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

Община Несебър за периода 01.01.2018 год. – 31.12.2018 год. 
 

 

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

отдела са изпълнили следните дейности: 

 

1.Изготвяне и/или приемане на годишни отчети от ОбС - гр.Несебър за: 

1)  изпълнение  на общинска програма за опазване на околната среда; 

2)  изпълнение 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;  

3)  изпълнение на общинска програма за управление на  отпадъците; 

4) изпълнение на общинска програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на територията на община Несебър; 

5) изпълнение на дейността, съгласно чл. 38, ал. 1, т. 5 от Закон за биологичното 

разнообразие за своевременно отстраняване на изхвърлените на брега китоподобни 

бозайници, 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 на официалната страница на 

Общината: подготвяне актуална информация, рубрики, тематични материали, снимков 

материал и съобщения. 

 

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. 

 

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.Подготвяне на документация за използване на средствата от направените 

отчисления за депониране на битови отпадъци по реда на чл. 64 от ЗУО за финансиране 

изграждането на подземни съоръжения с контейнери за разделно събиране на отпадъци на 

територията на гр. Несебър, закупуване на 2броя специализирани машини „Кучемати” и 

50броя съдове за отпадъци от домашни любимци. 

 

7.Подпомагане на дейността по залавяне, настаняване в приют и 

ветеринарномедицинско обслужване на безстопанствени кучета на територията на община 

Несебър. 

 

 

 



8. Водене на регистри и издаване на разрешителни за:  
1) Решения за инвестиционни предложения, подлежащи / неподлежащи на задължителна 

ОВОС  - РИОСВ и ОВОС – МОСВ; 

2) Процедури 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 разделно събиране на масово разпространени отпадъци; 

4) Подкастряне, преместване или отсичане на декоративна растителност; 

5)Регистър за съставени Констативни протоколи, Актове за установяване на 

административни нарушения и издадени Наказателни постановления; 

6)Електронен регистър в деловодната система „ИМЕОН”, модул„ Общи 

функционалности”. 

 

9.Организиране и провеждане на работни сбирки на Епизодична комисия за 

прилагане на мерките по здравеопазване на животните на територията на община 

Несебър. 

 

10.Участие в работни срещи и подготвяне на становища и отговори на писма от: 

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

 

11.Участие в съвместни проверки с експерти от БДЧР – гр. Варна, РИОСВ – гр. Бургас, 

ОДБХ - гр. Бургас и др. институции на обекти по жалби и сигнали при необходимост. 

 

12.Участие в обучения и семинари с цел повишаване на административния капацитет на 

служителите от отдела. 

 

13.Кметът на общината изпълнява и задълженията си по чл.19, ал.3, т.7 от ЗУО относно 

изграждане на система за разделно събиране на отпадъци на територията на общината, като 

сключва договори с организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено 

по реда на глава пета, раздел III от ЗУО; 

 

 

От служители на отдел „Екология“за отчетния период са съставени: 
 

 

74 бр. АКТОВЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ 

по Наредба №1 на ОбС-гр.Несебър, Наредба №6 на ОбС-гр.Несебър и Закон за 

ветеринаромедицинската дейност, от които:   

 

47 бр. по Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър. 

 

14 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. 

 

2 бр. АУАН по Закон за ветеринаромедицинската дейност /ЗВМД/ във връзка със 

задължението на ветеринарните лекари да изпращат ежемесечно данни на всяко 

регистрирано куче. 

 

11 бр. са анулирани поради технически грешки. 

 

 

 

 

 



ИЗДАДЕНИ СА 62бр. НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  

като на 1бр. е издадена резолюция за прекратяване поради невъзможност да бъде открит 

нарушителя за връчване на АУАН, а за останалите 12бр. АУАН има издадени наказателни 

постановления с наложени глоби през 2019г. 

Обжалвани са 4бр. Наказателни постановления, от които 2бр. отменени от  РС- гр. 

Несебър, а останалите са потвърдени, но наложените глоби са намалени.  Връчвани чрез 

други общини 1бр.  НП. 

 

СЪСТАВЕНИ СА 388 бр. КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ, както следва:   

277 бр. по Наредба № 6 на ОбС гр. Несебър,  

70 бр. по Наредба № 1 на ОбС гр. Несебър,   

2 бр. по Наредба № 18 на ОбС гр. Несебър,  

24бр. по ЗВМД, 

1бр. по Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, 

14бр. са анулирани поради технически грешки. 

 

Извършени са 5бр. проверки относно спазване на законно установените изисквания 

свързани с дейността на общински Приют за безстопанствени кучета. 

 

Постъпили са 25бр. Заявления за издаване на разрешение за отсичане, преместване, 

окастряне на дървета/ храсти, от които: 

8 бр. издадени разрешения  за отсичане, преместване, окастряне на дървета/ храсти. 

13бр. съставени констативни протоколи за премахване на изсъхнала и опасна дървесна 

растителност. 

3бр. отказ за издаване на разрешение  поради липса на основание.  

1 бр. отказ на заявителя от процедурата. 

  

От издадените разрешителни  са събрани 1200лв. обезщетения и 120лв. административна 

такса. 

 

 

Най – често извършваните нарушения по цитираните по горе 

нормативни актове, за които има съставени Констативни протоколи със 

задължителни предписания и Актове за установяване на 

административни нарушения са: 

 

 при извършване на проверка по документи на място и ако е констатирана липса на 

такива удостоверяващи спазването на установените изисквания се съставят 

констативни протоколи и /или актове за установяване на административни 

нарушения; 

 неосъществяване на необходимите мерки от страна на гражданите, фирмите и други 

организации, които са длъжни да стопанисват и опазват имотите си с цел 

недопускане и неразпространение на замърсяване, както и неподдържане и 

превръщане на частните терени в неугледен вид, в следствие на което се създават 

предпоставки за развъждане на насекоми, змии и други земноводни, тъй като 

притежателите на отпадъци са причинителите на отпадъци, както и лицата в чието 

владение се намират те, а когато причинителите на отпадъци са неизвестни, 

разходите по възстановяване на околното среда се поемат от лицата в чието 

владение се намират отпадъците. 

 

 



  изоставяне, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на 

неконтролирано обезвреждане на отпадъците, както и изхвърляне на всякакви 

отпадъци извън определените за целта съдове и места; 

 

 миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на улиците, 

тротоарите, площадите и други места за обществено ползване; 

 

 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; 

 

 предприемане на всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други 

отпадъци, вещества или материали; като смесването включва и разреждането на 

опасни вещества; или на оползотворими отпадъци с неоползoтворими; 

 

 изоставяне, изхвърляне или друга форма на нерегламентирано обезвреждане на 

отработени масла; 

 

 изгаряне на пластмасови, органични и други отпадъци в и извън границите на 

населените места; 

 

 депонирането на небитовите отпадъци  може да се извършва и в общинските депа, 

ако са с неопасен характер и депонирането им е разрешено от общината; 

 

 нерегламентирано изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на 

нерегламентирано третиране на строителни отпадъци; 

 

 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;  

 

 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; 

 

 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;  

 

 изхвърляне и изпускане на газови емисии, вещества и материали, които водят до 

отделянето на неприятни миризми и замърсяване на атмосферния въздух; 

 

 изливане и отвеждане на отпадни води извън канализацията или септични ями; 

 

  изхвърляне на замърсени води по улиците, в открити помийни ями, морето и други 

водни обекти; 

 

 отвеждане на води (отпадъчни подпочвени и др.) във водни течения, водоеми, 

подземни хоризонти или други водоприемници; 

 

 замърсяване на влажните зони (заливните тераси), морския и речните брегове с 

отпадъци; 



 

 добивът 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; 

 

 отглеждане на селскостопански животни на територията на курортните селища – 

Несебър, Слънчев бряг, Равда, Св. Влас, Обзор; 

 

 замърсяване от  селскостопански животни и домашни любимци на обществени 

места на територията на община Несебър; 

 

 непредставяне при поискване от органите на общинската администрация на 

документи, като ветеринарно - медицинския паспорт на кучето и удостоверението 

за регистрацията му издадено от общината; 

 

 събиране на фекалиите, отделени от кучето при разхождането му на публични 

места, като за целта е необходимо собственикът да носи достатъчен брой 

найлонови или хартиени торбички, специална ръкавица и щипка или лопатка; 

  

 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; 

 

 разхождане на куче без повод, нашийник и намордник; 

 

 осигуряване на  условия за отглеждането на домашни кучета  съгласно Закон за 

ветеринарномедицинската дейност. 

 

 събиране, оглеждане, хранене на безстопанствени животни в междублоковите 

пространства, терени частна и общинска собственост; 

 

 поставяне на афиши, реклами, съобщения, обяви, некролози, нагледни агитационни 

материали и други подобни извън определените за целта места; 

 

 опис на друг вид  вътрешен констативен протокол в случай, че на място не е 

установен извършител и свидетелите не могат или не желаят да присъстват по 

време на извършване на проверката; 

 

 установяване на ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС 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; в случай, че собственикът не е изпълнил предписанието, въз 

основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС, съгласно 

чл.37 ал. 2, кметът на общината издава заповед за преместване на превозно 

средство, на площадките за временно съхраняване на ИУМПС и центровете за 

разкомплектоване на ИУМПС; 

 

 

 

 

 

 



 дълготрайната дървесна и храстова растителност в частните имоти се опазва от 

собствениците им; 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; 

 

 констатиране на изсъхнала дървесна и храстова растителност  попадаща в частна 

собственост, застрашаваща безопасността на движението, сградите или 

сигурността на гражданите; 

 

 унищожаване на зелените площи и насажденията; 

 

 нанасяне на повреди върху дърветата и храстите, причинени от чупене и рязане на 

клони, забиването на метални и други предмети, нараняване на кората, палене на 

огън или по друг начин; 

 

 отсичане и намаляване на короните на дърветата, независимо от собствеността им, 

без писмено разрешение от кмета на общината и внесено обезщетение; 

 

 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; 

 

 

 общинските органи извършват проверки по изпълнението на задълженията на 

собствениците (възложителите), свързани с озеленяване и компенсаторно 

залесяване;  

 

Справка за дървесна растителност предоставена за  

компенсаторно залесяване през 2018г. 

 

 

В изпълнение на разпоредбите на чл.88 от Наредба №6 за опазване на околната 

среда на територията на община Несебър:  

„Общинските органи по опазване на околната среда извършват проверки по 

изпълнението на задълженията на собствениците /възложителите/, свързани с 

озеленяване и компенсаторно залесяване, като отсечената растителност се 

възстановява в удвоен размер. Компенсаторното залесяване се извършва на 

място, в срокове и видове растителност, определени от общинските органи по 

околна среда.“, 

 

както и във връзка с проект “Благоустройство, паркоустройство и улично 

залесяване в ж.к. Черно море, гр.Несебър”, с изпълнител „БУРГАС КОМЕРС“ 

ЕООД са съставени: 

 

33 броя констативни протоколи с предписания за  предоставяне на:  

 

364 броя дървесна и храстова растителност залесена върху терени общинска 

собственост на територията на гр.Несебър – стара и нова част, жк“Черно море“, 

кк“Слънчев бряг“, гр.Обзор, с.Баня, с.Равда, с.Тънково, с.Гюльовца, с.Оризаре .  

 

 

 



Участие в кампании и инициативи от служители на отдел „Екология“ съвместно с 

граждани, фирми и екологични организации, подпомагащи екологосъобразното 

развитие и опазването на околната среда: 

 

 Национална кампания  „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ” с активното участие на 

граждани и строителни фирми разполагащи с тежкотоварна техника, с която на 

доброволни начала, абсолютно безвъзмездно осигуриха почистване на някои 

замърсени с отпадъци терени извън населените места; 

 Участие в ежегодните Асамблеи на „АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ 

ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ – национален форум на експертите по околна 

среда от общинските администрации, на които се дискутират актуалните 

проблеми на местното самоуправление по отношение опазването и 

възпроизводството на околната среда и водите, управлението на отпадъците, 

въздуха,биологичното разнообразие и други компоненти на околната среда, 

възможности за финансиране и правни аспекти; 

 Изпълнение  на инициативи заложени в ПРОГРАМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР  чрез представяне на презентации в 

училища и детски градини във връзка с екологични празници като:  

22.04 - Ден на Земята, 22.05 – Ден на биологичното разнообразие, 02.07. – 

Ден на цветята, 04.10. – Ден за защита на животните, 05.06. - Международен 

ден за опазване на околната среда, 22.09. - Ден без автомобили, 31.10. - Ден 

на Черно море и др.  

с цел повишаване и обогатяване на знанията и уменията за опазване на околната 

среда и устойчив начин на живот чрез прилагане на интерактивни методи на 

обучение на подрастващите; 

 Участие в инициатива на Община Бургас съвместно с  „ГРИЙНПИЙС”; 

 Посещение на Регионално депо за отпадъци - гр.Хасково; 

 Провеждане на кампании и инициативи за разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци – ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОННО И 

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ, ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ, 

НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКОМУЛАТОРИ.  

 Провеждане на информационни кампании сред жителите и гостите на нашата 

община, чрез разпространение на нагледни агитационни и информационни 

рекламни материали с цел постигане на по добро екологосъобразно поведение и 

култура за по чиста и здравословна околна среда. 

 Участие в глобалната инициатива „Часът на Земята“ с подкрепата на 

природозащитната организация WWF, като фокус са усилията за справяне с 

климатичните промени. 

 Инициативи по поддържане на екотуристическа мрежа „ВЕЛИЧЕСТВЕН 

БАЛКАН, ЛАЗУРЕН БРЯГ И ХИЛЯДОЛЕТНА ИСТОРИЯ“ в подножието на 

Източна Стара планина за насърчаване на местната идентичност и екологично 

възпитание. 

 Участие в инициативи по отношение реализирането на  стратегията на 

Общината за озеленяване и залесяване на населените места, превръщането им в 

желано място за отдих, изграждане, модернизиране и ремонт на обекти по 

благоустрояване и комунално стопанство. 

 Подпомагане участието на плажовете на територията на общината в 

екологичната програма „СИН ФЛАГ“, стимулираща устойчивото развитие на 

плажовете  и яхтените пристанища чрез изпълнението на строгите й критерии, 

отнасящи се до качеството на водата за къпане, екологично образование и 

информация, екологосъобразно управление и сигурност, инициатива получила 

световна подкрепа.  
 


