
Изпълнение на плана за действие на Програма за опазване на околната среда за 2020 г. 

 

№ Мярка/проект 
Отговарящ орган за 

изпълнението 

Изпълнение/ 

Времеви график 

Изразходвани 

средства в лева 

Източници за 

финансиране 

Стратегическа цел 1 – Поддържане и подобряване качеството на живот на населението в общината, посредством устойчиво управление на околната 

среда, запазване природните дадености в региона и създаване на възможности за развитие на устойчив туризъм 

Специфична цел 1.1. Намаляване риска от замърсяване на околната среда чрез подобряване на инфраструктурата 

Приоритет 1.1.1. Поддържане качеството на атмосферния въздух 

1.1.1.1. 

Преасфалтиране и рехабилитация на общинската 

пътна мрежа: 
- текущ ремонт на улици; 
- изграждане на нови улици 

Община Несебър 
 

2020 г. 
 

 
- 426 073; 
- 98 441 

 

Общински бюджет 
 

1.1.1.2. 

Почистване на основните пътни артерии от прах -  

ОП „БКСО” и осигуряване поддържането на 

тротоарите в добро техническо състояние 
Община Несебър 

2020 г. 
 

- 5 036 966 
-    161 193 

Общински бюджет 

1.1.1.3. 
Изграждане на зелени пояси по протежение на 

натоварените автомобилни пътища 
Община Несебър 2020 г. 982 365 Общински бюджет 

1.1.1.4. 

Поддържане на база данни за източниците на 

емисии на територията на общината и повишаване 

информираността на местното население по 

проблемите със замърсяването на въздуха 

Община Несебър 2016-2020 г. - Общински бюджет 

Приоритет 1.1.2. Изграждане, доизграждане и рекострукция на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в общината и изграждане на 

ЛПСОВ в малките населени места 

1.1.2.1. 

Мониторинг за качеството на подземните води в 

района на общинските депа за неопасни битови 

отпадъци в с. Равда и гр. Обзор, след реализиране 

на проектите за рекултивация 

Община Несебър 
Съгласно Плановете 

за контрол и монито 

ринг на депата 
30 000 Общински бюджет 

1.1.2.2. 
Изграждане на фонтан в ПИ 53045.502.473 по КК 

гр.Обзор  
Община Несебър 2020 г. 20 000 Общински бюджет 

1.1.2.3. 
Инженеринг напоителни системи парк център 

гр.Обзор - преходен  
Община Несебър 2020 г. 50 000 Общински бюджет 

1.1.2.4. Изграждане на водостоци с.Кошарица преходен  Община Несебър 2020 г. 176 000 
Общински бюджет 

 

Приоритет 1.1.3. Усъвършенстване на системата за управление на отпадъците на територията на общината 
 

1.1.3.2. 
Рекултивация на общинско депо за битови 

отпадъци в землището на с. Равда 
Община Несебър 

2020 г. 

 

2 833 239 
 

ПУДООС, Общински 

бюджет, др. източници 



№ Мярка/проект 
Отговарящ орган за 

изпълнението 

Изпълнение/ 

Времеви график 

Изразходвани 

средства в лева 

Източници за 

финансиране 

1.1.3.3. 
Закриване и рекултивация на съществуващо депо  

за битови отпадъци, гр.Обзор – работен проект 
Община Несебър 2020 г. 25 800 Общински бюджет 

1.1.3.4. 

Подобряване на системата за събиране и третиране 

на отпадъци в –сметосъбиране и сметоизвозване, 

обезвреждане на отпадъци, закупуване на нова 

техника, подновяване на съдовете за отпадъци 

Община Несебър 
2020 г. 

 

Чистота- 5036966 
Обезвр.  -  926129 
Техника -  395465 
Съдове   -  369660 

Общински бюджет 

1.1.3.5. 

Изграждане на подземни съоръжения с контейнери 

за разделно събиране на отпадъци хартия, 

пластмаса, стъкло и смесен битов отпадък на 

територията на гр. Несебър и гр. Обзор 

Община Несебър 
 

2020 г. 
 

158 993 Общински бюджет 

1.1.3.6. 

Провеждане на следексплоатационни грижи на 

депата и изпълнение на дейностите от плановете за 

мониторинг 
Община Несебър 

Съгласно 

плановете за 

мониторинг 
- Общински бюджет 

1.1.3.7. 

Поетапно включване на населените места от 

общината към системата за разделно събиране на 

отпадъците:Договор № 546/20.09.2019 г.  с „ЕКОБУЛ 

ПАКБЪЛГАРИЯ”АД–гр.София за сътрудничество в 

областта на разделното събиране на отпадъци от 

опаковки (хартия/пластмаса/стъкло/метал), Доп.спораз. 

№609/30.12.2019г.; Договор №82/21.03.2013г. за ИУЕЕО 

с “ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИК ЛИРАЩА КОМПАНИЯ 

АД гр.Варна и Доп.спораз. №221/05.06. 2013г;Договор 

№81/21.03.2013г. за НУБА с  “ТРАНСИНСБАТЕРИ”  

ООД гр.Варна и Доп.спор.  №220/05. 06.2013 г.;Договор 

№243/13.06.2013г. за ИУМПС с „БЪЛГАРСКА РЕЦИК 

ЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД, гр. София 

Община Несебър 
Организации по 

оползотворяване 

2020 г. 
 

Безвъзмездно/ 
Ооп, 

 

Общински бюджет, 
Организации по 

оползотворяване 

1.1.3.8. 
Предварително третиране на смесени битови 

отпадъци на Инсталация за третиране на отпадъци 
Община Несебър 2020 г. 835 355 Общински бюджет 

1.1.3.9. 

Повишаване ефективността на превантивния и 

санкциониращ контрол при вторично замърсяване 

на почистени площи и предотвратяване 

създаването на нови нерегламентирани сметища 

Община Несебър, 

РИОСВ-Бургас 

Постоянен контрол 

от страна на експер- 

тите от отдел „Еко- 

логия” 

Няма разчет Общински бюджет 

1.1.3.10 

Изпълнение на Плана за действие с подпрограми с 

мерки за постигането им от Програмата за 

управление на отпадъците на Община Несебър за 

периода 2015-2020 г. – годишен отчет за 

изпълнение на мерките заложени в ПУО 

Община Несебър 
 

2020 г. 
Съгласно 

бюджета в ПУО 
 

Общински бюджет, 

ОПОС, ПУДООС и 

други източници 



№ Мярка/проект 
Отговарящ орган за 

изпълнението 

Изпълнение/ 

Времеви график 

Изразходвани 

средства в лева 

Източници за 

финансиране 

Приоритет 1.1.4. Благоустрояване на населените места 

1.1.4.1. 
Изграждане на многофункционална сграда - 

културен център - гр. Несебър 
Община Несебър 2020 г. 120 000 Общински бюджет 

1.1.4.2. Изграждане на база на ОП ”БКСО” - гр. Несебър   Община Несебър 2020 г. 900 000 Общински бюджет 

1.1.4.3. 
Тротоари по улиците в  кв. „Черно море“- Етап 1, 

гр. Несебър - преходен 
Община Несебър 2020 г. 208 000 Общински бюджет  

1.1.4.4. 
Тротоари по улиците в  кв. „Черно море“- Етап 2, 

гр. Несебър - преходен 
Община Несебър 2020 г. 283 000 Общински бюджет 

1.1.4.5. Изграждане фитнес на открито ПИ 51500.501.4 
гр. Несебър- стар град- преходен 

Община Несебър 2020 г. 34 000 Общински бюджет 

1.1.4.6. Изграждане на стълбищен подход към ПИ 

515000.501.4, гр. Несебър - стар град- преходен 
Община Несебър 2020 г. 23 000 Общински бюджет 

1.1.4.7. Инженеринг на спортна зала – стадион - преходен   Община Несебър 2020 г. 400 000 Общински бюджет 

1.1.4.8. Основен ремонт на СУ „Л. Каравелов”, гр. Несебър Община Несебър 2020 г. 80 000 Общински бюджет 

1.1.4.9. Изграждане на две класни стаи , надстройка на 

втори етаж, 120 м2 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”,  
гр. Свети Влас  

Община Несебър 2020 г. 
37 000 

Общински бюджет 

1.1.4.10 Изграждане на футболно игрище в спортно 

рекреационен парк в ПИ 11538.2.27, 11538.5.51 и 

ПИ 11538.501.191, гр. Свети Влас - преходен 

Община Несебър 2020 г. 
930 000 

Общински бюджет 

1.1.4.11 Паркоустройство и благоустрояване на площадно 

пространство на площад „Свобода” и прилежащи 

улици,  гр. Обзор 

Община Несебър 2020 г. 
717 920 

Общински бюджет 

1.1.4.12 Градска тоалетна находяща се в УПИ VI 266.473, за 

градски парк , кв.37, гр.Обзор  
Община Несебър 2020 г. 10 000 Общински бюджет 

1.1.4.13 Паркоустройство и благоустрояване на градски 

парк, УПИ VI 266.473, кв. 37, гр. Обзор 
Община Несебър 2020 г. 250 000 Общински бюджет 

1.1.4.14 Аварийно укрепване  на скат до х-л „Бижу”,   
с. Равда  

Община Несебър 2020 г. 17 921 Общински бюджет 

1.1.4.15 Изграждане на северен околовръстен път от о.т. 11 

до о.т. 559, с. Равда 
Община Несебър 2020 г. 20 000 Общински бюджет 

1.1.4.16 Изграждане на новопроектирани улици, с. Равда Община Несебър 2020 г. 60 000 Общински бюджет 

1.1.4.17 Изграждане на велоалея,  с. Кошарица - преходен Община Несебър 2020 г. 960 000 Общински бюджет 



№ Мярка/проект 
Отговарящ орган за 

изпълнението 

Изпълнение/ 

Времеви график 

Изразходвани 

средства в лева 

Източници за 

финансиране 

1.1.4.18 Изграждане на ул. „М. Дойчев” и „Родопи”,  
с. Тънково 

Община Несебър 2020 г. 60 000 Общински бюджет 

1.1.4.19 Изграждане на многофункционална сграда с пенси- 

онерски клуб, УПИ IV-331, кв. 31/53822.501.331/,  
с. Оризаре - преходен 

Община Несебър 2020 г. 
100 000 

Общински бюджет 

1.1.4.20 Изграждане на многофункционална сграда  за 

обществено обслужване, ПИ 02703.501.638, с. Баня 

- преходен 

Община Несебър 2020 г. 
170 000 

Общински бюджет 

Приоритет 1.1.5. Подобряване на енергийната ефективност и използване на алтернативни източници на енергия 

1.1.5.1. 

Изготвяне програми за обучение на тема: ВЕИ и 

опазване на околната среда с цел промяна на 

отношението на гражданите на общината към 

промяната в климата и осигуряване на обществена 

подкрепа за използване на ВЕИ 

Община Несебър 

 

2020 г. Няма разчет 
Общински бюджет,  

други източници 

1.1.5.2. 

Провеждане на информ. кампания за възможнос- 
тите при използването на ВЕИ, информиране 

жителите на общината за възможни финансови 

схеми за реализиране на частни ВЕИ проекти 

Община Несебър 

2020 г. 

Няма разчет 
Общински бюджет, 

други източници 

1.1.5.3. 

Използване потенциала на ВЕИ – слънчева енергия 

за съоръженията за външно изкуствено осветление 

– улични осветители с фотоволтаичен елемент 
Община Несебър 

2020 г. 
Няма разчет 

Общински бюджет, 

други източници 

1.1.5.4. 

Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в административни сгради на 

територията на общината 
Община Несебър 

2020 г. Съгласно проектна 

документация 

ФЕС, ЦБ, ОПРР, 

Общински бюджет, 

други източници 

1.1.5.5. 

Изпълнение на мерките заложени в Програма за 

насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива в Община 

Несебър - годишен отчет за изпълнение на мерките 

 

Община Несебър 

 

2020 г. Няма разчет 

ФЕС, ЦБ, ОПРР, 

Общински бюджет, 

други източници 

1.1.5.6. 

Изпълнение на мерките заложени в Програма за ЕЕ 

на Община Несебър 2019-2024 г. -  годишен отчет 

за изпълнение на мерките 

Община Несебър 2020 г. 
Няма разчет 

 
Общински бюджет 

1.1.5.7. 

Реконструкция на част от уличното осветление по 

ул.”Св.Св.Кирил и Методий” гр. Несебър от о.т. 

597 ПИ 51500.502.201 и ПИ 51500.502...  
Община Несебър 

2020 г. 
152 000 Общински бюджет 

1.1.5.8. 
Реконструкция на част от уличното осветление по 

ул.”Георги С. Раковски” гр. Несебър   
Община Несебър 2020 г. 120 000 Общински бюджет 



№ Мярка/проект 
Отговарящ орган за 

изпълнението 

Изпълнение/ 

Времеви график 

Изразходвани 

средства в лева 

Източници за 

финансиране 

1.1.5.9. 
Реконструкция на част от уличното осветление по 

ул.”Христо Ботев” гр.Несебър   
Община Несебър 2020 г. 96 000 Общински бюджет 

1.1.5.10 Изграждане на осветление, с. Кошарица - преходен Община Несебър 2020 г. 100 000 Общински бюджет 

1.1.5.11 
Ново улично осветление между гр. Св. Влас и кк 

„Елените“, ПИ 11538.13.155, гр. Свети Влас 
Община Несебър 2020 г. 212 000 Общински бюджет 

1.1.5.12 
Ново улично осветление между гр. Св. Влас и кк 

„Елените“, гр. Свети Влас 
Община Несебър 2020 г. 129 000 Общински бюджет 

Специфична цел 1.2. Опазване и поддържане на биологичното разнообразие, увеличаване на зелените площи в общината и съхраняване на 

културно-историческото наследство 

Приоритет 1.2.1. Опазване на биологичното разнообразие в защитените зони и територии намиращи се на територията на Община Несебър 
 

1.2.1.1. 
Укрепване и поддържане на изградената мрежа от 

защитени територии 
Община Несебър 2017-2020 г. Няма разчет 

ФЕС, ЦБ, Общински 

бюджет, други 

източници 

1.2.1.2. 

Спазване на ограниченията и забраните за опазване 

на видовете и техните местообитания в защитените 

зони от Натура 2000, намиращи се на територията 

на общината 

Община Несебър 2017-2020 г. Няма разчет - 

1.2.1.3. 

Проучване на възможности за финансиране на 

проекти за опазване и подобряване на 

биоразнообразието в общината 

Община Несебър 2017-2020 г. Няма разчет - 

1.2.1.4. 
Интериорно оборудване и обзавеждане на зрителна 

зала - културен център гр.Несебър  
Община Несебър 2020 г. 756 000 Общински бюджет 

Приоритет 1.2.2. Развитие на зелените площи за широко обществено ползване в общината и поддържане на парковата среда 

 

1.2.2.1. 
Поддържане на зелените площи на територията на 

Община Несебър 
Община Несебър 2020 г. 982 365 Общински бюджет 

1.2.2.2. 
Изготвен регистър на общинските зелени площи,  
ОП „БКСО”  

Община Несебър 2020 г. Няма разчет Общински бюджет 

1.2.2.3. 

Изграждане на обществен селищен парк с открити 

обекти за спортни дейностии площадка за игра в 

кв. „Черно море“,  гр. Несебър - преходен 
Община Несебър 

2020 г. 
620 000 Общински бюджет 

1.2.2.4. Изграждане на поливни системи гр. Несебър Община Несебър 
2020 г. 

50 000 
Общински бюджет 

 



№ Мярка/проект 
Отговарящ орган за 

изпълнението 
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Приоритет 1.2.3. Екологосъобразно използване на природните ресурси и съхраняване на културно историческите ценности в общината за развитие 

на устойчив туризъм 

1.2.3.1. 
Насърчаване на предприемачеството в сферата на 

културата, обвързване с културен туризъм 
Община Несебър 2017-2020 г. Няма разчет 

Общински бюджет, 

Външни източници 

1.2.3.2. 
Поддържане на екомаршрути обхващащи природ 
ни, исторически и културни забележителности 

Община Несебър 2020 г. Няма разчет 
Общински бюджет, 

Други източници 

1.2.3.3. 

Изпълнение на целите и мерките заложени в 

Програмата за развитие на туризма в Община 

Несебър 2018-2024 г. 
Община Несебър 2020 г. - Общински бюджет 

Специфична цел 1.3. Ефективно използване и управление на горските ресурси и превенция за справяне с климатичните промени и природни 

бедствия 

Приоритет 1.3.1. Предприемане на превантивни мерки за справяне с климатичните промени, природни бедствия и екологични рискове 
 

1.3.1.1. 

Залесяване на опожарени горски територии и 

превантивни дейности в общината за предотвра- 
тяване на горски пожари и изпълнение на мерките 

заложение в «Горскостопански план и План защита 

от пожари на горски територии собственост на 

Община Несебър за периода 2016-2020 г.» 

Община Несебър 2017-2020 г. - 
Общински бюджет, 

други източничи 

Специфична цел 1.4. Използване потенциала за развитие на биологичното земеделие и производство на биологично чиста продукция 

Приоритет 1.4.1. Развитие на биологичното земеделие в общината 

 

1.4.1.1. 
Полуляризиране на предимствата и изискванията 

на биологичното земеделие 
Община Несебър 2020 г. Няма разчет 

ФЕС, ЦБ, Общински 

бюджет 

Стратегическа цел 2 – Укрепване на административния капацитет за управление на околната среда, повишаване на екологичната култура, 

информираност и активно участие на гражданите при решаване на екологични проблеми 
Специфична цел 2.1. Обучение и повишаване капацитета на служителите от общинската администрация за прилагане на екологичното 

законодателство и синхронизиране на общинските нормативни документи с националните изисквания в областта 

Приоритет 2.1.1. Осигуряване на възможности за повишаване на професионалната квалификация на служителите от местната администрация 

отговарящи за управлението и опазването на околната среда 

2.1.1.1. 

Повишаване на административния капацитет на 

служители от общинска администрация по 

прилагане на екологичното законодателство -

участие в семинари и обучения на служителите  

Община Несебър Постоянен Няма разчет 
Общински бюджет, 

Други източници 

2.1.1.2. 
Подобряване на административното обслужване - 

въвеждане на съвременни информационни системи 
Община Несебър 2017-2020 г. Няма разчет Общински бюджет 



№ Мярка/проект 
Отговарящ орган за 

изпълнението 

Изпълнение/ 

Времеви график 

Изразходвани 

средства в лева 

Източници за 

финансиране 

Приоритет 2.1.2. Своевременна актуализация и допълване на общинските наредби и програми в областта на околната среда 

 

2.1.2.1. 

Хармонизиране на местната нормативна уредба с 

националното и европейско законодателство - 

Актуализация на Наредба № 6 за опазване на 

околната среда на територията на община Несебър 

- Решение №  237 от Протокол № 12/21.10.2020 г. 

на Об.С – гр. Несебър 

Община Несебър 2020 г. Няма разчет Общински бюджет 

Специфична цел 2.2. Привличане на обществеността при вземане на решения по въпроси свързани с околната среда и повишаване екологичната 

култура на населението 
 

Приоритет 2.2.1. Участие на обществеността в решаването на проблемите свързани с опазването на околната среда 
 

2.2.1.1. 

Поддържане на актуална информация за 

състоянието на околната среда на сайта на Община 

Несебър - Поддържане на екологична страница в 

официалния сайт на Община Несебър 
 

Община Несебър 2020 г. 7 200 Общински бюджет 

2.2.1.2. 

Привличане на гражданите за участие в 

изпълнението на проекти, свързани с опазване на 

околната среда - Проведени информационни кам 

пании, използвани плакати, дипляни, листовки, 

пътеводител 

Община Несебър 

 

2020 г. Няма разчет 
Общински бюджет, 

ПУДООС, НПО 

2.2.1.3. 

Провеждане на тематични форуми и анкети по 

проблемите на ОС -  обществени кампании за 

опазване на ОС,  участие в курсове и семинари 
Община Несебър 

2020 г. 
Няма разчет 

Общински бюджет, 

други източници 

2.2.1.4. 

Организиране на обществени обсъждания и 

дискусии по екологични проблеми – Проведени 

срещи с обществеността по въпроси свързани с 

опазването на околната среда 
 

Община Несебър 

 

2020 г. Няма разчет Общински бюджет 

2.2.1.5. 

Участие в национални и общински кампании 

свързани с опазване на околната среда – проведени 

пролетна и есенна кампания за разделно събиране  

на масоворазпостранени отпадъци – 27.05.2020 г. и 

27.10.2020 г. 

Община Несебър 2020 г. Няма разчет Общински бюджет 



№ Мярка/проект 
Отговарящ орган за 

изпълнението 

Изпълнение/ 

Времеви график 

Изразходвани 

средства в лева 

Източници за 

финансиране 

Приоритет 2.2.2. Повишаване на общественото съзнание, културата, образованието и формиране на нови модели на поведение на обществото 

щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото развитие 

2.2.2.1. 

Повишаване екологичната култура на населението 

чрез публикации в местната преса, интернет 

страницата на общината, презентиране на 

екологични дейности, и други мероприятия с 

екологична насоченост - Поддържане на екологи 

чна страница в официалния сайт, представяне на 

презентации и провеждане на информационни 

кампании 

Община Несебър Постоянен Няма разчет Общински бюджет 

2.2.2.2. 

Работа с учебните и детски заведения в общината 

по проблемите на опазване на околната среда -   
Представен открит урок на 17.01.2020 г. „Опазвам 

света на животните” в учебен час „Околен свят”, 2 

клас на СУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър и 

запознаване с „Червената книга на България”.  

Подарени на учениците дипляни, листовки и 

пътеводител за опазване на околната среда 

Община Несебър 2020 г. Няма разчет Общински бюджет 

 


