
     гр. Куклен 4101, област Пловдив, ул. ”Ал. Стамболийски” № 43; тел.: 03115/21-20; факс: 03115/21-65; e-mail: mail@kuklen.org; www.kuklen.org 

 

 

Отчет 

за извършените дейности по  

“Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Куклен с 

План на действие за периода 2016 – 2020 г.“ 

за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г.   

 

    Община Куклен с Решение № 349 на Общински съвет – Куклен, взето на Редовно 

заседание с Протокол № 29 от 27.01.2017 г. има актуализирана “Програма за 

подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Общината с План 

на действие за периода 2016 – 2020 г.“. Основната цел на Програмата е привеждане и 

поддържане на качеството на атмосферния въздух /КАВ/ на територията на община 

Куклен в съответствие с нормативната уредба, като се осигури здравословна среда за 

населението.  

   

1. Ежегодно в община Куклен се залагат финансови средства за извършване на 

залесителни мероприятия в населените места и по главните пътища с цел намаляване на 

емисията от Фини прахови частици под 10 микрона /ФПЧ10/. 

През 2018 г. са засадени следните дървесни видове: 

- Чинар – 20 броя; 

- Бреза – 10 броя; 

- Обикновен кестен – 10 броя; 

- Мелия – 10 броя. 

2. През 2018 г. е извършено разширяване на газоснабдителната мрежа в гр. Куклен, 

община Куклен с дължина от 316 м., с което се намалят емисиите, отделяни от твърди 

горива. 

3. През 2018 г. са новоасфалтирани следните улици: 

- гр. Куклен ул.“Плиска“ от ул. “П. Хилендарски“ до ул. “Родопи“ с дължина 120 м; 

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

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

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

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

- гр. Куклен ул. “Бачо Киро“ с дължина 220 м.; 

- гр. Куклен ул. “Малина“ с дължина 80 м.; 

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

- гр. Куклен ул “Хан Крум“ с дължина 130 м.; 

- гр. Куклен ул. “Искра“ с дължина 120 м.; 

През 2018 г. с частично асфалтирани участъци са следните улици: 

- гр. Куклен ул. “Свобода“ с дължина 60 м.; 

- гр. Куклен ул. “Опълченска“ с дължина 30 м. 

 

 

http://www.kuklen.org/


4. През 2018 г. ежеседмично се почистваха териториите за обществено ползване, 

находящи се в  община Куклен. 

5. Основа за оценката на Качеството на атмосферния въздух /КАВ/ на територията на 

община Куклен са данните от Автоматичната измервателна станция /АИС/ “Куклен“. 

Редовната експлоатация на този пункт за мониторинг, класифициран като промишлен 

се осъществява от КЦМ АД гр. Пловдив. Направено е сравнение на данните за 2017 г. и 

2018 г. по показателите кадмии Cd и фини прахови частици /ФПЧ10/. През 2018 г. се 

наблюдава трайно намаляване на броя на регистрираните превишения на кадмии и 

/ФПЧ10/ в сравнение с 2017 г. 

 

 

 

 


