации по този 

закон се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по 

образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в „Държавен вестник”. 

           (2) Данъчните декларации по ал. 1 могат да се подават и по електронен път по реда 

на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

           Чл. 4 Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация 

или безкасово по съответната сметка. 

           Чл. 5 (1) (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Установяването, обезпечаването и 

събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация 

по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях 

актове се извършва по местонахождението на общината, в чийто район е възникнало 

задължението, по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

(2) (нова с реш. № 609/29.12.2010 г.) Невнесените в срок данъци по тази наредба се 

събират заедно с лихвите по Закона за лихвите, върху данъци, такси и други подобни 

държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по 

реда на ДОПК или от съдебни изпълнители по реда на ГПК. 

(3) (приета с реш. № 440 от 19.01.2010 г., изм. с реш. № 91/24.04.2020  г.)  В 

производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация, определени със 

заповед на кмета на общината, имат правата и задълженията на органи по приходите, а в 

производствата по обезпечаване на данъчни задължения - на публични изпълнители. 

       (4) (нова с реш. № 609/29.12.2010 г.) Отсрочване и разсрочване на данъчни задължения 

в размер до 100 000лв., със срок до 1 година от издаване на съответния акт, се извършва 

със заповед от Кмета на общината. В останалите случаи – с решение на Общински съвет. 
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       (5) (нова с реш. № 91/24.04.2020 г.) Кметът на общината упражнява правомощията на 

решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а 

ръководителят на звеното за местни приходи в общината - на териториален директор на 

Националната агенция за приходите. 

       Чл. 5а (нов приет с реш. № 282/30.09.2016г.) (1)  Община Куклен предоставя 

ежедневна информация по електронен път на Министерството на финансите за: 

1. идентификационните данни за задължените лица по този закон; 

2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните 

им стойности; 

3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане; 

4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон; 

5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените 

задължения; 

6. (отм. с реш. № 91/24.04.2020 г.);   

7. (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.)  данни от значение за определяне на таксата за 

битови отпадъци, като обхватът на данните се определя със заповедта на министъра на 

финансите; 

8. (нова с реш. № 91/24.04.2020 г.) други данни от значение за определянето, 

обезпечаването и събирането на местните данъци и такси. 

         (2) Информацията по ал. 1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени със 

заповед на министъра на финансите. 

         (3) Заповедта по ал. 2 се публикува на интернет страниците на Министерството на 

финансите и Националното сдружение на общините в Република България. 

           Чл. 6 Общинският съвет определя условията и реда за информиране и обсъждане с 

гражданите и бизнеса на предложения за определяне размерите на местните данъци. 

 

Глава втора 

Местни данъци 

Раздел І 

Данък върху недвижимите имоти 
 

             Чл. 7 (1) (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) С данък върху недвижимите имоти се 

облагат разположените на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в 

сгради, както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените 

места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен 

устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на 

територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда 

на специален закон. 

(2) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от 

републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните 

строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, 

държавна и общинска собственост. 

(3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените 

земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен. 
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(4) (нова с реш. № 91/24.04.2020 г.) Не се облагат с данък недвижимите имоти с 

данъчна оценка до 1680 лв. включително. 

Чл. 8 (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък 

недвижими имоти. 

(2) (допъл. с реш. №  91/24.04.2020 г.) Собственикът на сграда, построена върху 

държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или 

съответната част от него. 

(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят. 

(4) (допъл. с реш. № 91/24.04.2020 г.) При концесия данъчно задължен е 

концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с 

изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на 

ползване върху поземления имот или съответната част от него. 

     (5) (нова с реш. № 609/29.12.2010 г.) За имот държавна или общинска собственост, 

данъчно задължено е лицето,  на което  имота е предоставен за управление. 

Чл. 9 (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Когато върху облагаем недвижим имот 

правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на 

няколко лица, те дължат данък съответно на частите си. 

Чл. 10 (1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща: 

                 1.В брой в касите на данъчната служба при общината, находяща се в гр. 

Куклен, област Пловдив, ул. “Александър Стамболийски”№ 43. 

2. По банков път – по банковата сметка на общината. 

3. С пощенски запис. 

(2) (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.)  Всеки от съсобствениците на имота, 

съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване, може да плати 

данъка за целия имот за сметка на останалите. 

Чл. 11(1)  (нова с реш. № 609/29.12.2010 г., изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Данъкът 

върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и 

до 31 октомври на годината, за която е дължим. 

             (2) (нова с реш. № 609/29.12.2010 г., изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) На 

предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 

(3) (нова с реш. № 282/30.09.2016 г.) За недвижимите имоти, придобити през 

текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които 

придобиването е след изтичане на сроковете по ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен 

срок от датата на придобиването на имота. 

(4) (нова с реш. № 282/30.09.2016 г.) При прехвърляне на недвижим имот или при 

учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до 

прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на 

прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди 

прехвърлянето/учредяването. 

(5) (нова с реш. № 143/28.08.2020 г.)   За новопостроените сгради или части от 

сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени. 

Данъкът се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в 

груб строеж, съответно - в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, 

ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не 

е издадено разрешение за ползване. 

(6) (нова с реш. № 143/28.08.2020 г.)  Завършването на сграда или на част от нея се 

установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, 
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издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 

54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър. 

(7) (нова с реш. № 143/28.08.2020 г.)  Органите, издаващи документите по ал. 6, 

предоставят служебно по един екземпляр от тях на данъчната служба на община Куклен в 

едноседмичен срок от издаването им. 

(8) (нова с реш. № 143/28.08.2020 г.)  Завършването на сградата в груб строеж се 

установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. 

Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с констативен акт, съставен от служители от 

Дирекция „УТС, ППОС, МП, ЕТТ, ОМПС И ГР” при община Куклен. Актът се съобщава 

на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок 

от уведомяването. 

            Чл. 12 Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или 

не. 

Чл. 13 От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, определени в чл. 

24 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл. 14 (изм. с реш. № 282/30.09.2016г.) Данъкът върху недвижимите имоти 

постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът. 

Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една 

община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота. 

Чл. 15. (изм. с реш. № 38/23.12.2011 г.) Размерът на данъка върху недвижимите 

имоти, се определя в размер на 2.1 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия 

имот. 

Чл. 16 Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя по 

норми съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, в зависимост от 

вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава 

на данъчно задължените лица. 

Чл. 17 (1) (изм. с реш. № 440 от 19.01.2010 г)  Данъчната оценка на недвижимите 

имоти на предприятията е по-високата между отчетната им стойност и данъчната 

оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните 

имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и 

такси. 

 (2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на 

ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или 

данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за 

жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните 

данъци и такси. 

(3) Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2 от Закона за местните данъци и 

такси, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите 

по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси. 

  (4) (изм. с реш. № 143/28.08.2020 г)  При липса на счетоводни данни данъчната 

оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно 

задълженото лице. Данъчната оценка се определя от служител на общинската 

администрация и при наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на 

приложимото счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка се 

извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Чл. 18 (1) (допъл. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Данъкът се определя върху данъчната 

оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси към 1 
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януари на годината, за която се дължи и се съобщава на лицата до 1 март на същата 

година. 

 (2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя 

върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от 

общинския съвет на границите на зоните в населените места и категориите на вилните 

зони или на населените места, данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 

януари на следващата година. 

Чл. 19 (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто 

намаление. 

(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 

до 100 на сто, данъкът се дъжи със 75 на сто намаление.  

(3) (нова с реш. № 91/24.04.2020 г.)  В случай, че е установено деклариране на 

повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, 

определен по чл. 15, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който 

едновременно са декларирани като основни жилища. 

Чл. 20 (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.)  Необходимо условие за определяне на 

данъка е наличието на подадена декларация и/или информация, предоставена по реда на 

чл. 14, чл. 15, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7, и чл. 51 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл. 21 (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Лицата предявяват правото си на 

освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, 

която подават в срока по чл. 14, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. 

Раздел ІІ 

Данък върху наследствата 

Чл. 22 (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по 

завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и 

имуществата в страната на чуждите граждани.  

       (2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български 

граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната. 

Чл. 23 (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя 

движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени 

права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със 

закон е предвидено друго. 

(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт 

на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя 

договор. 

(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по 

закон. 

Чл. 24 (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по 

завещание, както и от заветниците. 

(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците 

по права линия без ограничения. 

Чл.25. (1) (изм. с реш. № 61/07.03.2007 г.) При откриване на наследство данъчно 

задължените лица по чл. 24 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 
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месеца да подадат декларация по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси в общината 

по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство 

в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната. 

(2) (нова с реш. № 91/24.04.2020 г.) В случай, че не е подадена данъчна декларация по 

ал. 1, след изтичане на срока по ал. 1, служителят по чл. 5, ал. 3, образува партида за 

наследствения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра 

на населението.       

Чл. 26 Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се 

оценява съгласно чл. 33 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл. 27 (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за 

всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството . 

(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на 

заветите, оценени по реда на чл. 33 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл. 28 Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва: 

1. за братя и сестри и техните деца – 0.73  на сто за наследствен дял над 250 000 лв.; 

2. за лица, извън посочените в т. 1 – 5.1  на сто за наследствен дял над 250 000 лв. 

Чл. 29 Освобождават се от данък върху наследство имущества определени в чл.38 и 

чл. 39 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл. 30. (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Данъкът се определя и се съобщава на всеки 

наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс. 

Чл. 31 Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението. 

Раздел ІІІ 

Данък при придобиване на имущества по  дарение и по възмезден начин 

Чл.32. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и 

недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, 

придобити по възмезден начин. 

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно 

придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения. 

(3) (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни 

средства, придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната. 

(4) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон 

или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества 

на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти. 

(5) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по 

права линия и между съпрузи. 

 (6)  Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани 

за движение в страната. 

        (7) (приета с реш. № 440/19.01.2010 г.)  Данъкът по ал.1 се дължи и при придобиване 

на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност. 

Чл. 33 Данъкът се заплаща от лицата по чл. 45 от Закона за местните данъци и такси. 

         Чл. 34 (1) (изм. с реш. № 440/19.01.2010 г.)  Основа за определяне на данъка е 

оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по 
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давност - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който 

подлежи на вписване. 

           (2) (приета с реш. № 440/19.01.2010 г.)  Имуществото се оценява по реда на чл. 46, 

ал. 2 от Закон за местните данъци и такси. 

Чл. 35 (1)  При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 от Закона за 

местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното 

имущество в размер на: 

а) 0.73 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца; 

б) 5.1  на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а". 

(2) /изм. с реш. № 656/23.12.2022 г./ При възмездно придобиване на имущество 

данъкът е в размер 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - 

върху оценката на имуществото с по-висока стойност. 

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, 

данъкът се начислява върху превишението. 

Чл. 36 Освобождават се от данък придобитите имущества по чл. 48 от Закона за 

местните данъци и такси. 

Чл. 37 (1) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия 

имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно 

задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия 

си адрес. 

(2) (изм. с реш. № 440/19.01.2010 г.) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на 

недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни 

средства, а в случаите по чл. 32, ал. 7 - към момента на издаване на акта, удостоверяващ 

правото на собственост, който подлежи на вписване. 

(3) (нова с реш. № 282/30.09.2016 г., изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Декларация при 

безвъзмездно придобиване на имущество не се подава в случаите посочени в чл. 44, ал. 5 и 

6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от Закона за местни данъци и такси, както и за получени и 

предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност. 

(4) (нова с реш. № 91/24.04.2020 г.) При безвъзмездно придобиване на имущество, с 

изключение на случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за 

облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му. 

 

Раздел ІV 

Данък върху превозните средства 

 

           Чл. 38 С данък върху превозните средства се облагат: 

           1.превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република 

България; 

           2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища; 

           3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република 

България за гражданските въздухоплавателни средства. 

           Чл. 39 Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства. 
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Чл. 40 (изм. с реш. № 282/30.09.2016 г.) (1) Размерът на данъка се определя от 

служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните 

превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на 

данъчно задълженото лице.  

(2) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:  

1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между 

Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните 

данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните 

превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или 

2. ежемесечно – на електронен носител. 

(3)  Алинея 1 не се прилага, когато:  

1. пътното превозно средство е придобито по наследство; 

2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице; 

3.собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен 

адрес, съответно седалище на територията на страната; 

4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък; 

5. (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) са налице основания за ползване на данъчни 

облекчения по чл. 59, ал. 4 от ЗМДТ.  

(4) (изм. с реш. № 143/28.08.2020 г.) Служителят на общинската администрация 

може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за 

данъчното облагане. При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от 

значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на 

общинската администрация и се съобщава на лицето. 

 (5) (изм. с реш. № 143/28.08.2020 г.) Собствениците на превозни средства, с 

изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, 

съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от 

придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в 

страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. 

При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по 

чл. 32 от ЗМДТ, като в случай, че същата не е подадена в посочения срок, служител на 

общинската администрация образува служебно партида за превозното средство въз основа 

на данните, налични в общината и в регистъра на населението. 

Чл. 41 (1) (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) За леки и товарни автомобили с 

технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от 

два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула: 

ГДПС = ИмК x ЕК, 

където: 

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни 

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.; 

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;  

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от 

мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на 

производство на автомобила, по следната формула: 

ИмК = СkW x Кгп, 

където: 
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СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, 

която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен в следните 

граници: 

             1. до 55 kW включително – 0,34 лв. за 1 kW; 

2. над 55 kW до 74 kW включително –  0,54 лв. за 1 kW; 

3. над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW; 

4. над 110 kW до 150 kW включително – 1,23 лв. за 1 kW; 

5. над 150 kW – до 245 kW включително, - 1,60 лв. за 1 kW; 

6. над 245 kW  - 2,10 лв. за 1 kW. 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в 

следните размери: 

Брой на годините от годината на производство, включително годината на 

производство: 

1. Над 20 години – 1,1 коефициент; 

2. Над 15 до 20 години включително – 1 коефициент; 

3. Над 10 до 15 години включително – 1,3 коефициент; 

4. Над 5 до 10 години включително – 1,5 коефициент; 

5. До 5 години включително – 2,3 коефициент. 

Екологичният компонент се определя от общинския съвет в зависимост от 

екологичната категория на автомобила в следните граници: 

Екологична категория: 

1. Без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“ – 1,10 

коефициент; 

2.  „Евро 3“ – 1,00 коефициент; 

3. „Евро 4“ – 0,80 коефициент; 

4. „Евро 5“ – 0,60 коефициент; 

5. „Евро 6“ и „EEV“ – 0,40 коефициент. 

            (2) (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Данъкът за ремаркета на леки и товарни 

автомобили с техническа допустима максимална маса не повече от 3,5 т се определя в 

следните размери: 

1. товарно ремарке – 5 лв.  

2. къмпинг ремарке – 10 лв.  

            (3) (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Данъкът за мотопеди е в размер на 10 лв., а за 

мотоциклети-в размер, както следва: 

1. до 125 куб. см включително – 12 лв.  

2. над 125 до 250 куб. см включително – 25 лв.  

3. над 250 до 350 куб. см включително – 35 лв.  

4. над 350 до 490 куб. см включително – 50 лв.  

5. над 490 до 750 куб. см включително –  75 лв.  

6. над 750 куб. см – 100 лв.  

           (4) (изм. с. реш. № 91/24.04.2020 г.) Данъкът за триколесно превозно средство, 

определено в чл. 4 от “Регламент (ЕС) № 168/2013“ на база общото тегло е както следва: 

1. до 400 кг включително – 4 лв.  

2. над 400 кг – 6 лв.  

            (5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане: 

1. до 22 места, вкл. мястото на водача –  50 лв.  

2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 100 лв. 
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            (6) (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Данъкът за товарен автомобил с технически 

допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т е в размер 10 лв. за всеки 

започнати 750 кг товароносимост. 

            (7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от 

допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на 

окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва: 

 

Брой оси на 

седловия 

влекач/влекача 

за ремарке 

Допустима 

максимална маса на 

състава от превозни 

средства, посочена в 

свидетелството за 

регистрация на 

влекача (в тона): 

Данък (в лева) 

равна или 

повече от 

по-малка 

от 

задвижваща ос/оси с 

пневматично или с 

окачване, прието за 

еквивалентно на 

пневматичното 

други системи за 

окачване на 

задвижващата ос/оси 

А) с две оси - 18 
8 лв.  

 
28 лв.  

  

  

18 

  

20 

  
28 лв.  64 лв.  

  

  

20 

  

22 

  
64 лв.  147 лв.  

  

  

22 

  

 

25 

  
190 лв.     342 лв.  

  

  

25 

  

26 

  

342 лв.  

 
600 лв. 

  

  

26 

  

28 

  
342 лв. 600 лв.  

  

  

28 

  

29 

  

331 лв. 

 
399 лв. 

 

 

29 

 

31 

 
399 лв.  655 лв.  

 

 
31 33 655 лв.    909 лв.  

 

 
33 38 909 лв.  1381 лв.  

 

 
38 - 1007 лв.  1369 лв.  

Б) с три и повече 

оси 
36 38 640 лв.   888 лв.  

 38 40 888 лв. 1228 лв.  
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 40 - 1228 лв.  1817 лв.  

 

(8) (нова с реш. № 609/29.12.2010 г., изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Данъкът за 

специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и 

други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер на 100 лв. 

(9) (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 

тона е в размер на 200 лв. 

(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва: 

1. от 11 kW до 18 kW включително – 10 лв. 

2. над 18 kW до 37 kW включително – 15 лв. 

3. над 37 kW –  20 лв. 

              (11)  (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Данъкът за други самоходни машини е в 

размер  на 40 лв. 

(12) (нова с реш. № 609/29.12.2010 г., изм. с реш. № 91/24.04.2020 г. ) Данъкът за 

моторни шейни и четириколесни превозни средства, оплределени в т. 4 от Регламент ЕС № 

168/2013 е в размер на 100 лв.                          

              (13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се 

определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на 

окачването, както следва: 

 

Брой оси на 

моторното 

превозно средство 

Допустима 

максимална маса 
Данък (в лв.) 

равна или 

повече от 

по-

малка 

от 

задвижваща ос/оси с 

пневматично или с 

окачване, прието за 

еквивалентно на 

пневматичното 

други системи за 

окачване на 

задвижващата ос/оси 

А) с две оси 12 13 30 лв.  61 лв.  

 13 14 61 лв.  168 лв.  

 14 15 168 лв.  237 лв.  

 

 
15 - 237 лв.  

536 лв. 

 

Б) с три оси 15 17 
61 лв. 

 

106 лв. 

 

 17 19 106 лв.  
217 лв. 

 

 19 21 217 лв.  
282 лв. 

 

 21 23 282 лв.  434 лв.  
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 23 - 
434 лв.  

 

675 лв.  

 

В) с четири оси 23 25 282 лв.  286 лв.  

 25 27 286 лв.  446 лв.  

 27 29     446 лв.  708 лв.  

 29 - 708 лв.  1050 лв.  

 

(14) (нова с реш. № 91/24.04.2020 г.) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ 

няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че 

превозното средство е без екологична категория. 

Чл. 42 Данъкът за плавателните средства е в размер,  както следва 

              1. за един джет - в размер на 200 лв. 

2. за ветроходни и моторни яхти - в размер на 20 лв.  за всеки започнат бруто тон; 

3. за скутери - в размер на 2.70 лв. за киловат; 

4. за влекачи и тласкачи – в размер на 0.14 лв. за киловат. 

5. за речни несамаходни плавателни съдове – в размер на 0.50 лв. за тон 

максимална товарносимост. 

Чл. 43 Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както 

следва: 

1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за 

вертолети -  20 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло; 

2. за параплан – 12 лв. 

3. за делтаплан – 12 лв.  

4. за мотоделтаплан – 20 лв.  

5. за свободен балон – 30 лв. 

6. за планер – 30 лв. 

Чл. 44 (1) (нова с реш. № 91/24.04.2020 г.) Освобождават се от данък превозните 

средства по чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местните данъци и такси. 

(2) (нова с реш. № 91/24.04.2020 г.) При прехвърляне на собствеността на 

превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го 

е платил за времето до края на календарната година.  

(3) (нова с реш. № 91/24.04.2020 г.) За превозните средства, на които е прекратена 

регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на 

регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно средство 

регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в 

съответното звено "Пътна полиция" по месторегистрация на превозното средство. За 

излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено 

задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на 

регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за 

разкомплектуване. 

(4) (нова с реш. № 91/24.04.2020  г.) Алинея 3 не се прилага и данъкът се дължи за 

превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от 

Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена 

регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на 

изискванията на българските държавни стандарти – БДС 15980 и БДС ISO 7591. 
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Чл. 45 (1) (изм. с реш. № 61/07.03.2008 г.; изм. с реш. № 545/28.03.2014 г., изм. с 

реш. № 91/24.04.2020 г.) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW 

включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 

на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" – 

с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 от ЗМДТ данък. 

(2) (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) За автобусите, товарните автомобили, с 

технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите 

влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща 

с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто 

намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък. 

 (3) (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) За автобуси, извършващи обществен превоз 

на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и 

гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто 

от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от ЗМДТ, при условие че не се използват за 

други цели. 

Чл. 46 (нова с реш. № 609/29.12.2010 г., изм. с. реш. № 91/24.04.2020 г.) (1) Данъкът 

върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и 

до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата 

година се прави отстъпка 5 на сто. 

             (2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през 

текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, 

съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за 

всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на 

регистрацията им за движение. 

             (3) (нова с реш. № 91/24.04.2020 г.) За придобитите превозни средства в 

неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2. 

              (4) (нова с реш. № 91/24.04.2020 г.) Извън предвидените случаи, при промяна на 

обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя 

от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната. 

Чл. 47 (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Данъкът се внася в приход на бюджета на 

общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 

54, ал. 5 от ЗМДТ – в приход на общината по регистрация на превозното средство. 

 

 

Раздел V 

Патентен данък 

 

 
Чл. 48 (1) (изм. с реш. № 61/07.03.2008 г.) Физическо лице, включително 

едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към Глава 

втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси (патентни дейности), се облага с 

годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че: 

 1. (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) оборотът на лицето за предходната година не 

превишава 50 000 лв., и 

 2. (доп. с реш. № 91/24.04.2020 г.)  лицето не е регистрирано по Закона за данък 

върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 
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97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от Закона за данък върху 

добавената стойност. 

 (2) За извършваната патентна дейност лицата по ал.1 не се облагат по реда на 

Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

(3) Лицата по ал.1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и 

за облагане на разходите по чл. 204, т. 2 на Закона за корпоративното подоходно облагане. 

Чл. 49 (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е 

прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва 

патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 

последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл. 48. В този 

случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия ред 

на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 

000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, лицето се 

облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

(3) В случаите по ал. 1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края 

на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата 

по ал. 1 и 2. 

(4) В случаите по ал. 1 и 2 дължимият, съответно внесеният, данък се приспада от 

годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица. 

(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на 

патентния данък, за което не се заплаща такса. 

(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по 

Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година. 

Чл. 50 За целите на патентния данък могат да се определят зони съгласно 

Приложение № 1 от тази наредба. 

Чл. 51 (1) (изм. с реш. № 61/07.03.2008 г.) Патентният данък се дължи за всяка от 

упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ 

от Закона за местните данъци и такси. 

(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат 

данък за всеки обект поотделно.  

(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на 

годината, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4 към Глава 

втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси, данъкът се определя 

пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително 

тримесечието на започване или прекратяване на дейността. 

(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, 

посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните 

данъци и такси, през течение на годината се промени обстоятелство във връзка с 

определяне размера на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за 

тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен 

съобразно промените в обстоятелствата. 

(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т. 1 и 2 на 

приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси през 

течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния 
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данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, 

определен съобразно промените в обстоятелствата. 

(6) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 към Глава 

втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси, се облагат по общия ред на закона 

за данъците върху доходите на физическите лица. 

Чл. 52 (1) (изм. с реш. № 61/07.03.2008 г.) Данъчно задължените лица, които 

подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната 

поредност: 

1. Физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто 

намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, 

ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично 

и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година; 

2. (нова приета с реш. № 609/29.12.2010 г.) Физическите лица, включително 

едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година повече 

от два или три вида  патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 на приложение № 4 към 

Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси, заплащат патентния данък 

само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на 

повече от три дейности облекчението не се прилага. 

3. Физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и 

извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на 

приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси, 

заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват 

дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година; 

4. (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Лицата, които използват работно място за 

обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от 

посочените в т. 10 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните 

данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно 

място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е приложено 

копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната 

регионална занаятчийска камара. 

(2) Независимо от чл. 51, ал. 4 данъчното облекчение по ал. 1, т. 1 се ползва за 

цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на 

валидност на решението. 

Чл. 53 (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна 

декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на 

данъка, до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази 

дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността. 

(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната 

декларация по ал.1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен 

съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто. 

  (3) (изм. с реш. № 440/19.01.2010 г.) Лицата декларират с декларация по ал. 1 и 

всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от 

настъпването на съответното обстоятелство. При прехвърляне на предприятието на 

едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителят, и от приобретателя в 7-

дневен срок от датата на прехвърлянето. 

 (4) Лицата подават данъчна декларация по ал. 1 и за възникването на 

обстоятелствата по чл. 49, ал. 1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се 
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подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали 

обстоятелствата по чл. 49, ал. 1 и 2. 

Чл. 54 (1) Данъчните декларации по чл. 53 се подават в общината, на територията 

на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната 

дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, 

където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. 

(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез 

пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в общината, където е 

постоянният адрес на пълномощника. 

Чл. 55 (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва: 

1. за първото тримесечие - до 31 януари; 

2. за второто тримесечие - до 30 април; 

3. за третото тримесечие - до 31 юли; 

4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври. 

(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, 

дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на 

подаване на декларацията по чл. 53, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от 

изтичане на срока за подаване на декларацията. 

(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се 

намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се 

извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в приход на общината, където е 

постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. В случаите 

по чл.54, ал.2 и 3 данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на 

пълномощника, съответно в Столична община. 

Чл. 56 (1) Лицата по чл.48, aл.1 заплащат патентен данък в размерите посочени в 

Приложение № 2. 

(2) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по 

т. 3 и т. 31 от приложение № 2, дължат данък само за дейността по т. 3 от приложение № 2. 

(3) (изм. с реш. № 440/19.01.2010 г.) При прехвърляне на предприятието на 

едноличен търговец и продължаване на дейността, приобретателят дължи данък от 

тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят дължи данък 

включително за тримесечието на прехвърлянето и за дейностите, посочени в т. 1 и т.  2 на 

Приложение № 2 на Наредба № 14. 

 (4) (изм. с реш. № 440/19.01.2010 г.) Доходите от дейности, които не са посочени в 

Приложение № 2 на Наредба № 14, се облагат по общия ред на Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица. 

 

 

Раздел VІ 

Туристически данък 
(нов приет с реш. № 609/29.12.2010 г.) 

 

 

Чл. 57 (1) С туристически данък се облагат нощувките. 

 (2) (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Задължени лица да начисляват и внасят данък са 

лицата предлагащи нощувки в места за настаняване. 
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 (3) (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Данъкът се внася в бюджета на общината по 

местонахождение на мeстата за настаняване по смисъла на Закона за туризма. 

 (4) Начисленият данък задължително се посочва отделно в документа, издаден от 

данъчно задълженото лице по ал. 2  към лицето ползващо нощувка. 

 (5) (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.; изм. с реш. № 418/29.12.2021 г.) Лицата по ал. 2 

подават декларация по образец до 31 януари на всяка година за облагане с туристически 

данък за предходната календарна година. 

(6) (изм. с реш. № 613/28.01.2011 г., изм. с Решение № 77/ 30.03.2012 г., изм. с 

Решение № 91/24.04.2020 г., изм. с реш. № 418/29.12.2021 г.) Размерът на туристически 

данък се определя, както следва: 

1. За категоризирани места за настаняване – клас „А“ и клас „Б“ 

а) категория 1 звезда – 0.30 лв. за нощувка; 

б) категория 2 звезди – 0.30 лв. за нощувка; 

в) категория 3 звезди – 0.40 лв. за нощувка; 

г) категория 4 звезди – 0.40 лв. за нощувка; 

д) категория 5 звезди – 0.60 лв. за нощувка. 

2. За регистрираните места за настаняване – клас „В“ – 0.30 лв. за нощувка. 

 (7) (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Размерът на дължимия данък за календарния 

месец се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от 

Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на 

туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка 

по ал. 6. 

 (8) (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Министерството на туризма непосредствено 

след изтичане на календарния месец, както и след изтичане на текущата година, 

предоставя автоматизирано по електронен път на Министерството на финансите 

необходимите данни от Единната система за туристическа информация чрез системата за 

обмен на информация, поддържана в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ. 

        (9) (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Данните по ал. 8 се предоставят от 

Министерството на финансите на общините в срок до три дни след получаването им от 

Министерството на туризма:  

1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между системата за 

обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 

5а от ЗМДТ, и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на 

съответната община, или  

2. чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до получената 

информация от Единната система за туристическа информация. 

(10) (нова с реш. № 91/24.04.2020 г.)  Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно 

задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени 

нощувките. 

(11) (нова с реш. № 91/24.04.2020 г.) Приходите от туристическия данък се 

разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма. 

 

 

Раздел VII 

Данък върху таксиметров превоз на пътници 

(нов приет с реш. № 282/30.09.2016г.) 

 

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB5%D0%B0');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB5%D0%B0');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB5%D0%B0');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB61%D1%81_%D0%B0%D0%BB2');
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Чл. 58. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък 

върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по 

таксиметров превоз на пътници. 

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на 

Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от 

ЗМДТ.  

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи 

удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна 

агенция „Автомобилна администрация”, и разрешение за извършване на таксиметров 

превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните 

превози. 

Чл. 59. (1) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници е  в размер на 300 лева.  

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно 

задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за 

извършване на таксиметров превоз на пътници. 

(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров 

превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата на 

действащия размер за предходната година. 

Чл. 60. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона 

за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по 

образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението 

за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с 

определянето на данъка.  

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в 

обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от 

настъпването на съответното обстоятелство.  

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация 

се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на 

прехвърлянето в търговския регистър в съответната община. 

Чл. 61. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход 

на съответната община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на 

таксиметров превоз на пътници. 

Чл. 62. (1) (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Когато разрешението за извършване на 

таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за 

текущата година се определя по следната формула: 

  

                     ГДТПП х БМ 

ДДТГ =   ————————— , където 

                           12 

 

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата 

година; 

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 

61ф; 

БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за 
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който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 (2) (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Когато действието на разрешението за извършване на 

таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения 

данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула: 

 

                        ПДТПП x ОМ 

НВДТПП = ________________ 

                               БМ 

 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който 

е издадено разрешението; 

БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен 

данъкът върху таксиметров превоз на пътници; 

ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

Чл. 63.  Данъкът по чл. 61 се внася преди получаване на издаденото разрешение по 

чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. 

Чл. 64. (изм. с реш. № 91/24.04.2020 г.) Възстановяване на надвнесен данък по чл. 

62, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс. 
 

 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 
   § 1. (1) (нов  с реш. № 609/29.12.2010 г.) Лицата предоставящи услугата настаняване в 

средствата за подслон и местата за настаняване, в срок до 20 февруари 2011 г. предоставят 

до Общинска комисия по категоризация на туристически обекти в община Куклен  

писмена декларация с информация за броя на леглата в съответното средство за подслон 

или място за настаняване. Това задължение имат и лица, които са в процедура по 

категоризация и имат издадено временно удостоверение. 

 (2) (нов реш. № 609/29.12.2010 г.) Председателят на комисията по ал. 1 предоставя 

обобщената информация по ал. 1 на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма в 

срок до 1 март 2011г. за  вписване в Националния туристически регистър. 

        § 2. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от 

Кмета на общината и/или определени от него лица. 

        § 3.  Тази наредба се издава на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и 

такси и влиза в сила след разгласяването й по приетия от Общинския съвет начин.   

        § 4. (нов с реш. № 282/30.09.2016 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 

№ 14 за определяне размера и администриране на местните данъци в Община Куклен 

влиза в сила, считано от обнародването й,  с изключение на разпоредбите в глава ІІ, 

„Раздел VII. Данък върху таксиметров превоз на пътници”, които  влиза в сила от 1 януари 

2017г. 
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      § 5. (нов  с реш. № 282/30.09.2016 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 

№ 14 за определяне размера и администриране на местните данъци в Община Куклен е 

приета с Решение № 282 на Общински съвет Куклен, взето на редовно заседание с 

Протокол № 20 от  30.09.2016 г. 

      § 6. (нов с реш. № 91/24.04.2020 г.) През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, 

предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка 

върху превозните средства за цялата година. 

     § 7. (нов с реш. № 91/24.04.2020 г.) Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

14 за определяне размера и администриране на местните данъци в Община Куклен, е 

приета с Решение № 91, взето с Протокол № 12 от 24.04.2020 година на Общински съвет 

Куклен, и влиза в сила от влизане в сила на решението за приемането й от Общински съвет 

Куклен. 

    § 8. (нов с реш. № 143/28.08.2020 г.) Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

14 за определяне размера и администриране на местните данъци в Община Куклен, е 

приета с Решение № 143, взето с Протокол № 18 от 28.08.2020 година на Общински съвет 

Куклен, и влиза в сила от влизане в сила на решението за приемането й от Общински съвет 

Куклен, с изключение на чл. 5а, т. 8, който влиза в сила от 01.01.2022 г. 

    § 9. (нов с реш. № 418/29.12.2021 г.)  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

14 за определяне размера и администриране на местните данъци в община Куклен, е 

приета с Решение № 418, взето с протокол № 39 от 29.12.2021 г. и влиза в сила от 

01.01.2022 г. 

§ 10. (нов с реш. № 656/23.12.2022 г.) Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 14 за определяне размера и администриране на местните данъци в Община 

Куклен е приета с Решение № 656, взето с Протокол № 60 от 23.12.2022 година на 

Общински съвет Куклен, и влиза в сила от 01.01.2023 г. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 
към Наредба за Промяна на Наредба № 14 (Решение № 38, 23.12.2011г.) 

Наредбата влиза в сила, считано от датата на обнародването й. 
 

 

 

Председател на  

Общински съвет Куклен 

                            Елена Филева 
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Приложение № 1 към чл.50. 

/изм. с решение № 81/18.04.2008 г./ 

 

 

 

Зона Населени места/улици 

І-ва 

Град Куклен* – ул.Славянска” -

Стопански двор, ул.”Александър 

Стамболийски”, ул.”Христо Г.Данов”, 

Парк „Родопи”- ядра „Копривки”, 

Здравец, Студенец, Бяла Черква, 

регулирана територия по 

Асеновградско шосе в землище на гр. 

Куклен 

ІІ-ра 

Всички останали квартали и улици в 

гр. Куклен, с. Руен, с. Яврово, с. 

Добралък, с. Гълъбово, с. Цар Калоян 
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 Приложение № 2 към чл. 56. 

/изм. с решение № 81/18.04.2008 г.; 

 изм. с реш. № 143/28.08.2020 г./ 

 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка 

 

 

 

Патентни дейности І зона ІІ зона 

1.Места за настаняване – за хотели, мотели и др. данъкът се определя на база брой 

легла, според местонахождението на обекта. 

 зона -   

 
        30 лв.                                                  25 лв. 

 

2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация, 

включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта: 

а) ресторанти: 

1—2 звезди              6  лв                                                 5 лв 

3 звезди             12 лв                                                 10 лв 

б) заведения за бързо обслужване: 

1—2 звезди              3 лв                                                   2 лв 

 3 звезди              7 лв.                                                   6 лв 

в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”: 

1—2 звезди               3 лв                                                   2 лв 

3 звезди               7 лв                                                   6 лв 

г) кафе-сладкарници 

1—2 звезди                 3 лв                                                2 лв 

3 звезди                10  лв                                              5 лв. 

д) барове: 

—    дневни: 

2 звезди                12 лв.                                                5 лв.  

3 звезди                12 лв.                                               10 лв. 

— нощни: 

2 звезди 
                15 лв.                                                5 лв. 

3 звезди                 36 лв.                                                 20 лв. 

е) бюфети, каравани и 

павилиони — за обект:  
               115 лв.                                             75 лв. 
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3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя 

в размер за  1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта – І ва зона 

5 лв.и ІІ зона – 3 лв.  

4. Платени паркинги — данъкът се определя на база  -  за 1 брой място за паркиране 

според местонахождението на обекта – І ва зона 23 лв.,  ІІ зона – 20 лв. 

5. Дърводелски услуги — данъкът се определя в размер на – І ва зона - 115 лв., ІІ ра зона - 

60 лв. 

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя в размер на 

–  

130 лв. за град Куклен 

50 лв.- за с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, с.Гълъбово, с.Цар Калоян 

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се определя в 

размер на 700 лв. 

8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя в 46 лв. 

9. Металообработващи услуги—данъкът се определя в размер на 230 лв. за обекти в град 

Куклен, 115 лв. – за с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, с.Гълъбово, с.Цар Калоян. 

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се 

определя на база брой работни места – по 152 лв. за град Куклен; 70 лв. за с.Руен, 

с.Яврово, с.Добралък, с.Гълъбово, с.Цар Калоян 

11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя в размер на 258 лв. на 

брой устройство за град Куклен и парк „Родопи”, 207 лв. за с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, 

с.Гълъбово, с.Цар Калоян . 

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки — данъкът се определя в размер на 230  

лв   за работно в град Куклен и парк „Родопи” ; 150 лв за работна място за с.Руен, 

с.Яврово, с.Добралък, с.Гълъбово, с.Цар Калоян. 

13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя в размер на 90 лв. за работно място в град 

Куклен и парк „Родопи” ; 60 лв за работно място за с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, 

с.Гълъбово, с.Цар Калоян . 

14. Часовникарски услуги — данъкът се определя в размер на 70 лв.  

15. Тапицерски услуги — данъкът се определя в размер на 230 лв. за обект за град Куклен, 

180 лв. за с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, с.Гълъбово, с.Цар Калоян. 

16. Автомивки, ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя в размер 

на 265 лв. за обект в град Куклен, 190 лв. в с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, с.Гълъбово, с.Цар 

Калоян . 

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото 

обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се определя в размер на 

410 лв. за обект; 280 лв. за с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, с.Гълъбово, с.Цар Калоян. 

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се определя в размер на152 

лв. за град Куклен, 100 лв. за с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, с.Гълъбово, с.Цар Калоян 

19. Стъкларски услуги — данъкът се определя в размер на 152 лв. в град Куклен и 100 лв. 

за с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, с.Гълъбово, с.Цар Калоян. 

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, 

ремонт на музикални инструменти — данъкът се определя в размер на 200 лв. за град 

Куклен, 50 лв. за с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, с.Гълъбово, с.Цар Калоян. 
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21. отм. с реш. № 143/28.08.2020 г. 

22. Компаньонки и компаньони — данъкът се определя в размер на 4050 лв. за град Куклен 

и парк „Родопи” ; 3000 лв. за с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, с.Гълъбово, с.Цар Калоян. 

23. Масажистки и масажисти — данъкът се определя в размер на 760 лв.за град Куклен и 

парк „Родопи”;  500 лв. за с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, с.Гълъбово, с.Цар Калоян. 

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя в размер на 3200 

лв за град Куклен и парк „Родопи” ; 2000 лв. за с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, с.Гълъбово, 

с.Цар Калоян . 

25. Фотографски услуги — данъкът се определя в размер на 345 лв. в град Куклен ; 200 за 

с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, с.Гълъбово, с.Цар Калоян . 

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на 

недвижими имоти — данъкът се определя в размер на 230 лв. за град Куклен ; 150 лв. за 

с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, с.Гълъбово, с.Цар Калоян. 

27. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя в размер на 220 лв. за град 

Куклен и парк „Родопи”; 

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на 

шевни машини — данъкът се определя в размер на 80 лв. за град Куклен ; 50 лв. за с.Руен, 

с.Яврово, с.Добралък, с.Гълъбово, с.Цар Калоян. 

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, 

коминочистачни услуги — данъкът се определя в размер на 50 лв. 

30. Заложни къщи – данъкът се определя в размер на 7000 лв.за град Куклен и парк 

„Родопи”; 3000 лв. за с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, с.Гълъбово, с.Цар Калоян. 

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература — данъкът се 

определя в размер на 70 лв. за град Куклен и парк”Родопи” ;30 лв за с.Руен, с.Яврово, 

с.Добралък, с.Гълъбово, с.Цар Калоян. 

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, 

факс апарати, принтери и други) — данъкът се определя в размер на 450 лв. за град Куклен 

; 300 лв. за с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, с.Гълъбово, с.Цар Калоян. 

 

33. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой съоръжения 

според местонахождението на обекта, както следва: 

а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон, 

размера на данъка за брой съоръжение е 130 лв. в град Куклен и парк”Родопи” ;100 лв за за 

с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, с.Гълъбово, с.Цар Калоян. 

 

б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, 

минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение 10 лв.  

в) За зали за боулинг и кегелбан — данъкът за игрален коридор е в размер на 55 лв. за град 

Куклен и парк ”Родопи”, 40 лв. за с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, с.Гълъбово, с.Цар Калоян. 

 и билярд — данъкът за маса е в размер на 55 лв. за град Куклен и парк Родопи ; 40 лв. за 

с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, с.Гълъбово, с.Цар Калоян.  

34. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя според местонахождението на 

обекта, както следва: за град Куклен и парк Родопи 

за 1 кв.м.                              -                                       2 лв 

и за един фитнес уред          -                                       440 лв. 

За останалите населени места  - 
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за 1 кв.м.                              -                                       2 лв 

и за един фитнес уред          -                                       300лв. 

 

35. Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя в размер на 190 лв. на 

брой съоръжения за град Куклен и парк Родопи ; 133 лв. за с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, 

с.Гълъбово, с.Цар Калоян . 

 

36. Мелничарски услуги: 

а) За мелници за брашно —. данъкът се определя в размер на  18 лв на линеен сантиметър 

от дължината на млевната линия. 

 

б) За мелници за фураж стационарни — данъкът се определя в размер на  600 лв 

37. Услуги с атрактивен характер: 

а) корабчета 750 лв. на брой 

б) лодки 450 лбв. На брой 

в) яхти 900 лв. на брой 

г) джетове 900 лв. на брой 

д) влакчета 30 лв. за едно место 

е) файтони 75 лв. за едно место 

ж) водни ски, водни планери и сърфове, 

водни колела, включително надуваеми, 

водни увеселения 

150 лв на брой оборудване 

з) зимни ски (включително ски-

екипировка), зимни кънки, сноубордове, 

шейни 

                       170 лв  на брой оборудване 

и) въртележки, виенски колела, блъскащи 

се колички, велосипеди и рикши 
                              150 лв на мястото 

к) детски колички и моторчета 

150 лв. на брой 

 

л) стрелбища 

300 лв. на брой стрелбище 

 

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой 

моторно превозно средство в следните размери: 

а) мотопеди, мотоциклети 

300 лв. за брой МПС – в град Куклен 

200  лв. за с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, 

с.Гълъбово, с.Цар Калоян 
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б) други МПС 

600 лв за град Куклен 

400 лв за с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, 

с.Гълъбово, с.Цар Калоян 

39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства — данъкът се определя в размер на 

2300 лв. за брой моторно превозно средство.  

 

40. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника, както 

следва: 

а) комбайн —  380 лв. за град Куклен 

 

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и 

самодвижещи се машини —  110 лв. за град Куклен 

с) за с.Руен, с.Яврово, с.Добралък, с.Гълъбово, с.Цар Калоян – 110 лв. 

 

в) прикачни, навесни и стационарни машини — 11 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OEIUUHCKI,I CbBET KyKJIEH
PEUIEHI,IE

J\b 657

B:ero ua PeAonHo 3aceAaHue c llpororor Ns 60 or 23.12.2022 r

OTHOCHO: flpe4ocranrHe B [oJr3a na I{CMII - Kyrren Ha 6egsr:N,re3AHo rrpaBo Ha

rroJr3BaHe Ha MeAr4rIuHcKr,r aflapaT.

IIO IIPE.IIJIOXEHIIE HA: Mapux Eerqesa - Krr,rer na o6ulusa KyxreH

Karo sse npeABLrA r43JroxeHr4re B rpeAnoxeHue c ex. Ns 245122.12.2022 rot. Ha Kuera Ha

o6uluHa Kyxneu SamuuecHr.r ocHoBaHr4fl, a r4MeHHo: B npo4rnxr,rrenHara r,r rexKa Koer,rA Kpr,r3a,

cbr{eraHa cbc ce3oHHLt Bt4pycu u .(pyrr.r ga6orssaHur, pa6orara Ha MeA[IIIuHcKI4, nepcoHiln B

IICMII - Kyrnen e oco6euo r,rHTeH3LrBHa r.r HanperHara. Cnequarucrprre HMar HyxAa or
cbBpeMeHHa rexHr,rrca, 3a Aa ce fpr4xar orrrlrMaJrHo 3a 3ApaBero Ha cBoI4Te rIaIIlIeHTlI. C uol6a,
perr,rcrpr{paHa s o6uuua KyrcleH c sx. }lb 10066121.12.2022 r., omoBopHLIKbr Ha I{CMII - rp.
Kyxlen g-p Taux Crpuxona, e nocoqr.ura, qe pbKoBoAeHrrrr or Her MeAHIIT{HcKu Sulual ce

HyxAae o'r uo6ureu EKf anapar.
Trfi xaro IICMII - Kyrnen e $r.rnnar na IICMII - IIrosALIs H HtMa co6crseHa

npanocy6ertrocr, 6e norbpceHo craHoBr4rqero Ha AlrpeKropa Ha flrosAuscxu, IIeHTbp - A-p IrInaH

Croilnoe. C nncuo c ex. Ile 10105122.12.2022 r.l-p CrofiHoB roAKperrl rraol6ara na A-P Crpurcona

3a npeAocraBrHe sa uo6lrleu EKf anapar. B rasu Bpb3Ka, rpn xenaHue or crpaHa ua O6u{uucxu
cr,Ber - Kyxnen Aa yAoBnerBopr4 r4cKaHero Ha MeALIqI,ITe, O6quna Kyx-rreu cJIeABa Aa cKJIIoqu

AoroBop 3a npeAocraBflHe ua 6esergNre3AHo npaBo Ha noil3BaHe Ha MeAIIIILIHcKH artapar c I-{CMII

- flroeAus, EyJICTAT 825294069, rp. fllon4r,rB, yrr. ,,flepyulu{a".IM, et 6, npe4craBrl,IBaHo or
A-pVleau CrofiHoe, c Lr3pr4rrHo or6emssaHe B AoroBopa, qe a[aparbr ce rlpeAocraBfl 3a HyxAlrre

na IICMII - rp. KyrcneH.

Cne4 ornpaBeHo 3a[r4TBaHe 4o Sraprr,tu, AocraBflrrlu MeAI4III4HcKa rexHI4Ka, s o6urlaHa

Kyrnen nocrbrrr4 Ot[epra ]lb QUO1074122.12.2022 or,,Me4An KoHcylroo OOA, cbrnacHo Korro

6 xaHales EKf anapar ce rpeAnara ua c'rofisocr 960 nn. (c BKrIor{eH AAC), a Heo6xoAuMI'Ire 3a

pa6orara My KoHcyMarur,u (EKf naqraeHTeH ra6er, nepuQepnu eJIeKrpoAI4 14 rpbAHt4 enexrpo4tl)

- sa o6ua crofisocr 720 tts. (c nxlroueH AAC).
Crruacso ul. 39, a1. 2 or 3OC, cporc:sr Ha rrpaBoro Ha [oJI3BaHe Ha ABI4XI{MI4 Beulu -

r{acrHa o6uluncxa co6c'reeHoc! ce onpeAeJlt or o6uluHcrrar cbBer In He Moxe.la 6t.qe no-Abnbr

o'r l0 roAuuu, ocBeH Kotaro B 3aKoH e rlpeABI4AeHo Apyro.
14 Ha ocHosaHue rur. 21,an.1, r. 8 o'r 3MCMA, BbB Bp. c ul. 39, a*2 u al. 4 or 3OC, me

Bp. c qn. 39, at.1, r. 3, al. 6 u al. 8, nrn Bp. c qn. 51, al. 2 u att.4 or Hape46arasa o6uluucrara

.o6cr""rocr (npraera c PerueHue }lb 290/28.05.2021r. Ha O6ur,rHcKH cbBer Kyxnen),

OEIII[IHCKTI C bBET KYKJIEH

P E III [I:



l. O6uuncKr4 cbBer Kyrnen AaBa cbruracr,re O6ulr.rHa KyrneH Aa yqpeAu 6esstsN,tegAHo

flpaBo Ha roJ]3BaHe Ha MeAHur4HcKa anaparypa (uo6ruen EKf anapar H aKceKoaph Kr,M nero) e

rol3a ua I-[CMtl - fIIoeALIs, rp. flloagt4B, yJ].,,flepyu1uqa" Ne l, er.6, npeAcraBnflBaHo or
AHperoop 4-p I4nan CrofiHoe, EyJICTAT 825294069, Korro araparypa Aa ce rpeAocraBu 3a

HyxAr4Te na UCMII - rp. KyxneH, yr. ,,CrassHcxa" J',lb 7.

2. O6qprrcKu cbBer KyrcleH AaBa cbrnacve La ce cKrlotll4 AoroBop 3a yqpeArBaHe Ha

6e:nr:rrle:gHo npaBo Ha rroJr3BaHe Ha MeAr.ruHHcKa anapaTypa (rr,{o6r.rnen EKf anapar h aKceKoapl4

rcr,u uero) MexAy O6rqr.rna KyrcneH u UCMII - fllontun, rp. fl,ros4rar, yl. ,,flepyurnua" J\l l, er.

6, npeAcraBnrBaHo or Ar4peKrop l-p I4naH CroilHon, ByJICTAT 825294069, c H3pHqHo

or6er.a:saHe, r{e a[aparbr ce rrpeAocraB, 3a HyxAure Ha t]CMfl - rp. Kyrueu, ylr. .,CrassHcxao'J',lir
7.

3. O6r{HHcKr.r cbBer Kyrlen onpeAens flocoqeHuflr sr.2 AoroBop Aa ce cKJrror{H 3a cpoK
or l0 roAuHu.

4. O6qlrucKr.r crBer KyxneH BbsJrara r43rrbJrHeHr4e Ha pe[eHr4ero Ha KMera ua o6uruHara.

O6ur 6pofi ua O6unscxnre ctserHuqlr: - l3

[lpr.rctcrnyna.nn:
I--uacy'na,rr:

"3iL'
"nporun"
"rss.[rpNa,rn ce"

-10

PA3IJIACflBAHE:

l. n-x ,,Mapnqa" -04.01 .2023 r.;

2. I,Iurepuer crpaHl{rrara - 05.01.2023 r.;

3. Hu$. ra6no * o6ntuHa KyrneH - 05.01.2023 r

TIPEACEAATEJI HA OEIIIUHCKII CbBET KYKJIEH (U)
EleHa @Hresa

10

0

0



OEIUI,IHCKII CbBET KYKJIEH
PEIIIEHI,IE

Nb 658

Bgero Ha PeAosHo 3aceAaHLIe c flporoxol }lb 60 or 23.12.2022 r.

OTHOCHO: flpneuaue Ha IBBbprIeHu npez 2022 n or ,,B ra K" EOO.(, rp. fllon4ue
uHBecTHrIr4H BbB Br,rK rant[pacTpyKrypa I4 [peAaBaHe ynpaBneHl,IeTo uM na ABnK.

IIO IIPEIJIOXEHIIE HA: Mapur Eerqesa - Krraer sa o6ulusa Kyrlen

Karo sse npeABr4.4 r.r3JroxeHr4Te B [peAJroxeHl4e c sx. Ns 246122.12.2022 rol,. Ha Kuera ua

o6qusa KyrcleH $arruuecru ocHoBaHr,rr, a LrMeHHo: Btn rprsra c flpolleAypa [o [pueMaue Li

leAaBaHe Ha aKrr.rBlr, ny6luuHa o6uluHcra co6c:rseHocr sa o6ulnua Kyrleu, t[r.IHaucrapaHu or

,,Bo4ocna6AflBaHe u Kasalugaqnr" EOO,{ - rp. fllonAr4B t4 c:stJlacHo ul. 19, al. 1 or 3axoHa 3a

BoAXre e cBr,rKaHa KoMr,rqrfl cbc 3arroBea Ns ABK-05-2124.03.2022 r. na flpe4ceAarenq Ha

Acoqrauu-fl no BraK ua o6oco6eHara repr,rropl4r. Kouucnsra 3aceAaBa na 21.12.2022 r. c
lpe.qcTaBHTeJI oT o6uluHa Kyrnen v [pl4e, qe npe3 2022 r. ,,Bogocua6ArBaHe vt

KaHarusau1ra" EOOI e r,r3Bbptrrr4Jro r4HBecrvIIrIL B ny6luuult aKrI4BI4 ua o6ua crofiHocr 190

493.94 re.6es AAC.
Ha 21.12.2022 r. s o6urura Kyruen e rocrbrrr.rJla I,I3AaAeHa Sarrypa 3a I'I3BbprIeHHre or

,,B 14 Koo EOOA, rp. lllon4raB r4HBecrlrrlnvtBbBBnK uH$pacryKrypara Ha repl,ITopr4flTa{a o6Uuna

KyxneH cbrrracHo AoroBop c ABraK 3a nepuoAa or 01.01 .2022 r. rc 31.12.2022 r. AHsecruIIHIlre

lawrueu1lel ca ny6luuua o6uluncra co6crseHoc! cbtJracuo 3arcosa 3a BoAare I{ no orHoUIeHI4e Ha

rrpr4eMaHero r,rM cJreABa Aa ce [punoxlr peAbr, npeABI4AeH e 3MCMA, cneA Koero cbl]I,l4Te cneABa

aa 6r,qar 3aBeAeHu e 6araHca ua o6uluua KyrneH.
CreA esuN,raHe Ha peureHne 3a rrpt,reMaHe Ha LIHBecrI,tq[LITe lawrusurel or O6C Kyxleu,

KMera ua o6ulnuara cneABa Aa rroAflr4u]e np[eMo-[peAaBareJleH flporoKon c ,,BuK'o EOO[, rp.

flrosAras 1a cbgII4Te la6rlar 3aBeAeHH g 6alauca ua o6ulnsa KyrneH'

flpoqecrr no rpueMaHe Ha r4HBecrr4rlr4u laxtueul rpl,IKrtoqBa c npeAnpueMaHe Ha

.qeficrsm or crpaHa Ha AB7K - IhonAI,te 3a AonbnBane ulvtttu aKryanl43l'IpaHe Ha flpuloxeurae

J\b I ot ,{oronopa 3a I43rbJIHeHLIe no un. 198-o, al. 1 or 3aroHa sa BoAflTe.

14 Ha ocgosaHr4e qir. 21, a1.1, r. 8 ot 3MCMA, BbB Bpb3Ka c qJI. 21, an.2 or 3MCMA u

Ha ocHoBaHue qJr. 198o, an. I or 3arosa 3a BoAlITe LI BbB Bpb3Ka c ql. 60, al. I u al. 4 or AnK,

oEITIIIHCK[I C bBET KvKJIEH

P E III [I:

l. O6utancKu cbBeT KyrneH o4o6prna H IIpI4eMa I43BbpueHlITe oT ,,B rE K" EOOA, rp'

IIroeAL{s t4HBecrt4IILIH me BlaK nntfpacrpyKrypara Ha repllropvflTaHao6uluna-{yKJleH cbIJIacHo

Aoroop c ABgK 3a nepr4oAa or Ot.ot.zO22 r. rc 31.12.2022 r. sa croftHocr 190 493.94 rs.6es

LAC;22g 592.73 ru. . ,*roren AAC. r[pr.r4o6rarrare LIHBecrtIut4u /aKrueul cilelsa Aa npeMl4Har

B ynpaBneHl4e Ha ABgK - flIOsAIae, cJIeA KoeTo la 6uq61 npeABI4AeHI4 3a cToIIaHI4cBaHe'

rroAAr,pxaHe [r eKcn;roaTarlr4f, Ha ,,B 14 K'o EOOA, rp. fInor4]IB, qpe3 Aorl'bnBaHe Ulvtttvt



aKryanH3l4paHe Ha flpuoNeuue J\! 1 or flororopa 3a r43nbnHeHr4e no .ur. 198-o, al. I or 3arosa ga
BOAUTe.

2. O6ttluucKl4 cr,Ber Kyxleu AaBa ct,rnacue 3a rrpeABaplrrenHo r43rrbirHeHue Ha peil]eHHero.
3. O6rqlrncKu cr,Ber KyxleH BT,3J'Iara sa Kuera ua o6uluuara r43rrrtJrHeHrre Ha peueHr4ero.

O6ut 6pofi ua O6ruuscxlrT e c'rreruuu.l: - 13
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PA3IJIACflBAHE:

l. n-x,,Mapnqt' 44.01.2023 r.;

2. I,IHrepuer crpaHuqara -05.01.2023 r.;

3. I4n<p. ra6ro - o6utruua KyrleH * A5.01.2023 r.

TIPEACEAATEJI HA OEIUI4HCKI,I CbBET KYKJIEH (n)
E.nesa @n.nena



oBrrInHCKlI CbBET KyKJIEH
PEIIIEH[IE

J\b 659

Bsero Ha PeAogHo 3aceAaHne c flpororcol }lb 60 or 23.12.2022 r.

OTHOCHO: O4o6praaHe Ha fllas-cuerKa 3a roAtltxHltfl pa3Mep Ha pa3xoAure 3a

gefiHocrure 11o cMerocr6npaue H cMeror43Bo3BaHe, o6e:rpeNgaHe Ha 6utoe]lre ornaAT,lru B Aena

H rroAAbpxaHe qncrora Ha repuTopur4Te sa o6uecrseHo no!'I3BaHe 14 olpeAeJlrHe Ha raKcara 3a

6nroslr orraAbuu 2a2023 r.

IIO IIPEUIOXEHI4E HA: Mapur Berqesa - Kuer Ha o6uluHa KyrcneH

Karo sse npeABHA r,r3JroxeHr.rre B rpeAnoxeHl4e c sx. Ne 247123.12.2022 roA. Ha Kuera sa

o6uluua KyrneH $arcruuecrcH ocHoBaHufl, a HMeHHo: B HsntrHeHue Ha H3HcKBaHuflTa Ha ul. 66,

an.7 wal.3 or3arosa3aMecrHHTeAaHbrrr,r H TaKcH (3MAT), ut.2,an.5 u ul. 10, an.6n an. l0
or Hapel6a Ns l0 3a onpeAenflHero H aAMr4Hr4crpr,rpaHero Ha MecrHHTe raKcl4 H UeHH Ha ycnyrH

s O6ulaHa KyxneH (Hapea6a }lb l0), O6qnncrcra cbBer KyxneH cneABa Aa onpeAenu raKcara 3a

6nrosg orraA'bUg sa 2023 n Koraro B roperocoqeHrf, cpoK He ce orpeAenl4 HoB pa3Mep 3a

c6orBerHara roAr4Ha, TaKcara (TEO) ce crlnpa Bb3 ocHoBa na AeficrBaulllr pa3Mep 3a

npeAxoAHara roAI4Ha.

Crr,lacHo ,tt.66, al. I or 3MAT u qn. l0 or Hapeg6a Ne 10, raKcara sa 6urosll ornaAbul4

ce o[peAen, B roAr4[reH pa3Mep 3a BcrKo HaceireHo Mrcro c petrleHlae na O6ulraHcKl,rfl cbBer, Bb3

ocHoBa Ha o4o6pena [JraH-cMerKa 3a BcflKa Aefinocr, BKrIoqBaula ueo6xogl,tul4Te pa3xoAu 3a:

1. ocuryprnaHe Ha cbAoBe 3a cbxpaHflBaHe Ha 6urosure orflaAbtrtt - xosrefiuepn, ro$u u

ApyfH;
2. cr|wparue, BKJlor{HTenHo pa3AenHo Ha 6[rosr4re orflaAbqta I,I TpaHcrloprupaHero uM Ao

Ae[aTa vM Lpyfr HHoranaql4H I4 CbopbxeHr,.fl 3a TpeTupaHeTo HM;

3. npoyunaHe, [poeKrHpaHe, r43rpaxAaHe, non4bpxaHe, eKc[JloaraUl4fl, 3aKpHBaHe 14

MoHr4TopHHr Ha Aerrara ga 6urosfi ornaAbqr ptll'v Apyru AHcraila\uv I4nl4 cbopr,xeHu, 3a

o6e:epex.qaHe, peuHKnHpaHe u orroJr3orBoprBaHe Ha 6larosn or[aAbul.{, BKJ.IrcqHTeJIHo

orrrr,rcJreHurra no qn. 60 u rtil. 64 or 3aroHa 3a yrlpaBneHue Ha ornaAbut4Te (3YO).

4. noquc.rsaHe Ha ynHqHHTe [JrarHa, [nouIaAHTe, aJIer4Te, [apKoBI4Te H Apyrl4Te repuropH14

or HaceneHI4Te Mecra, npeAHa3HaqeH14 3a o6urecrseHo non3BaHe.

Paanope46ara Ha qJr. 64, an 1 or 3YO: ,,3a o6e:rpexAaHe Ha ornaAbun Ha perHoHaJIHo

ulu o6uluucKo Aeno 3a HeorracHu ornaAbUr v Ha Aerla 3a crpouTenHl4 ornaAbqH ce flpaBrr

orqucreHr4rr B pa3Mep H no peA, orrpeAeneHu c uape46ara no qJI. 43, att.2, aa uuuwcrbpa Ha

oKonHara cpeAa g BoAHTe, cr,rnacyBaHa c MHHI4crbpa Ha $ltHaucure." BusupaHara uapel6a e

HAPEAEA J\! 7 or 19.12.2013 r. 3a peAa 14 Haqr4Ha 3a l43til.IcilrBaHe H onpeAensHe pa3Mepa Ha

o6e:neqeuurra 14 orr{r4cileqlaflTa, H3HcKBaH14 npt4 AerroHllpaHe Ha ornaA'LUl4.

Pa:ueprr Ha orqr4crreHlflra, cbruracHo.{r.20 or HAPEIBA Ns 7 or 19.12.2013 r. e s

a6colrcrsa crofisocr H ce HaqucJrflBa3aBceKI4 ToH AenoH[paH orrlaAbrc. flpe.uauleHHrr paMep Ha

AbJlxr,rMr4Te oTr{HcreHus sa2023 n e 95 re./roH AenoHr4paH oTnaAbK.

3a CpaeHeuue pa3Mep:bT Ha OTr{l4CIeHHrTa npe3 TOAHHI'ITe e, KaKtO CJISABa:



2022 r. - 95 ns./roH
2021 r. - 82 ne./'roH;

2020 r. - 69 rs./roH:
2019 r. - 45 nn./ron;
2018 r. - 45 ne./roH;
2017 r. - 40 nr./roH;
2016 r. - 36 ,re./roFl;
2015 r. - 28 ne./roH;
2014 r. -22 nz.hou;
2013 r. - l5 ne./roH.

3a2023 r. ,qbJrxnMara cyMa 3a AerroHnpaHe Ha TEO (ratpau6urosu orna4:sqn) e B pzrMep

Ha 20,80 resa 6es AAC sa roH AeroHHpaH orrlaAbK.

flpes nocleAHuTe fler roAHHrr Abnxr,rMara cyMa 3a AeroHldpaHe na TBO (rnr,plra 6uroeu

orrraAbUh) ce 3aniru B pa3Mep na 20,80 rIesa 6es AAC sa roH AenoHl'lpaH ornaAr,K'

CrmacHo ,il. 67 or 3M.(T r,r .{r. 10, ar. 6 or Hape46a Ns 10, pa3Mep},r Ha raKca 6uroer

or[aAbuh ce onpeAen, B neBoBe cnopeA Konr4qecrBoro Ha 6urogure orflaAbllu. Koraro He Moxe

Aa ce ycraHoBr4 KoJlrqecrBoro Ha 6nT oeure ornaAbut4, pa3Mepr,T Ha raKca 6nroeu ornaAbuu ce

oflpeAenq B JreBoBe Ha [oJr3BaTeJr vtlJl[ [poflopul4oHanHo Bbpxy ocHoBa, o[peAeneHa oT

O6uuucrcu, cbBer.
IIpeAenA rope143xor(eHgrc o6crosrelcrea. ()6ulllHcKH cbBeT I{1"x,leu cxeABa Aa onpeAenu

TaKca 6HrosH or11aA6r-(H: B JreBoBe cflopeA KoJll4qecrBoto ua 6uroBHTe ornaAbul4 - na 6a:a 6pofi

3aflBeHH cbAoBe lr KparHocr ua o6cnyNBaHe H npflKo AoroBapflHe, KaKTo h nponopqfioHaJlHo

Bbpxy AaH.bqHara oUeHKa HJrpr orqerHara crofiHocr - Koraro He Moxe Aa ce onpeAeJlu KonilqecrBoro

Ha ornaAbrrgTe, pecneKTuBHo - HflMa noAaAeHa Mon6a 3a oflpeAenflHe Ha raKcara, cto6palHo

KoJrHqecrBoro Ha 6tarosure orflaAbqll.
CtruacHo q:r. 71 or 3M[T se ce ct6upa raKca B rpl'I cnyqafl 3a:

l. cueroct6lrpaHe 14 cMeroH3Bo3BaHe, Koraro ycnyrara He ce [peAocraBfl or o6ulnHara HJ]H aKo

HMoT'bT He ce [On3Ba npe3 UfnaTa loAI4Ha 14 e IIoAaAeHa AeKnapaqu, no o6paseU or co6creeHnrca

uJrH noJr3BaTeJL AO Kpa, Ha npeAXOAHaTa TOAI,IHa n O6UuHara nO MSCTOHaXOXASHUeTO Ha I4MOTa;

2. no4lrpxaHe qr4crorura Ha repr4Topunre sa o6u-(ecrBeHo [oJI3BaHe - Koraro ycnyrara He ce

npeAocraBfl or o6ulunara;
3. o6e:npeXAaHe Ha 6nrosure oTIIaAbUI4 H [oAAtpxaHe Ha Aena 3a 6urosil oTnaAbUl4 14 Apyry

cbopbxeHnr :a o6e:epexAaHe Ha 6groeu or11aAbul4 - KOfaTo HfMa raKI4Ba.

CrmacHo ul. 8, an. I or 3MAT, O6ulnHcrl'rflr cbBeT onpeAenfl pa3Mepa Ha raKcHre rpl4

crra3BaHe Ha cJIeAHItTe npilHul4nu:

1. et:craHoBrlBaHe Ha nbJIHHTe pa3xoAl'I Ha o6uluuara no npeAoCTaB'He Ha ycnylaTa;

2. crztasaHe Ha ycnoBr.rf 3a piBtrrupflBaHe Ha npeAnaraHHTe ycnyfl4 I4 rloBHuIaBaHe Ha

TflXHOTO KAT{ECTBO;

3. nocrnrase Ha fio-roJrr{Ma crrpaBeAnHBOCT npH oflpeAentHe LI 3anJlalqaHe Ha MecrHnre

TAKCI4.

ocHoeHa rlen Ha o6ulusa Kyrueu e noAAbpxaHe Ha 1o6pa 14 3ApaBocnoBHa cpeAa Ha

xtrBoT Ha xHTeIHTe Ha o6uluuara, KaTO npI4BneKaTeJIHO M,CTO 3a xHBeeHe, 14 noAnoMaraHe

pa3Bl4THeTo Ha cTo[aHcKr4fl ceKTop Ha TepuTopt4f,Ta il. c I43BbplIIBaHe sa AefiuocTra rlo

CueroCt6upaHe 14 CMeTou3BO3BaHe Ha 6urosure ornaAbUl4 Ha repHTOpnATAHao6uluHa Kyruen u

noAAbpyaHe ql,IcToTaTa Ha TepuTop14HTe 3a O6uleCrseHO [oJI3BaHe, B H3nbJIHeHHe Ha

r43trcKBaHl,lflTaHaHaul,IoHaIHOTO3aKOHOAaTeJICTBO3aynpaBneHI4eHaoT[aAblIHTe',CeIIOJIafaT



ycvuil4fl 3a rapaHTI,IpaHe Ha HopMaJrHr.r caH[rTapHo-x]rrr4eHHr,r ycnoBr4fl Ha xr.rBoT Ha Tepr4Topr4flTa

Ha o6qllHara, HeAorrycKaHe 3aMbpcf,BaHe Ha o6uecrBeHr4 rrnoqu c 6urosu orrraAbqr{ H

o6parynane Ha HepernaMeHTr.rpaHn cMerr,rqa. PasxoArare 3a npeAocraBrHe Ha onr4caHure flo-rope
ycnyfu exefoAHo HapacTBaT, KaTo HapacTBa 14 pa3MepbT Ha Abnx(r4Mr,rTe oTqr4cJreHr4{.

C orleA Ha ropHoro, [peAnaraM onpeAenflHero Ha pa3Mepa Ha raxcara sa 6uroeu orrraAbrlr4

la 6tAe ll3BbprrreHo, Karo ce B3eMar [peAB[rA HapacrBaHero Ha pirxoAr4Te B nnaH-cMerrara 3a

2023 r. cnpflMo 2022 r., BbB Bpb3Ka c Br.rcorr4, rrpoueHr raHSrauur u c oureA o6e:neqasaHe Ha

ycJryruTe no cMerocb6npane H cMeror43Bo3BaHe Ha 6t,t:roeure orrraAbrlu, o6esnpeNAaHero HM B

Lena nlnnv Apyrra cbopbxeHr4fl rr rroAAbpxaHe qr,rcrorara Ha repr4Topr4nTe 3a o6urecrseHo
rroJr3BaHe. flpegnarala pa3Mepbr Ha raKcara ga 6urosu orraAbrlu sa2023 r. Aa 6rAe cro6pa:eu c
Hacrorr.qr,rre r,rKoHoMrrqecKr4 ycnoBr4f,. Bre ocHona Ha HarrpaBeHlrre pa3r{eru sa Heo6xoAr4Mr.rre

cpeAcrBa sa t[uuauc]rpaHe sa ,{efinocrr,rre, Kacaeqla npeAocraBsHr4Te ycnyrrl cBbp3aHH c
6Hrosure or[aALrlr4, pi[Mepa Ha AaHbrrHr.rre oueHKu/otqErHure croftsoc'nl Ha I,IMoTLITe Ha

$u:uvecrure Jrr4rla ta [peArrpnflTuflTa v orqurafixu rroBIrIIaBaHe cre[eHTa ua cr6r.rpaeMocrra
rrpe3 rrocne,4H[Te roA]rH[r [peAJraraM rrpoMflHa Ha pa3Mepa ua Taxcara 6t,troeu ornaAbur4.

B npoerra Ha [JraH-cMerKara, flpeAnoxeHa sa o4o6prBaHe ca BKrroqeHra pa3xoAl,rre,

cbrJracHo utt.66, ar. l, rcarro cneABa:

O6qrasr pa3Mep Ha rrpeABr.rAeHr,rre pa3xoAr.r sa 2023 n ca I 765 955 nn. (n roBa qucJto

pa3xoAr4, Konro ca [peABLrAeHr.{ Aa ce SuHaucupar c nprxoAn or Tarcca 6uroepl orrlaAbut4 B pa3Mep

na I 335 200 nn., piBxoAlr, Korrro ca npeABr4AeHr4 Aa 6tAat SranaucvpaHll 3a cMerKa Ha

HarpynaHr4re ulputu Bb3craHoBeH[ orqr4cJreHur, cbrJlacHo Hape46a Np7l20l3 r. B pa3Mep sa 430

755 nn., cbrnacHo flpuloNeuue Jrlb 2, cbcrortrll4 ce KaKTo cneABa:

1. PasxoAl.r 3a ocr4ryprBaHe Ha cbAoBe 3a cbxpaHrBaHe Ha 6tarosure ornaAbulr -
xourefiuepz, ro$ra I{ ApyrLI - 25 000 ne. (flpranoxeHue No 2,'r. 1);

2. PasxoA[ 3a cr6upane, BKJrroqr{TenHo pa3AeJrHo Ha 6urosure orflaAbtlu vt

TpaHcrropTupaHeTo r4M Ao AerraTa urlx Apyrl4 vIHcTaILA\ilv| vt cbopbxeHl4fl 3a

rperlrpaHero r4M - 451 713 re. B roBa qr.rcJro 3aKynyBaHe Ha cMerocb6upauxa Ha

croftuocr 120 000 JrB., Korro rrle ce SunaHcupa c6c cpeAcrBa or HarpyraHrlre
orqrrcJreHr4fl cbrnacHo Hape46a Ns 712013 r, KaKro t 162 633 ns. cpercrBa 3a

Bb3Harpax LeHnfl 14 ocr4rypr,rreJrHr4 BHocKr4 Ha 3 6p.uroSropkr vt 6 6p. roaapaqu Ha

cuerocr6npaqKr,r. Pasrr,mara or 169 080 m. e orrcaHa ro BI,IAoBe pa3xoAl,t B

uuTupaHoro [p u Jloxe rure. (llpr,rloxeH He Na2, r. 2) ;

3. PagxoAu 3a npoyqBaHe, rpoeKTlrpaHe, r43rpaxAaHe, noAlbpxaHe, eKcrlJloarawtfl,

3aKplrBaHe r.r MoHr4Topr.rHt Ha Aerrara sa 6urosu ornaAbuu unl Apyrtl I4HcraJIaIIHu vtttt4

cbopbxenr4fl 3a o6ernpeNgaue, peqr,rKJll4paHe v o[on3orBoprBaHe Ha 6uroeil

orrraAbrlr4, BKJrroqr4TeJrHo orqr,rcJreHtflTa tro qJI. 60 ra ql. 64 or 3axoua 3a y[paBneHue

Ha ornaAbur,rre (3YO) - 359 880 rs. (flpranoxeHue J\b 2, r. 4);

4. PasxoAra 3a rroql4crBaHe Ha yn[rqHure rrJrarHa, [noUaAI4Te, ailevtre, napKoBI4Te 14

Apyrr4Te repl{Toplln or HaceJreH}ITe Mecra, rIpeAHa3HaqeHI4 3a o6ulecrgeHo noJI3BaHe -
929 362 rs. B roBa r{Hcro e npeAB}rAeHo 3aKynyBaHe Ha e.qltr 6pofi caMocBtul c

npuKarreH uHBeHTap sa crofruocr 174 195 ns. u eAI4H 6pofi tparrop ua crofiuocr 136

560 nn., Kor.{To rrle ce ipranaucrapar cbc cpeAcrBa or HarpyIIaHLITe orr{I,IcreHuq cbl-nacHo

Hape46a Ns 712013 n Crulo raKa cpeAcrBa 3a BBHarpaxAeHLI{ 14 ocl4rypureJlHl4

BHocKr.r sa 26 6p. pa6ornr4rllr B pa3Mep na 393 472 trs. Ocrar, rtr or 225 135 re. e

olucaH rlo BlIAoBe pa3xoAI'I ctrJlacHo flpunoNeuue Nl2, t' 3.



OqarsaHr4qr pirMep Ha flpr4xoArrre or raKca 6u'ros[ orrraAtrru za 2023 n e B pa3Mep Ha

I 335 201 rs. OqarcsaHrrrr rrpexoAeH ocrarrx or Bb3cranoseHu/HesHeceHu orqLIcJIeHIrfl cblJlacHo

Hape46a Ns 712013 r. e B pirMep ua 430 755 rs.
Heo6xoAunaocrra 14 Uenra Ha nplreMaHero Ha nJIaH-cMerKa e c[paBeAnl4Bo onpeAeJlrHe Ha

MecrHa raKca 6ilrosl,t ornaAbulr. flpe4loxeHl4-{T npoeKr Ha TIJIaH-cMerKa 3a 2023 r. e B ttt,'IHa

crerreH B cborBercrBr{e c Aeficreaulara HopMarr4Bna ype46a LI ocraHaJllrre HopMartIBHI4 aKToBe or
no - BltcoKa creneH, na P Etnrapufl, BKJrroqlITeiIHo e B rIbJIHo cborBercrBl,Ie H c eeponeficroro

3aKOHOAaTeJICTBO.

Brn nprsra c o6croqreJrcrBara Lr3HeceHr,r [o-rope, O6uluncra aAMI,tHI,IcrpaIII4, H3t.orB[t

rrJraH - cMerKa 3a pa3xoAl4re 2a2023 r. (araN flpuloNeuue J'{b 2).

I4 ua ocuoBaHue ut.2l, al.2 sss BpBKa c wt.21, al. 1, r. 7 or 3arosa sa MecrHoro

CaMOyrrpaBJIeHI4e u MeCTHATa aAMI,IHI4CTpArrylfl, ul. 6, a;r. l, 6yrnd ,d", Ul. 8, al. 6, ul. 66,'til. 67

u or 3aroua 3a MecrHr,rre AaHbrIr4 vratcvt,utr.2,al.5 u.ul. 10 o'r Hapeg6a J\b 10 :a orpeAenrHero

v aLMytHt4cTp[IpaHeTo Ha MecTHI4Te TaKcI4 LI IIeHI,I Ha yCnyru n o6uluHa Kyrleu,

o6rrluHCKrr cbBET KvKJIEIT

P E III [I:

1. 06uluncKlr cbBer Kygen ogo6prna rrJIaH - cMerrca, cbnlacHo rIpIrJIo)ICeHne }lb 2, sa

neo6xoApru [ITe pa3xoALI 3a:

al ocuryptBaHe Ha cbAoBe 3a cbxpaHrBaHe Ha 6urostaTe or[aAbun -rcosreilHepu,

xoSu ra ApyrLI;
6l cr'upauero Ha 6urosr4're or[aAbrlr4 r,r rpaHcnoprl4paHero HM Ao [ena vilvt ApyrH

r4Hcranaqfl[ I,I cbopbxeHnr 3a o6esnpeNgaHero HM;

n/ npOyunaHe, [poeKT]IpaHe, I,I3rpaxAaHe, [OAAbpxaHe, eKc[JloaTaUuf,, 3aKpHBaHe

r4 MoHr{TopuHr Ha Aerra 3a 6uroen orrraAblllt llnl4 Apyrl4 tlHcranaUuvl vJllt cbopbxeHHf, 3a

o6esspexAaHero raM, BKJrloqr4TeJrHo orrrr4creHl4r rlo qr. 64, att. I ot 3aroua 3a ynpaBneHHe Ha

oTIIaAblIIrTe;
rl [oq[cTBaHe Ha ynHr{Hr4Te rrJraTHa, nnoilIaAuTe, aJIeI4Te, [apKoBI{Te v Apyfl'ITe

Tepr.{TOpI4}I oT HaceJIeHuTe MecTa, [peAHa3HaqeH[I 3a o6qecrseHo IIoJI3BaHe'

2. Oupe.qerq TaKCa Sa 6urosn oTnaALUrr 3A2023 f., KAKTO CJIeABa:

2.1 Cnopea Kojrr.rqecrBoro Ha 6N'ros['re orrraAblru, c6o6pa3Ho Bl/,La v 6por Ha cbAoBere

3a CbxpaHtBaHeTO UM 14 qeCTOTUtAHaCMOTOI43BO3BaHe Ha 3aAbJIXeHI'ITe JII{Ua, nOAanH AeKnapaUI4l'I

no qJr. 10, al. 7 or Hape46a l\bl0 3a onpeAenflHero lI aAMI,IHI,tcrpI'IpaHero Ha MecrHHTe raKcl4 14

rleHu Ha ycnyru s o6urHa KyrleH, cbrJracHo IlpuloxeHue J\b 1.1.;

2.1.1 3al1,1lxeHp1re 1willa, Ha KoI'ITo ce oflpeAeJlf, TaKca 6uroeu ornaAbq7 ua 6aza

KOJII{qecrBoro Ha 6l{roel4re orrraAbllu AbJrxar v raKca 3a [oAAbpxaHe qI'ICTOTara Ha

TepgToplrr4Te 3a o6uecTBeHo rroJr3BaHe, cbo6pa3Ho Onpe.{eneHllfl npoMI4JI 3a HaCeJIeHoTo MflcTo'

npoflopquoHaJrHo B6pxy AaHbqHara otIeHKa I,IJII4 orr{ernara crofiuocr Ha LIMora, c'bflIacHo

rrpl{JloxeHne J\b 1.3;
2.1.2 3alaIixaea o6uuHcKaTa aAMLIHI4CTpA]!J1'fl AA AOfOBOpI',I Cbc 3aAbnxeHuTe JIUUa,

noAaJrr,r AeKnaparlr4r4 no r{r. 10, a.n. 7 or Hapea6a Ns 10 3a onpeAeJlfHero v aLMvIHt4CTpI4paHero Ha

MecTHprTe TaKcI,r r4 rleHr'r Ha ycnyf[ s o6uuHa Kyrc.nen KpaTHOCT'ta Ha cMeTOI43BO3BaHeTo, KaTO T'f

He Moxe la 6rAe [o-MaJIKo or qerI4pLI nbrfl MeceqHo;



2.1.3 C'a6upaHero or flupexqut A[7I4O, @C.( u M.(T ua o6uluua Kyrc,reu Ha raKca

6lrroeu orflaAbqn, oflpeAeneHa sa 6asa AeKnapupaHnre 6pofi, BHA cbAoBe H KparHocr Ha

cMeTor43BO3BaHe, IA 9TABA CaMO Cpeqy ilpeAcTaBeHu cKJr[oqeHI4 AByCTpaHH14 AOI-oBOpH;

2.23alrlxeHure Jruua, Kor.rro ca cK,'rrcqr4irr4 AoroBop 3a o6cnyxBane c QlrpuH, ttoryl{t4ru
perucrpauuoHeH AoKyMeHT rro 3axoua 3a ynpaBneHue Ha orrlaAbul4Te 3a ct6ltpaue kl

TpaHcnoprhpaHe Ha 6uroenre orfiaA:brlr4 Ao ctorBerHuTe cbopr,xeHl,Ir 14 l4HcraJ]aut4l4, A'bJIxar H

TaKCa 3a rrollT,pxaHe qucToTaTa Ha TepHTopr,u,ITe :a o6rqecreeHo [oI3BaHe, c:so6pasuo

o[peAeneHr4, rrpoMr4n 3a HaceneHoTo MflcTo, [po[opr-tHoHaJIHO Bbpxy AaH'bqHaTa olIeHKa LInu

orqerHara crofiHocr Ha nMora, cbnlacHo rIpIrJIorKeHIle J\t 1.3;

2.3 llponopUlroHaJlHo B npoMuna Ha 6aza AaH'bqHara

oueHKa Ha HeABHxr4MtITe [rMorr4, qalrro co6crneHnqvvlrkt uoJI3BareJIH ca Su:ltuecKn JI14ua, Kotaro

He Moxe ra ce ycraHoBu KoJruqecrBoro 6urogu orrarbqu, cbrJlacHo rlpt4noxeHue Ns 1.2, a

HMeHHo onI4caHI,I c o6rl [poMItJI, KaKro cJIeABa:
Xull.rurHu r4Morg B petyJrarlur: Hexu:ruruuu xMorI,I B perynaun, HesacrpoeHu IlMorH B

peryJIau14,

rp. Kyrnen - 6,00 o/a rp' Kyxnen - 6,00 o/oo rp.Kyr<"reH-6,00%o

.. f"ru6o"o - 10,00 %o c. fr,nt6oso - 10,00 %o c. fbnr6oso - 10,00 %o

c. !,o6pa,rtr - 10,00 %o c' .{o6palrr - 10,00 7oo c' [o6pa'rr'r - 1 0,00 %o

c. PyeH -10,00 7oo c. PyeH - 10.00 %o c. Pyen - 10,00 %o

c. (ap Ka,roru - 10,00 %o c. I-lap Ka,rorH - 10,00 %o c.Llap Ka,'rorn-10,00 %o

c. .flnpono - 10,00 7m c. fnporo - 10,00 7oo c. Inporo - 10,00 %o

XllrrlulHtz llMorrl tr3rr,H petyilaul4r: Hexuluuuu }IMorI'l ll3Br'H peryJrauu,

rp. Kyx,nen - 10,00 %o

c. ['trb6oeo - 10,00 7oo

c. .{o6pa.mr - 10,00 7oo

c. Pyen - 10,00 %o

c. I lap Ka,'roru - 10,00 %o

c. flnpono - 10,00 %o

rp. Kyx,ren - 10,00 %o

c. fb.nr6oso - 10,00 7oo

c. .(o6pa,rr,r - 10,00 %o

c. Pyen - 10,00 %o

c. {ap Ka.roau - 10,00 %o

c. -f,npouo - 10,00 %o

Hesacrpoeuu Iluo'ru
r43BbH peryJrauH,
rp. Kyxneu - 10,00 7oo

c. frrt 6oso - 10,00 7oo

c. flo6panr,r - 10,00 7oo

c. Pyeu - 10,00 7oo

c. I-{ap KaaorH-l0,0 %o

c. flnporo - 10,00 %oo

2.4. flponoprlr4oHanHo - B npoMr4nvHa6a3a AaHbqHara oUeHKa uJII,I orqerHara crofiHocr

Ha HeABHxt4MI4Te HMorH, r{pII4To co6crBeHl4ur krnv rIoJI3BareJII4 ca rcpuAl4t{ecKl4 JIHua, Koraro He

Moxe Aa ce ycTaHoBtr KoJrr4qeCTBoTO 6larosu oTIIaAbIIl4, cblJlacHo rlpl4noxeH[4e NQ 1.3, a uueuuo

o[r4caHr{ B O6UI [poMI4JI, KaKtO CJIeABa:

Hexu.nuulHlr ItMorI'I B peryJlallur:
rp. KyKneH - 18,3 %o (oceuHaAecer uflJIo 14 rpl4 Aecerl4 npoMl'Ina)

c. fbnr6os o - 29,3 o/oo (IlsalteceT I4 AeBeT Uf,JIo I4 Tplr AeceTI4 npoMl4na)

c. ,(o6panr K - 2g,3 o/oo (Asalecer a AeBer urno u rpH Aecerl4 IIpoMI4na)

c. PyeH -29,3 o/oo (unalecer n AeBer uf,Jro u Tprr AeceTI4 npoMl4na)

c. IIap Ka,rosH - 29,3 %o (.UraAeceT 14 AeBeT Uflno H rpl'I Aecern rlpoMuna)

c. _f,BpoBo -29,3 %o (.qgalecer r,r AeBer uf,no r.r TpI4 AeCerH IIpOMI4na)

Hexu.nuulHll IrMorlI IT3BBH peryJrallrlr :

rp. KyKneH - l0 Yoo (lecet rpoMl'Ina)

c. t,bJrtoos o - 29,3 o/oo (Lsa/lecer I'I AeBer u,no u rpl4 Aecerh flpoMuna)

c. fio6panrR-29,3 %o (lsaleceT 14 AeBeT TIflJIO u TpH Aecerpr IIpoMI',Ina)

c. PyeH - 2g,3 %o (.una.uecer 14 AeBer uflno 14 TpI'I AecerI'I [poMl4na)

c. IIap Ka.noqH - ig,Z %o (geapecer I4 AeBer urno u rpu Aecerl4 npoMuna)

c. .flnpono - 29,3 %o (.qsaleceT 14 AeBeT qflJIO I4 TpI4 AeCeTH [pOMI4Ia)



Xu.nuulnu IrMorlI II3BrH peryJlauufl :

rp. Kyrc,,reH - 10,3 %o (4ecer Luno n rpu Aecerh nport,tuna)

c. frrt6oso - 10,3 %o (gecer urno 14 rpl4 Aeceru npouula)
c. flo6partx - 10,3 %o (gecer rtflno 14 rpt4 Aecern npomrana)

c. PyeH - 10,3 %o (lecer qrno h rpl,t Aeceru npouula)
c. Uap KaroqH - 10,3 %o (lecer q.flno H TpH Aeceru nporrauna)

c. .flrpoeo - 10,3 %o (.qecer urno I4 TpH Aeceru nporvtnna)

)I(n,ruuruu IrMorIt B peryJlalrl{fl :

rp. Kyrcneu -29,3 %o (4aagecer 14 AeBer llflno 14 rpu Aeceru npor',trana)

c. frrr6os o - 29,3 o/oo (Asa1eceT I{ AeBeT Ilqno H TpH Aeceru nponarana)

c. [o6partrc-29,3 %o (.uralecer H AeBer IrflJIo 14 rp1a Aeceru npon'rrara)

c. Pyeu - 29,3 %oo (Asa1ecer H AeBer uflilo H rpn Aecerl'l nponrana)

c. Uap KarorH - 29,3 %oo (AeaAecer H AeBer Irrno H rpu AecerH npon,lr'ua)

c. -f,npooo - 29,3 o/oo (lrla1eceT H AeBeT urJro H TpH AeceTH npor,,trana)

3. OnpeAelfl Tapca ra 6uroelr ortraAbqlr 3a [oAAbpxaHe qucrorara Ha replrropnl'ITe

sa o6uecrBeHo [oJr3BaHe 3a 2023 r. fiponoplu4oHanHo B npoMunpl Ha6asa orqerHara crofiuocr

Hnu AaHbqHara or-(eHKa Ha HeABHxr,rMHTe HMorr,r, rIHI4To co6crseHl'l[vt vttt4 noJl3Barenu ca

IOpHAHT{eCKH Jlt{qa, pa3[peAeneHH B HflKOJIKO OCHOBHI'I fpyfll.I cnopeA pa3Mepa Ha oTqeTHaTa [lM

croiluoct/AaHbq Hara otleHKa, KaKro cneABa:

I-pa rpyna: orqerHa crofiuocr/AaHbqHa oIreHKa or 400 001 ns. ao 1 000 000 erll. - npoMnn

10,00;
II-pa rpyna: orqerHa croilsocr/AaHbqHa oueHKa or I 000 001 re. ao 3 000 000 ercr' -

npouu-ir 4,8;
III-ra rpyra: orqerHa crofinocr/4aHbqHa oueHKa or 3 000 001 re. ao 8 000 000 arcr. -

npor'aun 4.3;
lV-ra rpyna: orqerHa crofiuocr/gaHbqHa oueHKa or 8 000 001 ne. rc 20 000 000 BKrI. -

npovltr 3,3;
V-ra rpyna: orqerHa crofiuocr/AaHbqHa oueHKa :nal20 000 001 rs. src,'I. - npouul 2,0;

VI-ra rpyna: EroANerun op1aHll3aqul4 Ha AbpxaBHa H3ApbxKa cbc cOUI4anHa HacoqeHocT

- npOrraul 1,0;

4.Ha npe,4nlarr4JrgTe 3aAbJrxeH14 Jrnua rbJIHHr (roAIauen) pa:rrlep Ha raKcara go 30 anpun

2023 r. ce npaBll orcrbnKa or 5 ua cro.

5. Krraemr ua o6ulr.rHara Aa orpa3u onpeAeneHHTe B TIJIaH-CMerKara nphxoAl4 U pa3xoAt4 B

ErcAXer 2023 r., KaKro Lt Aa opfaHH3r4pa u3nbnHeHl4ero Ha HacToruloTo peueHHe.

O6ur 6pofi HaO6uruscrure cbserHuutr: - 13

flpucrcrnyna,ru:
I-racyrarl't:
"la'
"npornn''
"sblal,pxarn ce"

- ll

-10
-0
-l

PA3IJIACflBAHE:



l. B-K ,,Maprrud' 44.01.2023 r.;

2. HHrepHer crpaHl{uara - 05.01.2023 r.;

3. I,IHrf . ra6no - o6uluHa Kyrueu - 05.01.2023 r

TIPEACEAATEJI HA OBIIIUHCKI,I CbBET KYKJIEH (N)
EleHa @H.[eea



KypcoBe l{M

pa3xo.ql4 Ha

EABH

KrnoMerbp

o6tllo
pa3xo,qu

6poi
HANHqHN

xonreix
epil Trn
"6o6tp"
1 100 n.

6pofr
xonrefinepu
run "6o6up"

1100 n.
Bb3Moll(t{o

HaroBapeltH
t{a Kypc

I{exa m
eAriH

xotreiuap
"Eo6rp"
l{00 n.

6pofr
HanIqH!,!
xonrefrxe
ptt 240 n.

6pofr
xorrefinepr

240 n.
Bb3MOXHO

HaroBapeH!l
Ha Kypc

Uera ra
eAxx

xoxrefrxep
240 n.

6pofi
Hanl,lqHt4

xoxrerinepu
110 n.

6pon
(oHTeliHep!1

110n.
BbSUOXHO

HaroBapeHrl
Ha Kypc

UeHa sa
SAHH

xoxre*xe
p 110 n.

Kypc - Snna
gepxea - AcexoerPag vt

Kyxnex - flaPx
PoAonu - AcexoarPag

130 11,40 1.481,53 4 80 131,80 100 39,49 800 13,16

115 11,40 131,0,59 37 80 129,46 100 37-78 800 12,95

Kypc
AcexoerpaA u o6Parxo Ao

63 11,40 7t7,97 37 80 122,O5 100 31,85 800 12,z',|.

Kyxnen - t-laP Kanonx
- AcexoarPag u o6ParHo

68 1L,40 774,96 29 80 ,22,77 100 32,42 800 12,28

Kypc
AcexoarpaA u o6Parno go

120 11,40 1367,51 4 14 210,75 20 56 49,09 140 21,48

Kypc BpoBo -

AceHosrpaA n o6Parno go
107 11,40 !162,43 5 14 '196,11 20 56 45,43 140 19,61

Kyxnen - Pyex -

AcenoarPag n o6Parxo go
45 Lt,40 s72,84 13 14 149,71 56 33,83 140 14,97

Kypc Kyxnen - ArPaPen
yHHBePcllTer - AcenoarPag

n o6Parno go KYxnen 47 11,40 535,63 14 1S{,34 56 34,23 '140 15,14

Kyrnen -

Acenoarpag ra o6parxo Ao
42 u.,44 418,65 90 80 119,06 100 29,46 1700 800 1 1,91

[-lprroxeure Ne 1,1

qEHlt 3A EPOH I(OHTEITHEP 2023t.

3a6enexxa:Bqenara3aeAl4HroxretirrepeBKnoqeHanrleHaTa3aAeno
Ha roH ,r3Bo3eHa cMer, crorBerHo - 3a xonretixep 1 100 n. - 2?.88na.', ra ronreinep 240 n. - 4,99 ne. u

la xonreffxeP 110 n. - 2,29 na., cbulo raKa o orr{vlcneHli'tnTa 3a Aeno cbrflacHo Hapeg6a Ne7/2013 xn, cborBerHo - ea xolreinep 1100 n. - 90,2 nB.;sa rorrre&nep 240 n. - 19,68

nB. t.l 3a xonretixeP 1 10 n. - 9,02 ne. gegrorara Ha cmeron3Bo3tsaHe He Moxe Aa 6r,qe no-ruanxo or 4 nbrn Mecer{Ho
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HAC.MOGTA xexrnuqxi ruoin lorqerxr crotixocrr/
B perynaqlrfl

OTTIOTHA CT.GT o/oo c+c o/oQ g o/oo q o/oQ 06qo

Kyr;le n s 737 674,37 6,80 66 215,19 )o0 19 475,35 9,50 92 507,91 r8.30 t78 L99,44

I--a;ru6ouo 269 414,91 r2.80 3 448,s1 2.00 538,83 14,50 3 905,s2 29,30 7 893,86

.[o5pa,rtx r5 360.40 l?,80 196,61 2,00 30,72 14,50 222,73 29,30 450,05

Pyes 754 3 t 0,37 12,80 9 555,17 2,00 1 508,62 14.50 r0 937,50 29.30 22 t4t,29
I-lap Ka.nonu 74 040.00 12,80 947,71 2,00 148,08 14,50 1073,58 2934 2169,37

frpoao 2 722 869,64 12,80 28 452,73 2,00 4 445,74 r 4.50 32 23t,6L 29,30 65 130,08

108 916,93 26 t47,34 140 879,84 275 944,10

HAC.MEGTA Hox(llnlrUllrx rMoTr{ /otqerxr cToiHoGTU,

B l,l3SLHpOrynaqrn

OTqSTHA CT{T o/oo c+c o/oo A o/oo q oho o6qo

Kyruten 279 682 945.r9 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2796 829,45 10.00 2 795 829,45

l-lrr,6oso 2 57A 793.e| 0,00 0,00 0.00 0,00 29,30 75 324,26 29,30 75 324,26

!,o5paarx 2 668 2s6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 29,30 78 t79,9L 29,30 78 779,91

Pyen 3 068 092.98 0,00 0,00 0,00 0,00 29.30 89 895,12 29.30 89 895,12

[ap Ka,roxl 2 154 404,10 0,00 0,00 0,00 0,00 29,30 63124,04 29,30 63124,44

flnpoao 2 614 653,78 0,00 0,00 0,00 0,00 29,30 76 609,36 2e.30 76 609,36

0,00 0,00 3 179 962,1"5 3 179 962,r.5

Ipunoxexue Ne 1,3

nnAH Clt ET|(A 3A nPl,lXOAllTE OT TAI(CA BtlTOBll OTnAAbqH nO OTtlETHlt GTOIIHOCT$unnAo HA
I,IMOTHTE B pErynAUUR !l H3BlrHPEfyflALll,lf, HA IOPIAII{ECXH IIUA HA TEPXTOPI,I9TA HA OElqtlHA

KvKnEH 3A 2023 TOAHHA

13 073 669,69

292759146,33

314 221,94 3 236,49

I-p;*n u. roiteuil raubKonrarun

-75 156,95 -17 400,51 -2 222 0t6,Ll -2 314 573,60

HAC.HAGTA xxnrlrlHr l{uorr lorqorxtr crorHocru,
r3Br'H Per}naqrn

OTqE?HA CT+T o/oo c+c o/oo A o/oo q o/oo 06qo

KvrneH 3l 247.80 0,00 0,00 10.30 321,85 t0.30 321.,85

I-r,rl,5oao 106 073.00 0,00 0,00 i 0,30 1 092,5s t0.30 1 092,s5

8 r67.40 0,00 0,00 10,J0 84,12 r0,30 84,1.2

Pyeu 2 t 19?.50 0,00 0,00 r0,30 278,28 10,30 218,28

Kanoss r2 I t6"t,30 0,00 0,00 10.30 L 247,99 r 0.30 L247,99

flapoao 26 3',16.e0 0,00 0,00 I0.10 271,68 t0.30 271,68

0,00 0,00 3 236,49

HAG.MOCTA xrrrriqHx HMOTr lOrqeTH]l GTOIiHOCf,U/

B psrynaqrn

oTr.tgTHa cT-cT o/ao c+c o/oo A o/oo q oho 06lllo

Kyxlett r 26 220.80 12,80 1615,63 2,00 252,44 14,50 1 830,20 29,30 3 698,27

l-'r,,rb6trs0 78 348,50 12"80 1002,86 2,00 156,70 r 4.50 1 136,05 29,30 2295,67

0.00 r2.80 0,00 2,00 0,00 14.-50 0,00 29,30 0,00

h'eu t7 667.60 12,80 225,t5 2,00 35,34 14,50 256,18 29,30 577,65

Ka-[orH 4 192"70 12.80 53,67 ?,00 8,39 14,50 60,79 29,30 122,85

flnpoao l0 307.80 12,80 131,94 2,00 2A,62 14,50 L49,46 29.30 302,02

3 030,24 473,47 3 432,69236737,44 6 936,41



O6qo npnxogx crr6g
ocao6ox(Aa saxs Ha $r.rpu r,r 36 790,21 I 220,30 1 105 4CI5,03 1 151 505,54

Jlerentra :

c+r

,
rl

Pa xoAH:a cnerocr"6upane H cMeroH3Bo3BaHe

PacxoAlr 3e no&['bp]roHe h excnlc]araltufi Ha Aefiara 3a 6HroBH ornaAl,uu
Pa:xoAu 3a qucrorara Ha repr4Topr4rlTe :a o6ulecrneHo noJrSBaHe



pEKAnxTvflAtll,lff HA nPilXOAt4TE OT T5O nO HACEnEHil MECTA B O6l{l4HA
KvKnEH 3A 2023 rOAvlHA

Hac,MecTa rpil(AaHr

c+c A r{ 06ulo

K1'men 77 536,53 13759,72 23 681,50 Lt4 977,7s

frru6cls0 77 541,,09 6 547 ,L5 7 930,20 32 0L8,44

/lo6pa'Itx 5 467,67 2 465,55 3 A79,37 11 012,60

PveH 4 644,57 L56t,37 2 158,88 8364,76

I lap Ka,ronH 4 334,75 126A,79 L 918,86 7 5L3,89

Iiuporo 5 788,34 L747,75 2 271,64 I$AV.73

115 312,88 27 34L,84 41040,45 183 695,17

Hac.MecTa $rpur

c+c A rl o6uto

KvrcreH 57 831,81 19 727,79 2 897 489,4L 2979 A49,At

['r,irr50s0 4 45L,37 695,53 81459,38 86 606,28

195,51 30,72 78 486,76 78714,1O

Py*t 9 881,32 1 543,96 101307,09 r72732,16

KurosH 1001,38 156,47 65 506,41 66 664,25

Ilepoao 28 584,67 4 466,35 tag 262,1.':. 142 313,14

11] 947,16 26 620,81 3 327 571,16 3 466 079,L4

()c806(r1e tlr,l -75 156,95 -17 400,51 -2222 016,13 -2 314 573,60

( )ixltl nprtro,tt c:tc;t

t)cru.r(xlxrlasatte 36794,71 g 220,30 1 105 495,03 1 151505,54

Hac,uecfa o6qo Snpmn n rpa)xgeHll

c+c A q o6rqo

Kymrex 145 368,34 33 487,51 29t5170,9L 3 094 026,77

f's.rru6ono 2L992,46 7 242,58 89 389,58 118624,72

,{o6pa-tlux 5 664,28 2 496,28 81 556,13 89 726,69

Pyes 14 525,83 3 105,32 L03 465,97 121097,12

Ka,rosH 5 336,12 t 4L6,75 67 425,27 74178,14

flrpono 34 373,02 6 214,10 111 533,75 152120,87

227 260,05 53 962,65 3 368 551,61 3 649 774,31

0cso{kr;tentt -75156,95 -17 400,51 -2222 016,13 -2374 573,60

06uro npurolr c.'tcL

ocso6ox,laraHe 152 103,10 36 562,14 1 146 535,48 I 335 200,72

.il.o6pa'Irx



Ilpn;roxcunc Nt2
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