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Отчет 

за извършените дейности по  

“Програма за опазване на околната среда на община Куклен 2015 – 2020 г.“  

за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г.   

 

 

   Съгласно Плана за действие на “Програма за опазване на околната среда на община 

Куклен 2015 – 2020 г.“ са извършени следните дейности: 

1. Устойчиво и интегрирано управление на водните ресурси в община Куклен; 

1.1. През 2018 г. е извършена корекция и прочистване на част от коритото на дерето 

намиращо се на ул. Речна, гр. Куклен, община Куклен. Дейностите включват, както 

премахване на дървесна и храстова растителност намираща се в коритото на дерето, 

така и неговото разширяване и изхвърляне на натрупаните наноси; 

1.2. Ежегодно се извършват дейности по почистване на речните корита намиращи се на 

територията на община Куклен; 

1.3. През 2018 г. е извършена рехабилитация на ВиК системите на територията на гр. 

Куклен, община Куклен на следните улици: 

-  ул. “Възраждане“ от “Хр. Ботев“ до ул. “Опълченска“ с дължина 380 м; 

-  ул. “Студенец“ от ул. “Ал. Стамболийски“ до ул “Искра“ с дължина 120 м; 

-  ул. “Димчо Дебелянов“ с дължина 220 м; 

-  ул. “Яне Снадански“ с дължина 240 м; 

-  ул. “Бачо Киро“ с дължина 220 м.; 

-  ул. “Малина“ с дължина 80 м.; 

-  ул. “Захари Стоянов“ с дължина 130 м.; 

- ул. “Искра“ с дължина 120 м.; 

2. Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Куклен; 

2.1. През 2018 г. е извършено разширяване на газоснабдителната мрежа на територията 

на гр. Куклен, община Куклен с 316 м. с цел намаляване на емисиите на твърди горива; 

2.2. Ежемесечно КЦМ АД, гр. Пловдив изпраща данни от Автоматичната измервателна 

станция /АИС/ “Куклен“ по показателите – олово, кадмии, серен диоксид и фини 

прахови частици; 

3.Усъвършенстване на системата за управление на отпадъците в община Куклен; 

3.1. Периодично се провеждат информационни кампании за проблемите на околната 

среда. През 2018 г. по повод Деня на Земята, който се отбелязва всяка година на 22 

април, община Куклен организира в три поредни дни кампания сред учениците от СУ 

“Отец Паисий“ и децата от ДГ “Приятели“ гр. Куклен, община Куклен. Кампанията 

включваше презентация и беседа за начина на разделно събиране в битова среда за 

минимизиране и предотвратяване образуването на отпадъци и ролеви игри целящи 

разясняване на ползите от разделното събиране на отпадъци от опаковки; 

3.2. През 2018 г. е оптимизирана системата за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки на територията на община Куклен и е осъществяван редовен контрол по 

http://www.kuklen.org/


спазване на графика за извозване на количествата разделно събрани отпадъци; През 

летния сезон беше увеличена кратността на извозване на разделно събраните отпадъци; 

3.3. Община Куклен съвместно с общините от Регионалното сдружение за управление 

на отпадъците – регион Асеновград, участва в Проект “Втора комбинирана процедура 

за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци”; 

3.4. Ежегодно подновяване на амортизираните съдове за отпадъци с нови; За 2018 г. са 

сменени 343 броя кофи за смет; 

3.5. Осигуряване на необходимата информация за докладване от страна на Общината 

към държавните институции; 

3.6. Участие на община Куклен в общонационалната кампания “Да изчистим България 

заедно“ състояла се на 15.09.2018 г.; 

4. Опазване и управление на биологичното разнообразие в община Куклен; 

4.1. Подобряване на превантивните дейности за намаляване опасността от горски 

пожари на територията на община Куклен, чрез допълнително оборудване за 

противопожарното депо на гр. Куклен, община Куклен; 

4.2. Община Куклен във връзка с Деня на Земята съвместно с ученици и учители от СУ 

“Отец Паисий“ и децата от ДГ “Приятели“ е провела залесителни мероприятия. С 

учениците бяха засадени бяха 50 броя фиданки, с децата от Детската градина - семена 

на растения; 

5. През 2018 г. е извършена частична подмяна на уличното осветление с 

енергоспестяващо такова на територията на гр. Куклен и на малките населени места на 

Общината. 

 

 

 

 


