
Отчет за извършената работа на служителите от отдел „Екология” при 

Община Несебър за периода 01.01.2017 год. – 31.12.2017 год. 

 

Във връзка с основните функции и задължения  за посочения период служителите от 

отдела са ипълнили следните дейности: 

 

1. Изготвяне и/или приемане от ОбС - гр. Несебър: 

1) Годишен отчет за изпълнението на мерките, заложени в комплексна програма за 

намаляване на нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за 

съдържанието им в атмосферния въздух на територията на община Несебър за 2016 г.; 

2) Годишен отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда 

за 2016 г.; 

3) Отчет за изпълнението на общинска програма за управление на  отпадъците за 2016 

г.; 

4) Отчет за изпълнението на общинска програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Несебър за 

2016 г.; 

5) Годишен отчет за изпълнението на дейността, съгласно чл. 38, ал. 1, т. 5 от ЗБР за 

своевременно отстраняване на изхвърлените на брега китоподобни бозайници за 2016 

г., съгласно Разрешително № 631/14.04.2015 г. на МОСВ и участие в дейността по 

намиране, прибиране и водене на отчетност на мъртвите екземпляри. 

2. Поддържане на специализиран сайт за околна среда: подготвяне актуална 

информация, рубрики, тематични материали, снимков материал и съобщения, съгласно 

сключен Договор. 

3. Организиране и поддържане на система за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки и масово разпространени отпадъци на територията на община Несебър: 

извършване на дейност, съгласно  договори за сътрудничество с организации по 

оползотворяване, притежаващи  решения по чл. 35 от ЗУО, провеждане на екологични 

кампании и водене на отчетност.  

4. Възлагане и осъществяване на контрол върху дезинсекционни и дератизационни 

услуги на  

територията на общината: извършване на проверки на открити площи и помещения за 

дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация, обработка 

и контрол на документи – протоколи за установяване завършването на извършените 

дезинсекционни и дератизационни дейности, фактури и утвърждаване от кмета на 

Община Несебър. 

5. Събиране и съхранение на информация за месечните справки за определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци и 

подаване информация при необходимост в РИОСВ, съгласно Наредба № 7/19.12.2013 г. 

за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъци. 

6. Събиране и съхранение на справки за обработените безстопанствени кучета на 

тримесечие и подпомагане на дейността по залавяне, настаняване в приют и 

ветеринарномедицинско обслужване на безстопанствени кучета на територията на 

община Несебър. 

7. Водене на регистри за:  
1) Решения за инвестиционни предложения, подлежащи / неподлежащи на 

задължителна ОВОС  - РИОСВ и ОВОС – МОСВ; 

2) Процедура по чл. 62, ал. 10 и чл. 63, ал. 4 от ЗУТ, и във връзка с Наредба № 18 за 

изграждане на зелената система на територията на община Несебър; 



3) Участие в общинска система за РСМРО. 

8. Подготвяне на становища и отговори на писма от: РИОСВ, МОСВ, Областна 

управа, БДЧР, „ВиК“, фирми, граждани и др.институции. 

9. Участие в работни срещи в: РИОСВ – гр. Бургас, Областна управа – гр. Бургас и др. 

учреждения и организации. 

10. Участие в съвместни проверки: с експерти от БДЧР – гр. Варна, РИОСВ – гр. 

Бургас, ОДБХ - гр. Бургас и др., извършване на проверки по обекти, жалби и сигнали при 

необходимост. 

11. Участие в проверки и постоянен контрол по опазване на околната среда на 

територията на общината, участие в обучения и семинари за повишаване на 

административния капацитет. 

12. За отчетния период са написани 126 бр. актове за установяване на 

административни нарушения. Издадени са 105 бр. наказателни постановления - 21 

бр. анулирани АУАН - на обща стойност от 53 700 лв., от които са събрани 3 640 лв. 

(по информация постъпила в отдела). Издадени са 84 бр. наказателни постановления на 

физически лица на обща стойност 8 550 лв., от която са платени 1 540 лв., на 

юридически – 21 бр. наказателни постановления на обща стойност 45 150 лв. – платени 

2 100 лв. Обжалваните наказателни постановления са 7 бр. – от които 1 бр. потвърдено 

в РС Несебър, обжалват в Административен съд гр. Бургас и 1 бр. намалена глоба, за 

останалите предстоят излизане на решения.  Връчвани чрез други общини 8 бр.   

Най – често извършваните нарушения са: 

По наредба №6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър 

 Чл.8ал.2т.7 -  осигуряване на достъп на контролните органи до съоръженията, в 

които се образуват отпадъци, до съоръженията за съхраняване и третиране на 

отпадъците и до документацията по отпадъците - 1 бр.; 

 Чл.9ал.3 - замърсяване на имот с отпадъци – 2бр.; 

 Чл.9ал.1 - притежателите на отпадъци са приченителите на отпадъци както и 

лицата в чието владение се намират те -  1бр. 

 Чл.13.ал.1.т.1 -  изоставяне, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга 

форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците – 2бр.; 

 Чл.13.ал.1.т.3. - изхвърляне на всякакви отпадъци извън определените за целта 

съдове и места – 16бр.; 

 Чл.13.ал.1.т.8. - замърсяване (депониране) със строителни материали, земни 

маси, пясък, въглища, дърва за огрев и др. отоплителни материали върху 

тротоари, улични платна, зелени и др. общински площи – 7бр.; 

 Чл.13.ал.1.т.9. - отглеждане на селскостопански животни на територията на 

курортните селища – Несебър, Слънчев бряг, Равда, Св. Влас, Обзор – 6 бр.; 

 Чл.13.ал.1.т.10. - свободно движение на селскостопански животни на 

територията на курортните селища в общината – 5бр.; 

 Чл.13.ал.2.т.1 - изливане и отвеждане на отпадни води извън канализацията или 

септични ями – 1бр.; 

 Чл.13.ал.2.т.3 - изгаряне на растителни, битови, строителни и други отпадъци по 

улиците, паркове, градини, кофите, кошчетата и контейнерите – 2бр.; 

 Чл.15. - притежаване на  разрешение, комплексно разрешително или 

регистрационен документ за съответната дейност -  1бр. 

 Чл.22 - извършване на дейности по третиране и транспортиране на отпадъците 

от строителни площадки и от премахването на строежите, отговарящо на 

изискванията по чл.35 от ЗУО, въз основа на сключен писмен договор - 1бр. 



 Чл.24.т.4 - движение на непокрити с платнища и неизмити превозни средства, 

които замърсяват улиците при транспортиране на отпадъци, строителни 

материали и други - 1бр.; 

 Чл.24.т.5 - приготвяне на варови и циментови разтвори върху тротоари и улични 

платна – 3бр.; 

 Чл.53.т.1- изоставяне, изхвърляне или друга форма на нерегламентирано 

обезвреждане на отработени масла – 1бр.; 

 Чл.70т.1 - изгаряне на пластмасови, органични и други отпадъци в и извън 

границите на населените места – 3бр.; 

 Чл.74.ал.1.т.10 -   добив на пясък, скална маса, чакъл, камъни, миди и други 

инертни материали от плажната и брегова ивица, пясъчните дюни и пясъчни 

образувания, морета и речни корита и други без писмено разрешение от 

компетентни общински и държавни органи – 1бр.; 

 Чл.85т.1 - инвеститорите и изпълнителите на строителство да имат писмено 

разрешение от Кмета на общината за отсичане на дървесна и храстова 

растителност – 1бр.; 

 Чл.86.т.5 - отсичане и намаляване на короните на дърветата, независимо от 

собствеността им, без писмено разрешение от кмета на общината и внесено 

обезщетение – 13бр; 

 Чл.86.т.10 - окачване (поставяне) на рекламни материали - афиши, съобщения, 

стоки, стелажи, обяви, нагледни агитационни материали и др. по дърветата,  в 

парковете,  върху съдовете за битови отпадъци и др. неразрешени за целта места 

– 14бр.; 

 Чл.94т.13 - изгарянето на стърнища и други растителни остатъци върху 

почвената повърхност – 1бр.; 

 Чл.123.ал.4 - при проверка на място е констатирана липса на документи, 

удостоверяващи спазването на установените изисквания –4бр; 

 Чл.132.ал.3 - неизпълнение на предписанията, дадени в индивидуалните 

административни актове и констативните протоколи издадени от 

упълномощените от кмета длъжностни лица, виновните физически лица се 

наказват с глоба от 100 лв. до 500 лв., а търговците и юридическите лица - с 

имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв. – 8бр. 

По Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността 

на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за 

безопасността на движение на територията на Община Несебър: 

 Чл.12т.6 - допускане на свободно движение на домашни кучета в неоградени 

дворове, междублокови пространства, входовете на жилищните сгради – 1бр; 

 Чл.12 ал.1 т.1 –  регистрация в Общината на  вида, пола и броя на притежаваните 

кучета в срок от 3 работни дни, считано от датата на придобиването на кучето – 

3 бр.; 

 Чл.12ал.1т2в – разхождане на куче с намордник – за средните и едри породи – 

1бр;  

 Чл.12ал.1т.5 – представяне при поискване от органите на Общинската 

администрация документи – ветеринарно - медицинския паспорт на кучето и 

удостоверението за регистрацията му, издадено от Общината – 3бр.; 

 Чл.12ал.1т.10 - нарушаване спокойствието и хигиенните условия на членовете 

на етажната собственост – 3бр.; 

 Чл.13ал.1т.1 - разхождане на куче без повод, нашийник и намордник – 3бр.; 

 Чл.13ал.1т.9 - събиране, оглеждане, хранене на безстопанствени животни в 

междублоковите пространства, терени частна и общинска собственост – 2бр.   



13. Съставени са и констативни протоколи – 462 бр. в това число  по Наредба № 6 на 

ОбС гр. Несебър- 420 бр., Наредба № 1 на ОбС гр. Несебър – 28 бр. и  Наредба № 18 на 

ОбС гр. Несебър – 4 бр., извършени са 10 бр. проверки на приют за безстопанствени 

кучета. 

Най - честите нарушения са: 

По наредба №6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър 

 Чл.8 ал.1 - лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, и притежателите на 

отпадъци, ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, 

транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези 

дейности в съответствие със ЗУО – 1бр.; 

 Чл.9.ал.1. - притежателите на отпадъци са причинителите на отпадъци както и 

лицата в чието владение се намират те – 12бр.; 

 Чл.9.ал.3 - гражданите, фирмите и други организации са длъжни да стопанисват 

и опазват имотите си, като предвидят и осъществяват необходимите мерки за 

недопускане и неразпространение на замърсяване включително и след закриване 

на обектите и дейностите си – 32бр; 

 Чл.12 т.5. – редовно почистване, в това число от сняг прилежащите части към 

сградите, дворните места и други прилежащи терени, в които се живее или се  

стопанисват – 4бр.; 

 Чл.13.ал.1.т.1 -  изоставяне, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга 

форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците – 4бр.; 

 Чл.13.ал.1.т.2 - изхвърляне в съдовете за битови отпадъци на отпадъци, които 

могат да ги увредят или замърсяват, в това число на строителни, леснозапалими, 

експлозивни, опасни, токсични, болнични, течни, агресивни, боядисващи и 

други отпадъци – 8бр.; 

 Чл.13.ал.1.т.3. - изхвърляне на всякакви отпадъци извън определените за целта 

съдове и места – 17бр.; 

 Чл.13.ал.1.т.4. - разпиляване и изхвърляне на отпадъци извън съдовете, които да 

се съхраняват в дворовете или в определените за целта помещения – 1бр 

 Чл.13.ал.1.т.8. - замърсяване (депониране) със строителни материали, земни 

маси, пясък, въглища, дърва за огрев и др. отоплителни материали върху 

тротоари, улични платна, зелени и др. общински площи – 27бр.; 

 Чл.13.ал.1.т.9. - отглеждане на селскостопански животни на територията на 

курортните селища – Несебър, Слънчев бряг, Равда, Св. Влас Обзор – 12бр.;  

 Чл.13.ал.1.т.10 - свободно движение на селскостопански животни на 

територията курортните селища в общината – 1бр. 

 Чл.13.ал.1.т.11. - замърсяване от селскостопански животни и домашни любимци 

на обществени места на територията на община Несебър – 1бр.; 

 Чл.13.ал.2.т.1 - измиване и отвеждането на отпадни води, освен в канализацията 

или септични ями – 8бр.; 

 Чл.13.ал.2.т.7 - замърсяване и увреждане на защитените обекти на територията 

на общината – 3бр.; 

 Чл.15.ал.1 - лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци и притежателите 

на отпадъци ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, 

транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези 

дейности – лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или 

регистрационен документ за съответната дейност и площадка за отпадъци със 

съответния код, съгласно Наредба № 3/2004 г. за класификация на отпадъците, 

въз основа на сключен писмен договор – 17 бр.; 



 Чл.18. - нерегламентирано изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на 

нерегламентирано третиране на строителни отпадъци – 1 бр.; 

 Чл.24.т.2 - допускане по време на строителството замърсяване и депониране 

върху тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др. терени 

със строителни материали, строителни отпадъци и земни маси – 6 бр.; 

 Чл.24.т.4 - движение на непокрити с платнища и неизмити превозни средства, 

които замърсяват улиците при транспортиране на отпадъци, строителни 

материали – варов и циментов разтвор, земни маси, пясък, баластра и други – 

2бр.; 

 Чл.24.т.5 - приготвяне на варови и циментови разтвори върху тротоари и улични 

платна – 1бр.; 

 Чл.36ал.1 -  собственик на моторно превозно средство, на което не е заверен 

знака за технически преглед, съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от2000 г. или 

съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от2011 г., за повече от две години от 

определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му 

изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост 

е длъжен да го предаде на площадка за събиране и съхраняване или в център по 

разкомплектоване – 1бр.; 

 Чл.37.ал.2 - Кметът на Общината назначава комисия от представители на 

общинската администрация и РУП на МВР за установяване на ИУМПС и 

техните собственици. На установените ИУМПС се залепва стикер–предписание, 

съгласно образец, съставя констативен протокол за техническото състояние на 

МПС в 3 екземпляра, съгласно образец – 11бр.; 

 Чл.37ал.8т.1 - забранява се изхвърляне, депониране, изоставяне на излезли от 

употреба МПС и техните компоненти (гуми и др.), метални конструкции 

(фургони, павилиони, цистерни и др.) както и метални отпадъци на неразрешени 

за целта места – 1 бр.; 

 Чл.53т.1 - изоставяне, изхвърляне или друга форма на нерегламентирано 

обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти – 1бр.; 

 Чл.53т.2 - изхвърляне на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в 

повърхностните и подземните води, в териториалното море и в 

канализационните системи – 1бр.; 

 Чл.70.т.5. - замърсяване на атмосферния въздух с неприятни миризми – 2бр.; 

 Чл.74ал.1т.2 - изхвърляне на замърсени води по улиците, в открити помийни 

ями, морето и други водни обекти – 2бр.; 

 Чл.74. ал.1т.7 - изхвърляне на замърсени води по улиците, в открити помийни 

ями, морето и други водни обекти – 4бр.; 

 Чл.74.ал.1.т.9 - замърсяване на влажните зони (заливните тераси), морския и 

речните брегове с отпадъци – 1бр.; 

 Чл.83ал.1 - дълготрайната дървесна и храстова растителност в частните имоти се 

опазва от собствениците им – 1бр.; 

 Чл.83 ал.2 - съседът може да иска разрешение от Кмета на общината да бъдат 

подкастрени клоните на дърветата, които се простират над неговия имот и 

корените, които преминават в неговия имот – 4бр.; 

 Чл.84ал.3т.1 - дълготрайна декоративна растителност на територията на 

общината може да се премества, отсича или подкастря въз основа на писмено 

разрешение от кмета на общината – 1бр.; 

 Чл.84ал.3т.2 - дълготрайна декоративна растителност на територията на 

общината може да се премества, отсича или подкастря въз основа на писмено 

разрешение от кмета на общината дори и в добро и отлично състояние – 1бр.; 



 Чл.84ал.5 - за издаване на разрешение за преместване, отсичане или подкастряне 

се дължи административна такса одобрена от общински съвет – 2бр.; 

 Чл.84.ал.8 – констатиране на изсъхнала дървесна и храстова растителност  

попадаща в частна собственост, застрашаваща безопасността на движението, 

сградите или сигурността на гражданите – 18бр.; 

 Чл.85.т.1 – инвеститорите и изпълнителите на строителство да имат писмено 

разрешение от Кмета на общината за отсичане на дървесна и храстова 

растителност – 7бр.; 

 Чл.85т.5 - за обекти с възложител Община Несебър, упълномощени от кмета 

длъжностни лица извършват проверка на място и съставят КП със съответните 

предписания – 7бр.; 

 Чл.86.т.2 - отсичане и изкореняване на дървета, освен в случаите когато 

представляват заплаха за живота или собствеността на гражданите – 29бр.; 

 Чл.86.т.5 - отсичане и намаляване на короните на дърветата, независимо от 

собствеността им, без писмено разрешение от кмета на общината и внесено 

обезщетение – 6бр; 

 Чл.86.т.10 - окачване (поставяне) на рекламни материали - афиши, съобщения, 

стоки, стелажи, обяви, нагледни агитационни материали и др. по дърветата,  в 

парковете,  върху съдовете за битови отпадъци и др. неразрешени за целта места 

– 27бр.; 

 Чл.88 - общинските органи извършват проверки по изпълнението на 

задълженията на собствениците (възложителите), свързани с компенсаторното 

залесяване – 28 бр.; 

 Чл.123.ал.3 – извършване на проверка по документи  - 14бр.; 

 Чл.123.ал.4 - при проверка на място е констатирана липса на документи, 

удостоверяващи спазването на установените изисквания –26бр; 

 Чл.123.ал.5 – извършване на проверки и съставяне на констативни протоколи и 

/или акт за установяване на административно нарушение - 44бр.; 

 Опис на дървесни видове – 1 бр. 

По Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността 

на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за 

безопасността на движение на територията на Община Несебър: 

 Чл.12т.6 – допускане на куче да се движи свободно в неоградени дворове, 

междублокови пространства, входовете на жилищните сгради, както и на 

разстояние по-малко от 2 метра от необезопасени огради и входни врати, както и 

да поставят табела с текст "Внимание-куче", на оградите и входните врати – 

1бр.; 

 Чл.12 ал.1 т.1 –  регистрация в Общината на  вида, пола и броя на притежаваните 

кучета в срок от 3 работни дни, считано от датата на придобиването на кучето – 

12 бр.; 

 Чл.12ал.1т.2в - разхождане куче  с  намордник – за средните и едри породи – 

1бр.; 

 Чл.12 ал.1 т.5 – представяне при поискване от органите на Общинската 

администрация документи – ветеринарно - медицинския паспорт на кучето и 

удостоверението за регистрацията му, издадено от Общината – 4бр.; 

 Чл.12 ал.1 т.10 - нарушаване спокойствието и хигиенните условия на членовете 

на етажната собственост – 1бр.; 

 Чл.13 ал.1 т.1 - разхождане на куче без повод, нашийник и намордник – 3бр.; 

Чл.13ал.1т.9 - събиране, оглеждане, хранене на безстопанствени животни в 

междублоковите пространства, терени частна и общинска собственост  - 3 бр. 



 

По Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията 

на Община Несебър: 

 Чл.5.ал.6.т.1 – проверка във връзка с паркоустройствените работи към 

разрешителните за строеж – 4 бр. 

14. Постъпили са 37 броя заявления за издаване на разрешение за отсичане, 

преместване, окастряне на дървета/храсти – издадени са 11 бр. разрешения, 3 бр. са 

обработени от служителите на отговарящи за гр. Обзор,  15 бр. са обработени с 

Констативни протоколи, поради това, че са изсъхнали и опасни, отказано е издаване на 

разрешение  поради непълна документация - 1 бр., няма достъп до имота – 1 бр., 

намиращи се на общински терен – 4 бр., отказ на заявителя от процедурата – 4 бр. 

От издадените разрешителни  са събрани 1 824 лв. обезщетения и 180 лв. 

административна такса. 

15. Проведени кампании и инициативи: 

 Кампания  „Да изчистим България”; 

 Асамблеи на АСЕКОБ; 

 Представени презентации в училища и детски градини на територията на 

общината; 

 Участие в инициатива на Община Бургас съвместно с  „Грийн пийс”; 

 Посещение на Регионолно депо за отпадъси - гр. Хасково; 

 Инициативи за разделно събиране на масово разпостранени отпадъци.  

 

 

 
 


