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Отчет 

за извършените дейности по  

“Програма за управление на отпадъците на територията на община Куклен 

2015 – 2020 г.“ (актуализация) 

за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г.   

 

 

   Съгласно Плана за действие на “Програма за управление на отпадъците на 

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

 

1. През 2018 г. е проведена информационна кампания за ползите от разделното 

събиране на отпадъци в училището и детската градина в гр. Куклен, община Куклен 

съвместно с “Екоколект“ АД; 

2. Направено е оптимизиране на системата за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки на територията на община Куклен и е извършена промяна на графика на 

обслужване на контейнерите, като през летния сезон обслужването се променя от два 

на три пъти месечно; 

3. Данните, които са ни изпратили като отчет за 2018 г. “Екоколект“ АД от системата за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Куклен са 

следните: 

- от жълти контейнери – 25.660 кг. 

- зелени контейнери – 8.960 кг.; 

4. Редовно обслужване на 5 броя контейнери за строителни отпадъци в гр. Куклен, 

община Куклен за събиране на отпадъци от извършени ремонти; 

5. Община Куклен има сключен договор за извозване на строителни отпадъци с фирма 

“Вис Строй 1“ ЕООД; 

6. Община Куклен има организирана система за събиране, транспортиране, временно 

съхранение, предварително третиране и предаване за оползотворяване на излязло то 

употреба електронно и електрическо оборудване /ИУЕЕО/ с “Елтехресурс“ АД; 

7. Община Куклен има организирана система за събиране и транспортиране на смесени 

битови отпадъци. Общината през 2018 г. е сключила договор с община Асеновград за 

депониране на ТБО на Регионалното депо; 

8. Общината има сключен договор за предаване на излезли от употреба гуми /ИУГ/ с 

фирма “Гумирек“ ЕАД; 

9. През 2018 г. са проведени 5 акции за почистване на училища и детски градини от 

отпадъци; 

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

заедно“ състояла се на 15.09.2018 г. Бяха почистени 4 броя нерегламентирани сметища 

на територията на Общината; 

11. През 2018 г. са поставени допълнителни контейнери тип “бобър“ за съхранение на 

битови отпадъци на територията на гр. Куклен и с. Гълъбово, община Куклен; 
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12. Закупени са 343 броя кофи тим “мева“ за битови отпадъци, които са раздадени на 

гражданите; 

13. Има поставени камери на входно изходните точки на гр. Куклен, община Куклен за 

осъществяване на контрол при образуване на нерегламентирани сметища; 

14.Община Куклен има назначен екопатрул, който съвместно със служители от 

общинска администрация извършват контрол по отношение на локалните натрупвания  

и изгарянето на отпадъци; 

15. Осъществява се постоянен контрол върху дейностите по събиране, извозване и 

депониране на битови и строителни отпадъци на територията на община Куклен. 

Изготвен е годишен график за извършване на услугите по сметосъбиране и 

сметоизвозване на ТБО за 2018 г.; 

16. Има организирано разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци и 

съхраняването им на определената за тази цел площадка; 

17. През 2018 г. периодично се почистиха локални натрупвания на отпадъци в 

населените места; 

18. През 2018 г. се почистиха отпадъци по общинските пътища, пътните банкети към 

тях и коритата на деретата находящи се на територията на Общината; 

19. Изготвен и изпратен годишен отчет за количествата и видовете отпадъци през 2018 

г. до ИАОС – гр. София и отчет по програмите до РИОСВ – Пловдив; 

20. Участие на община Куклен като член на РСУО – Асеновград в реализацията на 

проект “Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”; 

  

 

 


