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РЗИ - Регионална здравна инспекция  
р. - река 
РЗПРН - райони със значителен потенциален риск от наводнения 
РЧ - радиочестотни 
СГ - средногодишна /концентрация/ 
СГН - средногодишна норма 
СД - средноденонощна /концентрация/ 
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СДК - средноденонощна концентрация 
СГК - средногодишна концентрация 
ТБО - Твърди битови отпадъци 
ТГС - Трансгранично сътрудничество 
т. - точка  
ФЕС - фондове на Европейския съюз 
ФПЧ - фини прахови частици 
ФПЧ10- - фини прахови частици с аеродинамичен диаметър под 10 микрона 
ЦБ - централен бюджет 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Настоящата „Програма за опазване на околната среда на Община Несебър за периода 2016 
- 2020 г.” е разработена на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС) и е основен инструмент за реализиране на националната екологична политика на 
местно ниво. 
 
Програмата за опазване на околната среда (ПООС) обхваща всички дейности, които 
произтичат като задължение на общините в съответствие с нормативните документи по 
опазване на околната среда. Тя очертава цели и действия, насочени към опазването, 
възстановяването и възпроизводството на естествената околна среда, разумното 
използване на природните богатства и ресурси на общината в контекста на устойчивото 
развитие. 
 
Основните задачи, които се поставят с програмата, са свърани с настоящите проблеми по 
опазване на околната среда, бъдещи действия за намаляване на вредните последици от 
човшката дейност, както и изготвяне на план за действие, съдържащ мерки за изпълнение, 
със заложени средства и възможности за финансиране. 
 
В структурно и съдържателно отношение ПООС е разработена в съответствие с 
Методическите указания за изготвяне на общински програми за опазване на околната 
среда, утвърдени от МОСВ и е подчинена на целите на Закона за опазване на околната 
среда и Националната стратегия за околна среда. 
 
Стратегическите цели по отношение на околната среда, посочени в Проект на 
Националната стратегия за околната среда 2009 – 2018 г. са следните: 

 Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата и чиста 
енергия; 

 Осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество вода; 
 По-здравословна околна среда за по-добро качество на живот; 
 Насърчаване на устойчивото потребление и производство; 
 Ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие; 
 Формиране на нови модели на поведение на обществото, щадящи околната среда и 

съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване на по-качествена 
информация и мониторинг за околната среда. 

 
Основната цел на Програмата за опазване на околната среда на Община Несебър за 
периода 2016-2020 г. e опазване и предотвратяване замърсяването на компонентите 
на околната среда, запазване на стабилните темпове на икономически растеж в 
общината, съхраняване на културно-историческото наследство и подпомагане 
развитието на туризма. 
 
Програмата цели: 

 Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на 
територията на общината и предложи мерки за тяхното решаване; 

 Да открои и аргументира проекти в областта на околната среда, които да бъдат 
предложени за финансиране от общински, национални и международни източници 
на финансиране; 
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 Да обедини усилията на общинските органи, държавни институции, населението, 
НПО и бизнеса на територията на общината за решаване на проблемите свързани с 
опазване на околната среда; 

 Да формира добра екологична политика на общината; 
 Да осигури адекватно обучение на лицата от общинската администрация, пряко 

ангажирани с опазването на околната среда. 
 
Програмата за опазване на околната среда е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде 
периодично допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в 
националното законодателство и други фактори със стратегическо значение. Основният 
използван апарат в разработката е стратегическото планиране, почиващо на SWOT анализ. 
 
ПООС на Община Несебър е основният документ за провеждане на политика по околна 
среда в общината. С нея се идентифицират и планират нужните действия с техните 
времеви срокове и източници на финансиране. 
 
Програмата е съобразена с националните и регионални приоритети в икономическото 
развитие и опазването на околната среда: 

 Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г.; 
 Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.; 
 Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-2020 г.); 
 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 

разрушаване на територията на Р България за периода (2011-2020 г.); 
 Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор; 
 Национален стратегически план за управление на утайките от градските 

пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р България за 
периода 2014-2020 г.; 

 Стратегически план за биологично разнообразие 2011-2020 г.; 
 План за управление на речните басейни в Черноморски район 2010-2015 г.; 
 План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново 

управление на водите 2016-2021 г.; 
 Областна стратегия за развитие на Област Бургас 2014-2020 г.; 
 Общински план за развитие на Община Несебър 2014-2020 г. 
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I. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА 
1. Природо-географски и териториално-административни фактори 
1.1 Географско положение 
Община Несебър заема най-североизточната част на Черноморското крайбрежие на област 
Бургас. С площта си от 420.443 квадратни километра, заема 9-то място сред 13-те общини 
на областта, което представлява 5.43% от площта на Бургаска област. Община Несебър 
заема 2% от общата площ на Югоизточен район за развитие. 
 
1.2. Съседни общини 
На север Община Несебър граничи с Община Бяла, на северозапад с Община Долни 
Чифлик, на запад с Община Поморие и на юг и изток с Черно море. 
 

 
Фиг. І-01. Административно деление на област Бургас 

 
1.3. Релеф 
Територията на общината обхваща части от старопланинското и бургаското Черноморско 
крайбрежие. В старопланинския сектор се включват части от Еминската планина между 
долините на р. Двойница и р. Кошаревска. Преобладава абразионният тип бряг. От 
р. Камчия до нос Емине брегът има предимно източно изложение. Той е слабо разчленен. 
Брегът между р. Козлука и н. Емине е стръмен, разсечен от къси долове. На юг от 
р. Козлука се простира Бургаското крайбрежие. Преобладава низинният релеф. Бреговата 
линия е силно разчленена. Много вдадени в морето са Несебърският полуостров, 
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н. Акротирия и н. Равда. Релефът е слабо разчленен, низинен до 200 m. н.в. Речните тераси 
са формирани в неустойчиви седиментни скали, поради което са слабо изразени. 
Профилът на бреговата линия е маркиран с най-вдадените в морето н. Емине (най-
източната точка на Старопланинската верига) и Несебърския полуостров. Най-
разпространената акумулационна форма по крайбрежието е пясъчната плажна ивица 7 - 
около 1500 dka , вкл. 670 dka дюни. 
 
1.4. Климат 
Средногодишни и средномесечни стойности на различните метеорологични 
елементи 
 
Един от климатичните елементи с най-силно влияние върху разпределението на вредните 
вещества, емитирани в атмосферата, е вятърът. 
 
За района на Община Несебър са преобладаващи северозападните ветрове с годишна 
честота 24.0% от случаите с вятър, следват западните и източните с честота 14.5%. Най-
малко застъпени са южните ветрове – само в 6.8% от случаите. Най-силни са ветровете от 
север (5.4 m/s), а най-слаби са от юг (2.5 m/s). Средната скорост на преобладаващите 
ветрове е около два пъти по-висока от средната за страната. 
 
През топлото полугодие – април, май, юни и август преобладаващи са източните ветрове, 
свързани с дневния морски бриз. Има и проявление на нощния бриз със западна посока. 
Неговата средна скорост е 2-3 пъти по-малка (1-2 m/s). Бризите играят съществена роля за 
климата на крайбрежието. При стабилно ясно време, когато липсват смущаващи ветрове, 
бризите духат с удивителна закономерност – през деня от морето към сушата и през 
нощта в обратна посока. Дневният бриз започва да духа към 7-8 часа сутринта. Най-
голямата му скорост достига към 13-14 часа (4-5 m/s). Привечер дневният бриз започва да 
затихва и към 21 h спира, за да отстъпи място на нощния бриз. 
 

Таблица І-01. Посока и честота на вятъра (в %) 
Север 10.8 Юг 6.8 
Североизток 11.2 Югозапад 6.9 
Изток 14.5 Запад 14.5 
Югоизток 11.2 Северозапад 24.0 
  Тихо 16.3 

 
Концентрацията на замърсителите от постоянно действащи източници е обратно 
пропорционална на скоростта на вятъра, а ако той е устойчив по посока, замърсяването е 
по-голямо, отколкото при вятър с променлива посока. 
 
Таблица І-02. Разпределение на вятъра за периода 2011–2013 г. по скорост и направление 
за Община Несебър 

Направление 
на вятъра 

Скоростни интервали, m/s  
0.51 – 1.80 1.80 – 3.34 3.34 – 5.40 5.40 – 8.49 8.49 – 11.06 > 11.06 Сума 

N 0,000343 0,008565 0,006852 0,007194 0,004796 0,006852 0,034601 
NNE 0,000685 0,011305 0,014731 0,012333 0,008565 0,009935 0,057554 
NE 0,000685 0,014046 0,014388 0,016787 0,014046 0,020212 0,080164 

ENE 0,000000 0,008907 0,013018 0,019185 0,013703 0,018499 0,073313 
E 0,000000 0,015074 0,021925 0,032203 0,027749 0,016101 0,113052 

ESE 0,000000 0,014046 0,014046 0,014388 0,004111 0,004111 0,050702 
SE 0,000685 0,009250 0,011648 0,003083 0,001028 0,000000 0,025694 
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SSE 0,000000 0,003426 0,002398 0,001713 0,000343 0,000000 0,007879 
S 0,000343 0,002398 0,001028 0,001028 0,000000 0,001028 0,005824 

SSW 0,000343 0,008222 0,006852 0,002055 0,002055 0,000685 0,020212 
SW 0,006166 0,060295 0,041110 0,007537 0,002398 0,001028 0,118534 

WSW 0,002741 0,047276 0,035971 0,008907 0,001370 0,001370 0,097636 
W 0,001713 0,024666 0,014731 0,003083 0,001370 0,000000 0,045564 

WNW 0,001713 0,010963 0,007879 0,004111 0,001370 0,000343 0,026379 
NW 0,001028 0,020212 0,021583 0,009592 0,003083 0,002055 0,057554 

NNW 0,000685 0,015074 0,018499 0,014388 0,004111 0,007194 0,059952 
Сума 0,017129 0,273724 0,246660 0,157588 0,090099 0,089414 0,874615 

 
Розата на вятъра за периода 2011-2013 г. за района на Несебър е показана на Фиг. I-02, а 
повторяемостта на вятъра по скоростни интервали и направление е показана на Таблица I-
02. 
 
Анализът на данните за скоростта на вятъра (Таблица I-03), показват, че случаите „тихо” 
за района са в интервала от 11% до 15% (в случая под „тихо” се разбират едночасовите 
времеви интервали, през които скоростта на вятъра е била под 1 m/s). 

 
Фиг. І-02. Роза на вятъра за периода 2011–2013 г. - по данни на НИМХ при БАН 

*Източник: Актуализирана програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния 
въздух и достигане на установените норми за вредни вещества 2014-2017 г. 

 
Таблица І-03. Средна скорост на вятъра и случаи „тихо” за периода 2011-2013 г. по данни 
НИМХ при БАН 
Параметър 2011 2012 2013 
Средна скорост, m/s 4.93 4.91 4.88 
Случаи „тихо”, % 11.26 14.81 13.64 

 
Средната скорост на вятъра за периода е около 4.9 m/s и е типична за крайбрежни райони. 
Относителен дял на случаите „тихо” е малък (за сравнение, в районите от вътрешността на 
страната този процент се движи в границите от 30% до 50% и повече). Случаите със 
скорост на вятъра над 5.5 m/s са около 33.6% от всички случаи за периода. По отношение 
на посоката, преобладаващи са били ветровете от източната четвърт (около 29% от 
случаите). 



Програма за опазване на околната среда на Община Несебър за периода 2016 – 2020 г. 

 

ВАНГ ЕООД                    11 
www.vang.bg 

Температура на въздуха 
Средната годишна температура за Несебър стар град е 12.7ºС. През зимата няма 
отрицателни средномесечни температури, въпреки че през отделни зими те не са 
изключени. Тук пролетта е по-хладна, отколкото във вътрешността на страната. 
 
Лятото се отличава с по-малка променливост на температурите, които средно месечно не 
достигат 24ºС. Началото на есента се характеризира с термични условия, близки до 
летните. Средната месечна температура през септември е с около 4ºС по-висока, 
отколкото през май. При преобладаващи средни денонощни около 20ºС. Това е голям 
резерв за рекреационното дело. През октомври среднодневните температури спадат с 
около 5ºС. Летните дни през ноември изчезват, а броят на мразовитите нараства. 
 
Трайният период с температурата на въздуха под 5ºС е около 80 дни в годината, а над 5ºС 
е около 270 дни. Периодът с над 18ºС е около 120 дни. Този период започва от 24-ти май и 
продължава до 16-ти септември. 
 
Средната минимална температура на въздуха през януари е 0.9ºС, а през август 17.9ºС. 
Още през юни са налице средни минимални температури около и над 15ºС, което е 
признак за стабилно в температурно отношение лято. Средните максимални температури 
достигат 18ºС в началото на май в интервала от 9 до 15-16 часа. Две трети от часовете в 
месеца са слънчеви, това е добра предпоставка за курортното дело. През юли 
максималните температури достигат 27º-28º, а абсолютните около 38º. 
 
Табл. І-04. Средни месечни и средни годишни стойности на климатичните показатели 

Месеци/ 
средногодишно 

Средна месечна 
и год. темп. на 

въздуха (ºС) 

Средна минимална 
месечна и год. темп. на 

въздуха (ºС) 

Средни максимални 
месечни и год. темп. на 

въздуха (ºС) 
І 2.0 0.9 5.1 
ІІ 3.2 0.0 6.4 
ІІІ 5.5 2.2 8.9 
ІV 10.3 6.4 13.8 
V 15.5 11.7 18.3 
VІ 20.3 15.7 24.2 
VІІ 23.1 18.0 27.2 
VІІІ 22.9 17.9 27.0 
ІХ 19.5 15.0 23.3 
Х 14.9 10.9 18.8 
ХІ 10.0 6.8 13.1 
ХІІ 10.3 2.1 8.0 
Ср.год. 12.3 8.8 16.2 
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Фиг. І-03. Средна месечна и годишна температура на въздуха (ºС) 

 
 

 
Фиг. І-04. Средна минимална месечна и годишна температури на въздуха (0С) 
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Фиг. І-05. Средни максимални месечни и годишни температури на въздуха (0С) 

 
Валежи 
Атмосферната циркулация и границата вода-суша определят количеството и режима на 
валежите. Средногодишното валежно количество е 449 mm, с максимум през ноември и 
минимум през септември. В сезонното разпределение на валежите най-голям дял имат 
зимните валежи. Зимата е не само периодът с най-голямата сума на валежите, но в 
началото на зимата и края на есента в този район валежите са най-обилните през годината. 
В района са измервани и денонощни валежи надвишаващи 100 mm. През втората 
половина на лятото и първата половина на есента се проявява рязко засушаване. Броят на 
дните с валежи от сняг е около 20. Най-много дни със снежна покривка се наблюдават 
през януари, следван от декември и февруари. Росата и сланата са по-рядко явление. 
 

 
Фиг. І-06. Средна месечна сума на валежите (mm) 

 
Таблица І-05.Сезонна сума на валежите, изразена в % спрямо годишната сума 

Станция Несебър зима пролет лято есен годишно 

количество на валежите (mm) 118 113 104 114 449 
% спрямо годишната сума 27% 25% 23% 25% - 

0

5

10

15

20

25

30

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Ср.год.

Средни максимални месечни и годишни температури на въздуха (0С)

0

10

20

30

40

50

60

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ

Средна месечна сума на валежите  (mm)



Програма за опазване на околната среда на Община Несебър за периода 2016 – 2020 г. 

 

ВАНГ ЕООД                    14 
www.vang.bg 

Валежите силно влияят на разпространението на прахообразните и газообразните 
замърсители. Характерно е „измиването” на въздуха, поради което концентрацията на 
вредните примеси е най-голяма край земята и в района на източника, като паралелно 
протичат процеси на преобразуване и/или поглъщане на замърсителите. 
 
Влажност на въздуха и засушаване 
Близостта на големия воден басейн благоприятства изпарението и наличието на голяма 
влажност на въздуха през цялата година. Дни с относителна влажност на въздуха под 30%, 
през която и да е част на денонощието практически не се наблюдават. Средната 
продължителност на засушаванията през лятото и есента е 17-28 дни, а през зимата и 
пролетта 14-15 дни. Често месеците юли, август и септември са изцяло засушливи, тъй 
като падналите валежи са незначителни. Относителната влажност на въздуха (%) е 
представена на следващата фигура: 
 

 
Фиг. І-07. Относителна влажност на въздуха 

 
Средно месечните и средно годишните стойности на климатичните показатели за района 
са представени в следващата таблица: 
 
Табл. І-06. Средни месечни и средни годишни стойности на климатичните показатели 

Месеци/ 
средногодишно 

Месечна и год. 
обща облачност 

(десети) 

Средна месечна и 
год. валежна сума 

(mm) 

Относителна 
влажност на въздуха 

(%) 
І 7,1 39 84 
ІІ 6,8 34 83 
ІІІ 6,6 30 80 
ІV 5,8 38 79 
V 5,2 45 80 
VІ 4,0 45 77 
VІІ 2,8 33 73 
VІІІ 2,6 26 73 
ІХ 3,5 24 75 
Х 5,0 39 79 
ХІ 6,7 51 81 
ХІІ 7,0 45 85 
Ср.год. 5,3 449 79 
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Температурни инверсии 
Температурните инверсии се отнасят към неблагоприятните годишни ситуации, 
характеризиращи особеностите на стратификацията на долния слой на тропосферата. 
Инверсията, образувана на определена височина от повърхността на земята, създава 
прегради за вертикалния въздухообмен. Инверсиите най-често се случват през зимата. По 
характер те са приземни и краткотрайни. Обикновено мощността на инверсионния слой се 
движи от 50 до 100 m. Друга важна особеност на термичните инверсии в района са 
съчетанието им с ветрове от 2-3 m/s, които създават условия за разсейване на замърсения 
въздух. По-рядко явление са приземните радиационни температурни инверсии в 
съчетание със слаби ветрове 0-1 m/s, когато се образува така наречения „застой” на 
въздуха. При наличие на инверсия в съчетание с мъгли, съдържанието на замърсители във 
въздуха е от 20-30% по-високо, отколкото само при наличие на мъгли. 
 
Мъгла 
Мъглите са състояние на въздуха, при което хоризонталната видимост е по-малка от 1 km. 
Намалената видимост се предизвиква от кондензация на водна пара в приземния слой 
въздух (във вид на водни капки или кристали лед). Това става при наличие на следните 
условия – понижаване на температурата на въздуха до температурата на насищане на 
водните пари, или увеличаване количеството на водните пари във въздуха до степен на 
насищане, или увеличаване на концентрацията на атмосферни аерозоли до степен, при 
която водните пари кондензират, без да са се променили температурата и влажността на 
въздуха (мъгли, предизвикани от антропогенната дейност). 
 
Мъглите край брега на морето и езерата се получават предимно в резултат на нахлуване 
на топла въздушна маса от морето над изстиналата суша (през късна есен и късна зима) 
или на студен въздух от морето над по-топлата и влажна суша (през ранна пролет). През 
летния сезон в региона почти няма мъгли поради влиянието на морския бриз. Най-чести за 
цялата година са мъглите, които имат трайност по-малка от едно денонощие. 
 
Мъглите пречат на нормалната човешка дейност и благоприятстват повишаването на 
концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух. Преобразуването на 
замърсителите от тях е сходно с това на валежите – примесите, разтворили се във водните 
капки или смесили се с мъглата, се разполагат до земята. Наличието на мъгла увеличава 
дифузията, която увлича замърсителите от слоя над мъглата, с което пък се увеличава 
концентрацията им в слоя с мъгла. 
 
Режимът на облачността е пряко свързан с атмосферната циркулация. Атмосферната 
циркулация по нашето Черноморие е най-активна през зимата, за това тогава е и 
максимумът на облачността. През периода ноември-февруари тя е средно 7.0 десети, 
предимно ниска. През пролетта количеството й постепенно намалява, а през лятото е 
минимално 2.6 – 2.8 десети. През октомври количеството ѝ започва да се увеличава. 
Средният годишен брой на ясните дни е 82, с максимум през лятото и минимум през 
зимата – февруари – 2.7 дни. 
 
Мрачните дни са малко повече от тези за страната (110 дни срещу 97 средно за страната с 
максимум през януари и декември 17 дни и минимум през юли-август по-малко от 2 дни). 
Броят на дните с мъгла е малко по-голям от средния за страната поради близостта на 
водния басейн. Сравнително голямата честота на вятър с ниска скорост и наличието на 
замърсители на атмосферния въздух в района обуславят сравнително големия 
средногодишен брой на дните с мъгла – около 38. Най-голям е броят на дните с мъгла през 
студеното полугодие – 20.3%, а най-малък през топлото полугодие – 2.3%. 
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1.5. Полезни изкопаеми 
Община Несебър е бедна на минерално суровини ресурси. Разкрити са находища от 
локално значение за пясъци – „Инджейско блато”. Под това име е заведено в националния 
баланс на запасите с площ от 5.52 ha. Находището се експлоатира по открит кариерен 
начин. В него се осъществява открита експлоатация – добив на пясъци след промиване в 
МСИ (миячно сортировъчна инсталация). Съгласно публичния регистър на Министерство 
на енергетиката, концесията за добив на подземни богатства е отдадена за срок от 35 г. с 
Решение на Министерски съвет №516/30.05.2005 г. и влязъл в сила договор от 06.07.2005г. 
Концесионер на находището е „Трансатлантик Фрейтърс България” ЕООД, гр. Бургас. 
 
1.6. Кметства, населени места и курорти в общината 
Община Несебър обхваща 14 селища, от които 3 града - Несебър, Обзор и Свети Влас и 11 
села - с. Равда, с. Гюльовца, с. Оризаре, с. Тънково, с. Кошарица, с. Баня, с. Паницово, 
с. Раковсково, с. Приселци, с. Емона, с. Козница.  
 
В обхвата на общината попадат и курортни комплекси (к.к. Слънчев бряг, ВС Елените, 
Обзор-юг и север) и Вилни зони (ВЗ) и селищни образования (СО) - ВЗ Чолакова чешма, 
ВЗ Зора, СО Инцараки, СО Бостанлъка, СО Сулуджана. 
 
Община Несебър е сред големите туристически агломерации на българското Черноморско 
крайбрежие. През последните години се наблюдава значителен ръст основно на 
изградената леглова база, места за хранене и развлечения, както и ръст на броя на 
туристите. Легловата база в Община Несебър е съсредоточена основно в к.к. Слънчев 
бряг, гр. Несебър, гр.Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда, и ВС Елените. На нейната територия 
функционират над 730 хотела и 2923 частни квартири с над 155 218 легла и 3537 
заведения за обществено хранене. 
 
На Фиг. I-08 е представена карта с отбелязано местоположението на населените места, 
намиращи се на територията на Община Несебър. 
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Фиг. I-08. Карта с отбелязано местоположението на населените места намиращи се на 

територията на Община Несебър 
- административна граница на Община Несебър 
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II. ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОКОЛНАТА СРЕДА 
1. Атмосферен въздух. Качество на атмосферния въздух (КАВ) 
Наблюдението върху качеството на атмосферния въздух и неговия контрол се 
осъществява от Национална система за мониторинг на КАВ, част от НСМОС. Тя се 
обслужва от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към Министерството на 
околната среда и водите (МОСВ). Анализът на данните за качеството на атмосферния 
въздух (КАВ) се извършва по райони, като се отчита и спецификата на всяко населено 
място, в което се извършва контрол. 
 
От 29.10.2007 г. контрол върху качеството на атмосферния въздух на територията на 
Община Несебър се осъществява от автоматична измервателна станция (АИС с код 
BG0071A), включена към единната система за наблюдение и контрол на атмосферния 
въздух. В пункта се контролират следните показатели: серен диоксид, азотни оксиди, 
бензен, р-ксилен, толуен, ФПЧ10 и озон. Резултатите от измерванията в АИС „Несебър” се 
извеждат на всеки час, като данните за КАВ постъпват в реално време в регионалния 
диспечерски пункт и в централния диспечерски пункт в ИАОС София – Национална база 
данни. Община Несебър не разполага с местна система за наблюдение качеството на 
атмосферния въздух. 
 
АИС „Несебър” е разположен в рамките на гр. Несебър с географски координати: 
N 42.659758 и Е 27.720956, в близост до натоварена пътна артерия ул. „Иван Вазов”. 
Съгласно класификацията на пунктовете за мониторинг, АИС Несебър е градски фонов 
пункт (ГФП) с обхват в радиус от 100 m до 2 km. Разположението на пункта за 
мониторинг е показано на следващата Фиг. IІ-01. 
 

 
Фиг. IІ-01. Разположение на пункта за мониторинг на въздуха на територията на гр. Несебър 

*Източник: Актуализирана програма за намаляване нивата на замърсителите в 
атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества 2014-2017 г. 

 
 

За района на Община Несебър през 2013г. е направена Актуализация на Програма за 
намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на 
установените норми за вредни вещества за периода 2014-2017 г. Актуализацията е 
извършена на основание постъпили указания от МОСВ с Изх.№08-00-2662/03.07.2013г., с 
оглед преразглеждане и оценка на ефективността на заложените в старата програма мерки 

АИС Несебър  
N 42.659758 

Е 27.720956 
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за намаляване нивата на замърсяване с ФПЧ10 и установяване на конкретните причини, 
поради които не е постигнато предвиденото съответствие с нормите за качество на 
атмосферния въздух (КАВ). 
 
Най-обща представа за състоянието на чистотата на атмосферния въздух по отношение на 
ФПЧ10 в Община Несебър може да се добие при проследяване изменението (промяната) на 
средноденонощната концентрация (СДК) през годината (Фиг. ІІ-02) и броя на 
регистрираните концентрации, надвишаващи праговата стойност на средноденонощната 
норма за опазване на човешкото здраве (ПС на СДН 50µg/m3), определена с Наредба №12 
от 15 юли 2010г. (Фиг. ІІ-03): 
 

 
Фиг. ІІ-02. Средноденонощни концентрации на ФПЧ10 по месеци, регистрирани в АИС „Несебър“ 

за периода 2011-2013 г. 
 
Най-високите концентрации за периода са регистрирани през месеците януари (СДК за 
месеца е 50.16µg/m3 през 2011г., и 46.9µg/m3 за 2013г.), ноември (49.9 µg/m3 за 2011г.) и 
декември (53,9µg/m3 за 2011г. И 43,2µg/m3 за 2012г.). През топлата част от годината (май-
август) СДК са в интервал от 22.1µg/m3 до 28µg/m3 и не превишават праговата стойност за 
СДН. Резултатите от мониторинга като цяло, показват занижаване в стойностите на 
показателя ФПЧ10 спрямо периода 2009 – 2010 г., като се запазва ясно изразения сезонен 
характер в разпределение на СДК, надхвърлящи ПС на СДН от 50µg/m3 през 
отоплителния сезон. 
 
Съгласно изискванията на Наредба № 12 от 15 юли 2010 г., праговата стойност на СДН за 
показател ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една 
календарна година. Анализът на данните от АИС показват, че в годишен аспект 
изискването не е спазено (Фиг. ІІ-03). 
 
Броят на констатираните превишавания за едногодишен период надвишава 1.8 пъти 
определената норма за 2011 година, общо 66 превишения. От данните се вижда, че за 
2012 г. всички превишения на СДН са регистрирани през отоплителния сезон октомври – 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011 г. 50.1 44.5 41.2 23.2 24.4 22.1 27.0 26.4 27.3 27.8 49.9 53.9
2012 г. 40.6 50.4 39.4 27.8 26.9 21.7 29.6 27.0 24.4 25.9 31.1 43.2
2013 г. 46.9 28.5 27.8 23.3 33.1 32.4
ПС за СДН 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
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април и нито едно през неотоплителния сезон. Подобна е картината и за 2013 г., когато от 
всички регистрирани 25 превишения, само едно превишение е извън отоплителния сезон. 
От следващата графика (Фиг. ІІ-03) се вижда, че се наблюдава спад в броя на 
превишаванията регистрирани през 2012 и 2013 г., които са близо два пъти по-малко 
спрямо 2011 г., но остава над допустимия брой от 35 за една календарна година. 
 

 
*не са отчетени резултатите от имисионния контрол за декември 2013 г. 

Фиг. ІІ-03. Регистриран брой превишавания на СДН за ФПЧ10 по тримесечия за периода 2011- 
2013 г. 

 
Разпределението на данните по тримесечия очертава преобладаващ брой дни с 
превишения през I – во и IV – то тримесечие, което съвпада с есенно-зимния период от 
годината. Извън този период са регистрирани единични превишения, чиято максимална 
стойност достига до 52.3µg/m3 през юни 2011 г. 
 
Като потвърждаване за сезонният характер в разпределението на превишенията на 
нормите на показателя фини прахови частици (ФПЧ10) е представената на Фиг. ІІ-04 
графика проследяваща изменението на средноденонощна концентрация за тримесечие 
през периода 2011 – 2013 г., където отново ясно се очертават два периода с превишаване 
на СДН съответно през 1-то и 4-то тримесечие на годината. 

I-во 
тримесечие

II-ро 
тримесечие

III-то 
тримесечие

IV-то 
тимесечие годишно

2011г. 32 0 2 32 66
2012г. 26 0 0 13 39
2013г. 15 0 1 9 25
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Фиг. ІІ-04. Средноденонощна концентрация на ФПЧ10 за тримесечие регистрирана в АИС 

„Несебър” 
 

Резултатите от анализа показват, че през първото тримесечие на 2011 г. 
Средноденонощната концентрация е най-висока 45.27 µg/m3, а максимално измерената 
СДК през този период от 105.08 µg/m3 надвишава 2.1 пъти ПС на СДН от 50 µg/m3. Извън 
отоплителния период се наблюдават устойчиво по-ниски стойности на замърсителите до 
23.24µg/m3, за 2-то тримесечие и 26.89µg/m3 за 3-то. През 4-то тримесечие отново се 
наблюдава покачване на СДК до 43.88µg/m3. През 2012 и 2013 г. картината е аналогична, 
като е налице понижаване на максималните стойностите на СДК – 93.16 µg/m3 през 
февруари 2012 г. и 99.92 µg/m3 през януари 2013 г. 
 
От представените графики ясно се вижда, че и през трите години (2011, 2012 и 2013г.) 
през I-вото и IV-тото тримесечие (зимния период) в АИС „Несебър” са измерени най-
високите нива на ФПЧ10, което определя и произхода им – битовото отопление. Основната 
причина обуславяща наднормените стойности на ФПЧ10 през студените месеци, са 
емисиите от използването на твърди горива (дърва и въглища) за отопление в битовия 
сектор през периода (м.ноември – м.март). 
 
По отношение на средногодишните концентрации на ФПЧ10 за периода 2011 – 2013 г. не е 
превишавана СГ НОЧЗ от 40 μg/m3, като се наблюдава понижение на годишните нива 
спрямо периода 2009 – 2010 г., Фиг. ІІ-05, и тенденцията е устойчива. 

 

I- во II-ро III-то IV - то
2011г. 45.27 23.24 26.89 43.88
2012г. 43.45 25.47 27.00 33.39
2013г. 34.86 31.11 26.13 32.5
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Фиг. ІІ-05. Сравнителна графика на годишните концентрации на ФПЧ10 за АИС Несебър 
Разпределението на средноденонощна концентрация (СДК) на ФПЧ10 върху територията 
на общината е представено на Фиг. ІІ-06. Тя е получена чрез дисперсионно моделиране на 
разсейването на емисиите за 2013 г. 
 

 
Фиг. ІІ-06. Разпределение на средноденонощните концентрации на ФПЧ10 за 2013г на 
територията на Община Несебър 
Легенда: 
1).С жълто са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на 24-часови 
концентрации; 
2).Зоната, в която приземните концентрации могат да превишат 24-часовата НОЧЗ от 50 
µg/m3е показана чрез щриховка в червен цвят. 
 
Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10 над територията на 
Община Несебър е представено на Фиг. ІІ-07. В този случай моделът не отчита 
превишаване на СГ НОЧЗ от 40 µg/m3, в която и да е точка от територията на общината в 
това число и над територията на град Несебър. Най-високи стойности се очакват в района 
на Несебър – нов град, но и там остават в границите от 15 до 20 µg/m3 (максимум 22.37 
µg/m3). Щрихованата в жълто зона в този случай означава, че СГ концентрации 
надхвърлят 15 µg/m3. 
 
 

М 1:100 000 

АИС „Несебър” 

max СДК – 86.9 µg/m3 

АИС – 99.9 µg/m3 
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Фиг. ІІ-07. Средногодишни концентрации на ФПЧ10 за 2013 г. от всички източници 

 
Легенда: 
1). Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на 
средногодишните концентрации; 
2). В жълтия правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум на СГК 
за територията на община Несебър, съвпадащ с получения при моделирането абсолютен 
максимум на СГК за точката, в която се извършват измервания (АИС). 
 
Във вътрешността на общината очакваните СГ концентрации са много ниски. За 
планинската част те са под 1 µg/m3. Незначително по-високи (в границите от 2 до 5 µg/m3) 
са очакваните СГ концентрации в района на Слънчев Бряг и Обзор, включително и по 
протежение на първокласен път Е-87. 
 
Основният източник на замърсяване с ФПЧ10 е битовото отопление, чийто относителен 
дял за формиране на максималните СД и средногодишните концентрации на ФПЧ10 се 
движи в границите около 76 – 80%, при отчитане на фоновото замърсяване този дял спада 
до 59%. Замърсяването на атмосферния въздух в Община Несебър от транспорта е по-
слабо изразено и то е от значение основно за крайбрежната зона. 
 
По данни на Доклад за състоянието на околната среда за 2015 г. на РИОСВ Бургас, през 

22.37 µg/m3 

АИС – 25 µg/m3 

М 1:100 000 



Програма за опазване на околната среда на Община Несебър за периода 2016 – 2020 г. 

 

ВАНГ ЕООД                    24 
www.vang.bg 

2015 г. са направени 307 броя измервания по показател ФПЧ10 (84% валидни 
средноденонощни стойности). Констатирани са 20 броя превишения на 
средноденонощната норма, което е сериозно намаление на дните със замърсяване в 
сравнение с 2014 г., когато са отчетени 53 броя превишения. Най-високата концентрация е 
91.2 µg/m3 (1.82 пъти над СДН). 
 
Серен диоксид (СО2) 
В АИС „Несебър” по показател серен диоксид (СО2) са регистринани общо 7471 валидни 
средночасови стойности. За периода, през който анализатора е работил няма регистрирано 
превишение на средночасовата норма и средноденонощната норма за 2015 г. 
 
Азотен диоксид (NO2) 
През 2015 г. в АИС „Несебър” са отчетени 6641 валидни средно часови стойности, които 
не показват превишения на СЧН и СГН. 
 
Озон О3 
В АИС „Несебър” се следят нивата и на озон. През 2015 г. не са регистрирани превишения 
на прага на информиране на населението (ПИН – 180 µg/m3) и алармения праг за 
предупреждение на населението (ППН – 240 µg/m3). За посочения период, краткосрочната 
целева норма (КЦН – 120 µg/m3) за опазване на човешкото здраве е превишена 1 път. 
 
Тежки метали (Pb, Cd, Ni, As) 
През 2015 г. в АИС „Несебър” не са отчетени превишения на нормите за тежки метали 
(Pb, Cd, Ni, As). 
 
Полиароматни въглеводороди (ПАВ) 
През 2015 г. в АИС „Несебър” не са отчетени превишения на средногодишната норма. 
 
Източници на замърсяване на територията на Община Несебър 
В съвременните условия, основните групи източници с най-голям дял в замърсяването на 
атмосферния въздух с ФПЧ10, без съмнение са битовото отопление с твърдо гориво и 
автотранспорта. Но докато битовото отопление има сезонен характер, автотранспортът 
представлява непрекъснато действащ източник на ФПЧ (широка фракция, в това число с 
аеродинамичен диаметър около и под 10 микрона). Неговата интензивност е 
пропорционална на автомобилния трафик и следва неговите изменения – сезонни и 
денонощни. 
 
Съгласно Актуализирана програма за намаляване на нивата на замърсителите в 
атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества 2014-2017 г., 
източниците на емисии на ФПЧ10 в Община Несебър са дефинирани в две отделни групи: 

- Битово отопление; 
- Автомобилен транспорт. 

 
Основните източници на емисии на ФПЧ10 на територията на Община Несебър за периода 
2011–2013 г. са битови отоплителни инсталации. Резултатите от мониторинга 
потвърждават този факт – през отоплителния сезон са регистрирани наднормените нива, 
докато през останалата част на годината са отбелязани единични такива случаи. Емисиите 
от транспортния поток са със значително по-нисък дял. 
 
Промишлеността в Община Несебър е традиционно слабо развита. Тя има предимно 
спомагателна роля. На територията на общината няма значими източници на емисии в 
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атмосферния въздух, поради което този сектор на практика не оказва съществено влияние 
върху КАВ на общината. 
 
Източници с транспортен произход 
Автотранспортът представлява непрекъснато действащ източник, основно на прахови 
частици. Влиянието на автотранспорта върху КАВ има съществено значение, тъй като той 
е най-динамично развиващия се източник на емисии в атмосферния въздух. В относителен 
план транспорта има значителен дял (спрямо отделните групи източници на емисии, вкл. и 
промишленост, битов сектор) при формиране имисиите на ФПЧ10. 
 
Основните пътни артерии в общината са: 

- Републикански път І-9, част е от европейската пътна мрежа и в частност от път Е-
87. Участъкът преминаващ през територията на Община Несебър, свързва 
градовете Бургас и Варна. 

- Републикански път ІІІ-906 (Варна-Обзор-Дюлино, Каблешково-Бургас) е 
следващият по значение на територията на общината. Чрез него се осъществява 
транспортната връзка между селата Оризаре - Гюловца – Паницово. 

- Републикански път ІІІ-9061, обслужващ населените места Слънчев бряг – Тънково. 
- Общинската инфраструктура е съставена от бивши четвъртокласни пътища, с обща 

дължина 49.7 km. 
 
За транспортната схема на Община Несебър е характерно, че основният транспортен 
поток се поема от първокласния път Е87 (Бургас – Варна) в участъка от гр. Ахелой до град 
Обзор. През летния сезон това е един от най-натоварените участъци от РПМ с трафик, 
превишаващ 16000 МПС/час. Натоварването по останалите пътища от транспортната 
схема е значително по-ниско (от 2 до 4 пъти в сравнение с път Е87). Пътните настилки на 
основните пътища са добри, поради което поддържат ниски нива на пътния нанос. 
Третокласните е четвъртокласните пътища на общината са слабо натоварени и не могат да 
окажат съществено влияние върху КАВ. 
 
Други източници на територията на общината са: 
Битово отопление 
За отопление освен електроенергия се използват и традиционните битови горивни уредби. 
В тях горивният процес протича в първичния си вид, с използване на дърва и въглища, 
газьол (нафта), газ „пропан-бутан” и др. При битово отопление на територията на 
общината най-масово се използват печките за дърва и много малко въглища. Съгласно 
Програмата за КАВ на Община Несебър и представените данни за годишните емисии на 
ФПЧ10 за периода 2009-2013 г. се наблюдава намалено използване на количеството дърва 
за горене за сметка на потребление на електроенергия. 
 
Локално отопление на училища, детски заведения и обществени сгради 
Училищата и детските заведения в Община Несебър се отопляват чрез локално водно 
отопление. За целта има изградени водогрейни котли за течно гориво. Основната част от 
тях използват дизелово гориво, а малка част използват електрическа енергия за отопление. 
Мощността на повечето горивни инсталации е малка. Обикновено те работят в 
делничните дни на седмицата с продължителност до 12 часа на ден. 
 
Като заплахи за замърсяване на атмосферния въздух, на територията на общината, могат 
да бъдат посочени: 

 Непрекъснато нарастване на средната мощност на леките и товарните автомобили; 
 Увеличаване на относителния дял на автомобилния транспорт пред останалите 
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видове транспорт; 
 Висок относителен дял на автомобилите „втора употреба” с нефункциониращи 

катализаторни устройства; 
 Висока средна възраст на МПС в експлоатация; 
 Частично амортизиран обществен транспорт с дизелова тяга и нисък относителен 

дял на обществения транспорт с електрическа тяга; 
 Изоставане на пътната инфраструктура в сравнение с бързо увеличаващия се брой 

на МПС. 
 
Насоки и мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух съгласно 
програмата за КАВ на Община Несебър и действащото екологично законодателство: 
 Изготвяне на общинска стратегия за целенасочено повишаване на енергийната 

ефективност на жилищни и административни сгради; 
 Разработване и прилагане система за стимулиране на населението и фирмите за 

топлоизолация на сградите; 
 Въвеждане в действие на собствена система за контрол на изразходените от 

населението твърди горива; 
 Провеждане на широка разяснителна кампания за подобряване енергийната 

ефективност на сградите и намаляване на използваното количество твърдо гориво; 
 Благоустрояване на зелените площи, в това число допълнително затревяване и 

поставяне на бордюри, които да възпрепятстват физически паркирането върху тях 
и да не позволяват на дъждовната вода да смива почва върху пътните платна и 
паркингите. 

 Ремонт и възстановяване на повредени тротоарни настилки; 
 Ремонт и възстановяване на настилките на паркингите за домуване на МПС; 
 Системно машинно почистване на непрекъснато натрупващия се пътен нанос на 

границата между пътното платно и бордюрите; 
 Системно машинно миене на основната пътна мрежа на града и особено улиците, 

по които се движи обществения транспорт; 
 Периодично ръчно измиване на зони или части от улици, по които по някаква 

причина се е натрупал значителен пътен нанос; 
 Общината да изисква и контролира всички изпълнители при подмяна и ремонт на 

канализационни мрежи, улици и др. инфраструктура да не допускат емитиране на 
прах, замърсяване на прилежащите площи и територии с кал и други замърсявания, 
водещи до увеличаване на пътния нанос или ветрово запрашаване, както и 
своевременно възстановяване на нарушената инфраструктура; 

 Системен контрол към всички строителни обекти, за недопускане емитиране на 
прах и замърсяване на инфраструктурата. 

 
 
2. Водни ресурси 

2.1. Повърхностни водни обекти, риск от наводнения и подземни водни тела 
на територията на Община Несебър 
 Повърхностни водни обекти 

Районът на Община Несебър попада в обхвата на Басейнова дирекция за управление на 
водите - Черноморски район, с център гр. Варна (Фиг. ІІ-08). Управлението на водите се 
извършва съгласно действащата в страната законодателна и нормативна уредба, като 
конкретните дейности в близък и дългосрочен аспект са на основата на разработен План 
за управление на водите в речния басейн. Последният обобщава националните изисквания 
и изискванията, поставени пред страната във връзка с членството й в Европейския съюз. 
Това означава възможно най-точно придържане към заложените в Рамковата директива за 
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водите 2000/60/ЕС изисквания и концепция за поетапно постигане на определено ниво на 
състояние на водите. 
 

 
Фиг. ІІ-08. Райони на басейново управление с представен обхвата на Басейнова Дирекция 

Черноморски район 
 
Община Несебър попада в югоизточния район на България, ограничен от север и 
североизток от последните дялове на Стара планина и на юг и югозапад от Айтоските 
хълмове (Малка Айтоска планина). Наклона на терена е на юг и запад. 
 
В хидроложко отношение разглежданата територия се отнася към Черноморска 
водосборна област, поречие Севернобургаски реки с обща водосборна площ 2185 km2 

(Фиг. ІІ-09). Реките протичащи през територията на общината са р. Двойница, 
р. Хаджийска, р. Вая, р. Бяла, р. Великовска, р. Дращела (Фиг. ІІ-10). 

Приблизително 
местоположение 

на Община 
Несебър 
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Фиг. ІІ-09. Основни поречия на Черноморски район за басейново управление 

приблизително местоположение на Община Несебър 
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Фиг. ІІ-10. Севернобургаски реки 

 
 
Реки 
Река Хаджийска води началото си от 482 m н.в. в западната част на Еминска планина, на 
1 km югозападно от село Добра поляна, Община Руен и е с обща дължина 55 km. Първите 
4 km тече на юг, а след това на изток в широка долина между Еминска планина на север и 
Айтоска планина на юг. След с. Гълъбец завива на югоизток, протича през язовир 
„Порой” и се влива в Несебърския залив на Черно море, в южната част на к.к. „Слънчев 
бряг”. 
 
Водния отток на р. Хаджийска се генерира в язовир Порой. Реката е със среден годишен 
отток от 0.64 m3/s, при с.Гълъбец, като максимумът е през февруари и март, а минимумът 
– август и септември. Водосборната площ възлиза на 356 m2 при средна надморска 
височина на басейна – 179 m, залесеност – 37% и среден наклон на реката – 6.000‰. 
Басейнът на р. Хаджийска се характеризира със сравнително ниски валежни норми до 
504 mm, средния отточен модул е около 0.843 l/s/km2, но той се колебае значително по 
време. Основните притоци на р. Хаджийска са р. Куртдере, Чобандере, Чекракчия и Бяла 
река. 
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Бяла река е основен ляв приток на р. Хаджийска и се влива в нея в района на с. Тънково, 
Община Несебър. Дължината й е 23 km. Бяла река води началото си от 470 m н.в. в 
Еминска планина на 1.6 km западно от с. Козичино, Община Поморие. Тече в югоизточна 
посока в широка долина. Влива се отляво в Хаджийска река на 3 m н.в., на 400 m 
североизточно от село Тънково, Община Несебър. 
 
Площта на водосборният басейн на Бяла река е 90 km2, което представлява 25.3% от 
водосборния басейн на река Хаджийска. Основния ѝ приток е Голяма река (ляв). 
 
Река Двойница води началото си на север от с. Доброван на 1.5 km под в. Балиова чука. 
Дължината на р. Двойница е 53 km, водосборната ѝ площ възлиза на 479 km2, при 
залесеност – 20 % и среден наклон на реката – 9 ‰. До с. Голица тече в северна посока, 
след което приема югоизточна посока. В горното течение долината на Двойница е тясна, 
със стръмни (до 25° наклон), но ниски склонове. Същите са прорязани от множество 
поройни дерета. Залесеността е от широколистна гора. Реката прави слаби меандри. От 
с. Голица долината се разширява, като дъното ѝ достига до 250 – 300 m. Десният склон е 
стръмен, а левият е много полегат (към 10°). Към с. Козница долината се разширява още 
повече, като достига 600 – 800 m, която ширина се запазва до с. Дюлино. Коритото на 
реката е със слаб наклон; бреговете са високи, ронливи и затревени в горната си част. В 
този участък басейнът е залесен с дъбови гори 80%, а останалата част е заета от 
обработваеми площи. От с. Козница до с. Дюлино реката прави средно извити меандри, но 
по-редки. От с. Попович, р. Двойница навлиза в широка (1000 – 1500 m) долина, като 
прави силно извити меандри. Тече близо до десния склон, който е по-стръмен и по-висок. 
Напречният профил на долината е вече подчертан, несиметричен трапецовиден. 
Залесеността чувствително намалява (20 %). Всичко останало е заето от работни имоти. 
Реката запазва слабия си наклон. Бреговете са високи 3–4 m, стръмни, почти отвесни и 
обрасли с върби. Речното корито е вдълбано и има коритообразна форма с широчина 10–
15 m. Към устието речното корито още повече се разширява. На 6 km от устието 
р. Двойница приема най-големия си приток – р. Великовска с дължина 25 km. 
 
Територията на Община Несебър, попада в обхвата на следните повърхностни водни тела: 
 BG2SE600R010 - състоящо се от два участъка: I-участък - р. Хаджийска - от 

яз. Порой до устие и ІІ участък: р. Бяла река - от с. Оризаре до вливане в 
р. Хаджийска; 

 BG2ВS000С008 – Бургаски залив; 
 BG2SЕ400R006 – Севернобургаски реки, речен участък р. Двойница, 2 km след 

село Дюлино до вливане в Черно море; 
 BG2SE500R012 – р. Дращела – от извора до вливане в Черно море при ВС 

„Елените”; 
 BG2SE500R013 – р. Вая – от извора до вливане в Черно море при Иракли; 
 BG2SE600R009 – р. Бяла – от извора до с. Оризаре. 

 
Повърхностно водно тяло с код BG2SE600R010 
Водно тяло BG2SE600R010 с код на речен тип R11, протича през територии с надморска 
височина <70 m. Геологията на повърхностното водно тяло е смесена (преобладаващо 
силикати). Наклона на водното тяло е много слаб (<0.5%), с ниска енергия на потока. 
Доминиращия дънен субстрат на тялото е пясъци (0.064-2), тиня (< 0.064) и глина. Като 
тип водите на повърхностното водно тяло са сладководни (< 0.5%). Формата на речната 
долина е широка (с вдлъбини), възможна е акумулация на седименти – чакълести примеси 
(Приложение І-2.5б от ПУРБ на БДЧР). Характеристика на водното тяло е представена в 
таблица II-01. 
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Таблица II-01. Състояние на водното тяло – поречие Северно-бургаски реки, съгласно 
ПУРБ на БДЧР 2010-2015 г. 

Код на водното 
тяло Речен тип Катего

рия ВТ Описание 
Екологично 
състояние/ 
потенциал 

Химично 
състояние 

BG2SE600R010 Малки и средни 
черноморски реки 

СМВТ -
реки 

I-участък - р.Хаджийска - от 
яз. Порой до устие умерено няма данни 

ІІ участък: р. Бяла река - от с. 
Оризаре до вливане в р. 
Хаджийска. 

умерено няма данни 

 
Съгласно утвърдения ПУРБ (Приложение V-1), повърхностно водно тяло BG2SE600R010 
е определено в умерено екологично състояние, вероятно в риск от замърсяване с азот. 
Състоянието на повърхностните води в района на р. Хаджийска – от яз. Порой до устие се 
наблюдава в пункт – при село Тънково с код BG2SE00061MS005. 
 
Общата екологична цел за повърхностно водно тяло с код BG2SE600R010, съгласно 
програмата от мерки за постигане на целите на ПУРБ в БДЧР, 2010-2015г. (Приложение 
VІІ-2-първа част) е постигане на добър потенциал със следните подцели: 

 намаляване на замърсяването с N и P; 
 недопускане замърсяване с приоритетни вещества. Намаляване замърсяване с N и 

P; 
 намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната среда. 

Срокът за постигане на посочените подцели е 2015 г, а мерките за постигане са съответно: 
 прилагане на добри земеделски практики (545 ha); 
 контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита; 
 поддържане на съществуваща корекция. 

 
Повърхностно водно тяло с код BG2ВS000С008 
Общото екологично състояние на повърхностно водно тяло с код BG2ВS000С008 – 
Бургаски залив ˂30 m е определено като лошо и в риск. За общото химично състояние на 
водното тяло няма данни. Състоянието на повърхностните води в района на водното тяло 
се наблюдава в пунктове при гр.Несебър, Сарафово и Росенец. 
 
Общата екологична цел за повърхностно водно тяло с код BG2ВS000С008 – Бургаски 
залив ˂30 m съгласно програмата от мерки за постигане на целите на ПУРБ в БДЧР, 2010-
2015 г. (Приложение VІІ-2-първа част) е постигане на добро състояние с подцел: 
намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P и мерки посочени в програмата 
както следва: 

 Доизграждане на 10% канализация на гр.Поморие; 
 Доизграждане на 20 % на Св.Влас; 
 Доизграждане на 40% канализация на Ахелой и отвеждането й към ПСОВ Равда-

Слънчев бряг-Несебър. 
 
Повърхностно водно тяло с код BG2SE400R006 
Съгласно ПУРБ на БДЧР – Варна, водно тяло BG2SE400R006 е с код речен тип R11 
(Приложение І-2.5а) и протича през територии с надморска височина <70 m. Геологията 
на повърхностното водно тяло е смесена (преобладаващо силикати). Наклона на водното 
тяло е много слаб (˂0,5%), с ниска енергия на потока. Доминиращия дънен субстрат на 
тялото е пясъци (0,064-2), тиня (< 0.064) и глина. Като тип водите на повърхностното 
водно тяло са сладководни (< 0.5%). Формата на речната долина е широка (често 
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вдълбани). Характеристика на водното тяло е представена в таблица ІІ- 02. 
 
Таблица ІІ-02. Състояние на водното тяло – поречие Севернобургаски реки, съгласно 
ПУРБ на БДЧР2010-2015 г. 

Код на водното 
тяло Речен тип Код на речен 

тип Описание 
Екологично 
състояние/ 
потенциал 

BG2SE400R006 Малки и средни 
черноморски реки R11 

р.Двойница – 2km след 
с.Дюлино до вливане в Черно 
море 

много добро 

 
Повърхностно водно тяло с код BG2SE400R006 е определено вероятно в риск от 
замърсяване с азот и фосфор, включително вероятно в риск от затлачване на коритото на 
реката. 
 
Общото екологично състояние и химично състояние на повърхностното водно тяло е 
определено като много добро. Общата екологична цел за повърхностно водно тяло 
BG2SE400R006 е поддържане много добро състояние със следните подцели: 

 Намаляване на замърсяването с N и P; 
 Недопускане със замърсяване на приоритетни вещества; 
 Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната среда. 

Срокът за постигане на посочените подцели бе 2015г., а мерките за постигане съответно: 
 прилагане на добри земеделски практики (850 ha); 
 контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита; 
 почистване участъци от р. Двойница, в райони на с Попович, с. Дюлино 9000 m. 

 
Състоянието на повърхностните води в района на р. Двойница преди вливане в Черно 
море се наблюдава в пункт с код BG2SE00041MS003. 
 
Повърхностно водно тяло с код BG2SE500R012 
Съгласно ПУРБ на БДЧР – Варна, водно тяло BG2SE500R012 – р. Дращела – от извора до 
вливане в Черно море при ВС „Елените” е с код речен тип R11 (Приложение І-2.5а) и 
протича през територии с надморска височина <70 m. Геологията на повърхностното 
водно тяло е смесена (преобладаващо силикати). Наклона на водното тяло е много слаб 
(˂0,5%), с ниска енергия на потока. Доминиращия дънен субстрат на тялото е пясъци 
(0,064-2), тиня (< 0.064) и глина. Като тип водите на повърхностното водно тяло са 
сладководни (<0.5%). Формата на речната долина е широка (често вдълбани). 
Характеристика на водното тяло е представена в таблица ІІ-03. 
 
Таблица ІІ-03. Състояние на водното тяло – поречие Севернобургаски реки, съгласно 
ПУРБ на БДЧР 2010-2015 г. 

Код на водното 
тяло Речен тип Код на речен 

тип Описание 
Екологично 
състояние/ 
потенциал 

BG2SE500R012 Малки и средни 
черноморски реки R11 

р. Дращела – от извора до 
вливане в Черно море при ВС 
„Елените” 

добро 

 
Общото екологично състояние на повърхностно водно тяло BG2SE500R012 е определено 
като добро. За общото химично състояние на водното тяло няма данни. Общата 
екологична цел за повърхностното водно тяло е поддържане на добро състояние. 
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Състоянието на повърхностните води в района на р. Дращела се наблюдава в пункт с код 
BG2SE00541MS232. 
 
Повърхностно водно тяло с код BG2SE500R013 
Съгласно ПУРБ на БДЧР – Варна, водно тяло BG2SE500R013 е с код речен тип R11 
(Приложение І-2.5а) и протича през територии с надморска височина <70 m. Геологията 
на повърхностното водно тяло е смесена (преобладаващо силикати). Наклона на водното 
тяло е много слаб (˂0,5%), с ниска енергия на потока. Доминиращия дънен субстрат на 
тялото е пясъци (0,064-2), тиня (< 0.064) и глина. Като тип водите на повърхностното 
водно тяло са сладководни (< 0.5%). Формата на речната долина е широка (често 
вдълбани). Характеристика на водното тяло е представена в таблица ІІ-04. 
 
Таблица ІІ-04. Състояние на водното тяло – поречие Севернобургаски реки, съгласно 
ПУРБ на БДЧР 2010-2015 г. 

Код на водното 
тяло Речен тип Код на речен 

тип Описание 
Екологично 
състояние/ 
потенциал 

BG2SE500R013 Малки и средни 
черноморски реки R11 р. Вая – от извора до вливане 

в Черно море при Иракли умерено 

 
Повърхностно водно тяло с код BG2SE500R013 е определено вероятно в риск от 
замърсяване с азот и фосфор. Общото екологично състояние на повърхностното водно 
тяло е определено като умерено. За общото химично състояние на водното тяло няма 
данни. Общата екологична цел за повърхностното водно тяло е постигане на добро 
състояние с подцел: преустановяване замърсяването на водите. 
 
Състоянието на повърхностните води в района на р. Вая - устие се наблюдава в пункт с 
код BG2SE005211MS233. 
 
Повърхностно водно тяло с код BG2SE600R009 
Съгласно ПУРБ на БДЧР – Варна, водно тяло BG2SE600R009 – р. Бяла – от извора до 
с. Оризаре е с код речен тип R11 (Приложение І-2.5а) и протича през варираща надморска 
височина- полупланинска зона-слиза ниско. Геологията на повърхностното водно тяло е 
смесена (силикати, варовик). Наклона на водното тяло е много слаб (˂2%), със средна 
енергия на потока. Доминиращия дънен субстрат на тялото е едър чакъл (16-64 mm), 
дребен чакъл (2-16). Като тип водите на повърхностното водно тяло са сладководни 
(<0.5%). Формата на речната долина е по-широка. Характеристика на водното тяло е 
представена в таблица ІІ-05. 
 
Таблица ІІ-05. Състояние на водното тяло – поречие Севернобургаски реки, съгласно 
ПУРБ на БДЧР 2010-2015 г. 

Код на водното 
тяло Речен тип Код на речен 

тип Описание 
Екологично 
състояние/ 
потенциал 

BG2SE600R009 Полупланински R4 р. Бяла – от извора до с. 
Оризаре много добро 

 
Повърхностно водно тяло с код BG2SE600R009 е определено вероятно в риск от 
замърсяване с азот. Общото екологично състояние на повърхностно водно тяло 
BG2SE500R013 е определено като много добро. За общото химично състояние на водното 
тяло няма данни. Общата екологична цел за повърхностното водно тяло е поддържане на 
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много добро състояние със следните подцели: 
 Намаляване на замърсяването с N и P; 
 Недопускане със замърсяване с приоритетни вещества. Намаляване на замърсяване 

с N и P; 
 Опазване на водните екосистеми; Възстановяване на нормалния хидрологичен 

режим; 
 Възстановяване на крайречната зона до естествено (ненарушено) състояние. 

Срокът за постигане на посочените подцели бе 2015 г., а мерките за постигане съответно: 
 прилагане на добри земеделски практики (900 ha); 
 контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита; 
 контрол и ограничаване добива на инертни материали от речното корито; 
 провеждане на дейности, ограничаващи ерозията в речните тераси вследствие на 

добив на инертни материали. 
 
Състоянието на повърхностните води в района на р. Бяла – преди с. Оризаре се наблюдава 
в пункт с код BG2SE00625MS235. 
 
 Риск от наводнения 

Наводненията са природно явление, което не може да бъде предотвратено. Човешките 
дейности и промяната на климата обаче, допринасят за увеличаване на вероятността от 
наводнения и неблагоприятните последици от тях. 
 
В „Предварителна оценка на риска от наводнения в Черноморски район за басейново 
управление на водите” е направен анализ от известните наводнения (761 броя в минало 
време), на територията на басейнова дирекция Черноморски район, и са определени общо 
222 броя наводнения в места и зони по поречията на реките и черноморското крайбрежие, 
където наводненията са нанесли значителни щети за човешкото здраве и националното 
стопанство и които продължават да крият значителен потенциален риск. Единадесет от 
тези наводнения са морски наводнения. 
 
От общо 156 броя наводнения в Севернобургарски реки и притоците им (в т.ч. 
инфраструктурни и езерни), със значителен риск от наводнения са 43 бр. в следните зони: 

1. с. Шкорпиловци на р. Фандъклийска – речно наводнение 1999 г. в Община Долни 
Чифлик; 

2. к-г „Ахелой” (до моста на път Е87 с. Ахелой) на р. Ахелой – речно наводнение 
1999 г. в Община Поморие; 

3. с. Равнец, разположено при сливането на двете реки Чукарска и притока и 
Каблянска – речно наводнение 1999 г. в Община Бургас; 

4. гр. Поморие – скатово наводнение 2002 г. в Община Бургас; 
5. гр. Бургас – инфраструктурно наводнение 2002 г. в Община Бургас; 
6. м.с. Черно море на р. Дермен дере – речно наводнение 2004 г. в Община Бургас; 
7. с. Караново на р. Карановска – скатово наводнение 02.2004 г. в Община Айтос; 
8. с. Караново на р. Карановска – скатово наводнение 05.2004 г. в Община Айтос; 
9. с. Равнец на р. Чукарска – речно наводнение 2005 г. в Община Бургас; 
10. с. Винарско на р. Малката река – речно наводнение 2005 г. в Община Камено; 
11. с. Братово на р. Чукарска – инфраструктурно наводнение 2005 г. в Община Бургас; 
12. гр. Камено на р. Айтоска – речно наводнение 06.2005 г. в Община Камено; 
13. гр. Камено на р. Айтоска – речно наводнение 08.2005 г. в Община Камено; 
14. гр. Камено на р. Айтоска – скатово наводнение 2005 г. в Община Камено; 
15. с. Поляново на р. Аланско дере – речно наводнение 2005 г. в Община Айтос; 
16. с. Медово на р. Ахелой – скатово наводнение 2006 г. в Община Поморие; 
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17. гр. Поморие – инфраструктурно наводнение 2006 г. в Община Поморие; 
18. гр. Бургас – инфраструктурно наводнение 2006 г. в Община Бургас; 
19. с. Иракли на р. Вая – речно наводнение 2006 г. в Община Несебър; 
20. гр. Обзор на р. Двойница – инфраструктурно наводнение 2006 г. в Община 

Несебър; 
21. КК „Слънчев бряг” – инфраструктурно наводнение 2006 г. в Община Несебър; 
22. с. Тънково на р. Хаджийска – скатово наводнение 2006 г. в Община Несебър; 
23. гр. Бургас – инфраструктурно наводнение 08.2007 г. в Община Бургас; 
24. гр. Бургас – инфраструктурно наводнение 10.2007 г. в Община Бургас; 
25. гр. Бургас – инфраструктурно наводнение 2009 г. в Община Бургас; 
26. гр. Бургас – езерно наводнение 07.2009 г. в Община Бургас; 
27. гр. Бургас – езерно наводнение 09.2009 г. в Община Бургас; 
28. гр. Обзор на р. Двойница – инфраструктурно наводнение 2009 г. в Община 

Несебър; 
29. с. Равда – инфраструктурно наводнение 2009 г. в Община Несебър; 
30. гр. Несебър на р. Хаджийска – инфраструктурно наводнение 2009 г. в Община 

Несебър; 
31. с. Гълъбец на р. Хаджийска – речно наводнение 2010 г. в Община Поморие; 
32. с. Равнец на р. Чукарска – речно наводнение 2010 г. в Община Бургас; 
33. с. Кръстина на р. Сънър дере – речно наводнение 2010 г. в Община Камено; 
34. гр. Бургас – инфраструктурно наводнение 02.2010 г. в Община Бургас; 
35. гр. Бургас – инфраструктурно наводнение 03.2010 г. в Община Бургас; 
36. гр. Бургас – езерно наводнение 2010 г. в Община Бургас; 
37. кв. Сарафово, гр. Бургас – инфраструктурно наводнение 2010 г. в Община Бургас; 
38. с. Черноград на р. Айтоска – скатово наводнение 2010 г. в Община Айтос; 
39. с. Тополица на р. Айтоска – скатово наводнение 02.2010 г. в Община Айтос; 
40. с. Тополица на р. Айтоска – скатово наводнение 03.2010 г. в Община Айтос; 
41. гр. Айтос на р. Чаталдере – скатово наводнение 2010 г. в Община Айтос; 
42. с. Краново на р. Карановска – скатово наводнение 2010 г. в Община Айтос; 
43. Несебърско блато – скатово наводнение 2010 г. в Община Несебър. 

От всички изброени по-горе наводнения, осем се намират на територията на Община 
Несебър. 
 
На територията на Севернобургаските реки и крайбрежието на Черно море са известви 14 
броя морски наводнения, като определени за значителни са 10 броя както следва: 

1. кв. „Свети Георги”, гр. Поморие – морско наводнение 1979 г. в Община Поморие; 
2. гр. Поморие – морско наводнение 1999 г. в Община Поморие; 
3. гр. Поморие – морско наводнение 08.2001 г. в Община Поморие; 
4. гр. Поморие – морско наводнение 12.2001 г. в Община Поморие; 
5. гр. Поморие – морско наводнение 2002 г. в Община Поморие; 
6. гр. Обзор – морско наводнение 2009 г. в Община Несебър; 
7. КК „Слънчев бряг” – морско наводнение 2009 г. в Община Несебър; 
8. гр. Обзор – морско наводнение 2010 г. в Община Несебър; 
9. КК „Слънчев бряг” – морско наводнение 2010 г. в Община Несебър; 
10. гр. Поморие – морско наводнение 2010 г. в Община Поморие. 

Четири от морските наводнения са на територията на Община Несебър. 
Територията на Община Несебър попада в следните райони със значителен потенциален 
риск от наводнения (РЗПРН) с код и наименование BG2_APSFR_ВS_06 „Черно море – 
Несебър”, BG2_APSFR_ВS_05 „Черно море – Обзор” и BG2_APSFR_SE_01 „Бяла – 
Оризаре” (Фиг. ІІ-11), съгласно извършената оценка по чл.146г от ЗВ в Черноморски 
район за управление на водите. 
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Фиг. ІІ-11. Райони със значителен потенциален риск от наводнения в Черноморски басейнов 

район 
*Източник: ПОРН, БДЧР - Варна 

 
Таблица ІІ-06. Характеристика и обхват на РЗПРН BG2_APSFR_ВS_06 „Черно море – 
Несебър” 

Код 
РЗПРН 

Име на 
РЗПРН 

Дължина, 
km Поречие Водно тяло Населено 

място Община Степен 
на риск 

BG2_AP
SFR_ВS

_06 

Черно 
море – 

Несебър 
27 

Черно море BG2BS000C008 

Слънчев бряг Несебър 

Висок 

неанализиран 
участък 

неанализиран 
участък 

Северно-
бургаски реки BG2SE600R010 

Черно море BG2BS000C008 

Ахелой Поморие 
Северно-
бургаски реки BG2SE800R020 

Северно-
бургаски реки BG2SE900L028 

неанализиран 
участък 

неанализиран 
участък Несебър Несебър 

Черно море BG2BS000C008 
неанализиран 
участък 

неанализиран 
участък Равда Несебър 

Черно море BG2BS000C008 
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Фигура ІІ-12. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_ВS_06 „Черно море – Несебър” 

 
Таблица ІІ-07. Характеристика и обхват на РЗПРН BG2_APSFR_ВS_05 „Черно море – 
Обзор” 

Код 
РЗПРН 

Име на 
РЗПРН 

Дължина, 
km Поречие Водно тяло Населено 

място Община Степен 
на риск 

BG2_AP
SFR_ВS

_05 

Черно 
море – 
Обзор 

18 

Черно море BG2BS000C007 

Обзор Несебър Висок 

Северно-
бургаски реки BG2SE300R003 

Северно-
бургаски реки BG2SE400R006 

Неанализаран 
участък 

Неанализиран 
участък 
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Фигура ІІ-13. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_ВS_05 „Черно море – Обзор” 

 
 
Таблица ІІ-08. Характеристика и обхват на РЗПРН BG2_APSFR_SE_01 „Бяла – Оризаре” 

Код 
РЗПРН 

Име на 
РЗПРН 

Дължина, 
km Поречие Водно тяло Населено 

място Община Степен 
на риск 

BG2_AP
SFR_SE

_01 

Бяла-
Оризаре 8 Северно-

бургаски реки 
BG2SE600R009 Гюльовца 

Несебър Висок 
BG2SE600R010 Оризаре 
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Фигура ІІ-14: РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_SE_01 „Бяла – Оризаре” 

 
 Подземни води 

Разглежданата територия на Община Несебър попада в обхвата на следните подземни 
водни тела: 

 BG2G000000Q006 – Порови води в кватернера на р. Хаджийска; 
 BG2G00000Q014 – Порови води в кватернера на р. Двойница; 
 BG2G000000N020 – Порови води в неоген – сармат Руен – Несебър; 
 BG2G00000Pg028 – Порови води в палеоген, палеоцан, еоцен Руен-Бяла; 
 BG2G0000K2034 – Пукнатинни води в Бургаска вулканична северно и западно от 

Бургас. 
 
Характеристиките на водните тела, според представената информация (ПУРБ – 
Черноморски район, Приложение І-3.1 б) са следните: 
 
Подземно водно тяло BG2G000000Q006 – Порови води в кватернера на р. Хаджийска 

 площ на подземното водно тяло - 175.20 km2; 
 тип – безнапорно; 
 характеристика на покриващите водното тяло пластове в зоната на подхранване – 

песъчлива глина; 
 литоложки строеж на подземното водно тяло – пясъци, гравий и глини; 
 средна дебелина – 15-20 m; 
 средна водопроводимост – 100-200 m2/ден; 
 среден коефициент на филтрация – 10-250 m/ден; 
 общо водовземане от ПВТ – 19.5 l/s; 
 общо водовземане от ПВТ за питейно-битови цели – 15.3 l/s; 
 общо изкуствено подхранване на ПВТ – 0 l/s; 
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 въздействия от човешката дейност върху химичното състояние на ПВТ не са 
установени. 

 

 

 
Фиг. ІІ-15. Част от карта с подземни водни тела І слой кватернер водоносен хоризонт в 

Черноморски басейнов район с означено местоположението на разглеждания имот, 
М 1:900 000 

 
За подземно водно тяло с код BG2G000000Q006 се извършва контролен мониторинг в 
пункт Тръбен кладенец (2,5), с. Кошарица, Община Несебър, област Бургас, с код на 
пункта BG2G000000QMP020. Пункта е предназначен за питейно водоснабдяване. 
 
Подземно водно тяло BG2G00000Q014 – Порови води в кватернера на р. Двойница 

 площ на подземното водно тяло - 26.9 km2; 
 тип – безнапорно; 
 характеристика на покриващите водното тяло пластове в зоната на подхранване – 

песъчлива глина; 
 литоложки строеж на подземното водно тяло – чакъли и пясъци; 
 средна дебелина – 16-20 m; 
 средна водопроводимост – 14-144 m2/ден; 
 среден коефициент на филтрация – 1.6-16.5 m/ден; 
 общо водовземане от ПВТ – 45.0 l/s; 
 общо водовземане от ПВТ за питейно-битови цели – 38.7 l/s; 
 общо изкуствено подхранване на ПВТ – 0 l/s; 

въздействия от човешката дейност върху химичното състояние на ПВТ не са установени. 
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Фиг. ІІ-16. Част от карта с подземни водни тела І слой кватернер водоносен хоризонт в 

Черноморски басейнов район с означено местоположението на разглеждания имот, 
М 1:900 000 

 
Подземно водно тяло с код BG2G000000N020 - Порови води в неоген – сармат Руен – 
Несебър: 

 площ на подземното водно тяло – 140.30 km2; 
 тип – безнапорно; 
 характеристика на покриващите водното тяло пластове в зоната на подхранване – 

пясък, песъчливи глини; 
 литоложки строеж на подземното водно тяло – варовици, пясъци, пясъчници, 

глини; 
 средна дебелина – 18m; 
 средна водопроводимост – 40-60 m2/d; 
 среден коефициент на филтрация – 50 m/d; 
 общо водовземане от ПВТ – 0.7 l/s; 
 общо изкуствено подхранване на ПВТ – 0 l/s; 
 въздействия от човешката дейност върху химичното състояние на ПВТ не са 

установени. 
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Фиг. ІІ-17. Част от карта с подземни водни тела ІІ слой неоген водоносен хоризонт в 
Черноморски басейнов район с означено местоположението на разглеждания имот, 

М 1:900 000 
 
Подземно водно тяло с код BG2G00000Pg028 – порови води в палеоген, палеоцан, 
еоцен Руен-Бяла. 
 площ на подземното водно тяло – 1510.73 km2; 
 тип на подземното водно тяло – безнапорен; 
 характеристика на покриващите водното тяло пластове в зоната на подхранване – 

глинесто-мергелен фациес, представен от глини, мергели с прослойки от пясъчни 
пластове; 

 литоложки строеж на подземното водно тяло – флиш-конгломерати, пясъчници, 
варовици, мергели; 

 средна дебелина на подземното водно тяло – 50 m; 
 средна водопроводимост – няма данни; 
 среден коефициент на филтрация – няма данни; 
 площ на зоната за подхранване на подземното водно тяло – 1511 km2; 
 естествени ресурси на подземното водно тяло – 120 l/s; 
 общо водовземане от подземното водно тяло – 15.3 l/s; 
 за питейно – битови цели – 15.3 l/s; 
 общо изкуствено подхранване на ПВТ – 0 l/s; 
 въздействие от човешката дейност върху химичното състояние на ПВТ – 

неустановено. 
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Фиг. ІІ-18. Част от карта с подземни водни тела ІІІ слой палеоген водоносен хоризонт в 

Черноморски басейнов район с означено местоположението на разглеждания имот, 
М 1:900 000 

 
Подземно водно тяло с код BG2G00000К2034 - Карстови води в BK2t cn-st – Бургаско 
вулканична северно и западно от Бургас 

 площ на подземното водно тяло – 3031.94 km2; 
 тип –напорен; 
 характеристика на покриващите водното тяло пластове в зоната на подхранване – 

открит (инфилтрация на валежи в зоната на разкриване); 
 литоложки строеж на подземното водно тяло – андезити, вулкански фациес и 

седименти; 
 общо водовземане от ПВТ – 65.9 l/s; 
 общо водовземане от ПВТ за питейно-битови цели – 53.2 l/s; 
 общо изкуствено подхранване на ПВТ – 0 l/s; 
 въздействия от човешката дейност върху химичното състояние на ПВТ не са 

установени. 
 
За средната дебелина, водопроводимост и коефициент на филтрация на водното тяло няма 
данни. 
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Фиг. ІІ-19. Част от карта с подземни водни тела ІV горна креда водоносен хоризонт в 

Черноморски басейнов район с означено местоположението на разглеждания план, М 1:900 000 
 
Естествени и експлоатационни ресурси 
Според изискванията на чл. 155, ал. 1, т. 13 от ЗВ, Директорът на БДЧР утвърждава 
естествените и експлоатационни ресурси на водните ресурси на съответните водни тела. 
За разглежданите водни тела представената информация може да се обобщи по следния 
начин (ПУРБ - Черноморски район, Приложение ІV-3.2а): 
 
   Таблица II-09. 

Код на подземното 
тяло 

Естествени 
ресурси, l/s 

Експлоатационни 
ресурси, l/s 

Разрешено 
годишно 

черпене, l/s 

Свободни 
количества, 

l/s 
BG2G000000Р006 172 103 19.2 52.8 
BG2G00000Q014 80 134 47.1 46.9 
BG2G000000N020 15 15 0.7 6.8 
BG2G00000Pg028 120 96 18.8 29.2 
BG2G00000К2034 306 306 65.5 148.5 
Общо    284.2 

 
Качествена и количествена характеристика 
Качеството на подземните води се определя от антропогенното въздействие, което се 
изразява в различни типове замърсявания от точкови и дифузни източници. За подземните 
водни тела не са предвидени конкретни мерки и забрани, имащи отношение към 
оценявания план. Целите за подземните водни тела са посочени в Приложение V-2 от 
ПУРБ-Черноморски район и са представени в Таблица II-10: 
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Таблица II-10. Качество на подземните води по водни тела 
Код на 
водното 

тяло 

Описание Колич
естве

но 
състо
яние 

Химич
но 

състоя
ние 

Оценка на 
риска 

Цел за 
химично 

състояние 
(прагови 

стойности) 

Цел за 
количествено 
състояние (не 
превишаване 

гарант. и 
възможни 
експлоат. 
ресурси) 

Срок за 
постигане 

Обосновка 

По 
кол. 

състо
яние 

По 
хим. 
състо
яние 2015г. 2027г. 

BG2G0
00000Q
006 

Порови 
води в 
кватернер
а на река 
Хаджийс
ка 

добро добро не в 
риск 

не в 
риск 

запазване на 
добро 
състояние 

72 да - - 

BG2G0
0000Q0
14 

Порови 
води в 
кватернер
а на р. 
Двойница 

добро лошо 
(Елект
ропро
водим
ост, 
SO4, 
Cl) 

не в 
риск 

не в 
риск 

не 
превишаване 
праговите 
стойности – 
ПС=ФС, 
SO4=152.2 
mg/l, 
Cl=781.9 mg/l 
електропрово
димост т-
ПС=3550 
µS/cm 

94  2021г. Морска интрузия-
локално фоново 
замърсяване в 
района на гр.Обзор 

BG2G0
00000N
020 

Порови 
води в 
неоген -
самарат 
Руен – 
Несебър 

добро добро не в 
риск 

не в 
риск 

запазване на 
добро 
състояние 

7.5 да  да 

BG2G0
0000Pg
028 

Порови 
води в 
палеоген, 
палеоцан, 
еоцен 
Руен-
Бяла 

добро добро не в 
риск 

не в 
риск 

запазване на 
добро 
състояние 

48 да   

BG2G0
000K20
34 

пукнатин
ни води в 
K2t-sn-st-
Бургаска 
вулканич
на 
северно и 
западно 
от Бургас 

добро лошо 
(NO3, 
PO4, 
Mn и 
Fe) 

не в 
риск 

в риск непревишава
не на ПС за: 
-NO3=38.42 
mg/l; 
-PO4=0.39 
mg/l; 
-Mn=0.0383 
mg/l; 
-Fe=0.1561 
mg/l 

214  да Естествени 
предпоставки – 
незащитен, открит 
ВХ, уязвим на 
проникване на 
повърхностни 
замърсители. 
Подхранване, 
изключително от 
валежи и 
повърхностно 
течащи временни 
потоци. 
Замърсяването е 
предимно  от 
дифузни 
източници: 
1.Развитие на 
поливно земеделие 
и интензивно 
азотно торене през 
80 - 90-те години; 
2.Разнитие на 
частните 
стопанства – 
зеленчукопроизвос
тво, овощарство и 
лозарство и 
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използването на 
торове за по 
високи добиви 
увеличи 
постъпването на 
замърсители в ВХ; 
3.Неефективно 
действащи ПСОВ 
на ОВ от 
животновъдни 
ферми; 
4. Селища без 
ПСОВ 

 
На територията на Община Несебър се извършва количествен мониторинг на подземно 
водно тяло BG2G00000Q014 в следния пункт: 
 
Таблица ІІ-11. Количествен мониторинг на ПВТ с код BG2G00000Q014 

№ Наименование на пункта 
Община Код на пункта 

Географски координати Дълбочина 
на пункта 

Елементи на 
наблюдение 

N E m водно 
ниво дебит 

1. 
Сондаж Р-5 гр.Обзор, 

общ.Несебър, обл.Бургас Ф 
„Одесос-570” ЕООД 

BG2G000000
QMP036 42º49'8,6" 27º47'32,93" 17 X4y - 

Легенда: 
1. с „Х” е означен съответния вид на наблюдение 
2. честота на мониторинга: 4y 4 пъти годишно (месеци – ІІ, V, VІІІ, ХІ) 

      *Източник: Приложение ІV-3.1.1 от ПУРБ на БДЧР 
 
2.2. Минерални води 

На основание § 133, ал. 4 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на закона за водите и с Решение №31/07.02.2012г., 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ), предоставя на Община Несебър за 
срок от 25 години, безвъзмездно за управление и ползване, находище на минерална вода, 
изключителна държавна собственост - № 73 от Приложение № 2 на Закона за водите -
„Слънчев бряг”, Община Несебър, Област Бургас, включително водовземните съоръжения 
– сондаж № Б-1 и сондаж № Б-76. Съгласно т. 6.3 от горепосоченото Решение на МОСВ, 
кметът на Община Несебър, издава разрешителни за водовземане или концесии за добив 
на минерална вода от сондаж № Б-76, при условията и по реда на Закона за водите, Закона 
за концесиите и Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните 
води. 
 
Съгласно регистъра на Разрешителни за водовземане от минерални води на Община 
Несебър, двете съоръжения се стопанисват както следва: 
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Таблица ІІ-12. Регистър на Разрешителни за водовземане от минерални води на Община 
Несебър 
№ по ред 1 2 
№ на разрешително № 01610297/05.01.2010 г. № 01610137/29.09.2008 г. 

Титуляр „СТРОИТЕЛНА КЪЩА 
ДИАМАНТ” ООД „ДИАМАНТ ИНВЕСТ” ООД 

Наименование на находището/ 
Водовземно съоръжение 

„Слънчев бряг” № 73/ сондаж 
№ Б-1 

„Слънчев бряг” № 73/ сондаж 
№ Б-46 

Разрешен дебит l/s 0.022 l/s 0.022 l/s 
Разрешен годишен воден обем 
m3/годишно 700 m3/годишно 700 m3/годишно 

Цели на използване: За спорт, 
отдих, за битови и хигиенни 
нужди m3/годишно 

За други цели (отдих) За други цели (отдих) 

Начален срок на ползването/ 
краен срок на разрешителното 

30 календарни дни след датата 
на разрешителното/ 20 години 
от началния срок 

30 календарни дни след датата 
на разрешителното/ 10 години 
от началния срок 

Изменение (Решение) № Е-01-МИ/23.01.2014 г. № Е-02-МИ/23.01.2014 г. 
*Източник: Общинска администрация 
 

2.3. Водоснабдяване. Водопроводна мрежа 
Водоснабдяване 
Всички населени места на територията на Община Несебър са с изградена водопроводна 
мрежа. На територията на Община Несебър, експлоатацията на водоснабдителните и 
канализационни мрежи се извършва от „ВиК” ЕООД – Бургас. 
 
Основен източник на питейно водоснабдяване на територията на Община Несебър е 
язовир „Камчия”. Водоснабдителната система (ВС) „Камчия” обезпечава град Несебър, 
к.к. Слънчев бряг, с. Равда, с. Тънково, гр. Свети Влас и в.с. Елените. Град Обзор и селата 
Баня и Приселци се водоснабдяват от ВС „Приселци”, с. Кошарите – от ВС „Калината”, 
с. Гюльовца и с. Оризаре – от ВС „Гюльовца”, а селата Паницово, Раковсково, Емона и 
Козница – от местни водоизточници. 
 
Водопроводна мрежа 
Община Несебър е изградила водопроводен колектор от м. „Стролата”, землище с. Равда 
до с. Кошарица. Водопроводната система в селата Равда, Баня и Емона е частично 
ремонтирана. Изцяло е изградена мрежата от новоотредените терени за строителство. 
 
На територията на с. Тънково е реализиран проект за изграждане и реконструкция на 
водопроводната и битово-фекална канализационна мрежа, финансиран от Европейския 
съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Държавния 
бюджет на Република България по „Програма за развитие на селските райони” 2007 – 
2013 г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. 
Проектът включва рехабилитация на 5006 m водопроводна мрежа на селото. 
 
Съществуващата водопроводна мрежа в с. Оризаре е от етернитови тръби, които са с 
изтекъл амортизационен период и не обхващат всички квартали. В тази връзка е изготвен 
проект за водопроводна мрежа на с. Оризаре. Всички новопроектирани водопроводи са 
предвидени от тръби и фасонни части от полиетилен висока плътност ПЕВП РЕ10, РN10. 
Предвидено е включване на всички сградни водопроводни отклонения към 
новопроектираните улични водопроводи. 
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Насоки за развитие: 
В програмата за реализация на Общинския план за развитие на Община Несебър за 
периода 2014-2020г., към Специфична цел 1.1: Осъвременяване на техническата 
инфраструктура, Мярка 1.1.3 Доизграждане и осъвременяване на водоснабдителната и 
канализационна инфраструктура е заложено: 

- изграждане на водопроводен колектор за прехвърляне на вода към Обзор от 
трасето Пчелник – Шкорпиловци; 

- подмяна на водоснабдителната мрежа в старата част на Свети Влас; 
- изграждане на главен водопровод от деривация Камчия до водоем Ханска 

шатра; 
- изграждане на напорни резервоари за питейна вода с обем 20 000 m3 в 

м. Стролата; 
- разширяване на резервоара за питейна вода в м. Инцараки. 

 
Възможностите пред Община Несебър и „ВиК” ЕООД Бургас са да кандидатстват пред 
финансиращи фондове и програми: национални, ПУДООС, Оперативните програми на ЕС 
и др. 
 

2.4. Степен на изграденост, степен на ползваемост и състояние на 
канализационната система в населените места 
Само част от населените места на територията на Община Несебър са с изградена 
канализационна мрежа. Мрежите в гр. Несебър, старата част на гр. Свети Влас и в с. Равда 
са рехабилитирани. 
 
В село Оризаре канализационната мрежа е частично изградена. През 2004г. е одобрен 
проект за „Канализационна мрежа на с.Оризаре, Община Несебър”, чиято основна идея е 
битово-фекалните води от селото да се насочат към бъдеща пречиствателна станция за 
отпадъчни води. Предстои изграждането на канализационна мрежа и в село Гюльовца, 
която заедно с тази на село Оризаре, представляват общ интегриран воден проект. 
Предвижда се изграждането на обща, локална пречиствателна станция, с капацитет 10 000 
е.ж., която ще се намира в землището на село Оризаре и ще обслужва двете села. 
 
Както бе посочено в т.2.3 в с. Тънково е реализиран проект за изграждане и реконструкция 
на водопроводната и битово-фекална канализационна мрежа. В рамките на проекта е 
извършно доизграждане на 6 406 m канализационна мрежа в населеното място. 
 
През 2015 г. започна изграждането на канална помпена станция с напорен тръбопровод от 
с. Тънково до КПС № 15. Проектът предвижда изграждане на канална помпена станция 
„Тънково”, напорен тръбопровод с дължина 3818 m и гравитачен участък с дължина 
371 m. От него отпадъчните битови води ще се отвеждат от канализационната мрежа на 
селото и тяхното заустване ще става в черпателния резервоар на изградената канална 
помпена станция № 15, ситуирана в индустриалната зона на к.к. „Слънчев бряг”. Оттам 
пък ще се отвеждат към реконструираната пречиствателна станция в с. Равда. 
 
Насоки и мерки за подобряване качеството на водите съгласно действащото 
екологично законодателство: 
 изграждане и доизграждане на цялостните канализационни системи на всички 

населени места на общината; 
 изграждане на локални пречиствателни станции в селата; 
 повишаване ефективността на изградените канализационни мрежи и канални 

колектори; 
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 екологосъобразно третиране на утайките, отделени от работата на съществуващите 
и бъдещи ПСОВ; 

 контрол и изпълнение на забраните в крайбрежните заливаеми ивици – за 
строителство и експлоатация на животновъдни ферми, стопански и жилищни 
постройки. 
 
2.5. Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води 

Дейности по пречистване на отпадъчни води на територията на общината се извършват в 
три пречиствателни станции – ПСОВ „Несебър – Слънчев бряг – Равда”, ПСОВ „Обзор -
Бяла” и ПСОВ към в.с. „Елените” - частна собственост. 
 
ПСОВ „Несебър – Слънчев бряг – Равда” 
Във връзка с прилагането на политикита за опазване и подобряване състоянието на 
водните ресурси, Община Несебър реализира мащабен инвестиционен ВиК проект 
„Събиране, пречистване и отвеждане на отпадните води от агломерация Несебър - Сл. 
бряг – Равда” по Оперативна програма „Околна среда” 2007–2013 г., в рамките на който е 
извършена реконструкция и модернизация на ПСОВ „Несебър - Сл.бряг - Равда”, 
изграждане на довеждащи и отвеждащи колектори, реконструкция и изграждане на 7 броя 
КПС и дълбоководно заустване. С това се осигурява пречистване на отпадъчните води на 
Несебър, к.к. „Слънчев бряг”, Св. Влас, Кошарица и Равда, както и на селищата 
Каблешково, Ахелой и Тънково, които не са част от агломерацията, но поради технико-
икономически съображения ще пречистват отпадъчните си води в ПСОВ Равда, тъй като 
географски са много близко едно до друго, а и канализационната мрежа е изградена така, 
че те са свързани помежду си. Проекта има изключително важно значение по отношение 
опазването на околната среда и допринася за подобряване на екологичното състояние на 
морските води. За обекта има издадено разрешение за ползване от 18.12.2015 г. 
Площадката на съществуващата ПСОВ е разположена в местност „Пречиствателната”, 
землището на гр. Ахелой, Община Поморие, върху обща площ от 39.271 dka, собственост 
на Община Несебър (Снимка 1). 
 
За извеждане на пречистените води след ПСОВ „Несебър - Сл.бряг - Равда” е изградено 
напорно, тръбно, дълбоководно заустване в пояса на санитарна охрана от крайбрежните 
морски води. Зaустването се извършва в точка с дълбочина на морското дъно около 17 m и 
географски координати N 42˚37ʹ06,71ʺ и E 27˚40ʹ16,38ʺ. Трасето е с обща дължина 2516 m 
от които 2436 m в морето. 
 
Максимално разрешеното зауствано водно количество е: Qгод. до 14 108 710 m3/y, съгласно 
Разрешително № 23340001/28.02.2011 г. за ползване на воден обект „Черно море” за 
заустване на отпадъчни води, издадено от БДЧР Варна. 
 
Данни за съществуващото състояние на ПСОВ „Несебър - Сл. Бряг –Равда” 
ПСОВ „Несебър - Сл. Бряг –Равда” 
Брой жители, живущи в населените места, 
обхванати от агломерацията  29 684 

Общ брой екв. жители в агломерацията 181 653 
Капацитет на съоръжението, екв. жители 221 944 
Метод за третиране на утайките анаеробно в метантанкове 
Начин за обезвреждане на утайките депониране 
Бъдещи планове  оползотворяване в земеделието  
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Снимка 1. ПСОВ „Несебър - Слънчев бряг – Равда” 

 
ПСОВ „Обзор – Бяла” е изградена в ПИ 53045.120.504, с площ 19.707 dka в землището 
на гр. Обзор (снимки 2 и 3). Осигурява пречистване на отпадъчните води от гр. Обзор, 
Община Несебър и гр. Бяла, Община Бяла. Пречистените води се заустват в р. Двойница 
на 2.5 km преди вливането ѝ в Черно море с географски координати на точката на 
заустване N 42˚49ʹ41,87ʺ и E 27˚51ʹ35,03ʺ.  Технологията на ПСОВ се основава на 
биологично пречистване с активна утайка и химическо отстраняване на фосфора. 
Максимално разрешеното зауствано водно количество е: Qгод. до 1 750 000 m3/y, съгласно 
Разрешително № 23140034/01.09.2014 г. за ползване на воден обект за заустване на 
отпадъчни води, издадено от БДЧР Варна. 
 
Основните съоръжения са: решетка, пясъкозадържател, биобасейн с денитрификация и 
пневматична аерация, вторичен утаител, контактен резервоар с възможност за 
дезинфекция, буферни резервоари за утайка, обезводнителна инсталация с центрофуги. 
 
Данни за съществуващото състояние на ПСОВ „Обзор - Бяла” 
ПСОВ „Обзор - Бяла” 
Брой екв. жители, обслужвани извън 
туристическия сезон,  2 351  

Капацитет на съоръжението, екв. жители 40 000 
Метод за третиране на утайките  аеробно, чрез изсушителни полета и 

декантерна центрофуга 
Начин за обезвреждане на утайките  депониране 
Бъдещи планове  оползотворяване в земеделието 
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Снимка 2. ПСОВ „Обзор – Бяла”       Снимка 3. ПСОВ „Обзор – Бяла” 

 
ПСОВ към в.с. „Елените” е частна собственост на в.с. „Елените” с механично и 
биологично пречистване. Приема отпадъчните води от гр. Св.Влас и в.с. „Елените”. 
Проектен капацитет Q ср.дн.=52.8 l/s. и Q макс. ч.= 73.9 l/s. Капацететът и е недостатъчен. 
Станцията не е в състояние да приеме допълнителните количествата отпадъчни води от 
новоизградените жилищни и хотелски комплекси в района, особено през летния сезон, 
когато има завишено водопотребление. Пречистените води се заустват в Черно море, 
северно от гр. Свети Влас. Както предходните години така и през летния сезон на 2015г. е 
констатиран незадоволителен ефект на пречистване на отпадъчните води и значитлно 
превишение на нормите по показатели: анионактивни детергенти, БПК5, общ фосфор, 
екстрахируеми вещества, азот амониев и азот нитритен, по данни на Доклад за 
състоянието на околната среда на РИОСВ-Бургас 2015 г. 
 
Във връзка с изпълнението на специфична цел: Опазване на околната среда в Общинския 
план за развитие на Община Несебър за периода до 2020 г. е заложено изграждането на 
нови и реконструкция на съществуващи ПСОВ: 

- Изграждане на ЛПСОВ, която да обслужва селата Оризаре и Гюльовца; 
- Изграждане на локална пречиствателна станция на с. Баня; 
- Реконструкция и модернизация на ПСОВ Обзор – Бяла; 
- Изграждане на ПСОВ Свети Влас – Елените. 

 
2.6. Източници на замърсяване 

Съгласно доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ и през 2015г. ПСОВ 
„Елените”, приемаща отпадъчните води от гр. Свети Влас, в.с. „Елените” и хотелските 
комплекси в района не е в съответствие с нормативните изисквания в областта на водите и 
цели, определени в ПУРБ за водно тяло Черно море. С Решение № 977/28.09.2012 г. на 
Директора на БДЧР гр. Варна е постановен отказ на оператора на ПСОВ „Елените” – 
„Вики Инвест 1” ЕООД, гр. Пловдив за издаване на разрешително за ползване на воден 
обект – Черно море, за заустване на отпадъчни води. И към настоящият момент обекта 
зауства пречистени отпадъчни води без разрешително за заустване, независимо от 
налаганите административно наказателни мерки – глоби и текущи месечни санкции. 
 
Друг източник на замърсяване са до скоро действащите депа - това в с. Равда, намиращо 
се на около 300 m южно от р. Хаджийска, в местността „Чешме тарла”, както и депото в 
м. „Балабана” в землището на гр. Обзор. Към настоящият момент и за двете депа са 
изготвени проекти за закриване и рекултивация, с които общината ще кандидатства за 
финансиране. 
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3. Отпадъци 
През 2012 г. бе приет нов Закон за управление на отпадъците (ЗУО), обн. ДВ бр.53 от 13 
юли 2012 г., който въвежда в българското законодателство изискванията на Рамковата 
директива за отпадъците 2008/98/ЕС, в т.ч. за прилагане на йерархията при управление на 
отпадъците, разработване на планове за управление на отпадъците и на програма за 
предотвратяване на образуването на отпадъците, както и изпълнение на количествените 
цели за оползотворяване и рециклиране на битови и строителните отпадъци. 
 
Съгласно чл.52 от действащия ЗУО общините трябва да разработват и изпълняват 
програма за управление на отпадъците за територията общината за период, който следва 
да съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците 2014 
– 2020 г., приет с Решение № 831 на Министерския съвет от 22.12.2014 г. 
 
Промяната в нормативната база по отношение на управление на отпадъците в национален 
план поставя нови изисквания към местните власти. Със Заповед №РД-211/31.03.2015г. на 
Министъра на околната среда и водите са утвърдени методически указания за 
разработване (актуализиране) на общински и регионални програми за управление на 
отпадъците. 
 
Предвид цитираните изисквания, Община Несебър изготви Програма за управление на 
отпадъците за периода 2015-2020 г., която е приета с Решение №262 от Протокол 
№9/27.07.2016 г. на ОбС – Несебър. Програмата е съгласувана и одобрена от РИОСВ-
Бургас с Решение №БС-8-ЕО от 04.04.2016 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка, с което компетентния орган постановява да не се 
извършва екологична оценка на общинската програма за управление на отпадъците, чийто 
прилагане няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната 
среда. 
 

3.1. Генерирани отпадъци по видове и източници 
С Наредба №6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър, 
приета с Решение №455 от Протокол №15/30.05.2013г. на Общински съвет – Несебър, се 
определят правата и задълженията на общинската администрация, юридическите и 
физическите лица във връзка с дейностите по опазване на околната среда. Наредбата е и 
основен нормативен акт на общинско ниво за прилагане на действащото законодателство, 
програмни документи и политики в сектора „Управление на отпадъците”. Тя урежда 
условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и 
строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово 
разпространени отпадъци, изискванията към площадките за предаване на отпадъци от 
хартия и картон, пластмаси и стъкло и условията за тяхната регистрация, както и 
обществените отношения, свързани с поддържане на чистотата и опазването 
компонентите на околната среда на територията на Община Несебър. Подробно са 
обхванати условията, реда и начина, по които се извършва управлението на всички видове 
отпадъци, генерирани на територията на общината както следва: 

 Битови отпадъци от домакинствата и стопанските обекти и биоотпадъци; 
 Строителни отпадъци и земни маси; 
 Производствени отпадъци; 
 Масово разпространени отпадъци – отпадъци от опаковки, негодни за употреба 

батерии и акумулатори /НУБА/, излезли от употреба моторни превозни средства 
/ИУМПС/, излезли от употреба гуми /ИУГ/, излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване /ИУЕЕО/, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 
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3.1.1. Битови отпадъци 
Битови отпадъци – определение 
Битови отпадъци са „отпадъците от домакинствата” и „подобни на отпадъците от 
домакинствата” (това са отпадъците, образувани от домакинствата, и отпадъците, 
образувани от фирми и други организации, които по своя характер и състав са сравними с 
отпадъците от домакинствата, с изключение на производствените отпадъци и отпадъците 
от селското и горското стопанство). 
 
"Биоразградими" са всички битови отпадъци, които имат способността да се разграждат 
анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.  
 
"Биоотпадъци" са биоразградими битови отпадъци от парковете и градините, 
хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за 
обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на 
хранително-вкусовата промишленост. 
 
Твърдите битови отпадъци – битова и улична смет, опаковъчни материали, кухненски и 
градински отпадъци и др. са хетерогенен материал с непрекъснато променящи се свойства 
– химически и фракционен състав, плътност, специфична топлина на изгаряне и др. 
Съставът и количеството им подлежат на сезонни и регионални изменения. Така 
количеството на твърдите битови отпадъци расте пропорционално на големината на 
селището, а влагата зависи от сезона. Най-висока влажност комуналните отпадъци имат 
през летните и есенните месеци, когато е увеличен делът на кухненските отпадъци. През 
зимните месеци в отпадъците преобладават пръст, пепел и хартия, които са с 
незначително съдържание на влага. 
 
На територията на общината сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците, както и 
отпадъците от поддържането на озеленените площи, пътни настилки и тротоари се 
извършва от Общинско предприятие „Управление на отпадъците – Несебър”. 
 
Организираното сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци обхваща 100% от 
населените места в общината и се извършва на основание издадено Решение № 02-РД-
184-02 от 02.07.2015 г. за изменение и допълнение на регистрация по чл.35, ал.3 от ЗУО и 
Регистрационен документ № 02-РД-184-01 от 30.07.2014 г. 
 
В следващата таблица са представени количествата на битовите отпадъци за период от 
шесет години (2010-2015 г.). 
 
Таблица ІІ-13. Количествата на битовите отпадъци на територията на Община 
Несебър 

година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Образувани, t/год. 41666 47855 52850 46230 34967 34450 

Приети на депа в    
с. Равда и гр. Обзор 

41666 47855 51606 45024 34315 27314 

Депонирани, t/год. 41666 47855 51606 45024 34315 27314 

Население, брой 26692 23145 23634 24481 25729 26325 

населени места, 
брой 

14 14 14 14 14 14 

*Източник: Програма за управление на отпадъците на Община Несебър 2015-2020 г. 
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До 30.09.2015 г. отпадъците се депониранат на депата в с. Равда и гр. Обзор. След 
01.10.2015 г. отпадъците от територията на Община Несебър се извозват до „Претоварна 
станция за отпадъци – гр. Несебър” за последващо третиране преди оползотворяване или 
обезвреждане. 
 
Над 50% от битовите отпадъци са биоразградими, като морфологията включва градински 
и зелени отпадъци, хранителни отпадъци, хартия, картон и други биоразградими 
отпадъци. 
 
Във връзка с поетите ангажименти на България в областта на управление на отпадъците и 
по-специално в изпълнение изискванията на Директира 1999/31/ЕС за депониране на 
отпадъците е изготвен Национален стратегически план за поетапно намаляване 
количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-2020 г.). 
Съгласно чл. 5 на Директивата, количеството на биоразградимите отпадъци постъпващи 
на депа, трябва да се намали до 35% в срок до 2020 г. по отношение на количеството 
депонирани биоразградими отпадъци през 1995 г. 
 
В новата Рамкова директива за отпадъците 2008/98/ЕО се въвежда понятието 
биоотпадъци. Това са биоразградими отпадъци от паркове и градини, хранителни и 
кухненски отпадъци от домакинства, ресторанти, заведенията за обществено хранене и 
търговските обекти, както и подобни отпадъци от хранително-преработвателните 
предприятия. Те се разделят на два основни потока: зелени отпадъци от паркове и 
градини, които съдържат около 50-60% влага и повече дървесина и кухненски отпадъци, 
при които съдържанието на влага достига до 80%. В биоотпадъците не се включват 
отстатъци от горскостопанска или селскостопанска дейност, естествени торове, утайки от 
отпадъчни води или други биоразградими отпадъци като естествен текстил, хартия или 
обработена дървесина. 
 
Отпадъци, попадащи в обхвата на определението за биоотпадъци са представени в 
Таблица ІІ-14. 
 

Таблица ІІ-14. Биоотпадъци 

Описание 
Код от Европейския 

списък на 
отпадъците 

Бележки 

Отпадъци от кухни и 
заведения за обществено 
хранене (хранителни 
отпадъци) 

20 01 08 

От домакинства, ресторанти, 
столове, барове, кафе-магазини, 
болници, училищни столове и 
др. 

Отпадъци от обществени 
пазари 20 03 02 

Само биоразградими материали, 
еквивалентни на кодове 20 01 08 
и 20 02 01 

Отпадъци от паркове и 
градини (зелени отпадъци) 20 02 01 От частни сгради и обществени 

паркове, градини, зони и др. 

Дървесни материали 20 01 38 
Не съдържащи опасни вещества, 
без мебели и едрогабаритни 
битови отпадъци 

 
Целите за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци, съгласно чл.8, 
ал.1 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъците (Обн., ДВ, бр.107/13.12.2013г.) 
са както следва: 
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 до 31 декември 2016 г. – не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.; 

 до 31 декември 2020 г. – не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.; 

 до 31 декември 2025 г. – не по-малко от 70 на сто от количеството на биоотпадъци, 
образувани в региона през 2014 г. 

 
Вариантите за управление на биоотпадъците включват, освен предотвратяване 
образуването на отпадъците, събирането (разделно или като смесени отпадъци), 
анаеробно разграждане и компостиране, изгаряне и депониране. Екологичните и 
икономически ползи от различните методи на обработване зависят от гъстотата на 
населението, инфраструктурата и климата, както и от наличието на пазари за крайния 
продукт (енергия, компост и др.). 
 
Организацията на дейностите по третиране на биоотпадъците са разписани в Наредба за 
третиране на биоотпадъците, приета с ПМС №235/15.10.2013г. (обн., ДВ. 
бр.92/22.10.2013г.), а в Раздел ІV от Наредба № 6 за опазване на околната среда на 
територията на Община Несебър е посочен начина за разделно събиране на 
биоотпадъците на територията на общината. 
 

3.1.2. Производствени неопасни отпадъци 
„Производствени отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат на промишлената 
дейност на физическите и юридическите лица. Това са количества вещества (продукти, 
остатъци, суровини и материали), несъдържащи вредни замърсители, създаващи риск за 
здравето на хората и околната среда, които не могат да се използват в производството 
(поради липса на технологии или пазар), не могат да бъдат продадени и от които 
притежателят желае или е длъжен да се освободи. За тяхното отстраняване обикновено се 
грижат самите предприятия. Изискванията за управление на производствените отпадъци 
са регламентирани в Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на 
производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/1999 г. (ДВ, бр. 29 от 1999 г.). 
 
Неопасните отпадъци и тези с характер на битови отпадъци от производствените 
предприятия се извозват до „Претоварна станция за отпадъци – гр. Несебър” за 
последващо третиране преди оползотворяване или обезвреждане. 
Съществен дял от производствените отпадъци представляват отпадъците от 
пречистването на отпадъчните води в три пречиствателни станции на територията на 
общината – ПСОВ „Обзор-Бяла”, обслужваща градовете Обзор и Бяла; ПСОВ „Несебър- 
Сл. Бряг –Равда” и ПСОВ към в.с. „Елените”- частна собственост. 
 
В следващата таблица са представени данни за количествата отпадъци, генерирани от 
пречистването на отпадъчните води в ГПСОВ „Обзор-Бяла”: 
 
Таблица ІІ-15. Данни за генерирани количества отпадъци по години от ПСОВ „Обзор – 
Бяла” 

година Отпадъци от 
решетки 19 08 01 

Пясък от 
пясъкозадържатели 

19 08 02 

Утайка от преч. 
на отп. води от 

нас. места 19 08 05 
Утайка като 

сухо в-во 

мерна ед. t m3 t m3 t m3 t/дн. % 

2010 г. * * * * 193.00 184.00 0.53 77 
2011 г. * * * * 118.65 113.00 0.33 77 
2012 г. 2.53 7.66 34.40 21.50 118.00 112.50 0.32 77 
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година Отпадъци от 
решетки 19 08 01 

Пясък от 
пясъкозадържатели 

19 08 02 

Утайка от преч. 
на отп. води от 

нас. места 19 08 05 
Утайка като 

сухо в-во 

2013 г. 27.32 91.07 36.41 22.75 102.37 577.63 0.28 77 
2014 г 2.68 8.59 50.40 31.50 170.55 672.50 0.47 77 

*няма данни 
 
В таблица ІІ-16 са представени данни за количествата отпадъци, генерирани от 
пречистването на отпадъчните води в ГПСОВ „Несебър - Слънчев бряг –Равда”: 
 
Таблица ІІ-16. Данни за генерирани количества отпадъци по години от ПСОВ „Несебър- 
Слънчев бряг – Равда” 

година Отпадъци от 
решетки 19 08 01 

Пясък от 
пясъкозадържатели 

19 08 02 

Утайка от преч. на 
отп. води от нас. 

места 19 08 05 
Утайка 

като 
сухо в-

во 
мерна ед. t m3 t m3 t m3 t/дн. % 

2010 г. 10,95 36,50 115,2 72,00 455,00 433,30 1,25 100 
2011 г. 10,80 36,00 296,00 203,00 1122,00 1068,10 3,07 100 
2012 г. 16,80 56,00 379,20 237,00 713,86 679,90 1,96 100 
2013 г. 24,75 82,50 278,40 174,00 1026,20 977,09 2,81 100 
2014 г 21,90 73,00 214,40 134,00 706,70 673,00 1,94 100 

 
В Програмата за управление на отпадъците на Община Несебър 2015-2020 г. са направени 
прогнозни количества и тенденции за оползотворяване на утайките от ГПСОВ. 
 
В следващата таблица са представени прогнозни количества на генерираните утайки за 
периода 2016-2020г. Прогнозата е изготвена на база „реалистичен сценарии” и 
съпътстващите го рамковите параметри, представени в Националния стратегически план 
за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води (2014-
2020г.). Сценария е изготвен в съответствие с разпоредбите на ЕС, като очакваното 
количество на утайките на глава от населението, генерирано за 2015 г. е 17 kg годишно, а 
прогнозираното за 2020 г. количество е не повече от 20 kg на жител годишно. 
 
Таблица ІІ-17. Прогнозни количества на генерираните утайки от пречиствателните 
станции на територията на Община Несебър 

Година 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
тон/година 967 983 1000 1018 1035 

 
Непрекъснатото нарастване на количеството на утайките се дължи на факта, че 
населението се концентрира в градските зони, което води до увеличаване на броя на 
жителите, свързани към системите за събиране на отпадъчни води, както и бързите 
темпове на изграждане на нови ПСОВ и/или свързване на населени места към системи за 
събиране на отпадъчни води. 
 
Третиране на утайките от ПСОВ „Обзор - Бяла” и ПСОВ „Несебър – Слънчев бряг –
Равда” 
Към момента, образуваните утайки от ПСОВ „Обзор - Бяла” преминават през декантерна 
центрофуга с цел обезводняване. При този процес се увеличава съдържанието на сухо 
вещество в утайките, като първоначалният обем е намален, посредством упражненото 
механично налягане и физични процеси. Процесът е свързан с увеличение на топлината, 
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което позволява независимо и икономично изгаряне. Обезводнените утайки се съхраняват 
на специално изградена за целта площадка (изсушителни полета) в границите на ГПСОВ. 
Това е почти естествен метод за бавно обезводняване и стабилизиране на утайките до 
тяхната минерализация. Те се превръщат в материя, наподобяваща пластове пръст. 
Дехидратирането се постига чрез изпаряване и благодарение на гравитацията 
Намаляването на първоначалния обем на утайките до около 75-80% отнема доста време. 
Съхранението на утайките е за срок минимум една година, през която същата трябва да се 
изсуши. След изтичане на времето за съхранение на утайката се правят лабораторни 
изследвания от акредитирана лаборатория за съдържание на опасни вещества, след което 
същата се извозва на депо, където се депонира. 
 
С извършената реконструкция и модернизация на ПСОВ „Несебър – Слънчев бряг –
Равда”, въпросът с третирането на утайките е решен на по-високо ниво. За стабилизиране 
на утайката се използва анаеробна стабилизация с метантанкове и последващо 
обезводняване с филтър преси. При този метод за стабилизиране на първичните и 
вторични утайки, активният органичен товар и количеството утайки се намаляват 
посредством биологично разграждане на съдържанието на органичен материал в 
отсъствие на кислород. Разграждането в метан-танкове се извършва при мезофилен (30-
38°C) температурен режим. За да се намали обемът на метантанковете, преди да се 
подадат на анаеробна стабилизация, гравитачно уплътнените утайки се уплътнят 
допълнително в механични сгъстители. Сгъстените утайки се събират в преходен 
резервоар, откъдето всеки метантанк се зарежда с утайка от отделна помпа с капацитет 15 
m3/h и работно налягане 3 бара, съответно 3 метра воден стълб. С оглед на работата при 
зимен сезон с максимално висока ефективност са монтирани 3 бр. метантанкове. Като 
страничен продукт се получава метан (биологичен газ), който може да бъде използван за 
производството на енергия, която на свой ред, може да послужи за последващо сушене на 
останалите утайки. Изгнилите утайки вече не отделят миризма, тъй като първоначално 
съдържащите се в тях органични вещества до голяма степен са разградени. Материалът не 
мирише и се счита за стабилизиран. Стабилизираната утайка, с цел осигуряване и 
изравняването ѝ преди подаване към стопанството за механично обезводняване се събира 
в силоз, който изпълнява ролята на черпателен резервоар за помпената станция. 
Обезводняването се извършва 7 дни седмично по 8 часа на ден. За уплътняване и 
механично обезводняване на изгнилата утайка се предвиждат динамични лентови 
уплътнители. 
 

3.1.3. Строителни отпадъци 
„Отпадъци от строителство и разрушаване” са отпадъци, получени вследствие на 
строително-монтажни работи и премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, 
метал, хартия, изолационни материали, дърво, азбест, други опасни отпадъци и др., 
съответстващи на кодовете на отпадъци от група 17 от Приложение № 1 на Наредбата за 
класификация на отпадъците. 
 
Национални цели за периода до 2020 г. 
Основна стратегическа цел, която е поставена в ЗУО и в НПУО 2014-2020 г., е до 2020г. в 
България да бъде развита система за управление на ОСР, която да осигури степен на 
рециклиране и оползотворяване на тези отпадъци: 

- до 1 януари 2016 г. - най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците; 
- до 1 януари 2018 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците; 
- до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците. 

 
 



Програма за опазване на околната среда на Община Несебър за периода 2016 – 2020 г. 

 

ВАНГ ЕООД                    58 
www.vang.bg 

Съгласно Закона за управление на отпадъците, като задължение на общините се посочва 
отговорността за организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 
ОСР образувани от ремонтната дейност на домакинствата на територията на съответната 
община. Общината има ангажименти по отношение на строителните отпадъци и в 
случаите, когато тя самата е Възложител на строителни дейности или на дейности по 
разрушаване на сгради, включително принудително премахване на строежи. В тези случаи 
дейностите по транспортиране (събиране и транспортиране), в съответствие с §1, т. 41 и 
43 от ДР на ЗУО на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на 
общината се извършват от Община Несебър, съгласно регистрация по чл.35, ал.3 от ЗУО и 
Регистрационен документ № 02-РД-184-01 от 30.07.2014г., изменен и допълнен с Решение 
№ 02-РД-184-02 от 02.07.2015г., в които са посочени разрешените количества и начина на 
транспортиране на отпадъците. Транспортирането на отпадъците ще се извършва при 
спазване на изискванията на чл. 29 от ЗУО и наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО. Дейностите 
за подготовка преди оползотворяване и/или обезвреждане, материално оползотворяване, 
както и по обезвреждане на строителни отпадъци ще се извършват от лица, притежаващи 
документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. 
 
Основни източници на строителни отпадъци в Община Несебър са физически и 
юридически (както и самата община) лица, извършващи дейности по строителство и 
разрушаване. Строителството в общината е силно развито, предвид това, че Община 
Несебър е най-голямата туристическа агломерация на Българското Черноморие. 
Образуваните количества строителни отпадъци на територията на Община Несебър до 
този момент не са подлагани на предварително третиране. На площадката на ПСО-
гр.Несебър е инсталирано съоръжение за третиране на отпадъци от строителна и 
строително ремонтната дейност и едрогабаритни отпадъци. Капацитета на трошачката е 
311 m3/h За общините Несебър и Поморие се очакват строителни и едрогабаритни 
отпадъци да бъдат в обем от 400 kg/жител годишно. 
 
Площадката за третиране на строителни отпадъци на територията на ПСО –гр.Несебър е 
оразмерена за приемане и обработване на: 

o 17 01 01 - бетон; 
o 17 01 02 – тухли; 
o 17 01 03 – керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; 
o 17 01 07 – смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06; 
o 17 03 02 – асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите 

в 17 03 01; 
o 17 06 04 – изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03; 
o 17 09 04 – смесени отпадъци от строителството и събаряне, различни от 

упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03; 
o 20 03 07 – обемни отпадъци. 

Трошачката е оборудвана с два комплекта валове за строителни и за едрогабаритни 
отпадъци. Натрошените материали след пресяване биват разделени на фракции: 

o по-малки от 12 mm; 
o от 12 mm до 36 mm; 
o по-големи от 36 mm. 

 
На площадката ще се извършва приемане на широк диапазон отпадъци – обемисти 
домакински отпадъци (шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, матраци и др. ), в 
количество около 3000 t/год. Отпадъкът е с код и наименование: 20 03 07 – обемни 
отпадъци. 
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Разделно събраните отпадъци от домакинствата /едрогабаритни отпадъци/ ще се предават 
за последващо обезвреждане или оползотворяване на лица, притежаващи разрешение, 
комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от закона за управление 
на отпадъци, за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно 
Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците, въз основа на писмен 
договор. 
 
Преминалите през трошачката строителни отпадъци ще се използват за настилка на 
общински пътища. 
 
Съгласно чл.4, ал.1 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане 
на рециклирани строителни материали (приета с ПМС №277/05.11.2012г., и обн. в ДВ, 
бр.89/13.11.2012г.), преди започване на строително-монтажни работи и/или премахване на 
строеж, възложителят е отговорен за изготвянето на План за управление на строителни 
отпадъци (ПУСО) по чл.11, ал.1 от ЗУО. Изискванията не се прилагат за: премахване на 
сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 100 m2; реконструкция и основен 
ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 500m2; промяна предназначението на строежи с 
РЗП по-малка от 500 m2; строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 m2 и премахването на 
негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, когато е наредено по 
спешност от компетентен орган. 
 
Съгласно чл.11, ал. 4 от ЗУО, ПУСО се одобряват: 
1. за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект - като част от 
процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на глава 
осма, раздел II от Закона за устройство на територията от органа, отговорен за тяхното 
одобряване; 
2. за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект - от кмета на община 
или оправомощено от него длъжностно лице, на чиято територия се реализира проектът. 
 
Възложителите на СМР на проекти, финансирани с публични средства, отговарят за 
влагането в строежите на рециклирани строителни материали или на третирани СО за 
материално оползотворяване в обратни насипи съгласно приложение № 10 от Наредбата 
за строителни отпадъци, където са посочени целите за изпълнение по видове дейности до 
2020 г. 
 
Управлението на строителните отпадъци и излишните земни маси на територията на 
Община Несебър се извършва по реда на Раздел ІІІ от Наредба № 6 за опазване на 
околната среда на територията на Община Несебър. 
 

3.1.4. Опасни отпадъци 
„Опасни отпадъци” са тези отпадъци, чийто състав, количество и свойства създават риск 
за човешкото здраве и околната среда и са определени като такива от Базелската 
конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното 
обезвреждане и Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците. Този вид отпадъци 
се образуват най-вече в промишлените предприятия, но също така и в някои заведения от 
здравната сфера, а частично и в битовия сектор. Към тях спадат отработени масла и 
нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори, медицински отпадъци. 
Изискванията за третиране и транспортиране на опасни отпадъци са регламентирани в 
Наредба, приета с ПМС № 53/1999 г. /ДВ, бр. 29 от 1999 г./. 
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Фирмите, притежаващи разрешение/регистрационен документ по чл.35 от ЗУО, 
представят в ИАОС годишни отчети за образуваните опасни отпадъци. Опасните 
отпадъци от фирмите се събират и съхраняват разделно в закрити складове и се предават 
за третиране на физически или юридически лица притежаващи съответното разрешение 
по чл.35 от ЗУО или Комплексно разрешително, въз основа на писмен договор. 
 
На територията на Претоварната станция е ситуирана площадка, отредена за склад за 
временно съхранение на опасни и специфични отпадъци (Екопарк). Екопарка е 
разположен в непосредствена близост до входа на ПСО с площ 1563 m2, включващ и 
паркинг за автомобили на служителите. Настилката е изпълнена от асфалтобетон, а 
площадката на Екопарка е оградена с бордюри. Тази площ е предназначена за приемане на 
опасни отпадъци от бита: лекарства и химикали негодни за употреба; луминисцентни 
лампи; използвани батерии и акумулатори и други отпадъци, съдържащи живак; 
отработени масла и други сходни материали. Опасните отпадъци ще бъдат разделяни и 
временно съхранявани, до предаването им за крайно обезвреждане, в съдове или 
определени складови площадки в рамките на терена на Екопарка. Контейнерите са 
разположени по периферията на площадката, под формата на буквата „П”. Поради тази 
причина Екопарка представлява набор от покрити и открити складови площи за отделните 
видове отпадъци. Поставени са указателни табели с информация за видовете контейнери и 
отпадъци, които ще се изхвърлят в тях, за лесно ориентиране на населението, извозващо 
отпадъците си от бита за разделното им събиране на територията на ПСО. 
 
Потокът опасни отпадъци се контролира от действащата нормативна уредба. Най-голям 
дял в общото количество имат отработени моторни и смазочни масла и нефтопродукти, 
негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), както и излезли от употреба 
флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. 
 

Отпадъци от хуманното здравеопазване: 
Медицинските отпадъци имат някои по-специфични характеристики и изискват 
специално събиране и третиране. Болничния отпадък може да носи зарази, поради което 
следва да бъде отделен от другите смесени отпадъци за се избегне заплахата за 
общественото здраве. В този отпадък се включват превръзки, остатъци от лекарства и 
опаковки, лабораторни проби, използвани инструменти и системи, хирургически 
отпадъци и др. 
 
Дейностите по събиране и третиране на медицински отпадъци са записани в Наредба №1 
от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на 
отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр.13 от 
17.02.2015 г.). Съгласно чл. 5 от Наредбата, лечебните заведения, притежатели на опасни 
отпадъци, с цел опазване на общественото здраве и околната среда са длъжни: да разделят 
отпадъците при източника на образуване по вид, състав и свойства; да спазват условията 
на съхраняване на отпадъците в съответствие с изискванията на наредбата; да опаковат и 
обозначават разделно събраните отпадъци; да транспортират отпадъците до мястото за 
предварително съхраняване на отпадъците; да третират самостоятелно и/или да предават 
за съхраняване, транспортиране и третиране отпадъците само въз основа на сключен 
договор с лица, притежаващи съответния документ по чл.35 от ЗУО за извършване на 
дейности с отпадъци, класифицирани със съответния код, съгласно Наредба № 2 от 
2014 г. за класификация на отпадъците; да водят отчетност и да попълват 
идентификационен документ при предаването на опасните отпадъци, съгалсни 
изискванията на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри 
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(ДВ, бр.51 от 2014г.); да спазват йерархията по управление на отпадъците по смисъла на 
чл.6 от ЗУО. 
 

3.2. Съществуващи практики за събиране и третиране на отпадъци 
3.2.1. Събиране и транспортиране на отпадъци 

На територията на Община Несебър, организираното събиране и транспортиране на 
отпадъците се извършва от структурите на Общинско предприятие „Управление на 
отпадъците – Несебър”, създадено с Решение № 997 от Протокол №28/19.12.2014 г. на 
ОбС – Несебър, като се обслужват всички населени места на територията на Община 
Несебър. Основната дейност на предприятието се състои в сметосъбиране, сметоизвозване 
и поддръжка на транспортните средства, озеленените площи, пътни настилки и тротоари и 
се извършва на основание издадено от РИОСВ–Бургас, Решение № 02-РД-184-03 от 
27.07.2016 г. за изменение и допълнение на регистрация по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и 
Регистрационен документ № 02-РД-184-02 от 02.07.2015 г. 
 
Съгласно горецитираното решение в следващата таблица са посочени количествата и вида 
на разрешените за събиране и транспортиране отпадъци: 
 

№ 
Вид на отпадъка Количество 

(t/тод.) Произход Код Наименование 

1. 17 01 07 
смеси от бетон, тухли, керемиди, плочи, 
фаянсови и керамични изделия, различни 
от упоменатите в 17 01 06 

2000 от домакинства, 
учредения, търгвия 

2. 17 02 01 дървесен материал 4000 от улици, тротоари и 
паркове 

3. 17 02 02 стъкло 2000 от домакинства, 
учредения, търгвия 

4. 17 02 03 пластмаса 2000 от домакинства, 
учредения, търгвия 

5. 17 03 02 
асфалтови смеси, съдържащи други 
вещества, различни от упоменатите в 17 
03 01 

6000 от улици, тротоари и 
площади 

6. 20 03 01 смесени битови отпадъци 80 000 от домакинства, 
учредения 

7. 20 03 02 отпадъци от пазари 4000 от търговия 
8 20 03 03 отпадъци от почистване на улици 16 000 от улици и тротоари  
9. 20 03 06 отпадъци от почистване на 

канализационни системи 1000 от канализационни 
системи 

10. 20 03 07 обемни отпадъци 3000 от домакинства, 
учредения, търгвия 

11. 17 05 04 почва и камъни, различни от 
упоменатите в17 05 03 100 000 от изкопи 

12. 17 05 06 изкопни маси, различни от упоменатите в 
17 05 05 200 000 от изкопи 

13. 17 09 04 
смесени отпадъци от строителство и 
събаряне, различни от упоменатите в 17 
09 01, 17 08 02, 17 09 03 

100 000 
от събаряне и/или 
строеж на сгради и 
съоръжения 

14. 20 02 01 биоразградими отпадъци 10 000 от паркове и градини 
15. 20 02 02 почва и камъни 16 000 от паркове и градини 

 
За 2014 г. на територията на общината от Общинско предприятие „Управление на 
отпадъците - Несебър” са се обслужвали следния брой съдове: 

o кофи пластмасови 240 l – 5856 броя; 
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o кофи пласмасови 110 l – 900 броя; 
o контейнер тип „Бобър” 1.1 m3 подцинковани - 1139 броя; 
o контейнер тип „Бобър” 1.1 m3 пластмасови – 1578 броя; 
o контейнер 4 m3 - 20 броя; 
o кошчета улични 50 l- 2414 броя; 
o кошчета с дървен обков – 115 броя; 
o кошчета за кучешки отпадъци – 20 броя. 

 
Всяка година общинска администрация, дейност „Чистота”, закупува нови съдове за 
събиране на смесени битови отпадъци за допълване на системата си по населените места в 
общината. Ежегодно се извършва ремонт на контейнерите, като някои от тях се подменят, 
поради тяхната амортизация. 
2015 г. е отчетена необходимостта от закупуване на следните съдове: 

- кофи пластмасови 240 l – 150 броя; 
- контейнер тип „Бобър” 1.1 m3 подцинковани - 50 броя; 
- контейнер тип „Бобър” 1.1 m3 пластмасови – 100 броя; 
- кошчета улични 50 l - 170 броя. 

 
Ежегодно се определят районите и честотата за организираното сметосъбиране и 
сметоизвозване, въз основа на издадена от Кмета на общината заповед, като при 
необходимост се поставят контейнери на нови точки в населените места за подобряване 
ефективността на системата. Разпределението на съдовете за събиране на смесените 
битови отпадъци по населените места е организирано съгласно разработената от 
Министерство на околната среда и водите Методика за определяне на броя и вида на 
необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци. 
 
Събирането на отпадъците се извършва от 63 превозни средства както следва: 

№ Марка Модел Регистрационен 
номер 

1. ИСУЗУ НКР А 54 64 ВВ 
2. МАН 8.150 А 25 76 АН 
3. ИСУЗУ НПР А 38 96 АР 
4. ДАФ ФА 75.240 А 58 60 ВА 
5. ДАФ АЕ 64 Н А 05 19 ВТ  
6. МЕРЦЕДЕС 308 Д А 52 65 ВА 
7. МЕРЦЕДЕС 816 АТЕГО А 23 49 КН 
8. ИВЕКО 75 Е 15 К А 75 07 КР 
9. МАН 26.3100 ТГА 03 А 74 59 КР 
10. ЗИЛ 130 А 40 37 ВК 
11. МАН 24.272 А 89 23 КА 
12. МАН 24.242 А 89 26 КА 
13. МАН 24.232 ФВЛ А 24 97 АР 
14. МАН 24.232 ФВЛ А 24 98 АР  
15. МАН 17.192 А 59 17 АТ 
16. МАН 17.232 А 59 18 АТ 
17. МАН Ф 07 А 35 16 ВК 
18. МАН Ф 07 А 05 10 ВТ 
19. ИСУЗУ НКР 70 П А 93 46КА 
20 МЕРЦЕДЕС 815 АТЕГО А 74 60 КР 
21. ИВЕКО ЕВРОКАРГО А 18 32 КТ 
22. ИСУЗУ НПР А 18 89 КТ 
23. МИЦУБИШИ ФУЗО КАНТЕР 3 Ц 11 А 18 87 КТ 
24. МАН 26.310 ТГА 03 А 92 03 КМ 
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№ Марка Модел Регистрационен 
номер 

25. ИВЕКО-САМОСВАЛ ЕВРОКАРГОМ400Е18К А 86 90 КР 
26. ИВЕКО-СМЕТОСЪБИРАЩ ЕВРОКАРГОМЛ150Е22К А 92 16 КР 
27. ИСУЗУ-СМЕТОСЪБИРАЩ NQR70P А 24 95 КН 
28. МЕРЦЕДЕС ROAL ASSISTANCE1117 А 79 40 КМ 
29. МЕРЦЕДЕС 2531 А 3869 КН 
30. МЕРЦЕДЕС 2527 Л А 90 32 КМ 
31. МЕРЦЕДЕС 815 АТЕГО А 78 43 КР 
32. МЕРЦЕДЕС АТЕГО АТЕГО 918 К А 67 40 КВ 
33. ДАФ ФА 75.240 А 70 88 ВА 
34. ТЕРБЕРГ ТСР 1000 А 17 73 ВН 
35. ШКОДА МАДАРА А 36 16 МА 
36. ИВЕКО 130 Е15 А 78 47 КР 
37. ГАЗ-53 53 Д А 32 11 КТ 
38. ИВЕКО ML75 E15 А 41 96 КТ 
39. БАГЕР ТОВАРАЧ NEW HOLLAND А 04 156 
40. NEW HOLLАND NEW HOLLANDL 150 А 05 414 
41. СМЕТОСЪБИРАЧ ЩАЕР 891.170 А 94 53 КК 
42. СМЕТОСЪБИРАЧ ЩАЕР 19 С 24 А 19 24 КА 
43. МЕРЦЕДЕС СМЕТОСЪБИРАЧ 22 22 А 44 61 КВ 
44. САМОСВАЛ РЕНО JU 60 D А 43 89 ВК 
45. ФОРД КАРГО 2532Д Е5 А 2708 ММ 
46. МЕРЦЕДЕС 2629 ЕКОНИК А 3052 ММ 
47. ФОРД КАРГО1826 Е5 А 2849 МВ 
48. АВИЯ Д120 А 2191 МК 
49. ИВЕКО ДЕЙЛИ А 3218 МВ 
50. ИВЕКО МЛ80Е21РП А 4483 МВ 
51. МЕРЦЕДЕС 2628Л ЕКОНИК А 4670 МВ 
52. МЕРЦЕДЕС 918 АТЕГО А 2240 МК 
53 ИВЕКО МЛ180Е24 А2241 МК 
54. ФОРД КАРГО 1825  А 3237 МВ 
55. ИВЕКО ДЕЙЛИ 35Ц17 А 3239 МВ 
56. ФОРД КАРГО CTL1 А 1565 МС 
57. ФОРД КАРГО CTL1 А1566 МС 
58. БМД ПЦ 22.2 BMDRK20.1 А 0186 ЕМ 
59. БМД ПЦ 22.2 BMDRK20.1 А 0185 ЕМ 
60. СКАНИЯ П 370 А 0754 МХ 
61. СКАНИЯ П 370 А А 0755 МХ 
62. СКАНИЯ П 410 А 1128 МХ 
63. ПОЛУРЕМАРКЕ ЯЛЧИН ДОРСЕ ЗИСФЦ А 0888 ЕМ 

 
Финансирането на разходите по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците, както и 
за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, обезвреждането на 
отпадъците, чрез депониране, експлоатацията на депата на територията на Община 
Несебър и др. се извършва, чрез „Такса битови отпадъци” (ТБО) по реда на Закона за 
местни данъци и такси (ЗМДТ). Образуването на таксата се извършва след изготвяне и 
одобряване на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане 
на чистотата за съответната година. 
 
Отпадъци от сгурия и пепел от домакинствата 
Не е решен проблемът с разделното събиране на отпадъците от изгарянето на дърва и 
въглища през отоплителния сезон – пепел и сгурия. Към 2014 г. посочените отпадъци от 
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домакинствата се изхвърлят, извозват и третират със смесените битови отпадъци. При 
смесване с въглищни остатъци, сгурия и пепел се променя състава на отпадъците в посока 
по-висока плътност и понижено съдържание на рециклируеми материали. При изсипване 
на недобре загасени отпадъци от горенето на дърва и въглища се повреждат и 
контейнерите. Друг негативен ефект от запалването на отпадъците в контейнерите е 
временното, но силно замърсяване на въздуха в района на контейнерите с горящи 
отпадъци. 
 
 Разделно събиране на отпадъци от опаковки 

Действащата в Община Несебър система за разделно събиране на отпадъци от опаковки 
съответства на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на 
конкретните изисквания от глава трета, раздел ІІ от Наредбата за опаковките и отпадъците 
от опаковки. Между Община Несебър и „ЕКОБУЛПАК” АД, гр.София е сключен Договор 
№93/29.03.2012г. за сътрудничество в областта на разделното събиране на отпадъци от 
опаковки, Допълнително споразумение №320/17.12.2012 г. и Анекс №106/10.04.2013 г. 
Съвместната дейност на общината с „ЕКОБУЛПАК” АД-гр.София, датира от 
23.06.2008 г., въз основа на което фирмата изпълнител изгражда и поддържа ефективна 
система за разделно събиране на отпадъците от опаковки, прилагайки т. нар. „дву-
контейнерен модел” – с жълти и зелени съдове. Жълтите съдове, тип „Бобър” (съд с капак) 
са с обем 1100 l, са предназначени за отпадъци от хартия, пластмаса и метал, а зелените – 
тип „Иглу” с обем 1400 l служат за разделно събиране на стъклени опаковки. Към 
настоящия момент на територията на общината са разположени 155 броя жълти 
контейнери тип „Бобър” и 29 броя зелени контейнери тип „Иглу”. На склад се съхраняват 
39 броя жълти и 4 броя зелени контейнери. 
 
Съдовете за разделно събиране на отпадъците от опаковки се обслужват както следва: 

o Бобър жълт 1100 l: 
- три пъти седмично в периода 01.06. - 30.09., и 
- веднъж седмично в периода 01.10. - 31.05. 

o Иглу зелено 1400 l: 
- веднъж на три месеца, и 
- през останалото време по заявка. 

 
Обслужването на системата за разделно събиране в Община Несебър се извършва от 
фирма „СОРТ КОМЕРС” ЕООД, с която „ЕКОБУЛПАК” АД има договор за 
предварително третиране на разделно събраните отпадъци. Отпадъците се извозват на 
плащадка в с. Хаджидимитрово, Община Тунджа, където се подлагат на предварително 
третиране в сепарираща инсталация. 
 
 Разделно събиране на излезли от употреба гуми 

Община Несебър е сключила Договор №342/04.08.2015 г. за сътрудничество в областта на 
разделното събиране на излезли от употреба гуми с „ЕКОМЕДИАНА-2010” АД. Съгласно 
изискванията на Наредбата за третиране на излезли от употреба гуми, отпадъците от ИУГ 
могат да се предават на площадката на Претоварната станция за отпадъци – гр. Несебър. 
До 04.08.2015 г., дейностите по разделното събиране на излезлите от употреба гуми са 
извършвани от „Екомаш” ООД, въз основа на сключен договор. На територията на 
общината съществуват фирми, извършващи продажба и смяна на гуми, които имат 
сключени договори с организации по оползотворяване на излезли от употреба гуми. 
 
 Разделно събиране на излезли от употреба МПС 

Община Несебър има сключен Договор № 243/13.06.2013 г. за организиране на дейности 
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по събиране, съхраняване, и разкомплектоване на ИУМПС и повторна употреба, 
рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от МПС с „БЪЛГАРСКА 
РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД - гр. София, която извозва ИУМПС до площадките 
на организацията. 
 
 Разделното събиране на негодни за употреба  батерии и акумулатори 

Община Несебър е сключила Договор №81/21.03.2013 г. за НУБА с „ТРАНСИНС 
БАТЕРИ” ООД–гр. Варна и Допълнително споразумение №220/05.06.2013 г. В 
следващата таблица са посочени местата на поставените съдове за разделно събиране на 
портативни НУБА: 
 

№ Име на обекта Адрес 

1 Сграда на Община Несебър – до заседателна зала гр. Несебър, ул. „Еделвайс” 10 

2 Дирекция „Транспорт и пропускателен режим” гр. Несебър ул. „Струма” 6 

3 Отдел „Търговия” гр. Несебър, ул. „Еделвайс” 4 

4 Отдел „Екология” гр. Несебър, ж.к. „Младост” 62 

5 У-ние „Общински гори, селско и горско стопанство” гр. Несебър, ул. „Хан Крум” 

6 СОУ „Л. Каравелов” гр. Несебър, ул. „Л.Каравелов” 

7 ОДЗ „Я. Лъскова” гр. Несебър 

8 ОЗД „К. Малина” гр. Несебър 

9 Общински детски комплекс гр. Несебър 

10 ПГ по Туризъм к.к Слънчев бряг 

11 ЦДГ „Слънце” к.к Слънчев бряг 

12 Кметство, гр. Свети Влас гр. Свети Влас 

13 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Свети Влас 

14 ОДЗ „Делфинче” гр. Свети Влас 

15 Кметство с. Равда с. Равда 

16 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Равда 

17 ОДЗ „Мечо Пух” с. Равда 

18 Кметство с. Оризаре с. Оризаре 

19 ОУ „Г.С. Раковски” с. Оризаре 

20 ЦДГ „Радост” с. Оризаре 

21 Кметство с. Гильовца с. Гюльовца 

22 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Гюльовца 

23 ЦДГ „Усмивка” с. Гюльовца 

24 Кметство с. Кошарица с. Кошарица  

25 ОУ „Свети Иван Рилски” с. Кошарица  

26 ЦДГ „Детски свят” с. Кошарица  

27 Кметство с.Тънково с. Тънково 

28 ОУ „Васил Левски” с. Тънково 

29 ЦДГ „Пролет” с. Тънково 
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№ Име на обекта Адрес 

30 Кметство гр. Обзор гр. Обзор 

31 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Обзор 

32 ОДЗ „Обзорче” гр. Обзор 
 
Организацията по оползотворяване на излезли от употреба портативни батерии събира 
стари батерии и чрез търговската мрежа, където се продават батерии и където 
организациите по оползотворяване на батерии са поставили свои съдове. Съдовете за 
разделно събиране на НУБА се обслужват винаги при необходимост и задължително един 
път годишно в периода от 01.11. до 15.12. 
 
 Разделно събиране на биоразградими отпадъци 

В общината няма въведена система за разделно събиране на биоразградими в т.ч и 
биоотпадъци, които са част от общия поток битови отпадъци. До момента в общината не 
са осигурени съдове и техника за събиране и извозване на разделно събраните хранителни 
и кухненски отпадъци. Не е въведена и система за домашно компостиране. В селските 
райони разделно се събира оборски тор, който след изсушаване се използва за наторяване 
на градините и земеделските земи. В тези райони най-често срещаните практики за 
третиране на биоотпадъци са: използване на кухненски и градински отпадъци за храна на 
животните; натрупване на смесени купчини от оборски тор, растителни и кухненски 
отпадъци в полето; купчините не се обръщат, но след една до три години могат да се 
използват като подобрител на почвата; изгаряне на градински отпадъци и листа. 
 
На територията на ПСО – гр. Несебър е осигурена площадка, на която ще се събират 
разделно събраните биоразградими отпадъци, в т.ч. и зелени отпадъци от почистването на 
паркове и градини. 
 

3.2.2. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
Община Несебър е член на Регионалната система за управление на отпадъците - регион 
Бургас. 
 
 Регионално депо 

Регионалното депо за битови отпадъци, обслужващо общините: Айтос, Бургас, Камено, 
Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе, намиращо се ПИ №000046, 
000047, 000014 и 000043, землище на с. Полски извор, Община Камено е напълно 
изградено. Площадката на Регионалното депо „Братово-Запад” е разположена в Община 
Камено на 650 m западно от съществуващото депо „Братово”, в м. „Манолов гроб”. 
Депото отстои на 2 km южно от с. Братово и на около 10 km от гр. Бургас. Регионалното 
депо заема площ от около 27.9 хектара. 
 
Депо за неопасни отпадъци – клетка 1 
Клетка 1 е разположена на обща площ от 6 хектара, с капацитет 400 000 тона. 
Експлоатационния живот на Клетка №1 е 5 години (2015-2019 г.), като той може да бъде 
удължен до 7 години, предвид факта, че депото е оборудвано с инсталации за сепариране 
и компостиране, с което се цели да се депонират само тези отпадъци, които не подлежат на 
оползотворяване, рециклиране или повторна употреба. 
 
Съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС), депото попада в обхвата на 
приложение №4 - Депа, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ 
капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци. Съгласно 



Програма за опазване на околната среда на Община Несебър за периода 2016 – 2020 г. 

 

ВАНГ ЕООД                    67 
www.vang.bg 

Комплексно разрешително №385-Н0/2009 г. за обект „Регионално депо за неопасни 
отпадъци на общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец 
и Сунгурларе”, разрешеният капацитет на съществуващата клетка е следният: 
 
Таблица ІІ-18. Капацитет на съществуваща Клетка 1 на Регионално депо „Братово – 
Запад” 

№ Инсталация 

Позиция на 
дейността по 
Приложение 
№4 на ЗООС 

Капацитет, 
тона 

отпадъци/ 
24часа 

Капацитет, 
тона 

отпадъци 

1 

„Регионално депо за неопасни отпадъци 
за общините Камено, Бургас, Айтос, 
Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, 
Средец и Сунгурларе”, с. Братово, 
състоящо се от: 
Клетка №1 

5.4 220 400 000 

 
Инсталация за предварително третиране – сепарираща инсталация за смесен битов 
отпадък 
На Регионалното депо, приетите битови отпадъци преминават през сепарираща 
инсталация. Инсталацията за сепариране е предназначена за неопасни битови отпадъци, с 
цел осъществяване на предварителното им третиране до достигане на критериите за 
последващото екологосъобразно рециклиране или оползотворяване. В резултат от 
експлоатацията на сепариращата инсталация ще бъдат постигнати поставените 
индикативни цели за рециклиране и опозотворяване на битови отпадъци, заложени в 
Националната програма за управление дейностите по отпадъците: 

- Намаляване на теглото на постъпилите на територията на регионално депо 
неопасни отпадъци, предназначени за депониране; 

- Максимално увеличаване на теглото на постъпилите отпадъци, годни за 
последващо рециклиране или оползотворяване. 

 
Сепариращата инсталация е с капацитет 80 000 t/год. смесени битови отпадъци 
Инсталацията за предварително третиране се състои от няколко сектора – входящ сектор, 
сепариране, бункерно пространство и балиране. Входящият сектор е отделен от 
площадката за постъпващи отпадъци с цел предпазване на съоръженията от замърсяване. 
Ръчно отделените и разделени по видове оползотворими суровини: минимум пластмаси, 
хартия, РЕТ бутилки, метали, RDF (калорични отпадъци за изгаряне с оползотворяване на 
енергията) се балират, като готовите бали се складират в отделен склад, от където се 
извозват към крайни предприятия за оползотворяване при натрупване на достатъчно 
количество. 
 
Компостираща инсталация за разделно събрани залени и градински отпадъци 
Компостирането е форма на рециклиране, при която биоотпадъка се превръща в компост и 
чрез него може отново да се включи в естествения кръговрат на веществата, влизайки в 
изграждането на живата материя. 
 
С въвеждане на регионалната система за управление на отпадъците, всички разделно 
събрани зелени отпадъци се извозват до регионалното депо, където се подлагат на 
компостиране. Съгласно КР№ 385-Н0/2009 г. разрешеното за компостиране годишно 
количество е 5000 тона. Процесът на компостиране е аеробно разлагане, който преминава 
през следните фази: интензивно компостиране, стабилизация и узряване. 
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Площадка за трошачка за едрогабаритни отпадъци 
На площадката e разположена дробилка за едрогабаритни отпадъци, която може да приема 
и обработва 20 000 t/год. отпадъци, с капацитет 15 t/h. 
 
Площадка за строителни отпадъци, разделяни на фракции. 
Годишното количество строителни отпадъци, които могат да постъпват на площадката за 
обработка е 10 000 тона. На площадката е инсталирана трошачка с капацитет от 25 t/h, като 
натрошените материали се разделят по фракции, което дава възможност част от 
рециклираните строителни материали да се използват отново в строителството. 
 
Площадка за временно съхранение на разделно събрани отпадъци от домакинствата 
(ЕКОПАРК) 
На територията на Регионалното депо е ситуирана площадка, отредена за склад за 
временно съхранение на опасни и специфични отпадъци (Екопарк). Съоръжението се 
използва за „претоварна” станция за опасни отпадъци от бита: лекарства и химикали 
негодни за употреба, луминисцентни лампи, използвани батерии и акумулатори и други 
отпадъци, съдържащи живак, отработени масла и други сходни материали. Опасните 
отпадъци се разделят и съхраняват, като транспортирането им до специални инсталации за 
третиране ще бъде организирано при натрупване на определено количество, което да 
оправдава организирането на транспорта. 
 
На обособената площадка за временно съхранение на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата са осигурени: 

- Закрити контейнери с капаци за разделно събрани отпадъци от домакинствата 
(метал, картон и хартия). Поставени са общо 9 контейнера по 10 m3 всеки, от които 
3 бр. за  метал, 3 бр. за картон и 3 бр. за хартия; 

- Контейнери тип Бобър с вместимост 1100 l – осигурени са по 1 бр. за зелено, бяло и 
кафяво стъкло; 

- Контейнери тип Бобър – 1100 l, осигурени са общо 4 броя от които 1 бр. за хартия; 
1 бр. за пластмаси и 2 бр. за опаковки; 

- Асиметричен контейнер с подвижна предна страна – 3 бр. по 10 m3 за 
едрогабаритни отпадъци и 3 бр. по 10 m3 за дърво; 

- Еко контейнер с капаци с пружинен механизъм за консервни кутии – 2.5 m3; 
- Контейнер за луминисцентни лампи; 
- Вани РЕНD - за съхранение на агресивни води акумолатори; 
- Бидони от НDPЕ – 220 l за батерии; 
- Бидони от НDРЕ – 220 l за бои; 
- Бидони от НDРЕ – 220 l за разтворители; 
- Бидони от НDРЕ– 220 l за автомобилни масла; 
- Бидон от НDРЕ – 50 l за малки батерии; 
- Бидон от НDРЕ – 50 l за кухненски мазнин; 
- Контейнер за международен транспорт 800 l – за лекарства. 

 
 Претоварна станция за отпадъци (ПСО - гр. Несебър) 

Претоварните станции се считат за целесъобразни, в случаите че е налице значително 
количество генерирани отпадъци, както и значително разстояние от депото. За 
Регионалното депо „Братово-Запад” са предвидени и изградени две претоварни станции - 
ПСО Карнобат, обслужваща общините Карнобат и Сунгурларе и ПСО Несебър за 
обслужване на Община Несебър и Община Поморие. Претоварна станция за отпадъци - 
Несебър е третия компонент от Регионалната система за управление на отпадъците в 
регион Бургас. Разположена е в местността „Чешме тарла” на границата на Общините 
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Несебър и Поморие в непосредствена близост до старото депо за отпадъци в зeмлището на 
с. Равда, върху терен, определен за временно депо и претоварна станция за неопасни 
отпадъци на общината. Площта на площадката е 12.1 декара (снимка 4). 
 

 
Снимка 4. Претоварна станция за отпадъци - гр. Несебър 

 
На Претоварната станция за отпадъци се извършват дейности по предварително третиране 
(уплътняване) на битови отпадъци от населението на Община Несебър и Община 
Поморие. Претоварната станция е с капацитет за 15 000 тона битови отпадъци/годишно, 
1000 – 2 500 тона на месец (по-високата месечна стойност се отнася за трите ваканционни 
месеца, когато следва да се приемат отпадъци от туристи). 
 
Транспортирането на отпадъците се извършва с товарни автомобили. Сметосъбиращите 
автомобили от общините Несебър и Поморие, транспортират отпадъците до претоварната 
станция на територията на Община Несебър – ПСО Несебър, където отпадъците се 
уплътняват в контейнери 24 m3 и се транспортират до регионалното депо. 
 
Претоварното съоръжение е със следните технически характеристики: 

- Капацитет – 311 m3/h, което съответства на 60 t/h; 
- Приемателен бункер – 27 m3; 
- Механичен релсов път с 3 броя траверсни колички, за контейнери с обем 24 m3. 

 
Контейнерна площ за приемане и сортиране на битови и едрогабаритни отпадъци 
(екопарк) 
Екопарка е разположен в непосредствена близост до входа на ПСО с площ 1563 m2, 
включващ и паркинг за автомобили на служители на ПСО. Функцията, която изпълнява 
Екопарка е приемане на отпадъците и временното им съхраняване до предаването им за 
крайно обезвреждане, в съдове или определени складови площадки в рамките на терена на 
Екопарка. Поради тази причина Екопарка представлява набор от покрити и открити 
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складови площи за отделните видове отпадъци, които населението може да извозва и 
предава. 
 
Екопарка е с предназначение за разделно събиране на следните потоци отпадъци: 
 Битови отпадъци от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло 

Предвижда се събиране на около 20 000 t/година отпадъци от хартия, картон, пластмаси и 
стъкло. Системата за разделно събиране на битови отпадъци обхваща отпадъци със 
следните кодове и наименования съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация 
на отпадъците - ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г.: 

- 20 01 01 – хартия и картон; 
- 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 
- 20 01 40 – метали; 
- 15 01 04 – метални опаковки; 
- 20 01 39 – пластмаси; 
- 15 01 02 – пластмасови опаковки; 
- 20 01 02 – стъкло; 
- 15 01 07 – стъклени опаковки; 
- 16 01 19 – пластмаси; 
- 16 01 20 – стъкло; 
- 19 12 01 – хартия и картон; 
- 19 12 04 – пластмаса и каучук; 
- 19 12 05 – стъкло; 
- 20 01 39 – пластмаса; 
- 02 01 04 – отпадъци от пластмаси; 
- 02 01 10 – метални отпадъци; 
- 03 03 08 – отпадъци от сортиране на хартия и картон , предназначени за 

рециклиране; 
- 16 01 19 – пластмаси; 
- 16 01 20 – стъкло; 
- 17 02 02 – стъкло; 
- 17 02 03 – пластмаса; 
- 17 04 05 – желязо и стомана. 

 
Отпадъците от хартия, картон, пластмаси, стъкло и отпадъци от опаковки се събират 
разделно в обособени за целта контейнери, обозначени с код и наименование на отпадъка, 
съгласно изискванията на Наредба №2/2014 г., с цел недопускане на смесването им. Ще се 
предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или 
регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъци и/или на 
организация по оползотворяване. Не се предвижда третирането им на площадката. 
 
 Опасни битови отпадъци: 

Тези отпадъци включват бои и покрития, продукти от автомобили (антифриз, масла), 
химичните вещества и препарати, използвани в домакинствата, вкл. дезинфектанти и др.  
Максималния капацитет на Екопарка по отношение на количеството на опасните битови 
отпадъци, което ще се събира е около 300 t/год. Опасните битови отпадъци са със 
следните кодове и наименования: 

- 20 01 13* – разтворители; 
- 20 01 26* – масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25; 
- 20 01 27* – бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни 

вещества; 
- 20 01 29* – перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества. 
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Разделно събраните опасни битови отпадъци ще се предават за последващо обзвреждане 
или оползотворяване на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или 
регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъци, за съответната 
дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба № 2 от 23 юли 
2014 г. за класификация на отпадъците, въз основа на писмен договор. 
 
 Масово разпространени отпадъци: 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за 
употреба батерии и акумулатори /НУБА/, отработени масла, в количество около 
1600 t/год. 

- 16 02 11* – излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуор-
въглеводороди, HCFC, HFC; 

- 16 02 13* – излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, 
различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12; 

- 16 02 14 – излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове 
от 16 02 09 до 16 02 13; 

- 20 01 23* – излязло от употреба оборудване, съдържащо 
хлорфлуорвъглеводороди; 

- 20 01 35* – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 
различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти. 

- 20 01 36 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 
различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35; 

- 20 01 21* – флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; 
- 16 06 01* – оловни акумулаторни батерии; 
- 16 06 02* – Ni-Cd батерии; 
- 16 06 03* - живак – съдържащи батерии; 
- 16 06 04 – алкални батерии (с изключение на 16 06 03); 
- 16 06 05 – други батерии и акумулатори; 
- 16 07 08* - отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти; 
- 20 01 33* – батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, 

както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии; 
- 20 01 34* - батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33; 
- 13 01 10* - нехлорирани хидравлични масла на минерална основа; 
- 13 01 11* - синтетични хидравлични масла; 
- 13 01 13* - други хидравлични масла; 
- 13 02 05* - нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 

минерална основа; 
- 13 02 06* - синтетични моторни и смазочни масла за зъбни предавки; 
- 13 02 08* - други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки; 
- 13 03 07* - нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална 

основа. 
Разделно събраните масово разпространени отпадъци се предават за последващо 
обезвреждане или оползотворяване на лица, притежаващи разрешение, комплексно 
разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на 
отпадъци, за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно 
Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците, въз основа на писмен 
договор. 
ИУЕЕО се събира и временно съхранява по начин, който не възпрепятства повторното му 
използване, рециклиране и оползотворяване. 
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Временното съхраняване на приетите на екопарка НУБА се извършва в затворени 
специализирани съдове. Дейностите с НУБА ще се извършват съгласно изискванията на 
Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори 
(приета с ПМС №351 от 27.12.2012 г.). 
 
 Градински отпадъци: 

Тези отпадъци включват биоотпадъци от поддържане на обществените площи, паркове и 
градини, в количество около 5 000 t/год., с код и наименование: 20 02 01 – биоразградими 
отпадъци. Към зелените отпадъци спадат: 

- Отпадъци от градини и паркове (растителни остатъци, като листа, окосена 
трева, изрезки от храсти и дървета от общинския сектор); 

- Изрезки от дървета, храсти и окосена трева от частния сектор (градини на 
домакинства, овощни и зеленчукови градини); 

- Зелени отпадъци от гробищни паркове; 
- Крайпътна зеленина (растителни остатъци от поддържката на крайпътната 

зеленина). 
 
Събраните градинските отпадъци се извозват до площадката за компостиране на зелени 
отпадъци на Регионално депо „Братово-Запад”. 
 
Компостиращо съоръжение (проект) 
Към момента (2016 г.) на територията на Претоварната станция за отпадъци – гр. Несебър 
не е инсталирано компостиращо съоръжение. В съответствие с изискванията на Закона за 
управление на отпадъците и Наредбата за третиране на биоотпадъците, Община Несебър 
ще кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за: „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, 
включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за 
разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” на площадката на ПСО-
гр. Несебър. 
 
Съоръжение за третиране на строителни отпадъци 
На територията на ПСО – гр. Несебър е предвидена площадка за третиране на отпадъци от 
строителна и строително-ремонтна дейност и едрогабаритни отпадъци. На площадката се 
приемат отпадъци от населението от строителна и строително – ремонтна дейност, както и 
едрогабаритни отпадъци. Приетите на площадката строителни отпадъци се подлагат на 
третиране с мобилна трошачка, като натрошените материали се разделят по фракции. 
Капацитета на трошачката е 311 m3/h. За общините Несебър и Поморие се очакват 
строителни и едрогабаритни отпадъци да бъдат в обем от 400 kg/жител годишно. 
 
На площадката, съгласно ПМС №277 от 05.11.2012 г. е обособена приемна зона за типа и 
количеството отпадъци, както и площи за временно съхранение на строителни отпадъци 
(СО) – готова продукция. Натрошаването на СО може да се осъществи на три фракции, в 
зависимост от търсенето на пазара: по –малки от 12 mm, от 12 до 36 mm и по-големи от 
36 mm. Поради ограничената площ, с която разполага площадката, периода за съхранение 
на готовата продукция е 5 работни дни. 
 
Площадката е оразмерена за приемане и обработване на: 

- 17 01 01 - бетон; 
- 17 01 02 – тухли; 
- 17 01 03 – керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; 
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- 17 01 07 – смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, 
фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06; 

- 17 03 02 – асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от 
упоменатите в 17 03 01; 

- 17 06 04 – изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 
03; 

- 17 09 04 – смесени отпадъци от строителството и събаряне, различни от 
упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03; 

- 20 03 07 – обемни отпадъци. 
 
За разтоварване и съхранение на едрогабаритните отпадъци (шкафове, гардероби, легла, 
дивани, фотьойли, матраци и др. ), в количество около 3000 t/год. е предвидена зона от 
95 m2. Обособени са клетки по видове постъпващи строителни отпадъци, по видове 
натрошени строителни отпадъци, за постъпващите и за натрошените едрогабаритни 
отпадъци. Разделно събраните отпадъци от домакинствата /едрогабаритни отпадъци/ ще 
се предават за последващо обезвреждане или оползотворяване на лица, притежаващи 
разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от закона 
за управление на отпадъци, за съответната дейност и площадка за отпадъци със 
съответния код, съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците, 
въз основа на писмен договор. 
 
 Пунктове за изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, метал 

пластмаса и стъкло, площадки/места за предаване на ИУЕЕО, излезли от 
употреба гуми, негодни за употреба акумулатори, отработени масла, 
включени в системата на организации за оползотворяване на МРО или 
индивидуално изпълняващи цели за МРО 

Съгласно информацията публикувана на електронната страница на ИАОС, в следващите 
таблици са представени пунктовете за изкупуване на следните видове отпадъци: 

 Пунктовете за изкупуване на битови отпадъци на територията на Община 
Несебър 

 
Таблица ІІ-19. Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности 
с битови отпадъци на територията на Община Несебър 

Фирма Местоположение на площадката 
Битов отпадък с код и 

наименование, съгласно 
Наредба №2/2014 г. 

Стандарт- инвест Площадка № 1 - кв. "Сл бряг - запад" 
имоти № 51500.508.202.2 и № 1500.508.202 

20 01 01 - хартия и картон, 
20 01 39 – пластмаси 
20 01 40 - метали 

Атлант-Кръстев-
Валентин Върбанов Площадка № 1 -гр. Обзор,ул."Раковски"№4 20 01 01 - хартия и картон 

Стоян Строй Площадка № 1 - гр. Несебър, местност 
"Инджекьойско блато" 

20 01 01 - хартия и картон 
20 01 02 – стъкло 
20 01 39 – пластмаси 
20 01 40 – метали 

Иполита- Златка 
Иванова 

Площадка № 1 - с. Тънково, м-т "Бабини 
драки" ПИ 73571.31.22 

20 01 01 - хартия и картон 
20 01 02 – стъкло 
20 01 39 – пластмаси 
20 01 40 – метали 

Стандарт- инвест Груп Площадка № 1 - гр. Несебър, кв. "Слънчев 
бряг - Запад" 

20 01 01 - хартия и картон 
20 01 39 – пластмаси 

*Източник: ИАОС 
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 Пунктовете за изкупуване на отпадъци от опаковки на територията на 
Община Несебър 

 
Таблица ІІ-20. Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности 
с отпадъци от опаковки на територията на Община Несебър 

Фирма Местоположение на 
площадката 

Отпадък с код и наименование, 
съгласно Наредба №2/2014 г. 

Стандарт- инвест Площадка № 1 - кв. "Сл бряг - 
запад" имоти № 
51500.508.202.2 и № 
51500.508.202 

15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки 
15 01 02 - Пластмасови опаковки 
15 01 04 - Метални опаковки 

Стоян Строй Площадка № 1 - гр. Несебър, 
местност "Инджекьойско 
блато" 

15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки 
15 01 02 - Пластмасови опаковки 
15 01 04 - Метални опаковки 
15 01 07 - Стъклени опаковки 

ИПОЛИТА - 
ЗЛАТКА 
ИВАНОВА 

Площадка № 1 - с. Тънково, м-т 
"Бабини драки" ПИ 73571.31.22 

15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки 
15 01 02 - Пластмасови опаковки 
15 01 07 - Стъклени опаковки 

СТАНДАРТ – 
ИНВЕСТ – ГРУП 

Площадка № 1 - гр. Несебър, 
кв. "Слънчев бряг - Запад" 

15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки 
15 01 02 - Пластмасови опаковки 

*Източник: ИАОС 

 
 Пунктовете за изкупуване на излезли от употреба гуми на територията на 

Община Несебър: 
 
Таблица ІІ-21. Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности 
с отпадъци с код 16 01 03 

Фирма Местоположение на площадката Отпадък с код и наименование, 
съгласно Наредба №2/2014 г. 

Екомаш Площадка № 1 - с. Равда, м-т 
"Чешме тарла", ПИ 61056.15.20 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 

Стоян Строй Площадка № 1 - гр. Несебър, 
местност "Инджекьойско блато" 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 

*Източник: ИАОС 
 

 Пунктовете за изкупуване на излезли от употреба моторни превозни средства: 
 
Таблица ІІ-22. Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности 
с отпадъци 

Фирма Местоположение на площадката Отпадък с код и наименование, 
съгласно Наредба №2/2014 г. 

Стандарт- 
инвест 

Площадка № 1 - кв. "Сл бряг - 
запад" имоти № 51500.508.202.2 и 
№ 51500.508.202 

16 01 04* - Излезли от употреба превозни 
средства 
16 01 06 - Излезли от употреба превозни 
средства, които не съдържат течности или 
други опасни компоненти 

Стоян Строй Площадка № 1 - гр. Несебър, 
местност "Инджекьойско блато" 

16 01 04* - Излезли от употреба превозни 
средства 
16 01 06 - Излезли от употреба превозни 
средства, които не съдържат течности или 
други опасни компоненти 

*Източник: ИАОС 
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 Пунктовете за изкупуване на негодни за употреба батерии и акумулатори 
(НУБА) 

 
На територията на общината, лицата притежаващи документ за извършване на дейности с 
НУБА са представени в следващата таблица: 
 
Таблица ІІ-23. Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности 
с отпадъци 

Фирма Местоположение на площадката Отпадък с код и наименование, 
съгласно Наредба №2/2014 г. 

Стандарт- 
инвест 

Площадка № 1 - кв. "Сл бряг - 
запад" имоти № 51500.508.202.2 и 
№ 51500.508.202 

16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии 
16 06 02* - Ni-Cd батерии 
16 06 04 - Алкални батерии (с изключение 
на 16 06 03) 
16 06 05 - Други батерии и акумулатори 

Стоян Строй Площадка № 1 - гр. Несебър, 
местност "Инджекьойско блато" 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии 

*Източник: ИАОС 
 
3.3. Стари замърсявания с битови и други отпадъци на територията на 

общината 
На територията на Община Несебър има две депа, които предстои да бъдат закрити и 
рекултивирани, а именно: 
 
Депо за неопасни отпадъци, в землище с. Равда, Община Несебър 
Депото е в експлоатация от 1980 г. и се намира в местността „Чешме тарла”, землището на 
с. Равда, Община Несебър. За депото има издадена заповед №РД-150/29.09.2015 г. на 
РИОСВ Бургас за спиране експлоатацията му, считано от 01.10.2015 г. Към настоящият 
момент е изготвен проект за закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо 
в м. „Чешме тарла”, в землището на с. Равда, с който общината ще кандидатства за 
финансиране и изпълнение. 
 
Депо за битови отпадъци, в землище на гр. Обзор, Oбщина Несебър 
Депото се намира в ПИ №53045.234.565 по КК на гр. Обзор. Имотът е с площ 6855m2, 
намиращ се в м. „Балабана”, с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин 
натрайно ползване: Депо за битови отпадъци (сметище). ПИ №53045.234.565 е частна 
общинска собственост на Община Несебър. За този обект също има изготвен проект за 
закриване и рекултивация, който предстои да бъде реализиран. 
 
Към момента на територията на Община Несебър няма регистрирани нерегламентирани 
сметища. Основна положителна роля, в това играе фактът, че в общината 100% от 
населението е обхванато от общинската система за сметосъбиране и сметоизвозване на 
генерираните битови отпадъци, с което се предотвратява образуването на 
нерегламентирани сметища и произтичащите от това рискове за околната среда и 
човешкото здраве. Ежегодно от общинска администрация се сформира комисия, която 
извършва проверки по всички населени места за наличието на изхвърлени отпадъци на 
закритите сметища, както и за образувани нови такива. На нарушителите се съставят 
Констативни протоколи с предписания за почистване и/или Актове за установяване на 
административно нарушение (АУАН). 
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При ежегодното определяне на годишния размер на такса битови отпадъци в план-
сметките, одобрени от Общинския съвет са предвидени средства за почистване и 
поддържане на обществени територии, в т.ч. и почистване на образувани замърсявания, 
както и за експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци. 
 

3.4. Рискове за замърсяване от депонирането на отпадъците 
Както бе посочено в т. 3.3 в настоящата програма, Община Несебър е предприела 
необходимите мерки за предотвратяване замърсяването на околната среда в резултат от 
депонирането на отпадъци с изготвянето на проекти за Закриване и рекултивация на 
съществуващото общинско депо в м. „Чешме тарла”, в землището на с. Равда и депото в 
землището на гр. Обзор. Успешното изпълнение на проектите ще доведе до подобряване 
на параметрите на околната среда, запазване на екологичното равновесие и повишаване на 
екологичната културата на населението. 
 
На територията на Община Несебър, Наредбите имащи отношение към чистотата на 
населените места, към организационната структура в общината, касаещи начина и реда на 
третиране на отпадъците са: 

 Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър; 
 Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Несебър; 
 Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на 

община Несебър; 
 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. 

 
Експертите от отдел „Екология” упражняват непрекъснат контрол върху дейностите по 
управление на отпадъците, сметосъбирането и сметоизвозването на образуваните 
отпадъци, системата за разделно събиране на отпадъците, извършват се проверки по 
сигнали и жалби на граждани, свързани с околната среда, упражнява се контрол върху 
дейностите по обслужване на контейнерите за отпадъци – спазване на графици за 
извозване и за метене на улици и площади, следене за цялостното изпълнение на 
ангажиментите, които са възложени на фирмите, чрез договор, информиране на 
обществеността за дейности и мероприятия свързани с отпадъците, изготвяне и 
обобщаване на различни планове, програми, справки и др. свързани с горепосочените 
дейности. 
 
Контролната дейност по опазване на околната среда, в т.ч. управление на отпадъците в 
Община Несебър се осъществява от специалистите „Контрол по околна среда” към отдел 
„Екология”, кметове и кметски наместници на населените места, както и от други 
длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на 
общината. 
 
На интернет страницата на Община Несебър www.nessebareco.com e обявен „зелен 
телефон”, чрез който представители на обществеността могат да сигнализират за 
нарушения, свързани с околната среда и управлението на отпадъците. На всеки подаден 
сигнал се извършва проверка и се предприемат конкретни действия. 
 
Анализът на съществуващото положение налага следните приоритетни насоки за 
развитие:  

- Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци; 
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- Оползотворяване, повторно използване и рециклиране; 
- Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците; 
- Работа с обществеността. 

 
Основни проблеми в управлението на отпадъци на територията на Община Несебър: 

- Липса на инсталации за компостиране на отпадъци; 
- Незакрити общински депа за отпадъци в с. Равда и гр. Обзор. 

 
Насоки за развитие: 

- Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци; 
- Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците; 
- Правно урегулиране на управлението на отпадъците, ускоряване прилагането 

на законодателството и политиката в областта; 
- Постигане на целите за разделно събиране и оползотворяване на битовите 

биоотпадъци; 
- Увеличаване на инвестициите в сектора; 
- Редуциране обема на депонираните отпадъци за сметка прилагане на 

рециклиране и оползотворяване; 
- Изграждане на инсталация за компостиране на отпадъци; 
- Закриване и рекултивация на общинските депа в землищата на с. Равда и 

гр. Обзор и изготвяне на план за дейностите по контрол и мониторинг след 
тяхното закриване. 

 
4. Почви и нарушени терени 

Площта на Oбщина Несебър е много разнообразна както в литостратиграфско, така и в 
морфоложко и структурно отношение. Това предполага и голямо почвено разнообразие 
(Фиг. ІІ-20). Северно от долината на р. Хаджийска са разпространени канелени горски 
почви в района на Еминска планина, черноземни, алувиални, алувиално-делувиални и 
алувиално-ливадни в долината на р. Хаджийска и долините на р. Двойница, р. Вая, 
Кошаревска и притоците им. 
 
Територията на Община Несебър включва следните почвени типове: 
Канелените почви заемат нископланинските форми и имат следните основни 
характеристики: малка дълбочина на профила – 60-70 cm и слаба диференциация, високо 
съдържание на глина (над 30 %), ясно изразен метаморфен хоризонт с червеникаво кафяв 
цвят, буцеста или слабобуцеста призматична структура. Специфичните им особености се 
дължат на изветрянето на скалите и вътрешнопочвеното глинясване. 
 
Канелените горски почви са представени от два почвени типа - типични канелени горски 
почви и излужени канелени горски почви. Образувани са върху хълмист и полупланински 
релеф. 
 
Канелени горски почви - излужени. Разположени са в землищата на селата: Козница, 
Тънково, Раковсково, Приселци, Обзор, Баня, Кошарица, Равда, Емона. Съдържанието на 
хумус е ниско (от 2.0-3.5%). В съответствие с ниското съдържание на хумус е и ниското 
съдържание на общ азот - от 0.080 до 0.110%. Пригодни са за отглеждане на зърнено-
хлебни, зърнено-фуражни, технически култури и лозя. Подложени са на ерозия. 
 
Типични канелени горски почви. Имат по-ограничено разпространение от излужените. 
Срещат се в землищата на селата Паницово, Равда, Гюльовца. Образувани са върху богати 
на карбонати почвообразуващи скали. Хумусно-акумулативния им хоризонт е с мощност 
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30-40 cm, а метаморфния - 60-70 cm. Имат глинест механичен състав. Съдържанието на 
хумус достига 2.5-3.0%. Около 40-50% от хумуса е концентриран в повърхностния от 20 
до 30 cm слой. Подходящи са за отглеждане на пшеница, ечемик, царевица, лозя и др. 
 
Алувиално-ливадните почви са широко разпространени в заливните речни тераси. Намират 
се в землищата на: с. Козница, с. Приселци, гр. Обзор, с. Кошарица, с. Баня, гр. Несебър и 
с. Гюльовца. Образувани са върху порьозни алувиални наслаги и при постоянно и 
достътъчно овлажнение и ливадна растителност. Характеризират се с дебел хумусен 
хоризонт, като ежегодно се натрупват минерални вещества в почвените хоризонти. 
Съдържанието на основните хранителни елементи също варира, но най-общо тези почви 
са добре запасени с азот, фосфор и калий. Тези почви имат рохкав строеж, добре изразена 
структура, слаба лепливост. Не се сбиват и напукват и лесно се обработват. Алувиално-
ливадните почви се отличават със сравнително високо плодородие, благоприятни общи 
физични, физико-механични и водни свойства. Хумусното съдържание е между 1.5-6.0%. 
Почвите са чувствителни към натоварване при строителство на хидротехнически, 
промишлени и граждански обекти. Поради това основата им трябва да се уплътни или 
фундамента им да се разшири. 
 
Делувиални почви, развити са в подножията на хълмовете в полупланинската част на 
общината (Еминската планина) в землищата на селата: Козница, Приселци, Баня, 
Кошарица, Гюльовца и на гр.Свети Влас. Подходящи са за отглеждане на овощни 
насаждения - череши, кайсии, бадеми, лозя, праскови, ябълки, круши, пшеница, ечемик и 
др. 
 
Черноземите (типични и излужени) са тъмно оцветени до черни, дълбоко хумусни почви с 
мощен над 40 cm хумусно акумулативен хоризонт с не по-малко от 2% хумус и над 80% 
наситеност с бази. Черноземните почви проявяват слаба лепливост и при изсъхване не се 
напукват. Типичните черноземи в морфологично отношение не се различават съществено 
от карбонатните черноземи, мощността на хумусния хоризонт е 50-70 cm. Излужените 
черноземи са формирани върху льосовиден и песъчливо-глинест субстрат, умерено-
континентален климат. В сравнение с карботатните и типичните черноземи, те са с по-
добри агро-производствени свойства. Това се дължи на тежкия механичен състав и по-
висока водозадържаща способност. Тези почви са едни от най-плодородните почви. 
Черноземите притежават добра водопропускливост и имат добра водозадържаща 
способност. Срещат се само в землищата на селата Тънково, Равда, Гюльовца и Оризаре – 
в долината на р. Хаджийска. Подходящи са за култури, като ессеници; зимна пшеница и 
ечемик, а от пролетниците-с по къс вегетационенпериод-фасул, грах, фуражна царевица, 
ецпареза и др. Блатни почви са разположени в землището на гр.Несебър. 
 
Блатни почви. Разпространени са в землището на гр.Несебър. Образувани са при високо 
ниво на подпочвени води, които водят до силно преовлажняване на почвата и формиране 
на буйна ливадно-блатна или блатна растителност. От блатните почви в общината са 
разпространени ливадно блатните в землището на гр.Несебър, с.Оризаре и гр.Свети Влас. 
 
Солончаци. Отнасят се към засолените почви. Срещат се малки площи в землището на 
гр.Несебър и гр.Свети Влас. Съдържат в най-горния слой (0-30 cm) токсични за селско-
стопанските растения водоразтворими соли - хлориди, сулфати, бикарбонати и нитрати. 
Образуването им е свързано с високо минерализирани подпочвени води. Основна задача 
при мелиорирането на солончаците е да се премахнат причините за засоляването да се 
отстранят токсичните за селскостопанските растения соли и да се подобри плодородието 
им. 
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Хумусно-карбонатните почви съпътстват всички зонални почвени типове. Образувани са 
върху карбонатна скална основа. Характеризират се с добре оформен хумусен хоризонт и 
съдържание на хумус от 3 до 7%. 
 

 
Фиг. ІІ-20. Фрагмент от почвена карта на България с посочено приблизително местоположение 

на Община Несебър, М 1:400 000 
Автор: р-л колектив проф. Д-р В. Койнов, 1965 г. 

 
    Легенда: 

 
Типични черноземи, 
песъчливо-глинести 

 

Алувиални и алувиално-
ливадни, песъчливи и 
песъчливо-глинести 

 
Слабо излужени черноземи, 
песъчливо-глинести 

 

Ливадно-черноземовидни, 
тежко песъчливо-глинести 
до леко глинести 

 
Излужени чернозем-
смолници, глинести  

Пясъци 

 

Типични канелени горски, 
тежко песъчливо-глинести до 
леко глинести  

Ерозирани излужени 
канелени 

 

Излужени канелени горски, 
тежко песъчливо-глинести  

Ерозирани канелено-
подзолисти 

 

Силно излужени до слабо 
оподзолени канелени-горски, 
средно песъчливо глинести  

Излужени тъмни канелени 
горски 

 

Рендзини (хумусно-
карбонатни), песъчливо-
глинести  

Канелени горски с 
рендзини 
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4.1. Замърсени почви с тежки метали, пестициди, нефтопродукти, нитрати, 
други замърсители 
По данни на Доклад за състоянието на околна среда на РИОСВ-Бургас, през 2015 г. е 
проведен мониторинг на почвите от мрежата на ниво І за съдържание на тежки метали и 
металоиди от Регионална лаборатория – Бургас. Съгласно разпределението по общини на 
пунктовете, през посочения период (2015 г.) на територията на Община Несебър не е 
провеждан мониторинг на почви. Такъв е извършен през 2014 г. в Пунк № 434 в с. Баня, 
Община Несебър. При проведения мониторинг са наблюдавани и контролирани 
индикаторите Cu (мед), Pb (олово), Zn (цинк), Cd (кадмий), Cr (хром), Ni (никел), As 
(арсен), Co (кобалт) и Hg (живак). 

 
Фиг. ІІ-21. Мониторинг на тежки метали в Пунк № 434, с. Баня, Община Несебър 

* Източник Доклад за състоянието на околната среда 2014 г. на РИОСВ Бургас 
 
Измерените стойности за тежки метали в пункт с. Баня през 2014 г. са под стойностите за 
МДК. Завишения спрямо измерените стойности през 2010 г. се наблюдават при Zn (цинк), 
Cu (мед), Cd (кадмий), Cr (хром) и Ni (никел), като процентното им изражение спрямо 
МДК е 24 % Zn, 33 % Cu, 18.4 % Cd, 19 % Cr и 44.9 % Ni. При останалите тежки елементи 
се наблюдава задържане на нивата им. 
 
На територията на РИОСВ – Бургас е решен проблемът със залежалите пестициди в по-
голямата си част, с което е ликвидирана потенциалната опасност от евентуално 
замърсяване и увреждане на околната среда и човешкото здраве. На територията на 
Община Несебър в землището на с. Баня в 7 броя „Б-Б кубове”, се съхраняват общо 
28 000 kg излезли от употреба препарати. 
Замърсявания с нефтопродукти вследствие на разливи не са констатирани. 
 
За повишаване на добивите от земеделска продукция при обработването на земеделските 
земи в района на общината се използват естествени и изкуствени торове. Няма данни от 
Националната система за мониторинг на почви на почвени проби от района за 
замърсяване с нитрати вследствие предозирано и/или безконтролно наторяване на 
земеделски земи. 
 

4.2. Ерозирали почви 
Ерозията е процес, който механично уврежда почвите, като унищожава хумусния слой. 
Това води до намаляване на почвеното плодородие. Най-характерните явления, влияещи 
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върху почвите са ерозията и изветрянето. Борбата срещу тях се осъществява с провеждане 
на залесителни мероприятия. 40% от земите на селското стопанския фонд и горския фонд 
са подложени на ветрове и водна ерозия. Почвите в Старопланинската част на общината 
поради наклонения терен, множеството долове и оврази е подложено на водна ерозия- 
средна до силна степен. Равнинната част е подложена на частично на ветрова ерозия. С 
дългосрочно отрицателно въздействие се очертават елементите на правилната технология 
на отглеждане на културите, които поради различни причини не се спазват-обработка на 
почвата, прекалено редуцираните нива на минерално торене, употребата на пестициди, 
запустели ниви и т.н. По данни на Доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ 
Бургас, през 2015 г. не са финансирани проекти против ерозия на почвата и не са известни 
такива, които се изпълняват на територията на Регионалната инспекция. Дейностите по 
предотвратяване на почвената ерозия основно се финансират от Министерство на 
земеделието и храните. 
Почвеното замърсяване е функционално и териториално обвързано с интензивната 
употреба на минерални и синтетични торове за растителна защита в селското стопанство. 
 

4.3. Вкислени и засолени почви 
Вкисляването на почвите е проблем за обработваемите земи. Засоляването е процес, при 
който се увеличава съдържанието на водноразтворимите соли в почвата и/или 
съдържанието на обменен натрий. По-голяма част от засоляването се дължи на естествени 
причини – по-високо ниво на подпочвени води. Характерно за почвите в общината е 
тяхната засоленост в района на гр. Несебър и гр. Свети Влас. Засоляването е предимно 
хлоридно-сулфатно. Контрол по опазване на почвите от засоляване и вкисляване се 
осъществява от РИОСВ – Бургас. 
 
 4.4. Физически нарушени почви и терени 
На територията на Община Несебър са разкрити находища от локално значение за пясъци 
и чакъли – „Инджейско блато”. Находището се експлоатира по открит-кариерен начин. 
 
Изводи: 

 Засилва се тенденцията на промяна на земеделските земи за неземеделски цели 
на територията на общината; 

 Почвите са компонент, върху който всяко бездействие и неспазване на 
нормативните изисквания за опазване на води, въздух, отпадъци въздейства 
отрицателно върху тях и ги замърсява локално или дифузно от организирани и 
неорганизирани източници, включително и трансгранични въздействия; 

 От ежегодно провеждания мониторинг на почвите се установява тендеция на 
трайно задържане на нивата на наблюдаваните индикатори за тежки метали и 
органични замърсители, които са под границите на пределно допустимите 
норми. 

 
Подобряване състоянието на почвите: 
За подобряване състояние на почвите и устойчиво управление на земите спомага: 

- балансирано торене на отглежданите селскостопанските култури; 
- въвеждане на програми за екологосъобразно земеделие и животновъдство; 
- ограничено използване на препарати за растителна защита и минерални торове; 
- използването на съвременни продукти за растителна защита, които са с кратък 

период на полуразпад, не се акумулират в почвата и не предизвикват 
замърсяване на почвите с пестициди; 

- въвеждането на нови екологосъобразни технологии в производствените 
процеси, допринасящи за намаляване на деградацията на почвите; 
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- прилагането на Закона за почвите, имащ за цел опазване, устойчиво ползване и 
възстановяване на почвите; 

- опазването на почвите се постига и чрез въвеждане на биологичното земеделие. 
 
5. Защитени територии и зони и биоразнообразие 

5.1. Защитени територии 
На територията на Община Несебър се намират следните защитени територии по смисъла 
на Закона за защитените територии (ЗЗТ), със стататут - защитена местност (ЗМ) и 
природна забележитеност (ПЗ): 
 
ПЗ „Пясъчни дюни – 5 броя” се намира в землището на гр. Несебър. Природната 
забележителност е обявена със Заповед №1187 от 19.04.1976 г. (ДВ бр.44/1976 г.) и е с 
площ от 10 ha. Обявена е с цел опазване на забележителни геоложки обекти. 

 
Режим на дейности: 
1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или 
изкореняват всякакви растения; 
2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време; 
3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и 
развалянето на гнездата и леговищата им; 
4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се 
провежда и изменя естествения облик на местността и включително водните 
течения; 
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, 
сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите; 
6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи; 
7. Забранява се всякакво строителство; 
8. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с 
влошени декоративни качества. 

Природната забележилелност се припокрива със защитена зона BG0002043 „Емине” за 
опазване на дивите птици и защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” по 
директивата за местообитанията. 
 
ЗМ „Калината” е разположена в землището на с. Кошарица и с. Тънково, Община 
Несебър, Област Бургас и е с площ 109.2 hа. Обявена е със Заповед №1938 от 03.07.1970, с 
цел опазване на естествено находище на блатно кокиче и опазване на уникално 
растително съобщество в лонгозна гора „Калината” (Снимки 5 и 6). 
 

  
Снимка 5.Блатно кокиче     Снимка 6. Лонгозна гора 
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Със Заповед № 871/07.11.1991 г. (ДВ, бр. 97/1991 г.) и Заповед № РД 1459/12.12.2003 г. 
(ДВ, бр. 6/2004 г.) е увеличена площта на ЗМ. 

 
Режим на дейности: 
1. Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, изменящи 
естествения облик на местността; 
2. Забранява се пашата на добитък; 
3. Забранява се косене на тревата преди узряване семената на блатното кокиче; 
4. Забранява се внасяне на нехарактерни за растителното съобщество видове; 
5. Забраняват се сечи, освен санитарни при наличие на каламитет; 
6. Допуска се вземане на подходящи мерки за подобряване на водния режим и 
състоянието на блатното кокиче; 
7. Допуска се събиране на блатно кокиче като суровина за фармацевтичната 
промишленост под контрола на собствениците и след съгласуване на количествата 
с Министерството на околната среда. 

Защитената местност се припокрива със защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на 
дивите птици. 
 
Видът Блатно кокиче е включен в Приложение № 4 на ЗБР и е под специален режим на 
опазване и регулирано ползване. Събирането му е позволено само в находища, определени 
със Заповед № РД-521/24.04.2003 г. на министъра на околната среда и водите. ЗМ 
„Калината” е едно от находищата включени в списъка, определен с цитираната по-горе 
заповед на МОСВ. Съгласно режима на ползване в тази заповед, възможностите и 
количествата за събиране на блатното кокиче за всяко находище се определят ежегодно 
със заповед на министър на околната среда и водите. 
 
За 2016 г. със Заповед № РД-207/18.04.2016 г. на Министъра на околната среда и водите е 
разрешено събиране на листо-стъблена маса (свежо тегло) от блатно кокиче от защитената 
местност до 1500 kg. 
 
ПЗ „Нос Емине” с площ от 0.5 хектара се намира в землището на с. Емона, Община 
Несебър. Обявена е със Заповед №1187/19.04.1976 г. (ДВ, бр. 44/1976 г.) с цел опазване на 
забележителни геоложки и ботанически обекти. 

 
Режим на дейности: 
1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или 
изкореняват всякакви растения. 
2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време. 
3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и 
развалянето на гнездата и леговищата им. 
4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се 
провежда и изменя естествения облик на местността и включително водните 
течения. 
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, 
сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите. 
6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи. 
7. Забранява се всякакво строителство. 
8. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с 
влошени декоративни качества. 

Природната забележилелност се припокрива със защитена зона BG 0002043 „Емине” за 
опазване на дивите птици. 
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ЗМ „Иракли” с площ от 42.3 хектара се намира в землището на с. Емона, Община 
Несебър. Обявена е със Заповед №РД 110/06.05.1994 г. (ДВ, бр. 42/1994 г.) с цел опазване 
на типични крайбрежни хабитати на редки и застрашени растителни видове (пясъчна 
лилия и млечка, морски ранилист, пясъчна млечка, татарски млечник, морски ветрогон) и 
птици. 
 
Документи за промяна: 
1. Промяна в режима на дейностите със Заповед №РД-1267 от 02.12.2004 г., бр. 112/2004 г. 
на Държавен вестник. 
2. Промяна в режима на дейностите със Заповед № РД-141 от 18.02.2014 г., бр. 24/2014 г. 
на Държавен вестник. 

 
Режим на дейности: 
1. Забранява се строителството, разкриване на кариери и други дейности с които се 
изменя естествения облик на местността, с изключение на строителството, 
свързано с осъществяването на поддържащи, възстановителни и охранителни 
дейности, включително изграждане на съоръжения за противопожарна защита и 
наблюдение на растителни видове и птици; 
2. Забранява се внасянето на нехарактерни за района растителни видове; 
3. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни; 
4. Забранява се бране на цветя за букети, изкореняване на растения, събиране на 
билки; 
5. Забранява се паша на домашни животни; 
6. Забранява се ловуване, както и улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на 
гнездата, събиране на яйцата на малките им; 
7. Забранява се къмпиране и палене на огън извън определените за това места. 
8. Забранява навлизане с моторни превозни средства в границите на защитената 
територия, с изключение на навлизане с цел осъществяване на горско-стопански 
мероприятия; 

 
Природната забележилелност се припокрива със защитена зона BG0002043 „Емине” за 
опазване на дивите птици. 
 
ПЗ „Пясъчни дюни – местност Бабата-Слънчев бряг” намираща се в землището на гр. 
Несебър е с площ от 94.4 хектара. Обявена е със Заповед № 2109/20.12.1984 г. (ДВ, бр. 
3/1985 г.) с цел опазване на забележителни ботанически и геоложки обекти. 

 
Режим на дейности: 
1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене 
на клоните и други, които биха довели до повреждане на дърветата; 
2. Забранява се късането или изкореняването на растенията; 
3. Забранява се паша на домашни животни; 
4. Забранява се влизането, лагеруването, преминаването и паркирането на моторни 
превозни средства; 
5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или 
яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата; 
6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други 
дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, 
така и на водния и режим; 
7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни; 
8. Забранява се всякакво строителство. 
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Природната забележилелност се припокрива със защитена зона BG 0002043 „Емине” за 
опазване на дивите птици. 
 
ЗМ „Ортото” се намира в землището на гр. Свети Влас, Община Несебър и заема площ от 
587.6 хектара. Обявена е със Заповед № РД 470/11.07.2007 г. (ДВ, бр. 73/2001 г.) с цел 
Опазване на характерния ландшафт, естествените вековни смесени широколистни гори с 
богат видов състав и местообитания на редки растителни видове и съобщества. 

 
Режим на дейности: 
1. Забранява се строителството; 
2. Забранява се добива на полезни изкопаеми по открит способ, както и добива и 
първичната обработка (обогатяване) на метални полезни изкопаеми чрез прилагане 
на химически и химико-бактериологични методи и цианиди; 
3. Забранява се внасяне на нехарактерни за района растителни и животински 
видове; 
4. Забранява се бране на диви цветя, събиране на билки и увреждане на вековни 
дървета; 
5. Забранява се извеждането на сечи в горските насаждения (освен санитарни сечи); 
6. Забранява се пашата на домашни животни; 
7. Забранява се улавяне и безпокоене на птиците, събиране на яйца и техните малки 
и разрушаване на гнезда; 
8. Забранява се къмпиране и палене на огън; 
9. Забранява се други дейности, с които се изменя естественият облик на 
местността или водният й режим. 

Природната забележилелност се припокрива със защитена зона BG 0002043 „Емине” за 
опазване на дивите птици. 
 
ЗМ „Кокетрайс” е с площ от 760.0 хектара в землището на гр. Несебър. Обявена е със 
Заповед № РД 54/01.02.2001 г. (ДВ, бр. 16/2001 г.) с цел опазване на пясъчна банка 
Кокетрайс и на бентосна фауна в Черно море. 
 

Режим на дейности: 
1. Забранява се добива на пясък без положително решение по ОВОС; 
2. Забранява се добива на миди, рапани и риболов чрез дънно тралене и драгиране; 
3. Забранява се замърсяване на обекта с нефтени продукти и други отпадъци. 

Защитената местност се припокрива със защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на 
дивите птици. 
 
ЗМ „Смирките-естествено находище на червена пираканта” е с площ от 58.9 хектара. 
Намира се в землището на гр. Обзор, Община Несебър, обявена е със Заповед № РД 
420/14.11.1995 г. (ДВ, бр. 105/1995 г.) с опазване на естествено находище на червена 
пираканта и включващото го растително съобщество. 
 

Режим на дейности: 
1. Забранява се строителство, разкриване на кариери, изземване на инертни 
материали, корекция на речните корита, както и други дейности, променящи 
естествения облик на местността или водния є режим; 
2. Забранява се извеждане на реконструкционни сечи и залесяване с неприсъщи 
дървесни видове; 
3. Забранява се увреждане, изкореняване и унищожаване на естествената 
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растителност, бране на цветя за букети, събиране на билки; 
4. Забранява се пашата на кози; 
5. Забранява се замърсяване с битови, промишлени и строителни отпадъци. 

Защитената местност се припокрива със защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на 
дивите птици. 
 

 
Фиг. ІІ-22. Част от карта на защитените територии намиращи се в Община Несебър 

 
5.2. Защитени зони 

На територията на Община Несебър се намират следните Защитените зони (ЗЗ) от 
Екологичната мрежа Натура 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие: 

- ЗЗ BG0002043 „Емине”, по Директивата за опазване на дивите птици; 
- ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина”, по Директивата за опазване на дивите 

птици; 
- ЗЗ BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър”, по Директивата за опазване на 

природните местообитания на дивата флора и фауна; 
- ЗЗ BG0001004 „Емине-Иракли”, по Директивата за опазване на природните 

местообитания на дивата флора и фауна; 
- ЗЗ BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” по Директивата за опазване на 

природните местообитания на дивата флора и фауна. 
 
ЗЗ BG0002043 „Емине” за съхранение на дивите птици е обявена със Заповед № РД-
560/21.08.2009 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.69/2009г.), изм. 
Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/2013г.) и площ от 667 505.150 dka., от които 
176.538 m2 морски пространства. Землищата на територията на Община Несебър 
попадащи в обхвата на защитената зона са с. Баня, гр. Свети Влас, с. Гюльовца, с. Емона, 
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с. Козница, с. Кошарица, с. Оризаре, гр. Несебър, гр. Обзор, с. Паницово, с. Приселци, 
с. Равда, с. Раковсково и с. Тънково. 
 
Целите на опазване на ЗЗ BG0002043 „Емине” са: 

 Опазване и поддържане на местообитанията на видове птици от чл.6, ал.1, т.3 и 4 
от ЗБР за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

 Възстановяване на местообитанията на видовете птици от чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, 
за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

 
Видовете предмет на опазване в защитената зона са: 
Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3, определени в приложение 2 на Закона за биологичното 
разнообразие: 
Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan), Розов 
пеликан (Pelecanus onocrotalus), Къдроглав пеликан (Pelecanus  crispus), Среден корморан 
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii), Малък корморан (Phalacrocorax  pygmeus), Малък 
воден бик (Ixobrychus minutus), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Червена чапла (Ardea 
purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Блестящ ибис 
(Plegadis falcinellus), Лопатарка (Platalea  leucorodia), Червен ангъч (Tadorna  ferruginea), 
Орел рибар (Pandion haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), 
Червена каня (Milvus milvus),  Белоглав лешояд (Gyps fulvus), Орел змияр (Circaetus 
gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus  cyaneus), Степен 
блатар (Circusmacrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila 
pomarina), Голям креслив орел (Aquila clanga), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък 
орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов 
(Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Белошипа ветрушка (Falco naumanni), Сoкол 
скитник (Falco peregrinus), Ловен сокол (Falco cherrug), Сив жерав (Grus grus), Ливаден 
дърдавец (Crex  crex), Kокилобегач (Himantopus himantopus), Турилик (Burhinus 
oedicnemus), Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola), Малък горски водобегач 
(Tringa glareola), Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus), Малка чайка (Larus 
minutus), Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), Каспийска рибарка (Sterna caspia), 
Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), Речна рибарка (Sterna hirundo), Белочела рибарка 
(Sterna albifrons), Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Черна рибарка (Chlidonias niger), 
Бухал (Bubo bubo),  Кoзодой (Caprimulgus  europaeus),  Земеродно рибарче (Alcedo atthis), 
Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), 
Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos  
syriacus), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Късопръста чучулига 
(Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus 
campestris), Червеногърба сврачка (Lanius  collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), 
Белочела сврачка (Lanius  nubicus), Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka), 
Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Голям маслинов присмехулник (Hippolais 
olivetorum), Полубеловрата мухоловка (Ficedula  semitorquata), Градинска овесарка 
(Emberiza hortulana). 
 
Видове по чл.6, ал. 1, т. 4: Среден морелетник (Stercorarius parasiticus), Малък гмурец 
(Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Червеногуш гмурец (Podiceps 
grisegena), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), 
Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus  olor), Голяма белочела гъска (Anser 
albifrons), Бял ангъч (Tadorna  tadorna), Фиш (Anas penelope), Зимно бърне (Anas crecca), 
Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Шилоопашата патица (Anas acuta), Лятно бърне 
(Anas querquedula), Червеноклюна потапница (Netta rufina), Кафявоглава потапница 
(Aythya ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), Планинска потапница (Aythya 
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marila), Обикновена гага (Somateria mollissima), Звънарка (Bucephala clangula), Среден 
нирец (Mergus  serrator), Голям нирец (Mergus merganser), Малък ястреб (Accipiter  nisus), 
Обикновен мишелов (Buteo buteo), Северен мишелов (Buteo  lagopus), Черношипа 
ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Вoдендърдавец 
(Rallus  aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Стридояд 
(Haematopus ostralegus), Речен дъждосвирец (Charadrius  dubius), Обикновена калугерица 
(Vanellus  vanellus), Голямгорски водобегач (Tringa ochropus), Речна чайка (Larus 
ridibundus), Чайка буревестница (Larus canus), Mалка черногърба чайка (Larus fuscus), 
Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops apiaster). 
 
В границите на защитена зона BG0002043 „Емине” се забраняват: 
1. премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета), 

при ползването на земеделските земи като такива; 
2. залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи 

и трайни насаждения; 
3. използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 
4. изграждането на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на 

вятъра, с изключение на тези, за които към датата на публикуване на заповедта в 
„Държавен вестник” има завършена процедура по реда на Глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие; 

5. косенето на тръстика, в периода от 1 март до 15 август; 
6. паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност; 
7. извършването на дейности, свързани с отводняване, пресушаване или промяна на 

водния режим на мочурища и естествени водни обекти, освен при изпълнение на 
дейности, свързани с подобряване състоянието на водните екосистеми и 
местообитания; 

8. използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство; 
9. косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 

15 юли; 
10. в имотите от землищата на гр. Обзор и с. Емона с включени в т.8 от заповедта номера 

се забранява: 
10.1. допускането и извършването на жилищно, курортно и вилно строителство, до 
влизането в сила на нов ОУП на община Несебър или негово изменение, с 
изключение на тези имоти, за които към 18.08.2006 г. има стартирала процедура по 
реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда; 
10.2. промяната на естествения характер на речните корита извън границите на 
населените места, с изключение на дейности, свързани с превантивна защита или 
оперативна защита при бедствени ситуации; 
10.3. провеждането на офроуд състезания. 
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Фиг. ІІ-23. Карта на ЗЗ BG0002043 „Емине”  

 
ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, по Директивата за опазване на дивите птици е 
обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г. /ДВ, бр.23/2012/, изм. Заповед №РД-
77/28.01.2013год. ДВ, бр.10/2013 год. на Министъра на околната среда и водите с площ от 
888 972.310 dka. В границите на защитената зона се включват и морски пространства с 
обща площ 27431.735 dka. Землищата на територията на Община Несебър, попадащи в 
обхвата на защитената зона са с. Приселци, с. Раковсково, с. Козница и гр. Обзор. 
 
Целите на опазване на ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина” са: 

 Опазване и поддържане на местообитанията на видове птици от чл.6, ал.1, т.3 и 4 
от ЗБР за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

 Възстановяване на местообитанията на видовете птици от чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, 
за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

 
Предмет на опазване в защитената зона са следните видове птици: 
Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Къдроглав 
пеликан (Pelecanus crispus), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Малък воден бик 
(Ixobrychus minutus), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял 
щъркел (Ciconia ciconia), Tундров лебед (Cygnus columbianus bewickii), Поен лебед 
(Cygnus cygnus), Малък нирец (Mergus albellus), Червен ангъч (Tadorna ferruginea), Орел 
рибар (Pandion haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Червена 
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каня (Milvus milvus), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla), Египетски лешояд (Neophron 
percnopterus), Белоглав лешояд (Gyps fulvus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков 
блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus 
macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), 
Голям креслив орел (Aquila clanga), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел 
(Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo 
rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Белошипа ветрушка (Falco naumanni), Вечерна 
ветрушка (Falco vespertinus), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Ловен сокол (Falco 
cherrug), Сив жерав (Grus grus), Ливаден дърдавец (Crex crex), Малък горски водобегач 
(Tringa glareola), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче 
(Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач 
(Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Белогръб кълвач 
(Dendrocopos leucotos), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Дебелоклюна 
чучулига (Melanocorypha calandra), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица 
(Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius 
minor), Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka), Ястребогушо коприварче (Sylvia 
nisoria), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza 
hortulana); 
 
Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец (Podiceps 
cristatus), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), 
Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Голяма белочела гъска (Anser 
albifrons), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Фиш (Anas penelope), Сива патица (Anas strepera), 
Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Шилоопашата патица 
(Anas acuta), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), 
Звънарка (Bucephala clangula), Среден нирец (Mergus serrator), Малък ястреб (Accipiter 
nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco 
tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica 
atra), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Tъмногръд брегобегач (Caldris alpina), 
Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Речна 
чайка (Larus ridibundus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops apiaster). 
 
В границите на ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина” се забранява: 

1. залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми 
земи и трайни насаждения; 

2. използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 
3. косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август; 
4. паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност; 
5. изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия с 

изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен 
вестник” има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от 
Закона на опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие. Режимът не се прилага за вятърни генератори, използвани като 
собствени източници на електрическа енергия; 

6. използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското 
стопанство; 

7. косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и 
преди 15 юли. 
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Фиг. ІІ-24. Карта на ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина”, Картен лист 1 

 
 

 
Фиг. ІІ-25. Карта на ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина”, Картен лист 2 

 
 
ЗЗ BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания на 
дивата флора и фауна е обявена със Заповед № РД-400/12.07.2016 г. с обща площ от 
39 267.840 dka, от които 31.66 m2 морски пространства. Землищата на територията на 
Община Несебър попадащи в обхвата на защитената зона са гр. Несебър и с. Тънково. 
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Цели на обявяване: 
 Опазване на типове природни местообитания, по чл.6, ал.1, т.1 от Закона за 

биологичното разнообразие, местообитанията на видове по чл.6, ал.1, т.2 от ЗБР, 
техните популации и разпространение в границите на зоната за постигане и 
поддържане на благоприятното им природозащитно състояние; 

 Подобряване при необходимост на състоянието на типове природни местообитания, 
по чл.6, ал.1, т.1 от ЗБР и на местообитания на видовете по чл.6, ал.1, т.2 от ЗБР; 

 Възстоновяване при необходимост на типове природни местообитания, по чл.6, 
ал.1, т.1 от ЗБР и на местообитания на видовете по чл.6, ал.1, т.2 от ЗБР. 

 
Предмет на опазване в защитената зона са следните типове природни местообитания по 
чл.6, ал.1, т.1 от ЗБР 
1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини 
1130 Естуари 
1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с 
морска вода 
1160 Обширни плитки заливи 
1170 Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна 
(рифове) 
1210 Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси 
2110 Зараждащи се подвижни дюни 
2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни) 
2130* Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни) 
2180 Облесени дюни 
2190 Влажни понижения между дюните 
3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition 
6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-
Brometalia) *важни местообитания на орхидеи 
6420 Средиземноморски влажни съобщества на високи треви от съюз Molinio-
Holoschoenion 
8330 Подводни или частично подводни морски пещери 
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) 
92А0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba 
 
Бозайници 
Видра (Lutra lutra), Муткур (морска свиня) (Phocoena phocoena), Лалугер (Spermophilus 
citellus), Афала (Tursiops truncatus), Пъстър пор (Vormela peregusna). 
 
Земноводни и влечуги 
Голям гребенест тритон (Triturus karelini), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), 
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), 
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Леопардов смок (Elaphe situla), Пъстър 
смок (Elaphe sauromates). 
 
Риби 
Карагьоз (Дунавска скумрия) Alosa immaculata, Малък карагьоз (Xapun) (Alosa tanaica), 
Обикновен щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus). 
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Безгръбначни 
Бръмбър рогач (Lucanus cervus), Ценаргион (Coenargion ornatum), Обикновен 
паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides). 
 
В границите на ЗЗ BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” се забранява: 
1. изкореняването на високотревна крайречна растителност и заменянето й с дървесно-

храстова; 
2. увреждането и унищожаването на естествената растителност в крайбрежната плажна 

ивица и в дюни, извън активната плажна площ, освен в случаите на почистване от 
инвазивни и неместни видове; увреждане или унищожаване на дюни чрез разораване, 
разкопаване, засипване, подравняване, утъпкване, паркиране и др.; 

3. въвеждане на неместни видове в пасища, мери, естествени водни обекти, дюни, дерета 
и горските територии, както и умишлено внасяне на чужди видове в морската среда; 

4. промяна на начина на трайно ползване, разораването, залесяването и превръщането в 
трайни насаждения на пасища, мери, мочурища, дюни, както и разораването, 
залесяването и превръщането в трайни насаждения на обработваеми земи, които не са 
включени в сеитбооборот 5 или повече години при ползването на земеделските земи 
като такива; 

5. движение на МПС извън съществуващи пътища (вкл. селскостопански, горски, 
полски, местни и ведомствени) в неурбанизирани територии освен за провеждане на 
селскостопански, горскостопански, аварийни и контролни дейности или по 
предварително съгласувани по съответния ред маршрути; 

6. употребата на минерални торове в пасища, мери, изоставени орни земи и горски 
територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди освен разрешените за 
биологично производство и при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия; 

7. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и 
скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните 
площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и 
скалнооблицовъчни материали); забраната не се прилага в случаите, в които към 
датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник” има започната процедура за 
предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и/или за продоставяне на 
концесия за добив по Закона за подземните богатства (ЗПБ) и по Закона за 
концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от 
Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие, или е подадено заявление за регистриране на търговско откритие; 

8. изграждане на постоянни конструкции, изкуствени подводни рифове и острови върху 
морските местообитания с изключение на брегоукрепителни съоръжения и 
природозащитни, поддържащи и възстановителни дейности; 

9. използването на дънни тралиращи драгиращи средства, вкл. биймтралове и смучещи 
драги, депониране и драгажни маси в границите на морските местообитания; 

10. стопански улов на пясъчни миди Donacilla cornea, Donax trunculus, Chamela gallina и 
десетокраки ракообразни Upogebia pusilla и Callianassa candida и използване за 
промишлени нужди на морски треви от видовете Zostera marina, Zostera noltii, 
Zannichellia palustris, Potamogeton pectinatus; 

11. промени в хидрологичния режим чрез отводняване, коригиране, преграждане с диги в 
границите на водозависимите природни местообитания; изключения се допускат в 
урбанизирани територии, при бедствия и аварии или за дейности, подобряващи 
природозащитното състояние на местообитанията; 

12. промяна предназначението на земеделски земи и горски територии, освен ако това не 
се предвижда във влязъл в сила общ устройствен план, с изключение на имоти в 
границите на населените места и селищните образувания. 
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Фиг. ІІ-26. Карта на ЗЗ BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” 

 
ЗЗ BG0001004 „Емине-Иракли” за опазване на природните местообитания на дивата 
флора и фауна е приета с РМС №802/04.12.2007г. (ДВ, бр. 107/2007г.), изм. с РМС 
№660/01.11.2013 г. (ДВ, бр. 97/08.11.2013г.) с площ от 16 794.59 хектара, с акватория 
7 678.34 хектара. Землищата на територията на Община Несебър попадащи в обхвата на 
защитената зона са гр. Свети Влас, с. Баня и с. Емона. 
Целите на опазване на ЗЗ BG0001004 „Емине-Иракли” са: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 
видове и условия на средата; 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
природните местообитания и местообитанията на видове, както и на популациите 
на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона; 

 Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района, като предпоставка 
за стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния природозащитен 
статус и жизнеспособността на популациите на видовете, обект на опазване; 

 Природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво развитие на 
общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете, 
обект на опазване. 
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Предмет на опазване в рамките на защитената зона са: 
Природни местообитания 
1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини 
1130 Естуари 
1160 Обширни плитки заливи 
1170 Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна 
(Рифове) 
1210 Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси 
1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium 
2110 Зараждащи се подвижни дюни 
2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни) 
3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-
Batrachion 
5210 Храсталаци с Juniperus spp. 
6210(*) Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-
Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 
6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Tero-brachypodietea 
8330 Подводни или частично подводни морски пещери 
9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 
91AA* Източни гори от космат дъб 
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) 
91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 
91S0* Западнопонтийски букови гори 
91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba 
 
Бозайници 
Европейски вълк (Canis lupus), Видра (Lutra lutra), Лалугер (Spermophilus citellus), Пъстър 
пор (Vormela peregusna), Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Дългоух нощник 
(Myotis bechsteini), Дългокрил, пещерен прилеп (Miniopterus schreibersii). 
 
Земноводни и влечуги 
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), 
Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), Леопардов смок (Elaphe situla), Пъстър смок (Elaphe 
sauromates), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена костенурка 
(Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Голям гребенест тритон 
(Triturus karelinii). 
 
Риби 
Карагьоз (дунавска скумрия) (Alosa immaculate), Резовски /Малък карагьоз, харип/ (Alosa 
tanaica), Средиземноморска финта (Alosa fallax). 
 
Безгръбначни 
Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Лицена (Lycaena dispar), Бръмбар рогач (Lucanus 
cervus), Буков сечко (Morimus funereus), Осмодерма (Osmoderma eremite), Алпийска 
розалиа (Rosalia alpine), Бисерна мида (Unio crassus), Вертиго (Vertigo moulinsiana), 
Вертиго (Vertigo angustior), Dioszeghyana schmidtii. 
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Фиг. ІІ-27. Карта на защитена зона BG 0001004 „Емине-Иракли”  

 
ЗЗ BG0000133 „Камчийска и Еменска планина”, по Директивата за опазване на 
природните местообитания на дивата флора и фауна е приета с РМС №122/2007г. (ДВ 
бр.21/09.03.2007г.), с площ от 63678.47 хектара. Землището на територията на Община 
Несебър попадащо в обхвата на защитената зона е с. Приселци. 
 
Целите на опазване на ЗЗ BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” са: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 
видове и условия на средата; 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 
Предмет на опазване в рамките на защитената зона са: 
Природни местообитания 
40А0* Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества 
6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso - Sedion albi 
6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-
Brometalia) 
(*важни местообитания на орхидеи) 
8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 
8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo 
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albi - Veronicion dillenii 
8310 Неблагоустроени пещери 
9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 
91F0 Крайречни смесени гори от Quecus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) 
91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 
91H0* Панонски гори с Quercus pubescens 
91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори 
91S0* Западнопонтийски букови гори 
91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 
91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
 
Бозайници 
Европейски вълк (Canis lupus), Видра (Lutra lutra), Степен пор (Mustela eversmannii), 
Лалугер (Spermophilus citellus), Пъстър пор (Vormelaperegusna), Дългоух нощник (Myotis 
bechsteini), Остроух нощник (Myotis blythii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), 
Голям нощник (Myotis myotis), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Малък 
подковонос (Rhinolophus hipposideros), Дългокрил, пещерен прилеп (Miniopterus 
schreibersii), Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), Южен подковонос (Rhinolophus 
euryale). 
 
Земноводни и влечуги 
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), Пъстър 
смок (Elaphe sauromates), Обикновена блатка костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена 
костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Голям 
гребенест тритон (Triturus karelinii). 
 
Риби 
Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis), Маришка мряна (Barbus plebejus), 
Обикновен щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), 
Балкански щипок (Sabanejewia aurata), Уклей (Chalcalburnus chalcoides). 
 
Безгръбначни: 
Бисерна мида (Unio crassus), Вертиго (Vertigo moulinsiana), Вертиго (Vertigo angustior), 
Ценагрион (Coenagrion ornatum), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Бръмбър рогач 
(Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus funereus), Алпийска розалия (Rosalia alpina). 
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Фиг. ІІ-28. Карта на защитена зона BG0000133 „Камчийска и Еменска планина”  

 
5.3. Биоразнообразие 

Разнообразния релеф и климатичните условия са само част от природните предпоставки за 
изключително богатото и уникално разнообразие на видове, местообитания и ланшафти 
на територията на Община Несебър. 
 
Флора 
По възприетото флористично райониране на България (Кожухаров ред. и кол. 1995), 
територията на общината попада във флористичния район Черноморско крайбрежие, като 
като поделя почти по равно части от Северния подрайон и части от Южния. Съгласно 
фитогеографското райониране на страната (Бондев, 2002), територията попада в 
Западнокрайбрежния Черноморски окръг, район Черноморско крайбрежие от Евксинската 
провинция на Европейската широколистна горска област. 
 
Районът на общината обхваща природна територия богата на биотопи, както на 
ксеротермните, горски и тревни местообитания, така и на крайбрежните местообитания и 
влажните зони. Безлесната част на общината, заемаща различни площи от южната й 
граница при гр. Ахелой, до ваканционното селище „Елените” са заети предимно от 
тревните ценози на мезотермните местообитания, които са съставени от мезоксеротермни 
видове. Растителността тук носи белезите на разпространените в този край горски 
комплекси на ксеротермни гори от благун (Querceta frainetti), цер (Querceta cerris), 
граница (Querceta pubescentis) и вергилиев дъб (Querceta virgilianae), на места пресечени 
от разредени петна от храсталаци изградени от източен габър (Carpinus orientalis) и драка 
или поляни, представени от съобществата на белизмата (Crysopogonetum grylli), садината 
(Dichantietum ischaemii) и луковичната ливадина (Poaetum bulbosae). В този тип 
местообитания са и локалитетите на някои редки видове растения. 
 
Около бреговете на р. Хаджийска, която в долното си течение е с корекция на коритото и 
андигирана са разпространени хигрофилни формации от обикновена тръстика (Phragmites 
australis), която образува чисти петна или е примесена с крайбрежен камъш (Shoenoplectus 
litoralis), широколистен папур (Typha latifolia), теснолистен папур (Typha angustifolia), 
ежова главица (Sparganium ramosum), острица (Carex sp.), шавар (Juncus sp.) и др. 
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Единично, на малки рехави групи или поединично между дигите и водното течение се 
срещат бяла върба (Salix alba), сива върба (Salix cinerea), теснолистна върба (Salix 
eleagnus), полски ясен (Fraxinus oxycarpa), черна топола (Populus nigra), бяла топола 
(Populus alba) и хибридна топола (Populus euroamericana). На места покрай полските 
пътища се срещат и отделни дървета киселица (Malus sylvestris) и джанка (Prunus 
cerasifera). 
 
В защитената местност Калината се е запазила малка част от естествените широколистни 
гори, които са заемали обширни територии на юг от Стара планина до Черноморското 
крайбрежие. Тук се намира и едно от големите находища на блатно кокиче (Leucojum 
aestivum). В тази лонгозна гора растат 75 растителни дървесни, храстови и тревни вида. 
Преобладават полския ясен (Fraxinus oxycarpa), полският бряст (Ulmus minor), като на по-
сухите места се срещат представителите на дъбовете благун (Quercus frainetto), горун 
(Quercus sessiliflora), цер (Quercus cerris), космат дъб (Quercus pubescens) и мъждрян 
(Fraxinus ornus). 
 
Обработваемите земи в района са заети от изкуствено създадени агроценози - зърнени и 
технически култури, пшеница, слънчоглед, царевица, рапица и др. Покрай синурите и 
пътищата са се формирали тревни съобщества от пасищен тип. В тях като резултат на 
преустановяването на стопанската дейност са възникнали производни рудерални тревни 
формации доминирани от бучиниш (Conium naculatum), коприва (Urtica dioica), 
късодръжков магарешки бодил (Carduus acanthoides), наведен магарешки бодил (Carduus 
nutans), обикновен пелин (Artemisia absinthium), черно кучешко грозде (Solanum nigrum), 
татул (Datura stramonium), балур (Sorgum halepensis), бoдлив казашки бодил (Xanthium 
spinosum) и др. В зелените площи и покрай пътя за Слънчев бряг и гр. Ахелой са засадени 
единични дървета с декоративна стойност: кавказка копривка (Celtis caucasica), гледичия 
(Gleditchia triacanthus), японска софора (Sophora japonica), бяла акация (Robinia 
pseudoacacia), яворолистен ясен (Acer negundo), американски ясен (Fraxinus americana), 
пенсилвански ясен (Fraxinus pennsylvanica), конски кестен (Aesculus hippocastanum), 
айлант (Ailantus altissima) и др.  
 
На територията на с. Тънково Община Несебър е регистриран разсадник с обща площ от 
53.894 декара 
 
За територията на Община Несебър в Регистъра на вековните дървета в България на 
ИАОС са включени следните видове: 
 
Таблица ІІ-24. Регистър на вековните дървета на територията на Община Несебър 

Код в 
регистъра Вид Населено 

място 
Документ за 
обявяване 

Реална 
възраст 
години 

Височина/ 
m 

Периметър/ 
m 

494 Благун (Quercus 
frainetto) с. Баня Заповед № 

1762/28.06.1972 г. 394 15 2.9 

495 Благун (Quercus 
frainetto) с. Баня Заповед № 

1762/28.06.1972 г. 344 13 3.3 

1775 Благун (Quercus 
frainetto) с. Баня Заповед № 

736/06.08.1987 г. 329 25 2.7 

2012 Благун (Quercus 
frainetto) 

с. Баня, ПИ 
№062010 

Заповед № 
383/29.03.2005 г. 211 22 2.7 

1778 Благун (Quercus 
frainetto) 

с. 
Раковсково 

Заповед № 
736/06.08.1987 г. 329 23 2.8 

821 Благун (Quercus 
frainetto) гр. Обзор Заповед № 

511/24.02.1976 г. 190 11 3.6 

2013 Благун (Quercus с. Баня Заповед № 211 22 2.3 
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frainetto) 383/29.03.2005 г. 

823 Бяла топола 
(Populus alba) гр. Обзор Заповед № 

511/24.02.1976 г. 140 22 5.0 

2134 
Дребнолистна 

липа (Tilia 
cordata) 

гр. Несебър Заповед № 
930/10.12.2013 г. 63 14 1.7 

1776 
Зимен дъб 
(Quercus 

daleshampii) 
с. Кошарица Заповед № 

736/06.08.1987 г. 329 23 2.9 

824 

Обикновен 
(летен) дъб – 24 
броя (Quercus 

robur) 

с. Гюльовца Заповед № 
511/24.02.1976 г. 200 18 4.0 

1777 Цер (Quercus 
cerris) с. Паницово Заповед № 

736/06.08.1987 г. 349 21 4.4 

1779 Цер (Quercus 
cerris) с. Кошарица Заповед № 

736/06.08.1987 г. 329 21 3.8 

2014 Цер (Quercus 
cerris) с. Баня Заповед № 

383/29.03.2005 г. 211 29 4.0 

*Източник: ИАОС: Регистър на вековните дървета към 2016 г. 
 
Фауна 
За Българското Черноморско крайбрежие са характерни животински видове от 
Евросибирската, Средиземноморската и Ирано-Туранската фаунистична област. 
 
Ниските необработваеми площи, малки гори и храсталаци са обитания на по-дребните 
бозайници - белокоремест таралеж (Erinaceus europaeus), невестулка (Mustela niwalis), 
полска мишка (Apodemus agrarius), белокоремна белозъбка (Crocidura leucodon) и малка 
белозъбка (Crocidura suaveolens). Степната фауна е представена главно от обикновената 
полевка (Microtus arvalis), къртица (Talpa europaea), сляпо куче (Nannospalax leucodon), 
див заек (Lepus europaeus). От гризачите подчертано присъствие имат: домашната мишка 
(Mus мuscuлus), сивия плъх (Rattus norvegicus) и черния плъх (Rattus rattus). 
 
От представителите на бозайниците на територията на Община Несебър се срещат 
следните видове: 
 
Видра (Lutra lutra (Linneus, 1758), Mustelidae) Хищен бозайник от семейство Порови, 
чийто начин на живот е свързан изключително с водни басейни, особено такива богати на 
рибни запаси. Тялото и е удължено, гъвкаво и на дължина достига до 75 cm. Опашката и е 
сравнително дълга до 50 cm, масивна, мускулеста с двигателна функция. Гърбът и е 
шоколадово кафяв, а коремът по-светъл. Размножителният период е през март-април. 
Женската ражда от 2 до 5 малки. Поради силно намалялата си численост е вписана в 
Червената книга на България като застрашен от изчезване вид. 
 
Лалугер (Spermophilus citellus L., 1766, Sciuridae) Видът обитава нискотревни открити 
пространства: пасища, ливади, широки ивици необработваема земя в земеделски райони и 
др. (Зингстра и кол., ред., 2009). Редуването на малки по площ земеделски култури и 
неразоравани участъци благоприятства лалугера, т.к. поддържа добра хранителна база 
(културни площи) и участъци, където се поддържа система от убежищни и гнездови 
дупки. Предпочита ниска растителност, макар че съществуват колонии и в ливади с 
висока трева, пасища с храсти (вкл. хвойна) и единични дървета. Не са редки 
наблюденията на колонии лалугери около населените места, непосредствено до крайните 
къщи на селата, овчарници и краварници. 
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Пъстър пор (Vormela peregusna (Guldenstaedt, 1770), Mustelidae) Пъстрият пор се среща 
в широк спектър от местообитания – от гори до влажни и захрастени места, до 
полупустини, но показва предпочитание към отворени и сухи биотопи. Установяван е и в 
обработваеми площи, овощни градини (Macdonald and Barrett, 1993), вкл. покрайнини на 
населени места (Gorsuch and Lariviere, 2005). През последните години е установен и в 
непосредствена близост до селища. Числеността му в България се оценява на 2000 
индивида (без новородените) при вероятна плътност 1 индивид/10 km2, изчислено върху 
20% от територията на страната (Спасов, Спиридонов, 2012). До голяма степен 
разпространението на пъстрия пор на дадена територия зависи от наличието на колонии 
на лалугера, които представляват основния му хранителен ресурс. Видът е нощно животно 
и през деня се укрива в подземни убежища, обикновено дупки от лалугери или други 
животни които разширява. Живее на открит и сух терен. 
 
Степният пор (Mustela eversmanii) е един от най-редките български бозайници. 
Населява открити пространства, храни се най-вече с гризачи – лалугери, хомяци, по-рядко 
с гущери, змии, птици. Загубата на местообитания и бракониерството, са причина днес 
степният пор да се среща изключително рядко. Мъжките на дължина достигат до 37-
56 cm, опашката е от 8-18 cm и тежи до 2050 гр. Женските са 29-52 cm, а опашката 7-
18 cm и тежат 1350 гр. Женската ражда през април и май от 8-18 малки. 
 
Делфинът муткур (морска свиня) (Phocoena phocoena) е морски бозайник от семейство 
Морски свине (Phocoenidae), който се отличава от същинските делфини главно по късата 
заоблена муцуна и по-малките си размери. Той е един от трите вида делфини, които се 
срещат и в Черно море. Обитава предимно плитки води (0-200 m) в зоната на 
континенталния шелф в целия басейн на Черно море. Храни се основно с риба и 
главоноги. Придвижва се на двойки или на малки групи от по няколко индивида, 
обикновено около 15-20. Храни се с пелагични риби и придънни риби, както и с миди и 
скариди Делфинът муткур и Афалата (Tursion truncatus) са редки обитатели на 
откритите морски пространства. 
 
Европейски Вълк (Canis lupus) Вълците са високи около 66-80 cm при рамото, а теглото 
им е около 25-80 kg, като женските са с приблизително 20% по-дребни от мъжките. 
Средното тегло за мъжките е 55 kg, а за женските 45 kg. Дължината на тялото е 1.0-1.5 m, 
от които 30-50 cm е опашката. Телосложението на вълците е подходящо за дълго бягане - 
те имат сравнително тесни гърди и силни мускули на гърба и краката. Вълците могат да 
изминават големи разстояния, а широките им лапи им позволяват да затъват по-малко в 
снега, отколкото тяхната плячка. Водят скрит начин на живот, като предимно през нощта 
излизат да си търси храна. През брачния период избират закътано и усамотено място по-
високо в планината и близко до вода- поток, езеро, река. 
 
Прилепи 
Южен подковонос (Rhinolophus euryale) В България се среща в цялата страна, най-често 
в карстови райони с надморска височина до 1000 m. Обитава гористи местности с наличие 
на пещери, в близост до водоеми. Колониален вид, но на много места е рядък и не 
образува колонии. Виси от таваните на пещерите. Изпада в зимен сън, който прекарва в 
пещери и минни галерии при температура около 10 °C. Напуска убежището си късно след 
залез слънце. Ловува основно в гори и покрайнините им, по-рядко из крайречна дървесна 
растителност.Хваща плячката си от кората на дървета и храсталаци. Вида е строго 
защитен от Закона за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернската 
конвенция – Приложение II, Бонската конвенция – Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2002 – категория уязвим. 
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Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros) Дребен бозайник от семейство 
Подковоносови (Rhinolophidae ). Той е един от най-малките прилепи, които се срещат в 
България. Обитава пещери, мазета, тавани и други части на сгради, минни галерии. 
Зимува в подземни убежища, като пещери, галерии и мазета. Живее поединично, по 
двойки или на колонии до 40 екземпляра. През зимата не образува колонии, както 
останалите подковоноси. Спи зимен сън от септември – октомври, при температура 6 – 9 
°C. Събужда се в периода март – април, в зависимост от температурата. Води уседнал 
начин на живот - прелита най-много 10 km между летните и зимните убежища. Храни се с 
комари, молци, дребни нощни пеперуди, бръмбари и рядко паяци. 
 
Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) В България се среща в цялата страна, 
рядко при надморска височина повече от 1600 m. Големият подковонос е най-едрият вид 
подковоноси, срещащ се в Европа. Обитава пещери, скални ниши, хралупи, изоставени 
сгради и други закрити места със сравнително голям вход и обем. Среща се особено често 
в карстови местности. Излиза да ловува привечер, около 10-20 минути след залез слънце, 
като ловът може да продължи цяла нощ. Активен е дори в сравнително студени нощи. Спи 
зимен сън със силно понижаване на телесната си температура, като температурата в 
зимните му убежища трябва да е поне 4°C. Продължителността на живота е до 30 години. 
Вида е строго защитен от Закона за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, 
Бернската конвенция – Приложение II, Бонската конвенция – Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2002 – категория рисково–потенциално 
застрашен. 
 
Остроух нощник (Myotis blythii) е вид дребни бозайници. Често срещан разпространен 
главно в ниските части на страната. Обитава пещери, като температурата на зимните 
убежища варира от 3 до 15°C. Образува големи колонии, често смесени с други видове 
прилепи. Копулацията протича през есента, като женските раждат по едно малко в края на 
май или началото на юни. Малките започват да летят след около 30 дни и стават напълно 
самостоятелни след 50 дни. Храни се с едри насекоми - нощни пеперуди, бръмбари, 
скакалци. Продължителността на живота достига 30 години. Вида е строго защитен от 
Закона за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернската конвенция – 
Приложение II, Бонската конвенция – Приложение II, EUROBATS, Директива 92/43/ЕЕС 
– Приложение 2 и 4. 
 
Дългоух нощник (Myotis bechsteinii), наричан още Бехщайнов нощник е вид дребен 
бозайник, живее главно в горите. Видът е известен като стационарен и у нас не е известно 
да извършва сезонни миграции. Най-често в края на май и началото на юни женските 
формират малки размножителни колонии (5-35 женски) в хралупи на дървета и раждат по 
едно малко. Кърменето продължава около 3 седмици, след което до около края на август 
младите прилепи живеят заедно с родителите си. Възрастните мъжки обикновено живеят 
поединично в различни убежища (най-често малки дупки в дървета). Продължителността 
на живота достига 21 години. Храни се предимно с нелетящи насекоми, които улавя на 
земята или по листата на дърветата. Вида е строго защитен от Закона за биологичното 
разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция 
– Приложение II, EUROBATS, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2002 – 
категория уязвим. 
 
Видовете, които най-често са обект на ловностопанска дейност в региона са: 
Лисица (Vulpes vulpes) Лисицата е всеядно животно. Храни се с гризачи, насекоми, 
плодове, червеи, мишки и други малки животни и домашни птици. Консумира средно 0.5-
1 kg храна на ден. Възрастната лисица има тегло 4.1-5.4 kg. Дължината на тялото е 80-
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110 сm. Големината й е различна в зависимост от местообитанието. През есента и зимата 
козината й е дълга и гъста, а през пролетта и до края на лятото - къса. Размножителният 
период на лисицата е декември-януари, а в по-високите и северни части на ареала ѝ през 
февруари-април. Според Конвенцията по международна търговия със застрашени видове 
от дивата фауна и флора, лисицата е отнесена към застрашените видове, но повечето от 
популациите им са стабилни. Отстрелът е на квотен принцип. 
 

 
Лисица (Vulpes vulpes) 

 
Сърна (Capreolus capreolus) - Сърната е чифтокопитен бозайник, който спада към 
семейство Еленови. Тя е средно-голяма на ръст. Дължината на тялото достига 100-130 сm, 
височината в холката - 70-80 сm, а масата е 20-35 kg. Опашката е къса - само 3-4 сm. 
Сърната има стройно тяло и тънки дълги крака. Козината й е едноцветна. През зимата тя е 
сива до сивокафява, а през лятото жълточервена. Рогата на й се сменят всяка година. Те 
падат обикновено през октомври - ноември. След 3-4 седмици започват да растат нови, 
които достигат пълното си развитие през март - май, когато се обелва и покриващата ги 
дотогава фина кожа, наречена лико. Сърната е нощно животно. Размножителният период 
на сърната в България започва към средата на юли и продължава около един месец. 
Сърните са един от основните видове дивеч за нашето ловно стопанство. От тях може да 
се получи голямо количество месо и кожи. Към трофеите на сърните проявяват интерес 
наши и чуждестранни ловци. 
 

 
Сърна (Capreolus capreolus) 
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Дива свиня (Sus scrofa) Обитава разнообразни горски екосистеми. Дивата свиня не е 
привързана към местообитанията си. Често, при липса на храна предприема големи 
странствания. Видът е стадно животно. Стадата имат различен състав и численост. През 
лятото майките водят само прасенцата, а по-възрастните живеят на малки групи. Често 2-3 
майки се събират заедно и по този начин се образуват големи стада, които имат по-голям 
шанс да оцелеят в битката с неприятелите. Сватбеният период на дивата свиня започва 
при нормални условия от средата на ноември и продължава до края на декември. Тя става 
полово зряла след навършване на двегодишна възраст, а при наличие на много храна и по-
рано. Бременността продължава 140-150 дни. Непосредствено преди раждането женската 
се отделя от стадото и в някое тихо място приготвя легло, в което ражда малките. 
Обикновено младите женски раждат от 3-4 до 6 малки, а възрастните по 10 и повече. 
Дивата свиня е обект на най-масовия лов от видовете едър дивеч в нашата страна. Тя е и 
единственият вид, заедно с вълка от едрия дивеч, на който се допуска и групово ловуване 
(на всички останали видове едър дивеч се ловува индивидуално - подборно). От глиганите 
се получават ценни трофеи. 
 

 
Стадо диви свине (Sus scrofa) 

 
Чакал (Canis aureus) – Чакалът обитава гористи местности, най-често близо до открити 
пространства. Предпочита да живее в млади иглолистни гори и в сечища. Среща се още в 
гъстата растителност по бреговете на реки и някои други водоеми, заселва се и в 
обработваеми земи, в дерета, сред скали и полезащитни пояси. В систематично отношение 
принадлежи към семейство Кучета, като прилича на вълка, но е по-дребен от него. Цветът 
на козината му е сиво-жълта. По гърба тя е с тъмен оттенък, а отстрани, по врата, по 
краката и от двете страни на главата е златистожълт. Опашката му е рунтава с жълто-сив 
цвят и с отделни по-тъмни петна, краят й е черен. На дължина тялото на чакала достига 
100-120 сm, а опашката 20-30 сm. Чакалът ловува предимно нощем. По принцип е 
всеяден, като се храни с мърша и дребни животни. Изяжда яйцата на гнездящите по 
земята птици, причинява значителни щети на ловното стопанство, като унищожава 
зайците, фазаните и яребиците и др., яде плодове, дини и пъпеши. Чакалът живее 
поединично. Нощем вие по особен начин, наподобяващ плач, на което отговарят всички 
чакали в района. Любовният период е през март. Бременността продължава 60-63 дни. 
Женската ражда 4-5, рядко повече малки в просто устроени дупки в земята. Чакалът е 
отнесен към групата на вредния дивеч. Ловува се чрез хайка или примамване с мърша. 
Кожата му не се цени. Като трофей се оформя главата с челюстите и кожата. 
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Чакал (Canis aureus) 

 
Благороден елен (Mustela nivalis)- повсеместно разпространен в планинската и равнинна 
част на страната. Коремът, вътрешната страна на краката и около опашката са кално 
мръсно бели. Дължина на тялото -165-250 сm. Дължина на опашката - 12-14 сm. Тегло - 
100-450 kg. Мъжкият сменя рогата си всяка година, от март до края на април. Новите рога 
израстват за около 4 месеца. Елените се хранят привечер, през нощта и рано сутрин. Те 
използват растителна храна - трева, листа и клонки от дървесни и храстови видове, 
културни растения, жълъди, горски семена и плодове. През зимата се хранят с къпини, 
малини, зеленика, трепетлика и др. Обикновено елените живеят на малки стада, съставени 
само от мъжки или женски индивиди, които се смесват само в размножителния период. Те 
са слабо привързани към определена територия и често странстват на големи разстояния. 
Кошутите са полово зрели на 2 години, а мъжките са полово зрели и годни да оплождат 
след 3-та година, но участват реално в размножаването след като навършат 5-6 години. 
Бременността на кошутите продължава около 8 месеца (240-250 дни) и в края на май и 
началото на юни те раждат по 1, рядко по 2 теленца. Благородният елен е ценен ловен 
обект, за който се полагат грижи и се поддържа популацията му. Обикновено са 
разрешени за лов единствено мъжките и то само за кратък определен период. Изключение 
прави подборния лов, който цели да поддържа доброто състояние на популацията и 
качеството на наследствения материал. Ловният трофей са рогата му. 
 

 
Благороден елен (Mustela nivalis) 
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Муфлон (Ursus arctos) среден по размери тревопасен бозайник от разред Чифтокопитни 
(Artiodactyla). Дължина на тялото на муфлона при женските е -120 сm и 135 сm при 
мъжките; съответно височина при холката - 70 сm и 88 сm; тегло - 25-40 kg при женските 
и 35-55 kg при мъжките; дължината на опашката е 3-6 сm. Мъжките имат големи, силни и 
извити назад рога, а женските или нямат, или имат съвсем малки и леко извити назад. 
Живее най-често на стада, предвождани от някоя по-възрастна женска. Мъжките 
завладяват определени територии, които маркират със специални жлези в основата на 
рогата си. Хранят се с всякаква храна от растителен произход: трева, храсти, мъх, лишеи, 
корени, плодове. Бременността при Муфлона трае около 5 месеца. Женската ражда 1-2 
малки, които тежат около 2 kg и веднага могат да следват майка си. Има високо ценени 
трофеи. Поради малкото количество, в което се среща, ловът му е ограничен и е на квотен 
принцип. 
 

 
Мъжки и женски Муфлон (Ursus arctos) 

 
Земноводни и влечуги 
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) обитава хълмисти местности с храсти и 
нискостеблени гори. Най-висока е плътността на популациите в покрайнините на 
широколистни гори, в разредени дъбови гори и в полустепни пространства с рядка 
храстова растителност. Среща се и по крайбрежни пясъчни дюни в близост до 
широколистни гори. Костенурката е дневен вид, който бележи най-висока активност през 
пролетта. Храни се главно с трева и паднали горски плодове, рядко с безгръбначни. 
Зимува в дупки с дълбочина до 90 cm, които изкопава в сухи склонове с рохкава почва. 
Шипоопашатата костенурка снася на 2-3 пъти по 2-5 бели издължени яйца, които заравя в 
почвата на сухи и топли места. Малките се излюпват след 100-120 дни. Шипоопашатата 
костенурка е защитена е от Приложение II на Бернската конвенция и от Приложения II и 
III на Закона за биологичното разнообразие. 
 
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) Обитава открити местности с тревна 
растителност, редки храсти и нискостеблени гори. Най-висока численост има в 
покрайнините на широколистни гори и полустепни пространства с рядка храстова 
растителност. Шипобедрената костенурка е активна през деня. Храни се главно с трева и 
паднали горски плодове, рядко с безгръбначни. Шипобедрената костенурка снася на 2-3 
пъти по 2-8 бели почти сферични яйца, които заравя в почвата на сухи и топли места. 
Малките се излюпват след 70-100 дни. Шипобедрента костенурка е защитена е от 
Приложение II на Бернската конвенция и от Приложения II и III на Закона за 
биологичното разнообразие. 
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Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) В повечето области от ареала си, 
блатната костенурка може да бъде открита в разнородни бавнотечащи води или блатисти 
местности. Биологията на вида е тясно свързана с наличието на водни басейни. 
Характерно за размножителния процес при блатната костенурка е задължителното 
наличие на мека и песъчлива почва, в която тя изкопава с опашката си ямичка, в която 
снася яйцата си и заравя за да може да се извърши нормално протичане на инкубационния 
процес. Обикновената блатна костенурка е предимно хищник, хранещ се с насекоми, 
ракообразни, мекотели, червеи, риби и земноводни, които улавя главно под водата. Много 
рядко се храни с водна растителност. Включена е Червениия списък на 
световнозастрашените видове – Почти застрашен вид. 
 
Червенокоремна бумка (Bombina bombina) е вид жаба от семейство Бумкови 
(Bombinatoridae). Обитава естествени и изкуствени езера, реки, потоци, канали, временни 
локви и наводнени коловози. Предпочита водоеми с обилна растителност. Бумката е 
активна денем и привечер, но през брачния период и през голямата част от нощта. Храни 
се с насекоми, червеи, охлюви и други безгръбначни животни. Размножителният ѝ период 
обикновено е през втората половина на април и май. Женската снася от 80 до 300 яйца. Те 
се прикрепят към водни растения или към субстрата поединично или на малки групи. 
Хибернацията е от ноември до март-април. Червенокоремната бумка е защитена от 
Приложение II на Закона за биологичното разнообразие. 
 
Жълтокоремната бумка (Bombina variegata) е вид водна жаба. Среща се на територията 
на цялата страна, освен в канавки с вода тя се среща в малки блата и локви, в 
полупресъхнали потоци и реки, рядко в по-големи водоеми. Жълтокоремната бумка е 
активна през светлите часове на денонощието. Тя се храни предимно с дребни сухоземни 
животни най-вече бръмбари. Значителен дял от храната ѝ са водни организми, най-вече 
насекоми. Между тях се срещат в големи количества и ларви на комари, основната част от 
които поглъща под водата. Рядко се отдалечава на повече от 30-40 cm от водата, освен в 
дъждовни нощи. Зимата жълтокоремната бумка прекарва във вцепенено състояние на 
сушата, скрита между камъни или под паднали листа. Отделни екземпляри могат да 
достигнат възраст от 10 години. Между средата на април и юли жълтокоремната бумка 
снася поединично или на малки групи общо от 50 до 200 яйца, които прилепва към 
подводни растения. Жълтокоремната бумка е защитена от Приложение II на Бернската 
конвенция и от Приложение II на Закона за биологичното разнообразие. 
 
Жаба дървесница (Hyla arborea) вида предпочита влажна местности - смесени и 
широколистни гори, планински ливади, градски паркове, най-често в близост до застояли 
водоеми. В България се среща в цялата страна до надморска височина от 1300 m. 
Възрастните дървесници достигат размер 30-40 mm, рядко над 45 mm. Храни се главно с 
насекоми, голяма част от които летящи и скачащи. 
 
Пъстър смок (Elaphe sauromates) Обитава открити терени със степна растителност, 
разредени широколистни гори и храсталаци. Среща се в равнините и ниските части на 
планините в Южна България, източно от Пазарджик, Дунавската равнина, източните части на 
Предбалкана, Добруджа и Черноморието. Тъй като при змиите липсват външни слухови 
органи, не е чувствителен към шумови въздействия. Видът е активен сутрин рано и 
привечер поради, което директните срещи с хора обикновено са редки. Като потенциални 
обитания са определени всички терени с разредени гори, храсталаци, пасища, ливади и 
запустели земеделски земи (целини, пасища, ливади и др.), покрити с ниска тревиста 
растителност. 
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Ивичестият смок (Elaphe quatuorlineata), наричан също кощерица, е вид змия от 
семейство Смокообразни (Colubridae). Наподобява вида пъстър смок (E. sauromates), с 
който понякога са класифицирани като подвидове на един вид. На дължина достига до 
200 cm. Активен е през деня, като прекарва голяма част от времето по дърветата. 
Основната му храна са птиците и техните яйца. Храни се също с гризачи, малки на 
зайцевидни и дори дребни костенурки. 
 
Леопардов смок (Zamenis situla) Съществуват две форми, петниста и ивичеста, които в 
някои класификации са разглеждани като отделни подвидове (Z. s. leopardina и Z. s. situla). 
Името на вида се дължи на оцветяването на петнистата форма, която е и по-често срещана 
в България. Тялото на леопардовия смок достига на дължина до 110 cm. При пъстрата 
форма светлокафявият гръб е осеян с големи, овални по форма червенокафяви или 
яркочервени петна, очертани с черна ивица. Леопардовият смок обитава обрасли с треви и 
храсти сухи и топли скалисти местности. През лятото е активен главно през нощта, а през 
деня се укрива под камъни или храсти. 
 
Смок мишкар (Elaphe longissima) В България е разпространен в цялата страна до 
надморска височина 1600 m. По-рядък е в равнинните райони с интензивно земеделие. 
Смокът мишкар предпочита стари широколистни и смесени гори. Активен е през деня, 
като добре се катери по дървета и храсти. Основната му храна са гризачи, птици, яйца. В 
средата на лятото женските снасят 2 до 10 обли яйца, често в гниещи пънове. Малките се 
излюпват през септември. Вида не е отровен, но хапе силно, когато е заплашен. 
 
Слепокът (Anguis fragilis), наричан още и крехар, е вид безкрако влечуго, външно много 
напомнящо на змия, въпреки че всъщност принадлежи към подразред Гущери (Sauria). 
Среща се в разнообразни терени, най-често в редки гори, ливади, скалисти местности. 
Важно за него е да има възможност за полуподземен живот - натрупани камъни, пънове, 
сипеи, почвени кухини. Слепокът достига дължина около 50 cm, рядко до 65 cm. Отличава 
се от змиите по наличието на клепач, който може да покрива окото, и по преливането 
между главата и тялото. Кожата е гладка, люспите не се застъпват и, за разлика от змиите, 
слепокът я сменя на парчета, а не цялата наведнъж. Освен това езикът му не е раздвоен, 
както при змиите. Друга интересна особеност на слепока, рядка сред влечугите е, че е 
живороден. През август-септември женските раждат по десетина малки. Те първоначално 
са сребристи, като постепенно до третата си година придобиват окончателния си цвят. 
 
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) Среща се почти в цялата страна до около 
1500 m н.в. Обитава застояли, обрасли с водна растителност водоеми и техните околности. 
Сухоземната фаза обитава покрайнини на гори и храсталаци в близост до водоемите за 
размножаване (до около 300m от тях в зависимост от влажността на субстрата). Зимува във 
водата, по-рядко на сушата (предимно младите). Храни се с червеи, охлюви, ларви на 
насекоми и други дребни членестоноги. 
 
Риби, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС 
Карагьоз /дунавска скумрия/ (Alosa immaculata) Вид селдова проходна риба. Изхранва се 
в солени води, а за размножаване навлиза в сладките води на реките. Размножителният 
период е от средата на април до края на юли, максимум през втората половина на май. 
Обикновено хвърля хайвера си на 500 – 600 km от устието на реките, на порции. Хайверът 
е пелагичен и се носи по течението на реката до излюпването на личинките. Карагьозът е 
стопанско значим вид, обект на промишлен риболов в България. Улавя се главно през 
март - април, по време на пролетната размножителна миграция. 
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Обикновен щипок (Cobitis taenia) В рамките на полевите проучвания по проект 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове – фаза І” в ЗЗ 0000574 „Ахелой – Равда – Несебър” са установени речни участъци с 
дължина 11.225 km, в които се среща обикновения щипок (Cobitis taenia). 
 
Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus) - Широко разпространен вид в цялата 
страна. Обитава бавнотечащи реки или стоящи води, като се придържа в крайбрежните 
плитки зони. Характерна особеност на вида е, че полага хайвера си в мантийната празнина 
на сладководни миди (Unio, Anodonta), където той се инкубира. Така, присъствието на 
горчивката е свързано с присъствието на миди. Храни се микроводорасли. 
 
Птици 
От птиците най-често се срещат посевната врана (Corvus frigilegus), гаргата (Corvus 
monedula), сивата врана (Corvus cornix), свраката (Pica pica) обикновения скорец (Sturnus 
vulgaris), полското врабче (Passer montanus), домашното врабче (Passer domesticus), 
качулатата чучулига (Galerida cristata), домашен гълъб (Columba livia f.domestica), 
гугутката (Streptopelia decaocto),  селската лястовица (Hirundo rustica) и градската 
лястовица (Delichon urbica), които са характерни за населените места и териториите около 
тях. 
 
В селските дворове, откритите пространства, паркове и градини се срещат и 
представителите на синигерите (Paridae), по-често голям синигер (Parus major), син 
синигер (Parus caeruleus), обикновена чинка (Fringilla colebs), щиглец (Carduelis 
carduelis), (Hirundo rustica), сива мухоловка (Muscicapa striata), сивата овесарка (Miliaria 
calandra), бяла стърчиопашка (Motacilla alba) и др. Поради близостта си до морския бряг 
се среща жълтокраката чайка (Larus cachinnans), която е повсеместно разпространена по 
цялото Черноморско крайбрежие. Всички тези видове птици са широко разпространени и 
се срещат в покрайнините на горите, полските райони и в урбанизирани територии. 
 
В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” в Защитена 
зона BG0002043 „Емине”, която покрива почти всички насели места и техните землища от 
Община Несебър, са установени общо 89 вида птици, от тях 27 са обект на опазване в 
защитената зона. Резултатите показват, че зоната запазва значението си за повечето от 
видовете, за които е обявена. В Таблица ІІ-25 са представени установените видове обект на 
опазване в защитената зона през 2012 г. и данни за видовете предмет на опазване към 
2007 г. 
 
Таблица ІІ-25. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г. и 
данни за видовете предмет на опазване към 2007 г. 

№ 
по 
ред Вид 

Численост 
на 

гнездовата 
популация 

(дв.) 
Оценка 

Данни от 
пробни 

площадки 
проучване 
2012г. (дв.) 

Бележки 

1 Малък воден бик (Ixobrychus 
minutus) 5-7 1  

2 Черен щъркел (Ciconia nigra) 3 1  
3 Бял щъркел (Ciconia ciconia) 15 2  
4 Червен ангъч (Tadorna ferruginea) 2 1  
5 Осояд (Pernis apivorus) 7 1  
6 Орел змияр (Circaetus gallicus) 4 2  
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№ 
по 
ред Вид 

Численост 
на 

гнездовата 
популация 

(дв.) 
Оценка 

Данни от 
пробни 

площадки 
проучване 
2012г. (дв.) 

Бележки 

7 Тръстиков блатар (Circus 
aeruginosus) 2 - 

Видът е малочислен в зоната 
и за регистрирането му е 
необходимо допълнително 
проучване 

8 Ливаден блатар (Circus pygargus) 1 -  
9 Малък ястреб (Accipiter nisus) 7 1  
10 Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 5 -  
11 Обикновен мишелов (Buteo buteo) 10 7  

12 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 1 - 

Видът е малочислен в зоната 
и за регистрирането му е 
необходимо допълнително 
проучване 

13 Малък креслив орел (Aquila 
pomarina) 6 4-5  

14 Малък орел (Hieraaetus pennatus) 2 -  

15 Черношипа ветрушка (Falco 
tinnunculus) 20 7  

16 Сокол Орко (Falco subbuteo), 5 7-8  

17 Сокол скитник (Falco peregrinus) 2 - 

Видът е малочислен в зоната 
и за регистрирането му е 
необходимо допълнително 
проучване 

18 Ливаден дърдавец (Crex  crex) 2-20 - Необходимо е допълнително 
проучване 

19 Турилик (Burhinus oedicnemus) 2-10 - 

Видът е малочислен в зоната 
и за регистрирането му е 
необходимо допълнително 
проучване 

20 Речна рибарка (Sterna hirundo) 2-14 - 
Гнездовите територии на вида 
в защитената зона не са 
предмет на проучванията 

21 Белочела рибарка (Sterna albifrons), 2-12 - 
Гнездовите територии на вида 
в защитената зона не са 
предмет на проучванията 

22 Бухал (Bubo bubo) 4 -  

23 Козодой (Caprimulgus  europaeus) 62-522 - 
Не е използвана 
специализирана методика за 
вида 

24 Земеродно рибарче (Alcedo atthis) 4-34 1  
25 Синявица (Coracias garrulus) 24-94 2  

26 Сив кълвач (Picus canus) 4-32 12 Местообитанията на вида не 
са целенасочено проучвани 

27 Черен кълвач (Dryocopus martius) 24 - Местообитанията на вида не 
са целенасочено проучвани 

28 Сирийски пъстър кълвач 
(Dendrocopos syriacus) 59-331 12  

29 Среден пъстър кълвач (Dendrocopos 
medius) 300-400 3 Местообитанията на вида не 

са целенасочено проучвани 

30 Дебелоклюна чучулига 
(Melanocorypha calandra) 10-99 -  

31 Късопръста чучулига (Calandrella 
brachydactyla) 13-128 -  

32 Горска чучулига (Lullula arborea) 141-1403 5  
33 Полска бъбрица (Anthus campestris) 21-138 4  
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№ 
по 
ред Вид 

Численост 
на 

гнездовата 
популация 

(дв.) 
Оценка 

Данни от 
пробни 

площадки 
проучване 
2012г. (дв.) 

Бележки 

34 Черногърбо каменарче (Oenanthe 
pleschanka) 2-18 - 

Пробните площадки не 
обхващат гнездови 
местообитания на вида 

35 Голям маслинов присмехулник 
(Hippolais olivetorum)  23-136 1  

36 Ястребогушо коприварче (Sylvia 
nisoria) 24-54 13  

37 Полубеловрата мухоловка (Ficedula 
semitorquata) 28-275 - Местообитанията на вида не 

са целенасочено проучвани 

38 Червеногърба сврачка (Lanius 
collurio) 400-3360 229  

39 Черночела сврачка (Lanius minor) 14-66 11  

40 Белочела сврачка (Lanius nubicus) 2 - 

Видът е малочислен в зоната 
и за регистрирането му е 
необходимо допълнително 
проучване 

41 Градинска овесерка (Emberiza 
hortulana) 139-483 17  

*Източник: електронна страница на НАТУРА 2000, Доклад за гнездящи птици в ЗЗ „Емине” 
 
Установените заплахи по време на проучването са застрояване на местообитания; 
замърсяване с твърди битови и строителни отпадъци; силно увеличена рекреационна 
дейност с екстремни спортове (оф-роуд, спортна стрелба и др.) и пикник развлечения, 
организирани от морските курорти Слънчев бряг, Елените и др. 
 
През ЗЗ „Емине” преминава прелетния път Via Pontica и има международно значение като 
типично „място с тесен фронт на миграция” за прелитащите над нея пеликани, щъркели и 
грабливи птици. Мигриращите птици се концентрират да преминават Стара планина 
именно в най-източната и част, поради факта че е сравнително най-ниската и лесна за 
преминаване преграда. Щъркелите и пеликаните често летят направо през Бургаския 
залив. Гористата част се използва от мигрантите – главно грабливите птици за хранене и 
нощуване. Равнинните части южно от планинските склонове се използват от нощувалите 
и прелитащите мигранти за набиране на височина. Значителни количества бели щъркели и 
пеликани прелитат и над акваторията, пресичайки Бургаския залив. Крайбрежните скали и 
акваторията на ЗЗ „Емине” са едни от малкото в България, където постоянно се среща 
средиземноморския буревестник (Puffinus yelkouan). ЗЗ „Емине” е едно от най-важните 
места в страната от значение за Европейския съюз за този вид, както и за големия 
маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), горската чучулига (Lullula arborea), 
полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata), средния пъстър кълвач (Dendrocopos 
medius), синявицата (Coracias garrulus), малкия креслив орел (Aquila pomarina), 
късопръстия ястреб (Accipiter brevipes), черногърбото каменарче (Oenanthe pleshanka), 
речната рибарка (Sterna hirundo) и белочелата рибарка (Sterna albifrons). През зимата в 
крайбрежните морски води се концентрират значими количества черногуши гмуркачи 
(Gavia arctica), кафявоглави потапници (Aythya ferina) и други водолюбиви птици. 
 
В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” в Защитена 
зона BG0002044 „Камчийска планина”, която покрива част от землища в Община 
Несебър, през 2012 г. в защитената зона са установени общо 9161 индивида от 109 вида, 
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представители на орнитофауната. От 38 вида птици, чиито гнездови популации и 
местообитания са предмет на опазване в зоната, в обхвата на проучването са регистрирани 
28 вида (Таблица ІІ-26). 
 
Таблица ІІ-26. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г. и 
данни за видовете предмет на опазване към 2007 г. 

№ 
по 
ред Вид 

Численост 
на 

гнездовата 
популация 

(дв.) 
Оценка 

Данни от 
пробни 

площадки 
проучване 
2012г. (дв.) 

Бележки 

1 Малък воден бик (Ixobrychus 
minutus) 1   

2 Черен щъркел (Ciconia nigra) 8 7-8  
3 Бял щъркел (Ciconia ciconia) 22 3-7  
4 Червен ангъч (Tadorna ferruginea) 2   
5 Осояд (Pernis apivorus) 11 4-8  
6 Черна каня (Milvus migrans) 1   
7 Белоглав лешояд (Gyps fulvus) - 1 инд. Скитащ индивид 
8 Орел змияр (Circaetus gallicus) 5 1-3  

9 Тръстиков блатар (Circus 
aeruginosus) 1 1-2  

10 Малък ястреб (Accipiter nisus) - 9-18 

Актуализация на данните за 
вида в стандартния Натура 
200 формуляр за зоната, на 
база информацията от 2012 

11 Обикновен мишелов (Buteo buteo) - 23-56  

12 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 2 2-5 

Актуализация на данните за 
вида в стандартния Натура 
200 формуляр за зоната, на 
база информацията от 2012 

13 Малък креслив орел (Aquila 
pomarina) 1 3-6 

Актуализация на данните за 
вида в стандартния Натура 
200 формуляр за зоната, на 
база информацията от 2012 

14 Скален орел (Aquila chrysaetos) 3 1-2  
15 Малък орел (Hieraaetus pennatus) 4 2-5  
16 Орел рибар (Pandion haliaetus) 1   

17 Черношипа ветрушка (Falco 
tinnunculus) 16-20 6-12  

18 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) - 2 инд.  
19 Сокол Орко (Falco subbuteo), 18   
20 Ловен сокол (Falco cherrug) 2   
21 Ливаден дърдавец (Crex crex) 5-9   
22 Бухал (Bubo bubo) 3   
23 Козодой (Caprimulgus  europaeus) 110-911   
24 Земеродно рибарче (Alcedo atthis) 6-51   
25 Синявица (Coracias garrulus) 8-18 1-2  
26 Сив кълвач (Picus canus) 34-47 8-16  
27 Черен кълвач (Dryocopus martius) 34-104   

28 
Сирийски пъстър кълвач 
(Dendrocopos  syriacus) (Dendrocopos 
syriacus) 

95-632 3-7 
 

29 Среден пъстър кълвач (Dendrocopos 
medius) 800-1000 3-6  

30 Белогръб кълвач (Dendrocopos 
leucotos) 10   

31 Дебелоклюна чучулига 0-2   
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№ 
по 
ред Вид 

Численост 
на 

гнездовата 
популация 

(дв.) 
Оценка 

Данни от 
пробни 

площадки 
проучване 
2012г. (дв.) 

Бележки 

(Melanocorypha calandra) 
32 Горска чучулига (Lullula arborea) 383-2475 13-27  
33 Полска бъбрица (Anthus campestris) 5-12 8-17  

34 Черногърбо каменарче (Oenanthe 
pleschanka) 2-10 1-2  

35 Ястребогушо коприварче (Sylvia 
nisoria) 47-372   

36 Полубеловрата мухоловка (Ficedula 
semitorquata) 173-556   

37 Червеногърба сврачка (Lanius 
collurio) 520-2710 263-460  

38 Черночела сврачка (Lanius minor) 4-36 1-2  

39 Градинска овесерка (Emberiza 
hortulana) 292-1020 59-101  

*Източник: електронна страница на НАТУРА 2000, Доклад за гнездящи птици в ЗЗ „Камчийска 
планина” 
 
Камчийска планина е едно от най-значимите места в страната за осояда (Pernis apivorus), 
малкия креслив орел (Aquila pomarina), малкия орел (Hieraaetus pennatus), ловния сокол 
(Falco cherrug), горската чучулига (Lullula arborea), козодоя (Caprimulgus europaeus), 
градинската овесарка (Emberiza hortulana), полубеловратата мухоловка (Ficedula 
semitorquata), както и за четири вида кълвачи - средния пъстър (Dendrocopos medius), 
сирийския (Dendrocopos syriacus), черния (Dryocopus martius) и сивия (Picus canus). По 
време на миграция и зимуване в язовирите на Камчийска планина се струпват значителни 
количества водолюбиви птици, които спират там по пътя си към влажните зони на юг от 
Стара планина. Там е установен да зимува също и световно застрашеният къдроглав 
пеликан (Pelecanus crispus). 
 

5.4. Лечебни растения 
Настоящият раздел е изготвен на основание чл. 50, т. 3 от Закона за лечебните растения 
(Обн. ДВ. бр 29/07.04.2000г., посл. изм. ДВ. бр. 98/28.11.2014 г.) и с обем и съдържание, 
съгласно чл. 55, ал. 1 и 2 от същия закон. 
 
Oколо 770 вида, или 19% от всички видове растения у нас, са лечебни. Повечето от тях, 
около 760 вида, са диворастящи. Около 250 от тях се ползват в големи количества за 
търговия и преработка. Останалите не са обект на икономически интерес, за сега, но за 
тяхното полезно действие има научни данни и практически доказателства. 
 
Повечето лечебни растения в България се отнасят към биологичния тип на 
многогодишните тревисти растения - 49%. Едногодишните видове са 19 %, храстите 15 %, 
а дърветата 11 %. Най-малочислен е типът на двугодишните видове - 6 %. Размножаването 
е основно чрез семена или спори, но при голяма част от многогодишните видове е 
застъпено вегетативното размножаване. 
 
Най-голям процент от видовете български лечебни растения се срещат в поясите на 
широколистните, смесени и иглолистни гори - 92%. Не малка част са плевелни и 
рудерални видове, развиващи се в планините и низините до 1500 m надморска височина. 
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Видове под специален режим на опазване 
Със Закона за лечебните растения (Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000 г., посл. изм. ДВ. бр.98 
от 28 Ноември 2014 г.) се урежда управлението, включително събирането и изкупуването 
на получаваните от тях билки. Отделни видове диворастящи лечебни растения се поставят 
под специален режим на опазване, когато биологичното разнообразие или ресурсите им 
проявяват трайна тенденция към намаляване или има опасност от появяването на такава 
тенденция. Специалният режим се определя ежегодно до 10 февруари със заповед на 
министъра на околната среда и водите. Режимът обхваща следните дейности: 
 
 Забрана за събиране на билки за определен период от естествените находища на 

видовете от територията на цялата страна, отделни райони или единични 
находища; 

 Определяне на годишно допустимо за събиране количество билки по райони или 
находища; 

 Разработване и прилагане на мерки за възстановяване на популациите и на техните 
местообитания. 

 
Със Заповед №РД-77/09.02.2016 г. на Министъра на околната среда и водите допустимите 
за събиране количества билки за 2016 г. (kg сухо тегло) от естествените находища, извън 
териториите на националните паркове, са следните видове лечебни растения: Божур 
червен (Paeonia peregrina Mill.), Зърнастец елшовиден (Frangula alnus Mill.), Иглика 
лечебна (Primula veris L.), Катраника, пелин бял (Artemisia alba Turra), Лазаркиня, еньовче 
ароматно (Galium odoratum (L.) Scop.), Лудо биле, старо биле (Atropa belladonna L.), 
Ранилист лечебен (Betonica officinalis L.), Решетка безстъблена (Carlina acanthifolia All.), 
Тлъстига лютива, жълто прозориче (Sedum acre L.), Трън кисел (Berberis vulgaris L.), 
Шапиче (Alchemilla vulgaris complex). 
 
Със заповедта на министъра, за територията на област Бургас няма определени квоти за 
събиране от цитираните по-горе растения за 2016 г. 
 
Забранено е събирането на билки от естествените им находища на територията на цялата 
страна, от следните видове лечебни растения: Бенедектински трън, пресечка (Cnicus 
benedictus), Волски език (Asplenium scolopendrium), Горицвет пролетен (Adonis vernalis), 
Дилянка лечебна, валериана (Valeriana officinalis), Залист бодлив (Ruscus aculeatus), 
Изтравниче (Asplenium trichomanes), исландски лишей (Cetraria islandica), лечебен исоп 
(Hyssopus officinalis), едроцветна какула (Salvia tomentosa), копитник (Asarum europaeum), 
мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi), момина сълза (Convallaria majalis), бял оман (Inula 
helenium), жълта папаронка (Glaucium flavum), сантонинов пелин (Artemisia santonicum), 
пирински чай, мурсалски (Sideritis scardica), пищялка панчичева (Angelica pancicii), 
бухалковиден плаун (Lycopodium clavatum), бял риган (Origanum vulgare), лечебна ружа 
(Althaea officinalis), салеп (Orchis sp. Diversa), жълт смил (Helichrysum arenarium), 
обикновен плаун (Lycopodium selago), цистозира (Cystoseira barbata). 
 
Ограниченията и забраните не се отнасят за количествата билки, събирани за лични 
нужди, с изключение на пирински (мурсалски, алиботушки) чай (Sideritis scardica Gribs). 
 
Съгласно допълнителните разпоредби на ЗЛР под понятието „Билки за лични нужди” се 
разбира количествата билки в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един 
ден, както следва: корени, коренища, луковици или грудки - до 1 kg;стръкове - до 2 kg; 
листа - до 1 kg; кори - до 0.5 kg; цветове - до 0.5 kg; семена - до 0.1 kg; плодове - до 10 kg; 
пъпки - до 0.5 kg; талус - до 1 kg. 
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Определените със заповедта количества билки се разпределят от регионалните инспекции 
по околна среда и водите между билкозаготвителите от района на инспекцията. 
Разпределението се извършва съответно със заповед на директора на съответната РИОСВ. 
 
Билките, събрани от лечебни растения под специален режим, се придружават до лицата, 
които ги използват с или без преработване за производство на лекарствени продукти, 
храни и козметика със следните документи: 
 

 Заповед на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите по чл. 
10, ал. 5 от ЗЛР, когато билките са събрани от естествените им находища; 

 Удостоверение, издадено от общината, когато билките са събрани от култивирани 
лечебни растения; 

 Позволителното за ползване на билки по чл. 21, ал. 2 от ЗЛР. 
 
Видовете растения, обявени за защитени съгласно приложение № 3 към чл. 37 от Закона 
за биологичното разнообразие и обхванати в списъка по приложението към чл. 1, ал. 2 на 
този закон, се опазват съобразно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие. 
 
За находища на лечебни растения, намиращи се в защитени територии, се прилагат 
режимите и нормите, установени със Закона за защитените територии, заповедите за 
обявяване и плановете за управление на защитените територии, а по отношение на 
опазването и ползването - разпоредбите на този закон. 
 
Съгласно чл. 46 от Закона за лечебните растения, Кметът на общината ръководи 
изпълнителната дейност на общината във връзка с ползването, опазването и 
култивирането на лечебните растания, като: 

 организира изпълнението на дейностите по отношение на лечебните растения, 
включени в общинската програма за опазване на околната среда; 

 издава позволителни за ползване на лечебни растения от земи, води и водни обекти 
– общинска собственост; 

 издава удостоверения за билките от култивираните лечебни растения; 
 предоставя на министъра на околната среда и водите информация за нуждите на 

наблюдението и оценката на лечебните растения и на създаването и поддържането 
на специализираните карта и регистър за тях. 

 
По данни на общинско предприятие „Управление на общински гори, селско и горско 
стопанство”, в Община Несебър няма регистрирани билкозаготвителни пунктове и 
складове за съхранение на билки, както и издадени позволителни за бране на лечебни 
растения поради липса на интерес от страна на местното население. 
 
Лечебни растения на територията на Община Несебър 
Лечебните растения участват в състава на дървесни, храстови и тревни съобщества. Някои 
видове от тях доминират и придават облика на растителността. Други имат много 
ограничено разпространение, единични находища и са с природозащитен статут. 
 
В района на общината не са извършвани теренни проучвания относно местоположението 
на естествените находища на лечебните растения, условията в местообитанията, както и 
оценка на количественото състояние на ресурсите. По литературни данни най-често 
срещащите се видове лечебни растения на територията на общината са представени в 
табличен вид както следва: 
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Описание на лечебните растения, установени по литературни данни и срещащи се на територията на Община Несебър 

Вид/латинско наименование Семейство Кратко описание 
Природозащитен 
статут на вида и 

заплахи 
Дървесни лечебни растения 

Мъждрян/Fraxinus ornus 

 

Маслинови/ 
Oleaceae 

Вид дребен ясен с бели кичурести цветове. 
Мъждрянът може да достигне височина 20 m и 
диаметър 60 cm. Расте както на богати и 
плодородни, така и на бедни и сухи почви.  
Дървесината на мъждряна е тежка, жилава, здрава 
и намира широко приложение. Листата му се 
използват в народната медицина. Кората се 
използва като суровина във фармацевтичната 
промишленост. В Община Несебър заема 2.9% от 
площта на общинската горска територия. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Бяла върба/Salix alba 

 

Върбови/ 
Salicaceae 

Името ѝ произлиза от светлобелезникавата до 
почти бяла окраска на листата. Вида е 
влаголюбив и студоустойчив. Расте на надморска 
височина до 1600 m, предимно около реки, 
блатисти места и влажни почви. В Община 
Несебър се среща ограничено по някои от 
водните течения. На височина достига до 25 m. В 
съвременната медицина се използва върбовата 
кора (дрога Cortex Salicis), която се събира рано 
напролет, по време на усиленото сокодвижение в 
растението. Кората е известна с антисептичното 
си действие и се прилага външно върху рани. 

Видът е включен в 
Приложение № 1 ЗБР. 
Формира приоритетното за 
опазване в мрежата 
„НАТУРА 2000” природно 
местообитание 92А0 
„Крайречни галерии от Salix 
alba и Populus alba”. 

Черен бъз/Sambucus nigra 

 

Бъзови/ 
Caprifoliaceae 

Черният бъз е листопаден храст или ниско дърво, 
високо 2-6 m със сива кора и мека бяла 
сърцевина. Наричан още Дървенист бъз или 
Свирчовина. Разпространен е край населени 
места от 0 до 2300 m надморска височина, из 
храсталаци и гори. Черният бъз е техническо, 
багрилно, декоративно, лечебно, хранително, 
инсектицидно и медоносно растение. Използват 
се корените, цветовете, плодовете и листата. 
Цялото растение се употребява за обмяна на 
веществата. 

Видът не е защитен от ЗБР. 
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Благун/Quercus frainetto 

 

Букови/ Fagaceae Благунът или нар. още дъб е широколистно 
листопадно дърво, високо до 30 m. Младите 
клонки в началото са овласени, а по-късно - голи. 
Листата са едри, дълбоко нарязани, дълги 10-18 
cm, събрани в розетка на върха на клонката; от 
долната страна са овласени. Жълъдите на благуна 
са едри, светлокафяви, приседнали или на къса 
дръжка. Кората е дълбока набраздена, 
тъмнокафява. Използва се в народната медицина. 
Среща се повсевместно в подпояса на равнинно-
хълмистите дъбови гори. Заема 29.3% от площта 
на общинската горска територия. Дървесината на 
благуна е твърда, трайна и предпочитана в 
корабостроенето.  

Видът не е защитен от ЗБР. 

Черна елша/ Alnus glutinosa 

 

Брезови/ 
Betulaceae 

Елшата е листопадно дърво високо до 20 (35) 
метра с цилиндрична корона. При отсичане 
дървесината се оцветява оранжево. По корените 
на черната елша се образуват малки образувания 
съдържащи симбиотични организми. Видът е 
установен в цяла България между 0 и 1000 метра 
надморска височина край реките, в низините и 
долния планински пояс. Цъфти през февруари и 
март. В съвременната медицина се използват 
зрелите шишарки, листата и кората. Дървесината 
на елшата е водоустойчива, поради което се 
използва за подводни строежи, укрепване на диги. 

Видът е включен в 
Приложение № 1 ЗБР. 
Формира приоритетното за 
опазване в мрежата 
„НАТУРА 2000” природно 
местообитание 91E0 
„Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae)” . 

Сребролистна липа/ Tilia  
Tomentosa 

 

Слезови/ 
Malvaceae 

Листопадно дърво достигащо височина до 30m. 
Цветовете са силно ароматни, плодът е сферично 
овласено орехче с изпъкнали ребра. Среща се в 
долния и среден височинен пояс до 1500 m н.в. 
предимно на сухи почви. В края на юни и 
началото на юли сребролистната липа започва да 
цъфти. Цветовете се събират, когато повечето от 
половината цветове са разцъфтели, а останалите 
са започнали да се разтварят. Използват се с 
лечебна цел. Узряването на плодовете става през 
октомври. Този вид липа е най-широко 
разпространен в общината и заема 1.4% от 
площта на общинската горска територия.  

Видът не е защитен от ЗБР. 
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Дребнолистната липа/ Tilia cordata 

 

Липови/ Tiliaceae Листопадно дърво високо до 30 m с развита в 
дълбочина коренова система. Младите клонки 
отначало са овласени, но по-късно - голи с дребни 
лещанки. Листата са до 10 cm, отгоре 
тъмнозелени, отдолу синкавозелени с ръждиви 
власинки в ъглите между жилките. Цветовете са 
ароматни, плодовете са сферични трошливи 
орехчета. Разпространена е по сенчести и влажни 
места из смесените широколистни гори, в 
предпланините и планините до 1500 m н.в. 
Ценена като лечебно растение, чай и пчелна 
паша. Дребнолистната липа е горскостопанско, 
декоративно, лечебно, медоносно и багрилно 
растение. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Храсти, полухрасти и увивни растения 
Обикновен бръшлян/ Hedera helix 

 

Бръшлянови/ 
Araliaceae 

Представлява увивен или катерлив многогодишен 
вечнозелен храст. При хоризонтален растеж лесно 
достига до 30 m дължина, а при вертикален (напр. 
по стена и др.) може да стигне до 25 m. 
Бръшлянът се адаптира добре и не е взискателен 
към почвата. Цъфти през есента със жълтозелени 
цветчета, събрани в кълбовидни съцветия. 
Плодовете узряват на следващата пролет и стоят 
по растението около година. Растението е отровно 
в същото време се използва като медицинско 
растение. Използват се листата и стръковете. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Обикновена леска/ Corylus avellana 

 

Брезови/ 
Betulaceae 

Растението представлява храст с височина 2-4 m. 
По-рядко може да се срещне и като дръвче до 8-9 
m. Цъфти през февруари-март преди 
разлистването, а плодовете узряват през август. 
Вирее в долната и отчасти в средната 
лесорастителна зона (до към 1500 m н.в.) като 
подлес в и извън горите образува на места 
обширни храсталаци - лещаци. Използват се 
ядките, листата, кората, клоните и дървесината. 
Плодовете трябва да се берат в пълна зрелост, 
когато ядката се е втвърдила и се е натрупало по-
голямо количество хранителни вещества – 
мазнини, белтъци, скорбяла и др. 

Видът не е защитен от ЗБР. 
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Обикновена смрадлика/ Cotinus 
coggygria 

 

Смрадликови/ 
Anacardiaceae 

Представлява храст или ниско дърво с дълбока 
коренова система известна още с наименование 
тетра. Расте по сухи и каменисти почви, често 
върху варовити терени, в равните и предбалкана 
до 800 m н.в. Смрадликата е лечебно, багрилно, 
дъбилно и декоративно растение. Отровно при 
вътрешно приложение. За лечебни цели се 
използват листата, които се събират през втората 
половина на лятото (юли-август), когато са 
напълно развити и плътни. Брането се извършва 
само в сухо време. 

Видът не е защитен от ЗБР. 
Потенциална заплаха за 
вида е свръх експлоатацията 
на находищата му. 
Препоръчва се еднократното 
черпене от популацията да 
НЕ превишава 70% от нея. 
Повторно черпене от 
находищата при наличие на 
по-големи запаси се 
препоръчва след 2-3 години 

Обикновен повет/ Clematis vitalba 

 

Лютикови/ 
Ranunculaceae 

Плевелно, храстовидно растение. среща се в 
цялата страна до 2000 m н.в. Поветът се развива 
както в хоризонтално, така и във вертикално 
направление, използвайки най-близката 
естествена (храсти, дървета) или изкуствена 
(огради и др.) структура като опора. Растението 
има силна коренова система. Обикновеният повет 
е лечебно и декораритвно растение. Цъфти през 
месеците юни-август. Младите клонки се 
използват в кошничарството и за други плетива в 
селското стопанство.  

Видът не е защитен от ЗБР. 

Брадавичест чашкодрян/ 

Euonymus verrucosus 

 

Чашкодрянови/ 
Celastraceae  

Гъсто разклонен храст висок от 1 до 3 m. Младите 
му конки са голи, зелени и покрити с 
тъмнокафяви коркови брадавички. Цветовете на 
растението са кафеникави, събрани в цъцветия на 
тънка дръжка. Венчелистчетата на цветовете с 
червени точки. Семената черни, до половината 
обвити с пурпурночервена обвивка. Цъфти през 
месеците април-юни. Среща в горите и 
храсталаците на средния планински пояс до 
височина около 1500 m. Единично в смесени 
храстови формации в землището на с. Емона и на 
гр. Несебър е забелязан Брадавичест чашкодрян. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Космат зановец/ Chamaecytisus 
hirsutus 

Бобови/ 
Fabaceae 

Видът представлява храст, чийто стъбло е с 
височина от 20-100 m от основата разклонено, 
вдървеняло, кръгло, с тъмносива напукана кора. 
Листата отгоре са гъсто влакнести, от където идва 

Видът не е защитен от ЗБР. 
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наименованието му. Среща се из горите и 
храсталаците, в равнините и планините, в 
храстовия подлес на дъбови, габърови и борови, 
по-рядко и на смърчови гори. Разпространено от 
морското равнище докъм 2000 m надморска 
височина. Цъфти през месиците юни-август. В 
землището на с. Раковсково са установени 
естествени находища на космат зановец. Използва 
се в народната медицина. 

 Обикновена шипка / Rosa canina 

 

Розоцветни/ 
Rosaceae 

Представлява многогодишен, бодлив, силно 
разклонен храст със стъбла, достигащи 2 до 3 m 
височина. Разпространена е из храсталаци, 
запустели места. Цъфти през месеците май до 
юли. Използваемата част са плодовете (месести, 
пълни с множество космати семена), които 
узряват през есента и се употрябяват в прясно и 
сухо състояние. плодът е характерен с богато 
съдържание на витамини. Цветовете са 
бледорозови до бели. У нас се срещат голям брой 
шипки, чийто плодове близки до обикновената 
шипка също се събират. Вида има широко 
приложение в народната медицина. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Червен Глог/ Crataegus monogyna 
Jacq. 

 

Розоцветни/ 
Rosaceae 

Храст или малко дръвче, чийто клони са покрити 
с трънчета. Има добре развита коренова система. 
Разпростран е сред храсталаци, пътища и гори до 
1500 m н.в. Цъфти през пролетта от месеците май 
до юни. Узрелите плодове са с кръгла форма и 
тъмночервен цвят. Използват се цветовете с 
листата, цветове без листата, плодовете и по-
рядко корените, нарязани на дребни късове. 
Научната и народната медицина са единодушни, 
че глогът е великолепно средство за лечение на 
сърдечно-съдови заболявания. Подходящ е за 
продължително лечение. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Черен глог/ Crataegus pentagyna Розоцветни/ 
Rosaceae 

Храст или ниско дърво. Прилича на обикновения, 
или червен глог, но се отличава от него по това, 
че листата и осите на съцветието са покрити с 

Видът не е защитен от ЗБР. 
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власинки, узрелите плодове са черни на цвят и 
съдържат по 3-5 „костилки”, за разлика от 
обикновения, чиито плодове имат по една. 
Разпространен е из храсталаци и широколистни 
гори, предимно в по-топлите части на страната. 
Черният глог има по-добри лечебни свойства от 
червения глог. Помага при безсъние и при 
усилено функциониране на щитовидната жлеза. 
Снижава нивото на холестерола в кръвта и е 
изключително полезен за възрастни хора със 
склеротично променени коронарни съдове. 

Трънка/ Prunus spinosa  

 

Розоцветни/ 
Rosaceae 

Трънката е силно разклонен бодлив храст, висок 
1-3 m, с тъмносива кора. Плодът е костилков, със 
синкав восъчен налеп и стипчиво кисел вкус. 
Цъфти преди разлистването през март-април, а 
плодовете узряват през есента - м.октомври. 
Трънката расте из храсталаци, по слогове и край 
пътища в зоната на дъбовите гори в низините и 
планините на цялата страна докъм 1200 m 
надморска височина. Има широко приложение в 
народната медицина. Използваеми части са 
плодове, листа и цветове. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Залист бодлив/ Ruscus aculeatus 

 

Залистови/ 
Ruscaceae 

Нисък вечнозелен полухраст достигащ 30-60 cm 
височина. Притежава силно разклонено стъбло и 
пълзящо коренище. Среща се из гори, храсталаци 
предимно в по-топлите части на страната до към 
900 m н.в. На територията на общината е 
установен в землището на с. Раковсково. Цъфти 
през м.март и април. Видът е лечебно и 
декоративно растение. В съвремената медицина 
се използват корените и коренището. Билката има 
противовъзпалително, венотонично, 
антихемороидално и противоязвено действие. 

Видът е включен в 
Приложение №4 от ЗБР и е 
поставен под режим на 
опазване и регулирано 
ползване. С ежегодни 
заповеди на министъра на 
околната среда и водите се 
забранява събирането му от 
естествени находища, освен 
за лични нужди. 

Обикновен пелин/ Artemisia 
absinthium 

Сложноцветни/ 
Asteraceae 

Познат още като бял и горчив пелин. 
Представлява тревисто многогодишно растение 
от рода Пелин. Цялото растение е гъсто покрито 
със сребристобели власинки и има силна приятна 
миризма и горчив вкус. Разпространено е из 
храсталаци, по тревисти и каменливи места, край 

Видът не е защитен от ЗБР. 
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огради и пътища в цялата страна до към 1500 m 
н.в. Отглежда се и като градинско растение. 
Цъфти от юли до октомври. В съвремената 
медицина се използват цъфтящите облистен 
връхни части. Използва се и в народната 
медицина. Научните изследвания са доказали, че 
растението има тонизиращо, апетитовъзбуждащо, 
стимулиращо храносмилането и диуретично 
действие. Затова се прилага при стомашно-чревна 
атония, гастрит, липса на апетит, при анемия, 
аскаридоза. 

Кукувича прежда/ Cuscuta 
europaea 

 

Кукувичопреж-
дови/ 

Convolvulaceae 

Паразитно едногодишно безлистно растение с 
увивно, дебело като канап червеникаво голо 
стъбло, наричано още вилина коса. Среща се в 
цялата страна почти до 2000 m н.в. Цъфти м.май-
октомври. Растението не може да живее без 
гостоприемник. Този вид плевел израства от 
семена, като в първите дни трябва да се долепи до 
растение, от което да започне да черпи сокове. В 
съвременната медицина се използва събраната по 
време на цъфтежа надземна част. Прилага се 
широко и в народната медицина. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Обикновен дрян/ Cornus mas 

 

Дрянови/ 
Cornaceae 

Листопаден храст или дребно дръвче с височина 
до 7-8 метра. Цъфти февруари-март. Среща се из 
гори и храсталаци в цялата страна до 1300 m н.в. 
Плодовете са червени, продълговати, месести, с 
цилиндрична костилка и стипчив сладко-кисел 
вкус. В съвремената медицина се използват 
плодовете, когато са напълно узрели, от които 
могат да се приготвят сладка и сокове. 
Дървесината му е много тежка, здрава и жилава и 
се използва за изработване на различни дребни 
предмети. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Елшовиден зърнастец/ Frangula 
alnus 

Зърнастецови/ 
Rhamnaceae 

Храст или ниско дърво с гладка сиво-кафява 
лъскава кора, високо 5-7 метра. Расте из 
широколистни храсталаци и иглолистни гори, на 
влажни терени, край блата, реки и потоци, рядко 
наскалисти и каменисти места, в низините и 
планините. Билката е разпространена нарядко 
изцялата страна до към 1300 m н.в. Цъфи май-

Видът е под специален 
режим на опазване и 
ползване, съгласно ЗЛР. 
Всяка година се определят 
допустимите за стопанско 
ползване количества и 
райони. 
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юли. В съвременната медицина се употребява 
изсушената кора от млади стъбла и клони, които 
се обелват на пролет преди поява на листата. 
Кората се събира март-април, а зрезите плодове 
август-септември. След изсушаването ѝ тя още не 
са годна за медицинско приложение, а трябва да 
се използват след лагеруване 1 година или след 
нагряване при 100 градуса целзий в продължение 
на 1-2 часа. Отлежалата кора на елшовидния 
зърнастец съдържа антрахиноновите гликозиди 
гликофрангулин (около 7%), франгулин, малки 
количества агликона франгулаемодин, фисцион, 
хризофанол, танини, флавоноиди, горчиви 
вещества, ензими и др. 

Дъбилен шмак/ Rhus coriaria 

 

Смрадликови/ 
Anacardiaceae   

Листопаден храст, отглеждан на открито достига 
до 6 метра височина. Цъфти през юни-август. 
Дъбилният шмак е едно от най-богатите дъбилни 
и багрилни билки. Използваемата част са листата 
на растението. Танините, които се получават от 
листата му, се употребяват нашироко в 
медицината за получаване на медицинска 
дъбилна киселина (Acidum tannicum) и на галова 
киселина. Билката съдържа още витамин С, малко 
етерично масло, жълтото багрилно вещество 
мирицитрин и др. флавоноиди. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Червена смрика (хвойна)/ 
Juniperus oxycedrus 

 

Кипарисови/ 
Cupressaceae 

Храст или до 10 m високо дърво. Листата са 
игловидни, бодливи, разположени върху 
клончетата в прешлени по три. Червената хвойна 
е единствения български вид хвойна, при който 
узрелите галбули са червени. Цъфти февруари-
май. Среща се по сухи и припечни скалисти и 
тревисти места в южните по-топли части на 
страната до към 1000 m н.в. Като билка се 
използват галбулите (плодчетата). Червената 
хвойна има диуретично и пртивовъзпалително 
действие. Успокоява централната нервна система, 
действа спазмолитично, уроантисептично и 
стимулиращо храносмилането. Има лек 
хипотензивен ефект. 

Видът не е защитен от ЗБР. 
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Тревисти лечебни растения 
Жълт кантарион/Hypericum 
perforatum 

 

Звъникови/ 
Clusiaceae 

Наричан още лечебна звъника. Той е 
многогодишно тревисто растение, което се среща 
по сухи тревисти места, из храсталаци, сечища, 
край пътища и в горите на цялата страна почти до 
2000 m н.в. Цъфти от май до август. Надземната 
част се събира в началото или през времето на 
цъфтенето У нас се срещат около 21 диворастящи 
вида звъника. Съдържа багрилните вещества 
хиперицин и псевдохиперицин, катехинови 
дъбилни вещества (до 10%) етерично масло и др. 
Употребява се широко в народната медицина. 
Благодарение на богатия си химичен състав на 
вещества, пряко влияещи върху мозъчна дейност, 
приемът на тази билка подобрява настроението.  

Видът не е защитен от ЗБР. 

Червен кантарион обикновен/ 
Centaurium erythraea 

 

Тинтявови/ 
Gentianaceae 

Двугодишно тревисто растение. Среща се по 
тревисти места, в храсталици и пътища до 1500 m 
н.в. Използваемата част са стръковете. Съдържа 
горчиви гликозиди от групата на секоиридодите и 
др. Брането се извършва в сухо време. С остър 
нож се отрязват облистените цветоносни стъбла 
на дължина до 20 cm от върха. Цъфти през 
месеците юни - август. Билката от червен 
кантарион има апетитовъзбуждащо и 
подобряващо храносмилането действие. 
Растението съдържа горчивите вещества 
генциопикрозид - секоиридоиден гликозид, 
еритроцентаурин и до 1% алкалоиди.. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Мащерка/Thymus 

 

Устноцветни/ 
Lamiaceae  

Родът Thymus у нас е представен с редица видове 
около 15 на брой. Наричана още бабина душица, 
овчарси босилек и др. Многогодишни тревисти 
растения или полухрасти с пълзящи или 
полегнали стъбла и възходящи цветоносни 
клонки. Цъфти през юни-септември. Среща се по 
тревисти и скалисти припечни места из горските 
поляни и пасища. В съвременната медицина се 
използват цъфтящите надземни части. Има 
голяма употреба и народната медицина, освен 
като билка се използва и като подправка. 

Защитени от ЗБР, съгласно 
приложение №3 са 
видовете: Прицветникова 
мащерка /Thymus 
bracteosus/, Пиринска 
мащерка /Thymus perinicus/ 
и Стоянова мащерка 
/Thymus stojanovi/. Видовете 
не са установени на 
територията на общината. 
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Синя жлъчка (Цикория) 
Cichorium Intybus 

 

Сложноцветни/Ast
eraceae   

Многогодишно тревисто растение достигащо на 
височина 20- 100 cm. Цветовете са светлосинии. 
Цъфти през месеците юни-октомври. 
Употребяваните части за лечебни цели (дрога) са 
коренът и стъблата. Среща се из ливади, край 
пътища и по сухите тревисти места навсякъде из 
страната, а също и като плевел в житните 
култури. В народната медицина това се използва 
за лечение на чернодробни и жлъчни 
заболявания. Синята жлъчка е чудесен заместител 
на кафето. Напитката се приготвя от корените на 
билката – нагарча леко и е ободряваща. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Еньовче/Galium verum 

 

Брошови/ 
Rubiaceae 

Еньовчето е многогодишно тревисто растение с 
хоризонтално, разклонено коренище и дълги 
подземни издънки. Цветовете са дребни, 
обикновено жълтеникави или бели, плодът е сухо 
орехче. Има едногодишни и многогодишни 
видове. В България растат 29 вида из цялата 
страна. Еньовчето расте из ливади, пасища, 
горски поляни и по сухи тревисти места, край 
пътища. В съвременната медицина се използва 
цъфтящата надземна част. Растението притежава 
противовъзпалителни и противомикробни 
свойства. 

Видът не е защитен от ЗБР. 
С цел запазване на 
популациите при бране не 
трябва да се изскубват 
растения с корените и 
трябва да се оставят най-
малко 1/3 от цъфтящите 
растения. 

Mаточина/ Melissa officinalis 

 

Устноцветни/ 
Lamiaceae 

Многогодишно тревисто растение достигащо до 
1.5 m. Цялото растение е обрасло с тънки 
власинки. Расте по каменисти места, край пътища 
дворове и др. до 1000 m н.в. Отглежда се като 
медоносно растение. Използваемите части 
листата и стръковете, които се събират 
непосредствено преди цъфтеж към средата на 
юни. Билката от маточина съдържа етерично 
масло, дъбилни вещества, горчиви и слузни 
вещества и др. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Лайка/Matricaria chamomilla Сложноцветни/ 
Asteraceae 

Едногодишно тревисто растение с височина от 5 
до 45 cm. Стъблото е разклонено. Цветните 
кошнички са разположени по върховете на 
стъблата. Цъфти през април-август. Цветът от 
лайка съдържа етерично масло. Среща се по 

Видът не е защитен от ЗБР. 
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тревисти места и пътища до 1000 m н.в. В 
съвременната медицина се използват цветните 
кошнички. Има широка употреба и в народната 
медицина. Лечебните свойства на растението се 
дължат основно на състава на лайковото етерично 
масло, което съдържа флавоноиди и кумарини, 
хамазулен, а-бизаболол. Прилага се както 
вътрешно така и външно. Има положителен ефект 
при остри стомашни заболявания, постига бързо 
облекчаване. 

Черно кучешко грозде/ Solanum 
nigrum 

 

Картофови/ 
Solanaceae 

Едногодишно тревисто растение. Плодът е черен 
на цвят, кълбовиден. Среща се по тревисти и 
буренисти места в цялата страна до към 1000 m 
н.в. Цъфти юни-септември. В съвременната 
медицина се употребяват връхните млади клонки 
заедно с листата. Използва се и в народната 
медицина. Червеното кучешко грозде съдържа 
соланин. Отровни са листата, плодовете и 
цветовете. Отличава се с успокоително, 
дезинфекционно и противоспазматично действие. 
Единично в смесени храстови формации в 
землището на с. Емона и на гр. Несебър е 
забелязано Кучешко грозде. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Бял равнец/ Achillea millefolium 

 

Сложноцветни/ 
Asteraceae 

Многогодишно тревисто растение, наричано още 
хилядолистен. Листата са двойно до тройно 
пересто нарязани с линейно заострени листчета. 
Цветовете събрани в кошнички, които от своя 
страна са събрани в съставно щитовидно 
съцветие. Цъфти през месеците май до септември. 
Установен е в цялата страна от 0 до 2000 m 
надморска височина в тревисти места, ливади, 
храсталаци. В съвременната медицина се 
използват цветните кошнички и връхните части, 
отрязани на 15-20 cm под върха. Белият равнец е 
средство за сваляне на температура. 

Видът не е защитен от ЗБР, 
широко разпространен в 
страната. 

Жълт равнец/ Achillea clypeolata Сложноцветни/ 
Asteraceae 

Многогодишно сивовлакнесто тревисто растение. 
Стъблата високи 30-50 cm. Листата са 
последователно разположени, гъсто влакнести. 

Средните стъблени листа веднъж перести с 3-5 
mm широки, яйцевидни до ланцетни дялове 

Видът не е защитен от ЗБР. 
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Цветните кошнички са яйцевидни, събрани във 
връхни, сбити, сложни щитовидни съцветия. 
Цветовете са златистожълти. Цъфти през 
месеците май до септември. Среща се по 
каменливи и скалисти места върху варовит терен. 
Употребяема част за лечебни цели са стрък от 
жълт равнец и цветни кошнички. Билката има 
действие и приложение подобно на белия равнец 
и помага при много болести. Използва се при 
кръвоизливи, бъбречни възпаления, болки във 
венците и др. 

Теснолистен живовляк/ Plantago 
lanceolаta 

 

Живовлекови/ 
Plantaginaceae 

Многогодишно тревисто растение. Цветоносното 
стъбло е високо 7-40 cm, без листа. Листата са 
разположени в приосновна розетка. Различава се 
от широколистния живовляк по формата на 
листата, които са с ланцетна форма. Цъфти през 
месеците май -септември. Установен е в цялата 
страна от 0 докъм 2000 m надморска височина, 
край пътища, по насипи, тревисти места. 
Използваемата част са листата, които се събират 
от май до октомври, по време на цъфтежа като не 
се късат, а се отрязват. Има широко приложение в 
народната медицина. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Широколистен живовляк/ 
Plantago major 

 

Живовлекови/ 
Plantaginaceae 

Жиловлякът е многогодишно тревисто растение. 
На височина достига 12-30 cm, с характерна 
розетка от листа с дълги дръжки при основата. 
Листата са широки и елипсовидни, до яйцевидни, 
със силно изпъкнали многобройни дълги 
окръглени и твърди жилки, откъдето носи и 
името си. Цъфти от май до октомври. Расте по 
влажните и тревисти места, в ливадите и 
градините, обикновено изкореняван като плевел 
из цялата страна. В съвременната медицина се 
използват напълно развитите листа, които се 
берат по време на цъфтеж. Изплозва се и в 
народната медицина 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Коприва/Urtica dioica Копривови/ 
Urticaceae 

Наричана още обикновенна. Многогодишно 
тревисто растение с височина 150 cm, покрито с 
парливи власинки с дълго, пълзящо, разклонено 

Видът не е защитен от ЗБР. 
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коренище. Цъфти през месеците май – септември. 
Среща се по изоставени места като бурен край 
селища, пътища, сметища, торища, край реки и 
други; върху богати на азот почви. Използваните 
части за лечебни цели са корен, листо, стрък и 
плод. Намира широко приложение в 
съвременната и народна медицина. Копривата е 
богата на витамини, минерали и дъбилни 
вещества с важно значение за кръвоносната 
система. 

Горска ягода/ Fragaria vesca 

 

Розоцветни/ 
Rosaceae 

Многогодишно тревисто растение с хоризонтално 
коренище. Среща се по гори, храсталаци, горски 
поляни. Цъфти през късна пролет или през лятото 
в зависимост от района и надморската височина, 
на която се намира. Растението е станало част от 
народната медицина в България, където се 
използват за отвари не само плодовете на 
растението, но и неговите листа. С пресни 
плодове или чай от листата на горската ягода се 
лекуват редица чернодробни, храносмилателни и 
сърдечно-съдови заболявания. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Червен божур/ Paeonia peregrina 
Mill. 

 

Божур/ Paeonia Червеният божур е многогодишно тревисто 
растение високо до 50-90 cm. Наричан още 
красив, или див божур. Листата един до три пъти 
делни, крайните дялове назъбени или нарязани. 
Среща се из храсталаци, редки гори, каменисти и 
тревисти места. В Община Несебър се среща в 
землището на с.Раковсково. Цъфти през месеците 
май – юни. В съвременната медицина се 
употребява коренът, който се изкопава рано на 
пролет, когато се разват листата, изсушените 
венчелистчета и семената. Употребява се и от 
нар. медицина. 

Видът е включен в 
Приложение 4 на ЗБР за 
видовете с регулирано 
ползване. Видът е под 
специален режим на 
опазване и ползване 
съгласно ЗЛР. Ежегодно се 
определят допустимите за 
стопанско ползване 
количества и райони. 

Обикновена мента /Джожен/ 
Mentha spicata 

Устноцветни/ 
Lamiaceae 

Наричана още джоджен, представлява тревисто 
многогодишно растение, достигащо на височина 
30-100 cm. Листата му са дълги 5-9 cm и широки 
1.5-3 cm, с назъбени краища. Цветовете са 
събрани в класовидни съцветия, като всеки от тях 
е розов или бял, на дължина и ширина 2.5-3 mm. 

Видът не е защитен от ЗБР. 
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Цветовете са събрани в класовидни съцветия 
розови или бели. Ментата цъфти от юни до 
август. Съществуват множество разновидности на 
ментата, която освен с лечебна цел се използва и 
като подправка. Джодженът съдържа голямо 
количество ароматни масла, между които и 
ментол. Има приятна миризма и слабо парлив 
вкус. Най-същественото в действието на ментата 
и на съдържащото се в нея етерично масло, е 
холагогното и холеретичното им действие. 

Ливадина/ Limnanthes alba 

 

Limnanthiaceae Представлява цъфтящо, пасищно, диво, 
едногодишно растение, достигащо 30 cm 
височина. Вирее до 1200 m н.в. В община 
Несебър се среща в местността „Хисаря” и 
Ловния парк. Обхватът му на растеж и 
разространение понякога е под формата на цели 
поля от ливадина. Използваемата част е плодът, 
от който се добива масло в количество около 20-
30%. То е едно от най-стабилните растителни 
масла, което може да бъде превърнато във восъци 
и лубриканти. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Магарешки бодил/ Carduus 
acanthoides 

 

Сложноцветни/ 
Asteraceae 

Двугодишно растение бодливо растение, с 
назъбени крила върху междувъзлията. Листата са 
голи с рядка паяжина, пересто нарязани. 
Цветовете са с тръбеста форма, червено-
виолетови на цвят и двуполови. Среща се по 
сухите и буренливи места, покрай пътищата. 
Цъфти от юни до септември. Използва се 
надземната част с кошничките и листата без 
долната стъблена част на растението, брани по 
време на цъфтеж. Листата му съдържат дъбилни 
вещества, а цв. кошнички полизахарида инулин. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

 Обикновен мразовец/ Colchicum 
autumnale 

Кремови/ 
Colchicaceae 

Известен е още с имената есенен минзухар, кърпи 
кожух и пъдиовчар. Представлява многогодишно 
тревисто растение с яйцевидна, 2-5 cm дълга и 3-4 
cm широка грудко-луковица обвита с кожести 
люспи. Цъфти през есента, а листата и плодовете 
се развиват през следващата пролет. Среща се в 
тревисти места, храсталаци, ливади. В 

Видът не е защитен от ЗБР. 
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съвременната медицина се използват семената и 
грудките. Прилага се и в народната медицина. 
Растението се счита за отровно. Алкалоидите на 
обикновения мразовец действат върху асцитните 
клетки. Едно от активните вещества е 
колхизинът. Токсичността на колхицина се 
премахва по време на млечнокиселата 
ферментация. Тогава вместо отрова се получава 
лекарство, което спира туморни процеси. Сокът 
от луковиците на обикновения мразовец 
отстранява брадавици, папиломи и пигментни 
петна. 

Троскот/ Cynodon dactylon 

 

Житни/ Poaceae Многогодишно тревисто растение. Коренището е 
пълзящо. Стъблата от основата са разклонени, 
приповдигащи се, достигащи до 50 cm дължина, 
гъсто облистени. Среща се в цялата страна от 0 до 
800 m н.в., в пасища, тревисти места, край пътища 
и огради, като плевел в култури. Цъфти от юни до 
август. Използваемата част е коренището, което 
съдържа захари, нишесте и се събира през ранна 
пролет, преди развитието на растението и през 
есента, когато надземната част е спряла. Тогава 
започва да жълтее и съхне. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Блатно кокиче/ Leucojum aestivum 

 

Кокичеви/ 
Amaryllidaceae 

Многогодишно луковично растение, високо до 65 
cm. Цъфти през април-май. Цветовете излъчват 
силна приятна миризма. Растението е отровно. 
Среща се по влажни ливади и мочурища и в 
крайречни гори. Използва се като суровина за 
фармацевтичната промишленост. На територията 
на Община Несебър се среща в ЗМ „Калината” в 
с. Кошарица и с. Тънково, обявена с цел опазване 
на естествено находище на блатно кокиче и 
опазване на уникално растително съобщество в 
лонгозна гора „Калината”. 

Видът е включен в 
Приложение №4 на ЗБР и е 
под специален режим на 
опазване и регулирано 
ползване, съгласно заповед 
на министъра на околната 
среда и водите. 

Ранилист/ Betonica оfficinalis Устноцветни/ 
Lamiaceae  

Многогодишно тревисто растение с почти 
хоризонтално коренище. Стъблото е право, 
четириръбесто. Листата са продълговати. 
Цветовете са розовочервени, събрани в гъсти 
класовидни съцветия. Чашката е петделна. Цъфти 

Видът е под специален 
режим на опазване и 
ползване, съгласно ЗЛР. 
Ежегодно със заповед на 
министъра на околната 
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през юни-септември. Среща се по сенчести, 
тревисти места и храсталаци в цялата страна 
почти до 2000 m н.в. В съвременната медицина се 
използва надземната част (дрога), която се събира 
по време на цъфтежа, а така също и коренището. 
Употребява се и народната медицина при 
бронхит, задух, световъртеж, атеросклероза и др. 
Лечебният ранилист не трябава да се използва по 
време на кърмене и бременност, от деца, хора 
страдащи от диабет и ниско кръвно налягане. При 
предозиране може да настъпи отравяне. 

среда и водите се определят 
допустимите за стопанско 
ползване количества и 
райони. 

Полски хвощ/ Equisetum arvense

 

Хвощови/ 
Equisetaceae 

Многогодишно тревисто растение с два вида 
стъбла – стерилни и спороносни, като стерилните 
израстват след увяхването на спороносните. 
Стерилните стъбла израстват два пъти по-дълги 
от спороносните, като се състоят от до 20 
сегмента с дължина 2-3 cm. Широко 
разпространен е в цялата страна по влажни места, 
оризища, ниви (като плевел) и ливади по насипи 
край реките, по-рядко в гори до 1600 m н.в. В 
медицината се използват зелените летни стъбла, 
които се събират от юни до октомври. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Пача трева обикновена/ Polygonum 
Aviculare 

 

Лападови/ 
Polygonaceae 

Eдногодишно тревисто растение. Среща се като 
плевел в посевите, както и по тревисти места край 
селища, по синори, пътища и отъпкани терени. 
Семената му са добра храна за птиците. Цъфти от 
май до октомври. В съвременната медицина се 
използва надземната част, която се събира през 
цялото време на цъфтежа. Изсушената пача трева 
е със зелени стъбла и листа, без миризма и със 
слабо тръпчив вкус. Съдържа дъбилни вещества, 
следи от етерично масло, въглехидрати, витамин 
С, гликозида авикуларин, следи от алкалоиди, 
провитамин А. Използва се и за затревяване. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Киселец/ Rumex acetosa Лапад/ Rumex Многогодишно тревисто двудомно растение със 
сочни стъбла и листa. Стъблото на лечебното 
растение може да достигне 1 метър. То е право и 
зелено на цвят. Листата на тази билка са месести 
и имат капиевидна форма. Среща се из влажни 
ливади в цялата страна почти до 2000 m н.в. 

Видът не е защитен от ЗБР. 
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Цъфти май-юли. В съвременната медицина се 
използват надземната част и листата. Намира 
приложение и в народната медицина и 
кулинарията. Киселецът е доста богат на 
витамини (С, В1, В2, РР, каротин), белтъчни 
вещества, минерални соли на калий, желязо, 
магнезий и фосфор, ябълчена, лимонена и 
янтарна киселини. Растението съдържа оксалова 
киселина, която допринася за характерния му 
вкус. 

Бъзак/ Sambucus ebulus 

 

Мешковицови/Ad
oxaceae 

Тревисто многогодишно растение, вид бъз, с 
дълго, пълзящо, силно разклонено коренище. 
Разпространен е като бурен край пътищата и 
населените места. Разпространен е из цялата 
страна до 1800 m н.в. В билкарството се използва 
плодът (Fructus Ebuli) и коренът (Radix Ebuli), а 
по-рядко и цветовете (Flores Ebuli). Цветовете 
съдържат незначително количиство етерично 
масло и захари; плодовете - антоцианови 
багрилни вещества, захари, дъбилни вещества, 
смоли, пектин, витамин С и др. Използва се за 
стимулиране на имунната система. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Подбел/ Tussilago farfara 

 

Сложноцветни/ 
Asteraceae 

Многогодишно тревисто растение с дълго 
коренище. Цъфти напролет, като образува 
цветоносни стъбла, покрити с люспести 
червеникави листа. Цветоносното стъбло е високо 
10-25 cm и завършва с единична жълта кошничка. 
След цъфтежа цветоносните стъбла увяхват и 
едва тогава от коренището се развиват 
същинските листа. Цъфти през месеците март – 
май. Расте в цялата страна по влажни сипеи, 
изкопи, реки и др. В съвременната медицина се 
използват по-младите листа. Използва се и в 
народната медицина. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Мъхнат, лечебен лопен/ Verbascum 
phlomoides 

Живеничеви/ 
Scrophulariaceae 

Двугодишно гъстовлакнесто тревисто растение с 
добре развит централен корен. През първата 
година образува само листна розетка, а през 
втората изправено, неразклонено, окосмено 
стъбло. Расте по сухи тревисти и каменливи 

Видът не е защитен от ЗБР. 
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места, необработени ниви, горски поляни, сухи 
ливади, сечища, пожарища, край пътища, огради, 
боклукчиви места, речни брегове и наноси до 2 
000 m н. в. Цветовете са жълти, събрани на върха 
на стъблото в гроздовидни съцветия, с 
прицветници. Цъфти юни-септември. Растението 
е отровно! В съвременната медицина се използват 
листата, плодовете с чашката или без нея. 
Лопенът има омекчаващо, противовъзпалително и 
отхрачващо действие, дължащо се на 
съдържащите се в него сапонини и слузно 
вещество. В народната медицина се употребява 
при заболявания на дихателната система 

Дребна перуника/ Iris pumila 

 

Перуникови/ 
Iridaceae 

Многогодишно тревисто растение, високо от 4 до 
15 cm. Стъблото ниско, скрито в листата, носи 
един, рядко два цвята. Листата са сивозелени, 
широко линейни, до 10 cm дълги. Прицветниците 
са тревисти, гръбно заоблени. Цветовете лилави 
или жълти. Цъфти април-май. Растението е 
отровно! Расте в цялата страна по сухи, тревисти 
и каменисти места до 1000 m н.в. Има мощно 
успокояващо действие. Заради добрият 
отхрачващ ефект се прилага при кашлица и 
бронхит. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Подезичест залист/ Ruscus 
hypoglossum 

 

Зайчесянкови/ 
Asparagaceae 

Вечнозелено многогодишно тревисто растение 
или полухраст, обитаващо сенчести 
широколистни гори и храсталаци. Цъфти през 
пролетта (април - май). Към края на юли се 
показват кълбовидни плодчета. Плодът е тип 
ягода. Растението се среща в сенчестите 
широколистни гори и храсталаци на 
предпланинските и ниските планински райони в 
страната. В медицината се използва кореновата 
система на растението и неговите клонки с 
листата. 

Видът е включен в 
Приложение №4 на ЗБР и е 
под специален режим на 
опазване и регулирано 
ползване. 

Глухарче/ Taraxacum officinale Сложноцветни/ 
Asteraceae 

Многогодишно тревисто растение с млечен сок. 
Расте в цялата страна по тревисти места - ливади, 
поляни, паркове; край пътища; пустеещи места и 

Видът не е защитен от ЗБР. 
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др. и достига до 2500 m надморска височина. 
Цъфти през целия вегетационен период от м.март 
до ноември. Лечебно и хранително растение. 
Често се явява плевел в затревени площи в 
паркове и градини. В съвременната медицина 
най-често за билка се използва корен от Глухарче. 
Има голяма употреба и в народната медицина. 
Установено е, че усилва действието на 
подстомашната жлеза - повишава отделянето на 
инсулин и намалява количеството на холестерола 
в кръвта. 

Змийското мляко/ Chelidonium 
majus 

 

Макови/ 
Papaveraceae 

Змийското мляко е многогодишно тревисто 
растение. При нараняване на растението от него 
изтича гъст оранжев сок. Цъфти април-юли. 
Разпространено е в цялата страна от 0 до 1500 m 
надморска височина основно по влажни, 
каменливи и сенчести места. Растението е 
отровно! Употребяемата част за лечебни цели е 
стрък. Надземната част на растението се събира в 
началото на цъфтежа (май-юли). Отрязва се на 
разстояние 10 cm над земята, като се внимава да 
не се смачква. Използва се във фитотерапията и 
народната медицина. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Вълнест напръстник/ Digitalis 
lanata 

 

Живовлекови/ 
Plantaginaceae 

Многогодишно или двугодишно тревисто 
растение с хоризонтално вдървеняващо 
коренище, с единични, изправени, слабо 
разклонени стъбла високи 30-100 cm. Установен е 
в цялата страна от 0 до 1500 m надморска 
височина по тревисти и каменисти места. Цъфти 
май-юни. Растението е отровно! Употребяемата 
част са листа от вълнест напръстник, които се 
берат по време на цъфтеж. Дрогата се използва 
като суровина във фармацефтичната 
промишленост за производство на сърдечно 
действащи лекарствени средства. Дрогата се 
използува изключително като суровина за 
получаване на дигиталисови препарати. В 
народната медицина вълнестият напръстник се 
използува при водянка, сърдечен задух и др. 

Видът не е защитен от ЗБР. 
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Градско омайниче/ Geum urbanum 

 

Розоцветни/ 
Rosaceae 

Многогодишно тревисто растение. Надземната 
част от стъблото му е изправена, слабо 
разклонена и гъсто покрита с власинки. 
Растенията на градското омайниче цъфтят от края 
на май до края на август, а след опрашването им 
от насекомите започва образуването на 
плодчетата. Среща се из храсталаци и по сенчести 
места, край горски пътеки, по сечища, край 
огради и др. места. В съвременната медицина се 
използват изкопаните през пролетта коренща и 
корени или цъфтящата надземна част.  

Видът не е защитен от ЗБР. 

Дяволска уста/ Leonurus cardiaca 

 

Устноцветни/ 
Lamiaceae 

Многогодишно тревисто растение с вдървеняло 
късо коренище. Разпространено по тревисти и 
буренливи места в цялата страна до 1200 m н. в. 
Цъфти юли-септември. В съвременната медицина 
се използва цъфтящата надземна част заедно с 
листата. Употребява се и в народната медицина. 
Билката притежава седативно, противогърчово и 
антиаритмично действие. Билката е известна със 
седативното си действие и поради тази причина 
се използва за укрепване на нервната система. 
Понижава възбудимостта и нормализира 
функцията на щитовидната жлеза. Използва се 
също при проблеми със сърдечносъдовата 
система. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Лечебна комунига/ Melilotus 
officinalis 

 

Бобови/ Fabaceae Двугодишно тревисто растение с добре развит 
корен и стъблата ѝ избуяват повече от метър, но 
обикновено са до към 50 - 60 cm високи. Среща се 
по влажни тревисти места, в посевите като плевел 
и край пътища като бурен в цялата страна. За 
лечебни цели се използва цялата надземна част 
или листата и цветовете, които се берат в 
началото на цъфтежа. Надземната част на този 
вид съдържа различни количества етерично 
масло, гликозиди, танини, каротин и витамин С. 
Затова лечебната комунига отдавна е позната в 
народната медицина и се използва за лекуване на 
рани. 

Видът не е защитен от ЗБР. 
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Обикновен (бодлив) гръмотрън/ 
Ononis spinosa 

 

Бобови/ Fabaceae Многогодишно тревисто растение или полухраст 
с прости или разклонени стъбла, стелещи се по 
земята. Расте из влажни ливади, тревисти места, 
по пясъци край реките, в храсталаците и из 
горите, рядко плевел в посевите. Цъфти юни-юли. 
Разпространено из цялата страна до към 1500 m 
надморска височина. В съвременната медицина се 
използва коренът, който се изкопава през есента 
след узряването на плодовете. Използва се и в 
народната медицина. Гръмотрънът има 
диуретично действие и при камъни в бъбреците 
може да предизвика изхвърлянето им. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Обикновен риган/ Origanum 
vulgare 

 

Устноцветни/ 
Lamiaceae 

Многогодишно растение. Расте из храсталаци и 
сечища, по каменливи места и в редки гори 
предимно в предпланините и планините из цялата 
страна докъм 1600 m н.в. На височина достига до 
80 cm, като върховете на растенията се 
разклоняват и образуват чадъроподобни 
съцветия, в които са събрани голям брой малки 
цветчета с бледорозов, розов или почти бял цвят с 
кафяви чашки. Най-често у нас се появява по 
сечищата из горите, край горските пътеки, покрай 
пътищата и по влажните места. Изплозват се 
цветоносните връхни части, които се събират по 
време на цъфтежа юни-септември. Отглежда се и 
като културно растение заради ароматичното 
масло, което се съдържа в цялата надземна част и 
особено в цветовете. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Пипериче/ Persicaria hydropiper

 

Лападови/ 
Polygonaceae 

Водното пипериче е едногодишно тревисто 
растение с остър парлив вкус. Стеблото 
изправено или приповдигащо се, вкореняващо се 
във възлите, 30—70 (120)cm високо, зелено или 
под възлите с виолетови пръстенчета (при 
узряването на плодовете цялото червено). Цъфти 
май — август. Расте по влажни и мочурливи 
места, край блата, езера и други водоеми. 
Разпространено из цялата страна докъм 1000 m н. 
в. За лечебни цели се използва надземната част и 
коренът. Използва се и в народната медицина. 

Видът не е защитен от ЗБР. 
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Жълтурче/ Ranunculus ficaria 

 

Лютикови/ 
Ranunculaceae 

Многогодишно тревисто растение с 
бутилковидни удебелени или продълговато 
яйцевидни корени. To е едно от най-рано 
цъфтящите растения през пролетта (месец март). 
Обитава влажните широколистни гори, 
храсталаци и тревисти места от морското 
равнище до 2000 m н.в. в цялата страна. 
Индикатор е за свежи до влажни, бедни и средно 
богати сиви, канелени и кафяви горски почви. 
Зрелите плодове са отровни. Използва се в 
народната медицина. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Сапунче/ Saponaria officinalis 

 

Карамфилови/ 
Caryophyllaceae 

Многогодишно тревисто растение с дебел 
червеникав корен. Стъблата по няколко, 
възходящи или изправени, голи, високи 30-90 cm, 
в горната си част разклонени. Листата са 
разположени срещуположно. Среща се край 
тревисти места, в храсталаци, край пътища и 
огради и др. в цялата страна до 1400 m н.в. В 
съвременната медицина се използва коренът и 
надземната част (стрък). Употребява се широко и 
в народната медицина като корените на билката 
се използват като отхрачващо, слабително и 
диуретично действие. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Вратига/ Tanacetum vulgare 

 

Сложноцветни/ 
teraceae 

Тревисто многогодишно растение. Цветовете са 
оранжево-жълти цветни кошнички. 
Разпространено по тревисти места и храсталаци. 
Цъфти от юни до септември. Кошничките 
съдържат около 1.5% етерично масло с 
камфороподобна, немного приятна миризма и 
горчивото вещество танацетин. Етеричното масло 
е жълтеникава течност, която на въздуха 
потъмнява. В съвременната медицина се 
използват цветните кошнички или връхните 
стъблени части заедно с цветовете и листата, 
които се събират по време на цъфтежа. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Обикновено подъбиче/ Teucrium 
chamaedrys 

Устноцветни/ 
Lamiaceae 

Многогодишно тревисто растение, наричано още 
Червено подъбиче, високо 10-30 cm. Стъблото, 
както и при другите устноцветни е 4-ръбесто, в 
основата слабо вдървеняло. Установен е в цялата 

Видът не е защитен от ЗБР. 
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страна от 0 до 1400 m н.в. по тревисти места и 
храсталаци. Цъфти май-септември. Съдържа 
етерично масло, горчиви вещества и танини. В 
съвременната медицина се използва надземната 
част, която се събира по време на цъфтежа, без 
приосновните вдървенели части на стъблата. 
Използва се и в народната медицина за 
подобряване на храносмилането и на апетита, при 
болки в стомаха и червата, киселини и като 
диуретично средство при ревматизъм, подагра, 
пясък в жлъчния мехур. 

Миризлива теменуга/ Viola odorata 

 

Теменугови/ 
Violaceae  

Многогодишно тревисто растение със силно 
разклонено коренище, без надземно стъбло, с 
розетка от листа и 10-25 cm дълги вкореняващи се 
надземни издънки. Расте из просветлени 
листопадни гори и храсталаци в цялата страна до 
към 1000 m н.в. В съвременната медицина се 
употребява коренището с корените, които се 
изкопават през март-юни, цялата надземна част и 
цветовете. Има широко приложение и в 
народната медицина. Цветовете имат 
секретолитично, отхрачващо и дезинфекционно 
действие.  

Видът не е защитен от ЗБР. 

Трицветна теменуга/ Viola tricolor 

 

Теменугови/ 
Violaceae 

Трицветната теменуга е едногодишно или 
двугодишно тревисто растение с 10-40 cm високо 
стъбло. Листата са тъпо назъбени. Цъфти от май 
до август. Расте по тревисти места из ливади и 
пасища, в храсталаци и като плевел в 
обработваеми площи до 1800 m надморска 
височина. В съвременната медицина се използва 
надземната част, която се събира по време на 
цъфтежа – май-август. Притежава 
противовъзпалително и диуретично действие. У 
нас се срещат голям брой видове теменуги със 
синьо-виолетови цветове. 

Видът не е защитен от ЗБР. 

Пясъчна млечка/ Euphorbia peplis  Млечкови/ 
Euphorbiaceae 

Едногодишно, тревисто, голо растение. Цъфти 
през месеците май-юли. Стъблата няколко, 
стелещи се, 7-30 cm дълги. Листата са 
несиметрични, целокрайни, разположени 

Видът е защитен, включен е 
в Приложение №3 от ЗБР. 
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срещуположно. Семената са с гладка повърхност. 
Пясъчната млечка расте единствено по морските 
плажове и е силно уязвима от туристическата 
дейност осъществявана върху тях – отъпкване, 
почистване, строителство и др. В Община 
Несебър се среща в райна на ЗМ „Иракли” в 
землището на с. Емона. 

Приморски ветрогон/ Eryngium 
maritimum 

 

Сенникоцветни/ 
Аpiaceae 

Дву-или многогодишно тревисто пясъколюбиво 
растение. Височината на растението над земята е 
от 20 до 60 cm. Общия цвят на листата и стъблото 
е синкавозелено. Приморския ветрогон се 
отличава от другите представители на рода по 
обвивните лисчета на съцветието, които при него 
са с яйцевидна форма, докато при другите видове 
формата им е линейна. Цъфти през месеците юни 
- септември. Расте на морския бряг, по пясъчните 
дюни и ивици и песъчливо-каменисти места, най-
често в съобщества с Cakile maritime, Medicago 
maritime и др., най-често поединично или на 
малки групи от по няколко индивиди. В Община 
Несебър се среща в райна на ЗМ „Иракли” в 
землището на с. Емона,  „Пясъчни дюни – 5 
броя” в Несебър, ПЗ „Пясъчни дюни местн. 
Бабата-Слънчев бряг”. 

Видът е защитен, включен е 
в Приложение №3 на ЗБР. 
Видът е включен в 
Червената книга на 
Бъргария в категория 
„застрашен” вид. 
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Анализ на дейностите за опазване на екосистемите, включващи лечебни растения, 
за осигуряване на устойчивото им ползване и опазване на ресурсите 
Лечебните растения в естествените им находища трябва да се опазват от увреждане и 
унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползуване като част от естествения 
растителен генетичен фонд. Неправилният начин на експлоатация на находищата 
нарушава възстановителния потенциал на популациите, който зависи от биологичните 
особености на вида и количествата събирани билки. Не природосъобразното събиране, 
липсата на период за възстановяване и покой, нарушаването на нормалното семенно и 
вегетативно размножаване са основните причини за понижаване възможностите на 
естествените находища като източник на суровини. Особено значителни поражения 
нанася изсичането на горите. За много кратки срокове голата сеч оказва необратимо 
въздействие и унищожава разнообразието на дървесните и храстови видове. 
 
Управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, 
включително събирането и изкупуването на получаваните от тях билки е регламентирано 
със Закона за лечебните растения. Ползването на лечебните растения, представляващо 
стопанска дейност, се извършва въз основа на позволително за ползване, издадено по реда 
на Законаза лечебните растения. Позволително не се изисква при събиране на билки за 
лични нужди от земи, гори и водни обекти - общинска собственост. Позволително не се 
изисква и когато лечебните растения са култивирани от собственици или ползватели на 
земи, гори или водни обекти, освен когато са култивирани от общината. Позволително за 
ползване на лечебните растения се издава от: 
1. Директора на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство в 
определения им териториален обхват - когато ползването е от горски територии – 
държавна собственост, както и за такива, предоставени им за управление въз основа на 
договор – след заплащане на такса в държавното горско стопанство или в държавното 
ловно стопанство; 
2. Кмета на общината, когато ползването е от: 
 земеделски земи от поземления фонд и такива, включени в строителните граници 

на населените места - общинска собственост, след заплащане на такса в общината; 
 територии в строителните граници на населените места - общинска собственост, 

независимо от предназначението им, след заплащане на такса в общината; 
 земеделски земи от поземления фонд - частна собственост; позволително се издава 

на собственика/арендатора или упълномощено от него лице, без заплащане на 
такса с възможност за преотстъпването му на трети лица - възмездно или 
безвъзмездно, при свободно договаряне. 

 
За опазване естествените находища на лечебните растения се спазват следните 
изисквания: 
 при събиране на надземни растителни части не се допуска изкореняване на 

растенията; 
 цветовете, плодовете и семената се събират, без да се увреждат другите части на 

растенията; 
 оставят се част от най-добрите екземпляри за естествено семенно размножаване; 
 при наличие на узрели плодове и семена те се разпръскват за подпомагане на 

естественото семенно размножаване; 
 повторно събиране на билки от определен район или находище се извършва след 

възстановяване на популацията; 
 не се събират билки от млади, недобре развити или увредени лечебни растения. 
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Съгласно чл. 5 от Наредба №2/20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на 
билки и генетичен материал от лечебни растения, не се допуска събиране на билки в 
количества, надвишаващи следните стойности, определени като процент от наличните в 
находището запаси: 
 за корени, коренища, грудки и луковици от видове, които лесно възстановяват 

ресурсите си (вълча ябълка обикновена, глухарче обикновено, гръмотрън бодлив, 
девисил, лапад алпийски, оман чер, орлова папрат, прозорче горско, теменуга 
миризлива, чемерика лобелиева, чобанка хибридна и др.) - до 70%; 

 за корени, коренища, грудки и луковици от видове, които трудно възстановяват 
ресурсите си или растат при специфични екологични условия (божур червен, 
здравец обикновен, змиярник петнист, иглика лечебна, мъжка папрат, орехче 
ливадно, орехче обикновено, ранилист лечебен, сладка папрат обикновена и др. - 
до 40%; 

 за кори, листни и стъблени пъпки (бреза обикновена, бор, върба бяла, дъб летен, 
леска обикновена и др.) - до 40%; 

 за листа (бреза обикновена, живовлек голям, живовлек ланцетовиден, коприва, 
леска обикновена, малина, смрадлика и др.) - до 70%; 

 за стръкове (великденче лечебно, звъника лечебна, иглика лечебна, камшик 
лечебен, коприва, мащерка, напръстник вълнест, подъбиче обикновено, равнец 
хилядолистен, ранилист лечебен, риган обикновен, тлъстига лютива, шапиче и др.) 
- до 70%; 

 за цветни пъпки, цветове, съцветия и цветни кошнички, плодове и семена 
(боровинка червена и черна, бъз черен, глог червен, драка, зърнеш, иглика лечебна, 
лайка, липа - дребнолистна, едролистна, сребролистна, лопен гъстоцветен, 
мразовец есенен, орехче ливадно, офика, подбел, шипка и др.) - до 70% за 
едногодишните и до 80% за многогодишните видове. 

 
Експлоатацията на находищата се редува с период на възстановяване на ресурсите. 
Продължителността на периода за възстановяване е различна за отделните видове и части 
от растението: 
 при събиране на корени и коренища от видове, които лесно възстановяват 

ресурсите си (гръмотрън бодлив, копитник, коприва, лапад алпийски, прозорче 
горско, решетка безстъблена, теменуга миризлива, чемерика лобелиева, чобанка 
хибридна, чувен и др.) - 2 години; 

 при събиране на корени и коренища от видове, които трудно възстановяват 
ресурсите си или растат при специфични екологични условия (дива тиква, здравец 
обикновен, иглика лечебна, лудо биле, мъжка папрат, орехче обикновено, сладка 
папрат и др.) - 3 години; 

 при събиране на грудки (божур червен, змиярник петнист, орехче ливадно) - 2 
години; 

 при събиране на листа (боровинка черна и червена, лудо биле, малина, медуница 
лечебна, подбел, смрадлика, чемерика лобелиева и др.) - 1 година; 

 при събиране на стръкове от видове, които трудно възстановяват ресурсите си 
(горицвет пролетен, иглика лечебна, тинтява горска, тлъстига лютива и др.) - 4 
години; 

 при събиране на съцветия от иглика лечебна и лопен гъстоцветен - 2 години; 
 плодове и семена от есенен минзухар и зърнеш - 2 години. 

 
Не е необходим период за възстановяване при събиране на следните билки: 
 коренища от вълча ябълка обикновена, коприва, орлова папрат, репей и троскот; 
 стръкове от видове, които лесно възстановяват ресурсите си (ветрогон полски, 
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великденче лечебно, вратига, дяволска уста обикновена, звъника лечебна, змийско 
мляко, коприва, кучешко грозде черно, пчелинок обикновен, равнец хилядолистен 
и др.); 

 цветни пъпки, цветове и съцветия (бъз черен, глог червен, лайка, липа - 
дребнолистна, едролистна и сребролистна, подбел, равнец хилядолистен, слез 
горски и др.); 

 плодове и семена от есенен минзухар и зърнеш. 
 
Култивирането е най-успешният подход за опазване на диворастящите находища и за 
преодоляване на ресурсния дефицит от определени видове лечебни растения. Това важи 
особено за видове, които са редки и застрашени, както и за тези, които се ползват в 
особено големи количества. Така се осигурява качествена и голяма по обем суровина от 
билки, която често отговаря по-добре на хигиенно санитарните изисквания на 
производства от рода на фармацевтичните. Световна тенденция е преработвателната 
индустрия да предпочита суровини от култивирани растения. Все повече нараства и делът 
на биологичното производство. 
 
България е на първо място в Европа и на едно от първите в света по производство и износ 
на билки. Годишно у нас се събират около 17 хил. тона, които се продават, главно извън 
страната. Около 50% от добиваните у нас количества билки са от култивирани растения. 
 
Видовете, които се култивират успешно у нас са: маточина, шипка, медицинска ружа, 
лавандула, градински чай, лайка, бял равнец, мента, жълт кантарион, мащерка, дилянка, 
слез, риган, невен, беладона, блатно кокиче, мурсалски чай, майорана, роза, кориандър, 
резене, анасон, бял трън, босилек, репей, жълта комунига и др. 
 
На територията на Община Несебър не се извършва култивирано отглеждане на лечебни 
растения. 
 
Приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на лечебните 
растения, включително на редки или застрашени от изчезване видове 
Опазването на лечебните растения е система от мерки и дейности, целящи запазването на 
биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси. То включва 
поддържането и съхраняването на екосистемите, съдържащи лечебни растения, на 
естествените им местообитания, както и поддържането и възстановяването на 
жизнеспособни популации на видовете. Опазването на лечебните растения е насочено към 
биологичните им ресурси в естествената им среда, включително към генетичните ресурси, 
отделните екземпляри растения, популациите на видовете и екосистемите, включващи 
популацията. 
 
Опазването трябва да включва поддържането и съхраняването на екосистемите и 
естествените им местообитания. На първо място трябва да се променят условията в 
общинската горска територия, като се спрат незаконната паша, незаконната сеч, 
незаконното строителство, както и движението на компактни човешки маси, които могат 
да доведат до загиване на отделни популации. 
 
Община Несебър поддържа постоянно противопожарна готовност по време на 
пожароопасния сезон за предотвратяване на горски пожари, организира охрана на 
лечебните растения и при нужда може да издава позволителни за странични ползвания и 
услуги в района на общинската горска територия, при заплащане на съответните такси, с 
изключение на случаите на частна собственост. В позволителните се определят вида на 
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страничните ползвания и услуги, разрешеното количество билки и генетичен материал по 
видове морфологични части, района на конкретното находище и начина на ползване. 
Съгласно Раздел ІV от Наредба №2/20.01.2004 г. за правилата и изискванията за 
събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения, билките се събират в 
различен период/фаза от вегетацията на растенията, както следва: 

 подземни органи (корени, коренища, грудки и луковици) - през есента или рано 
през пролетта преди вегетацията на растенията; 

 кори - през пролетта във фаза на най-усилено сокодвижение (март - май); 
 листни и стъблени пъпки - през пролетта (март - април), преди да се развият; 
 борови връхчета - рано през пролетта, преди вегетацията; 
 листа - преди цъфтежа (коприва, маточина, мента, момина сълза), по време на 

цъфтежа (боровинка черна и червена, блян черен, живовлек голям и ланцетовиден, 
лудо биле, слез горски, смрадлика) или след цъфтежа (бреза обикновена, глог 
червен и черен, глухарче обикновено, липа, медуница лечебна, подбел и др.); 

 стръкове - в началото на цъфтежа или по време на пълен цъфтеж преди 
плодообразуване; допуска се събирането на стръкове с млади плодове, когато 
растението цъфти продължително време, като едновременно образува и плодове 
(боянка разклонена, овчарска торбичка обикновена, росопас лечебен и др.); 

 цветни пъпки - непосредствено преди разцъфтяването им (пелин сантонинов); 
 цветове и съцветия - в началото на цъфтежа или при пълен цъфтеж; 
 месести плодове (боровинка черна и червена, бъз черен, касис, киселица, къпина 

полска, малина, офика, шипка, ягода горска и др.) - след пълното им узряване; 
 сухи плодове от сенникоцветни - непосредствено преди пълното им узряване; 
 семена - непосредствено преди пълното им узряване. 

 
За изпълнение целите на програмата ще бъдат предприети следните мерки: 
 Създаване и поддържане на база данни за находища на лечебни растения в 

общината, в т.ч. и на техните запаси; 
 Осъществяване на контрол за недопускане на ползване на лечебни растения по 

начини и със средства, водещи до увреждане или унищожаване на находищата; 
 Провеждане на периодични разяснителни кампании с цел повишаване 

екологичната култура на населението по прилагане на Закона за лечебните 
растения и поднормативните актове към него, както и запознаване жителите на 
общината със заповедите на Министъра на околната среда и водите и на 
Регионалната инспекция по околна среда, относно специалния режим на опазване и 
ползване на лечебните растения през съответната година и осъществяване на 
контрол по тяхното изпълнение;  

 Съобразяване на издадените позволителни за ползване на лечебни растения със 
състоянието на ресурсите и осъществяване на контрол по тяхното изпълнение; 

 Предоставяне на собствениците и ползвателите на земеделски земи, наличната 
информация за лечебните растения на територията на общината, за пригодността 
на земята за отглеждането им, както и информация за задълженията и препоръките 
относно земеползването, включително използване на екологосъобразни технологии 
за отглеждане, свързани с лечебните растения в общината; 

 Даване на указания, относно начинът на ползване на лечебните растения на 
територията на Община Несебър, както и правилата и изискванията за събиране на 
билки или генетичен материал от лечебни растения, регламентирани с Наредба №2 
от 20 януари 2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и 
генетичен материал от лечебни растения; 

 Забраняване ползването на лечебните растения по начини и със средства, които 
водят до увреждане на находищата им, намаляване на техните ресурси, затруднено 
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възстановяване на популациите им или намаляване на тяхното биологично 
разнообразие, както и в нарушение на Наредба №2/02.01.2004 г.; 

 Участие на обществеността по вземане на решения, във връзка с опазването на 
лечебните растения на територията на общината; 

 Недопускане на палене на стърнища и предотвратяване на горски пожари; 
 Регистрация на пунктовете за изкупуване; 
 Издаване на позволителни за събиране; 
 Събиране на такси за ползването на билки. 

С изпълнение на предвидените мерки се цели постигане на ефективно използване на 
лечебните растения, опазване на естествените им находища, предотвратяване изчезването 
на отделни видове и задоволяване потребностите от лечебни растения на населението. 
 
Избор на регламент на територии, които не са защитени, но изискват подходящо 
управление с цел устойчиво ползване на лечебните растения в тях 
В Община Несебър няма територии, които да не попадат в границите на защитени 
територии, изискващи подходящо управление с цел устойчиво ползване на лечебните 
растения в тях. 
 
Предложения за разработване на местни нормативни актове за начините на 
земеползване съобразно изискванията на нормативните актове и плановите 
документи от по-висока степен 
 
С Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Несебър (в сила от 01.01.2009 г.) е определен реда и съответната 
такса за издаване на разрешение за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и 
водни обекти – общинска собственост. 
 

5.5. Горско стопанство 
Общата площ на горските и земеделските територии, придобили характеристика на гора 
собственост на Община Несебър е 12638.1 ha (8241.7 ha, от тях попадат в 
Горскостопански участък „Несебър” и 4396.4 ha в Горскостопански участък „Обзор). 
Разпределението на тази площ по вид на горите и по вид на земите е представено в 
Таблица ІІ-27. От тази площ 12029.4 ha е залесена (запасът на основните насаждения без 
клони е 1089180 куб.м. със средна възраст 64 години, Таблица ІІ-28.) и 608.7 ha е 
незалесена. Горските територи са разположени в землищата на градовете: Несебър, Обзор 
и Свети Влас и селата: Баня, Гюльовца, Емона, Козница, Кошарица, Оризаре, Паницово, 
Приселци, Раковското и Тънково. Лесистостта на територията, върху която са 
разположени общинските гори е около 42 %. 
 
Таблица ІІ-27. Разпределение на общата площ по вид на земите и вид на горите 

Вид на земите 
Вид гори 

иглолистни широколистни 
високостъблени 

издънкови за 
превръщане нискостъблени Всичко % 

естествен 
произход 0.4-1.0 - 1475.1 7436.0 1702.9 10614.0 84.0 

склопени култури 956.8 26.07 - - 983.5 7.8 
несклопени 
култури 12.1 13.5 - - 25.6 0.2 

естествен 
произход 0.1-0.3 - 186.3 191.4 25.9 403.6 3.2 

изредени култури 0.6 2.1 - - 2.7 - 
всичко 
насаждания 969.5 1703.7 7627.4 1728.8 12029.4 95.2 
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Вид на земите 
Вид гори 

иглолистни широколистни 
високостъблени 

издънкови за 
превръщане нискостъблени Всичко % 

 
клек - - - - - - 
всичко залесена 
площ 969.5 1703.7 7627.4 1728.8 12029.4 95.2 

 
сечище - - - - - - 
пожарище 0.6 - - - 0.6 - 
голина 2.7 35.2 - - 37.9 0.3 
всичко незал. 
дървопр. 3.3 35.2 - - 38.5 0.3 

 
поляна 18.5 10.0 231.4 64.4 324.3 2.6 
обработваема 
площ - 0.3 - - 0.3 - 

автомобилен път 5.7 1.2 15.3 2.6 24.8 0.2 
шосе - - 1.2 - 1.2 - 
дворно място 0.9 - 0.6 0.5 2.0 - 
временен склад - 0.1 - - 0.1 - 
просека 9.4 6.0 18.8 2.5 36.7 0.3 
нелесопригодна 
долина 2.3 1.2 9.5 2.9 15.9 0.1 

нелесопригодна 
площ - - - 29.5 29.5 0.3 

скали - 0.5 0.9 - 1.4 - 
мочур - 0.5 - - 0.5 - 
сипей 0.7 2.6 22.9 4.0 30.2 0.3 
гьол 0.1 - - - 0.1 - 
ровина - - 0.3 - - 0.3 
дивечова нива 3.1 0.3 44.7 4.5 52.6 0.4 
поляна с храсти 0.9 - 23.0 2.1 26.0 0.2 
дивечова просека 0.4 1.9 13.1 1.1 16.5 0.1 
дига - 1.3 - - 1.3 - 
разливище 3.7 - - 0.8 4.5 - 
водна площ - - 0.1 - 0.1 - 
сметище - - 1.2 - 1.2 - 
противопожарна 
просека 0.7 - - - 0.7 - 

 
всичко 
недървопр. площ 46.4 25.9 383.0 114.9 570.2 4.5 

 
всичко инвент. 
площ 1019.2 1764.8 8010.4 1843.7 12638.1 100.0 

 
в т.ч. дървопр. 
площ 972.8 1738.9 7627.4 1728.8 12067.9 95.5 

*Източник Горскостопански план на ОП „УОГСГС” към Община Несебър 
 
В Таблица ІІ-28 са дадени средните таксационни показатели на отделните стопански 
класове, видовете гори със защитни и специални функции и общо. 
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Таблица ІІ-28. Средни таксационни показатели функции, стопански класове и общо за гората 

Стопански класове 
Залесена 

площ 
Средна 
възраст 

Среден 
бонитет 

Средна 
пълнота 

Среден запас 
на 1 ha 

Среден прираст 
на 1 ha 

Общ среден 
прираст 

Общ дървесен запас 
без клони с клони 

ha години   m3/ha m3/ha m3 m3 m3 
А. Горски територии със Защитни и специални функции 
Черноборови култури 907.4 39 ІІІ (3.7) 0.73 150 3.82 3468 136000 172250 
Буков Ср 350.8 81 ІІІ (2.9) 0.69 155 2.53 889 54320 65755 
Дъбов В 286.2 52 ІІІ (3.0) 0.78 108 2.05 588 30760 40520 
Дъбов СрН 724.8 72 ІV (3.7) 0.66 79 1.33 966 57510 71700 
Церов 224.4 104 ІV (4.3) 0.44 56 0.78 175 12575 15410 
Багунов В П 197.4 71 ІІІ (3.0) 0.73 150 2.12 419 29530 32550 
Смесен В П 361.3 68 ІІ (2.4) 0.77 170 2.49 901 61500 70470 
Благунов СрН П          
Церов П 1505.7 65 ІV (4.1) 0.61 87 1.37 2058 131415 144955 
Смесен СрН П 3558.9 63 ІV (4.4) 0.61 78 1.30 4609 276305 308430 
Акациев 14.5 12 ІV (4.1) 0.76 26 1.38 20 380 400 
Келяф-Габъров 1681.6 65 V (4.6) 0.68 35 0.54 904 58200 64220 
Всичко горски 
територии със ЗСпФ 11567.0 64 ІV (4.0) 0.64 89 1.54 17790 1028400 1184775 

Б. Горски територии със стопански функции 
Черноборови култури 62.1 44 ІV (3.6) 0.74 209 4.85 301 12965 16305 
Буков Ср 48.5 121 ІІІ (2.8) 0.65 2012 2.10 102 10275 11770 
Дъбов СрН 61.0 101 ІV (4.2) 0.35 114 1.59 97 6945 8095 
Церов 8.0 105 V (4.7) 0.60 85 0.88 7 680 775 
Смесен В П 31.3 65 ІІІ (2.8) 0.73 150 2.30 72 4700 5350 
Благунов СрН П 171.3 62 ІV (3.8) 0.59 98 1.60 274 16730 18530 
Церов П 45.7 57 ІV (4.0) 0.60 89 1.75 80 4075 4510 
Смесен СрН П 19.1 45 ІІІ (3.0) 0.79 168 3.72 71 3210 3800 
Акациев 1.1 30 ІІІ (3.0) 0.90 100 3.64 4 110 120 
Келяв-Габъров 14.3 40 ІV (4.0) 0.80 76 1.89 27 1090 1310 
Всичко горски 
територии със СтФ 462.4 70 ІV (3.7) 0.61 132 2.24 1035 60780 70565 

ОБЩО 12029.4 64 ІV (4.0) 0.64 91 1.56 18825 1089180 1255340 
*Източник: Горскостопански план на ОП „УОГСГС” към Община Несебър 
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Направлението на стопанисване и предвидените мероприятия са в зависимост от 
категориите на горски територии. В Община Несебър те са както следва: 

Горски територии със защитна категория 3.6 ha - 

Горски територии със специална категория 12169.6 ha 96.6% 

Горски територии със стопанска категория 464.9 ha 3.7% 

Всичко за Община Несебър 12638.1 ha 100.0% 
 
Горите собственост на общината са разположени по склоновете на най-източната, 
приморска част на Стара планина при нос Емине и централната част на подобласт 
Варненско-Бургаско Черноморие. 
 
Според горскорастителното райониране, общинските гори попадат в Тракийска 
горскорастителна област, подобласти Горна Тракия и Варненско-Бургаско Черноморие. 
Във вертикално направление попадат в Долният равнинно-хълмист и хълмисто-
предпланински пояс на дъбовите гори (0-700 m н.в.) и съответните подпояси, а именно: 
 

- Т-І-1 Подпояс на крайречните и лонгозни гори (0-700 m н.в.) 
В този подпояс попадат горите в близост до с. Оризаре и една поляна в местността 
„Калината”. От естествено разпространените дървесни видове най-широко разпространен 
тук е полският ясен (Fraxinus angustifolia) с по-малко участие са церът (Quercus cerris) и 
габърът (Carpinus betulus). От храстите се срещат аморфата (Amorpha fruticosa) и драката 
(Paliurus spina-christi). 
 

- Т-І-2 Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (0-500 m н.в.) 
В този подпояс попада почти цялата дървопроизводителна площ на общинските гори. От 
естествено растящите дървесни видове най-широко разпространение имат благунът 
(Quercus frainetto), церът (Quercus cerris), келявият габър (Carpinus orientalis), косматият 
дъб (Quercus pubescens), зимният дъб (Quercus petraea), габърът (Carpinus betulus), 
източният бук (Fagus orientalis), мъждрянът (Fraxinus ornus), сребролистната липа (Tilia 
tomentosa) и др. Изкуствено създадените култури в подпояса са най-много от черен бор 
(Pinus nigra) – чисти и смесени с естествено срещащата се растителност. На места са 
създадени култури от най-различни видове като благун (Quercus frainetto), цер (Quercus 
cerris), червен дъб (Quercus rubra), сребролистна липа (Tilia tomentosa), деодарски кедър, 
корсикански бор и други. От храстите се срещат дрян (Cornus mas), глог (Crataegus 
monogyna), шипка (Rosa canina), драка (Paliurus spina-christi), смрадлика (Cotinus 
coggygria) леска (Corylus avellana) и др. Тревната покривка е представена от типичното за 
дъбовите гори разнотревие от житни, звъника (жълт кантарион) Hypericum perforatum, 
ягода (Fragaria vesca), къпина, коприва (Urtica dioica), острица (Carex sp.), лазаркиня 
(Galium odoratum (L.) Scop.), и др. 
 
В горските територии собственост на Община Несебър съществуват сравнително добри 
условия за естественото възобновяване на основните дървесни видове – благун, цер, 
космат дъб, габър, зимен дъб и източен бук. Въпреки това при широколистните то протича 
със слаби до средни темпове. Това в голяма степен се дължи на значителното участие на 
подлесната растителност от келяв габър. Поради тази причина до 2012 г. на територията 
на общината е извършено изсичане на подлеса на площ от 258.0 ha. През 2013 и 2014 г. 
това мероприятие е извършвано като част от самата сеч. 
 
Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Несебър” е разположено по най-източните склонове 
на Стара планина (Еминска Стара планина) и хълмистите райони на юг от нея. Ловното 
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стопанство има дългогодишна традиция в разсадниковото производство и разполага с два 
разсадника: 

- Разсадник „Поморие” е с площ от 140 декара и произвежда фиданки преди 
всичко за озеленяване. Почвата е чернозем смолник – богата и задържаща 
повече влага. 

В стопанството се развива и контейнерно производство на фиданки и коледни елхи. 
- Разсадник „Порой” е с площ от 270 декара. Почвата е канелена горска. 

Осигурява фиданки за нуждите на лесокултурната дейност и за горски 
залесявания. „Порой” е един от малкото базови разсадници на България, при 
който по дългосрочна програма се произвеждат дръвчета за залесяване – за 
създаване на нови гори и за рекултивация на терени (насипи и кариери), както и 
за крайпътно залесяване. 

Разсадникът поддържа собствена семепроизводна градина, в която се добиват акациеви 
семена за продажба. Добиваните семена са със сертификат за качество. 
 
6. Шум 
Шумът е фактор въздействащ силно върху околната среда и живите организми. Няма 
област и човешка дейност, при които да не се наблюдава шумово излъчване. Шумът в 
околната среда, причинен от транспортните, промишлените и ремонтните дейности, е 
един от главните екологични проблеми в урбанизираните територии и е източник на 
нарастващите възражения от страна на населението. 
 
Контролът и управлението на шума в урбанизираната среда са дефинирани в Директива 
2002/49/ЕО „като част от политиката на Европейската общност да постигне високо 
равнище на здравеопазването и защита на околната среда”. В нашата страна 
определянето на състоянието на шумовото натоварване в урбанизираните територии се 
осъществява чрез Национална система за мониторинг на шума в околната среда. 
Функционирането на системата е регламентирано с Наредба № 54 от 2010 г. на МЗ и 
МОСВ за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и 
за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от 
промишлените източници на шум в околната среда (обн., ДВ, бр. 3 от 2011 г.). 
 
От 1 януари 2006 година е в сила Закон за защита от шум в околната среда (ЗЗШОС), Обн. 
ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005 г., посл. изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г. До тогава 
липсваха специални нормативни разпоредби, уреждащи ясно и недвусмислено 
задълженията на отделните институции, относно контрола, оценката и управлението на 
шума в околната среда. 
 
Анализът на съвременната акустична картина показва, че най-значително въздействие на 
шумовия фактор се наблюдава в големите градове на страната с население над 100 000 
жители. За тези агломерации, в които не попада Община Несебър, съгласно ЗЗШОС е 
необходимо да бъдат изготвени стратегически карти за шум в околната среда. 
Стратегическата карта за шум определя местата с констатирано превишаване на 
стойностите на даден показател за шум, което може да предизвика вредно въздействие 
върху здравето на хората. 
 
ЗЗШОС не се прилага за шума: предизвикан от лицето, подложено на неговото 
въздействие; предизвикан от домашни дейности; предизвикан от съседи в жилищни 
сгради; на работните места; в транспортните средства; в зоните за военни действия. 
Компетенциите на съответните държавни органи и органите на местното самоуправление, 
съгласно Закона за защита от шума в околната среда, са както следва: 
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 Министърът на околната среда и водите организира извършването на измерването, 
оценката, управлението и контрола на шума от промишлени инсталации и 
съоръжения посочени в приложение към ЗООС. 

 Министърът на здравеопазването, чрез съответните органи на регионално ниво, 
организира създаването, функционирането и ръководството на националната 
система за мониторинг на шума в урбанизираните територии; организира 
извършването на оценка на вредните ефекти на шума върху здравето на 
населението; организира извършването на измерването, оценката, управлението и 
контрола на шума в околната среда, предизвикан от локални източници на шум. 

 
Съгласно чл.22 от ЗЗШОС, Кметовете на общини упражняват контрол за спазване на 
правилата и нормите за изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по 
време на строителство; организират и регулират движението на автомобилния транспорт в 
населените места с оглед намаляване на шумовите нива до допустимите норми. При 
необходимост от извършване на измерване на нивото на шума, контролът се осъществява 
съвместно с Регионална здравна инспекция (РЗИ). 
 
Източници на шум от транспорт 
Най-голям дял в оформянето на цялостния акустичен режим в населеното място заема 
транспортният шум. Увеличаването на броя на частните моторни превозни средства, води 
до значително повишаване на общия шумов фон. 
 
Факторите, които влияят върху степента на шумовото замърсяване от автотранспорта са 
интензивността на транспортния поток и процентния състав на товарните МПС, 
автобусите и леките автомобили. Шумовата среда на територията на общината се 
нарушава от транспортния поток на път E-87 Бургас – Варна, път III - 9061 „Тънково- 
Слънчев бряг” и Тънково-Ахелой, особено през летния сезон, когато туристическия поток 
е най-голям. Натоварването по останалите пътища от транспортната схема е значително 
по-ниско. Третокласните и четвъртокласните пътища в общината са по-слабо натоварени. 
 
Състоянието и видът на уличната мрежа са от съществено значение за нивата на 
транспортния шум. В тази връзка ежегодно в общинския бюджет на Община Несебър се 
залагат средства за ремонти на общинската пътна мрежа. Източниците на финансиране са 
както общинския бюджет, така и Оперативните програми на ЕС, за които има одобрени 
проекти и други източници. 
 
Източници на шум от битов характер 
На второ място са локалните източници на шум и шума от битов характер – строителни и 
ремонтни дейности, товаро-разтоварни работи, комунално-битови дейности и др. 
 
Следващият по значение фактор, влияещ върху акустичната среда на града е шумът 
излъчван от заведенията за обществено хранене, увеселителните заведения, различните 
сервизи и авторемонтните работилници, разположени в непосредствена близост до 
жилищните сгради. 
 
Индустриален шум 
Отсъствието на крупна промишлена дейност в Община Несебър определя отсъствието на 
рискови източници. Шумът от произвоствените дейности е на последно място в региона. 
В голямата си част те са обособени в промишлена зона или са извън границите на 
населеното място. 
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Контролът и приоритетите по отношение на фактор шум в най-голяма степен са свързани 
с осигуряване на здравословни условия за живот на населението и опазване на околната 
среда от шум. 
 
Регионалните здравни инспекции са органите, които ежегодно изготвят шумови 
характеристики на населените места. Чрез тези характеристики се извършва комплексна 
оценка на шумовото натоварване на всички областни градове в страната, включително и 
на някои по-големи населени места. 
 
РИОСВ-Бургас контролира шума, излъчван в околната среда от дейността на промишлени 
инсталации и съоръжения. Измерванията на нивата на шум се осъществяват по утвърдена 
от МОСВ, Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната 
среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на 
въздействие. Съгласно ЗЗШОС, обектите трябва да осъществяват дейността си по начин, 
който да не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, 
регламентирани в Наредба №6/26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, 
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка 
на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на 
населението (Обн., ДВ, бр.58/18.07.2006г.). Граничните стойности на показателите за 
шум, съгласно Наредба №6/2006г. са посочени в Таблица ІІ-29. 
 
Табл. ІІ-29. Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и 
устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях 

Територии и устройствени зони в урбанизираните 
територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на шума в dB (А) 

ден вечер нощ 
Жилищни зони и територии: 55 50 45 
Централни градски части 60 55 50 
Територии, подложени на въздействието на 
интензивен автомобилен трафик 60 55 50 

Територии, подложени на въздействието на релсов 
железопътен и трамваен транспорт 65 60 55 

Територии, подложени на въздействието на 
авиационен шум 65 65 55 

Производствено-складови територии и зони 70 70 70 
Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 
Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 
Зони за научноизследователска и учебна дейност 45 40 35 
Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 

 
За гражданите проблем се явява шумът от търговски обекти и развлекателни заведения, 
намиращи се в жилищни сгради или в непосредствена близост до тях. 
 
С Наредба №4/27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на 
сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на 
строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство (Обн., ДВ, 
бр.6/19.01.2007 г.) се цели в процеса на проектиране да се осигури защита от шум и 
достигане на граничните стойности в помещенията на жилищните и обществени сгради. 
Граничните стойности на показателите за шум, съгласно Наредба № 6/2006 г. са посочени 
в Таблица ІІ-30. 
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Таблица ІІ-30. Гранични стойности на нивата на шума в помещения на жилищни и 
обществени сгради 

Предназначение на помещенията 
Еквивалентно ниво на шума, dB (А) 

ден вечер нощ 
Стаи в лечебни заведения и санаториуми, 
операционни зали 30 30 30 

Жилищни стаи, спални помещения в детските 
заведения и общежития, почивни станции, хотелски 
стаи 

35 35 30 

Лекарски кабинети в лечебни заведения и 
санаториуми, зали за конференции, зрителни зали на 
театри и кинозали 

40 40 35 

Класни стаи и аудитории в учебни заведения за 
научноизследователска дейност, читални 40 40 40 

Работни помещения в административни сгради 50 50 50 
Кафе-сладкарници, столове, фоайета на театри и 
кинозали, клубове, бръснаро-фризьорски и 
козметични салони, ресторанти 

55 55 55 

Търговски зали на магазини, зали за пътници в гари 60 60 60 
 
Насоки и мерки за намаляване на шумовото натоварване в селищата и на работните 
места съгласно действащото екологично законодателство: 

 Подобряване експлоатационното състояние на пътните настилки; 
 Оптимизиране режима, интензивността и структурата на транспортните потоци; 
 Изграждане на инфраструктура, която да гарантира допустимите норми на шум; 
 Създаване на шумозащитни зелени зони с декоративна дървесна и храстова 

растителност съобразена с естествената растителност на селищата в общината; 
 Упражняване на контрол върху планирането, изграждането и експлоатацията на 

обектите, източници на интензивен шум, обектите, подлежащи на усилена 
шумова защита и факторите, влияещи върху формирането на акустичната 
среда; 

 Намаляване шумовото замърсяване в населените места предизвикано от 
стопански обекти; подобряване организацията и регулиране на движението на 
МПС съвместно с органите на МВР; 

 Картотекиране на обектите – източници на шум и подобряване системата за 
контрол и санкции по отношение на шумовото замърсяване от обществените 
заведения. 

 
7. Зелени площи в Община Несебър 
Зелените площи имат изключително важно значение за осигуряване на места за отдих и 
развлечения на местното население и оказват положителен ефект върху качеството на 
въздуха и намаляване на замърсяванията от транспорта и бита, намаляване на шума, 
запрашеността и вредните газове в атмосферата. 
 
Обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото 
поддържане, опазване и развитие на зелената система на територията на Община Несебър 
се уреждат с Наредба №18 за изграждане и опазване на зелената система на 
територията на Община Несебър. 
 
Град Несебър има изградени и добре оформени зелени площи и крайморски парк, но факт 
е, че голяма част от зелените площи, около жилищните сгради се ползват като паркинги. 
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Увеличеният брой на автомобилните превозни средства в последните години и рязкото 
намаляване на свободните места за паркиране води до непрекъснато унищожаване на 
зелените площи. 
 
Опазването на парковете, градините, зелените площи и декоративната растителност на 
територията на общината се извършва по реда на Наредба № 6 за опазване на околната 
среда на територията на Община Несебър. 
 
Обект на опазване съгласно Наредбата са: 

- всички паркове, градини, зелени площи, дълготрайните декоративни дървета и 
декоративната растителност; 

- междублоковите пространства; 
- детски и спортни площадки; 
- зелените площи в околностите на населените места; 
- морския бряг; 
- поречията на реките; 
- зоните край микроязовирите; 
- зелените ивици, дървесна, храстова и тревна растителност на територията на 

общината; 
 
През 2015 г. със средства от ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста 
околна среда – 2015г.” е финансиран „Проект за почистване, озеленяване, създаване на 
зона за отдих и последващо поддържане в добър вид на ПИ 53045.502.36 по КК на 
гр. Обзор, Община Несебър, отреден за друг вид зелени площи”. 
 
На територията на с. Равда е реализиран проект „Крайморски парк Равда, озеленяване и 
паркоустройство”, чийто строитество започна през април 2013 г и е изцяло финансирано 
от Община Несебър. Крайморският парк на Равда се намира непосредствено до морския 
бряг с южно изложение. Разположен е на общински имот, а разработената територия 
заема площ от 16 005 m2. В парка има няколко алеи от вибропресовани павета и плочки, 
водещи към плажа, монтирани са пейки и кошчета за смет, има изградено водоснабдяване 
и осветление. Направени са два детски къта. Първият детски кът е за деца до 3 години. На 
него са разположени детски съоръжения и пейки, а в съседство има и беседка. Втората 
площадка се намира в южната част на обекта, в близост до плажа. Тя е за възрастова група 
от 3 до 12 години. 
 
Парковете в с.Оризаре и в с. Гюльовца също са обновени, с нови алеи, зелени площи и 
детски площадки. В землището на гр. Обзор, Община Несебър има два градски парка с 
обща площ 21.25 dka. Южния парк в гр.Несебър е с обща площ от 7.761 dka. 
 
Поддържането на озеленените площи се извършва от служителите на общинска 
администрация. В техните правомощия е периодичното косене на тревните площи, 
извършването на просветляване на декоративните дървета и др. вид озеленителни 
мероприятия. Необходимите средства за изграждане и поддържане на декоративната 
растителност в общинските зелени площи се осигурава чрез бюджетни средства на 
общината. 
 
В Общинския план за развитие на Община Несебър за периода 2014-2020 г. към 
Специфична цел 1.4. Опазване на околната среда, Мярка 1.4.2. Поддържане на 
съществуващите зелени площи и обособяване на нови зони са залегнали следните видове 
дейности: 



Програма за опазване на околната среда на Община Несебър за периода 2016 – 2020 г. 

 

ВАНГ ЕООД                    153 
www.vang.bg 

- Поддържане на публичните зелени площи; 
- Изграждане на нови зелени площи в гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас и 

к.к. Слънчев бряг; 
- Изграждане на еко-парк над гр. Свети Влас; 
- Изграждане на крайморски парк – северен скат; 
- Изграждане на зона за отдих и релаксация на северен бряг–Несебър, стара част. 

 
8. Радиационна обстановка и влияние на нейонизиращи лъчения 
Непрекъснатите и периодични наблюдения на радиационните параметри на основните 
компоненти на околната среда се базират на изпълнение на програма за радиологичен 
мониторинг, утвърдена от министъра на околната среда и водите, която е част от 
Националната система за мониторинг на околната среда. 
 
В изпълнение на изискванията на чл. 35 и 36 от Договора ЕВРАТОМ и Препоръка 
473/2000 на Европейската комисия България ежегодно докладва данни от извършвания 
радиологичен мониторинг на околната среда към Общоевропейската база данни – REM и 
ежедневно изпраща информация за радиационния гама фон към Европейската система за 
обмен на радиологични данни – EURDEP. 
 
Естественият радиационен гама-фон е физична характеристика на околната среда, 
специфична за всеки пункт, област, регион. Известно е, че естествените радионуклиди: 
уран, радий, торий и продуктите от техния разпад, както и радиоактивните изотопи на 
калия, рубидия и др., имат широко разпространение в земната кора. Поради своите 
специфични физико-химични свойства те имат конкретно присъствие в състава на 
отделните компоненти на околната среда: литосферата (скали, почви), хидросферата 
(подземни, речни, езерни и морски води), въздуха, флората и фауната. 
 
В резултат от дейността на човека става допълнително обогатяване на елементите на 
околната среда с естествени и техногенни радионуклиди и тяхното пространствено 
преразпределение. Тези антропогенни източници на радиоактивност обуславят 
техногенната компонента на радиационния фон. Към тях следва да се отнесат: 

 отпадъчните води и отбитата скална маса при миннодобивната дейност на тежки и 
редки метали;  

 газоаерозолните изхвърляния от обектите на атомната енергетика и 
топлоенергетиката; 

 сгурията и пепелината от топлоцентралите, работещи с твърдо гориво; 
 минералните торове, получени от някои фосфорити; 
 строителните материали. 

 
Наблюденията за състоянието на радиационния гама-фон в Р България се осъществяват 
чрез Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния 
гама-фон, посредством 26 Локални мониторингови станции (ЛМС), обхващащи цялата 
територията на страната. Автоматизираната система има за цел своевременното 
установяване на инцидентно повишаване на радиационния гама-фон. 
 
Конкретни стойности за радиационния гама-фон се публикуват всеки ден на страницата 
на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), чрез Ежедневен бюлетин за 
радиационната обстановка. Радиационния гама-фон на територията на Община Несебър се 
следи в пункт Емине, част от Националната автоматизирана система за непрекъснат 
контрол (НАСНК), Фиг. ІІ-29. 
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Фиг. ІІ-29. НАСНК на радиационния гама-фон 

* Източник: ИОАС 
 

Данни за осреднените стойности на Мощността на дозата за 2013, 2014 и 2015 г. са 
представени в табличен вид както следва: 

Мониторингова 
станция 

Средни годишни 
стойности за 2013 г. 

[nGy.h-1] 

Средни годишни 
стойности за 2014 г. 

[nGy.h-1] 

Средни годишни 
стойности за 2015 г. 

[Sv.h-1] 
Нос Емине 91.0 87.0 0.105 

 
Районът на Община Несебър се характеризира с добра радиационна характеристика, която 
не стимулира вторични химични реакции за повишаване нивото на замърсяване на 
въздуха. Не са наблюдавани съществени изменения на радиоактивността на атмосферните 
отлагания и валежите. 
 
Нейонизиращи лъчения 
Източници на нейонизиращи електромагнитни лъчения (ЕМЛ) могат да бъдат: 
 от естествен произход – космически лъчи, мълнии, колебания в йоносферата; 
 изкуствени, както специално създадени, така и паразитно излъчващи. 

 
През последните години се наблюдава неимоверно нарастване на броя и видовете 
източници на електрически и магнитни полета (ЕМП), използвани в бита, за 
производствени, медицински, търговски и др. цели. Такива са радиото, телевизията, 
мобилните апарати, компютрите, различните видове електродомакински уреди, радари и 
др. Научните съобщения предполагат, че емитираните от тези устройства ЕМП, може да 
имат вредни въздействия върху здравето, причинявайки редица болести както и промени в 
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поведението и развитието на децата. Действителното ниво на здравния риск още не е 
доказано, предполага се, че за някои видове ЕМП то може да бъде много малко или 
несъществено. Въпреки това в много страни, вкл. и в България, макар и със значителни 
икономически последици, това се взема предвид при изграждането на различни 
съоръжения, напр. мрежите за високо напрежение заобикалят населените места, 
подстанциите се изграждат извън зоните за обитаване, трафопостовете – извън 
жилищните сгради и т.н. 
 
Повечето радиочестотни (РЧ) полета се дължат на радио-телевизионните излъчвания и на 
телекомуникационните средства, поради което тези източници могат да се класифицират 
като обществени. Към тях могат да се отнесат и полицейските радари, използвани за 
контролиране на скоростта на МПС. 
 
Радиочестотните технологии се използват за: 
 ефирно излъчване на телевизионни и радиопрограми – наземно или спътниково; 

мобилни телефони и базови станции; 
 безжичен широколентов достъп до интернет; 
 услуги за радиопейджинг; 
 безжични стационарни телефонни апарати; 
 бебефони; 
 комуникации на аварийно-спасителните служби (полиция, пожарна, бърза помощ); 

радиокомуниникации на държавни органи и служби; 
 управление на въздушното движение; 
 комуникации в отдалечени и ненаселени райони. 

 
Праговете за ЕМП за населените места само в радиочестотния и микровълновия обхвати у 
нас се регламентират с Наредба №9/1991г. за пределно допустими нива на 
електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони 
около излъчващи обекти (Обн. ДВ. бр.35 от 3 Май 1991 г., попр. ДВ. бр.38 от 14 Май 
1991 г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002 г.). Съгласно наредбата се определят нормите и 
изискванията за защита на населението от вредното въздействие на електромагнитни 
полета в честотния обхват от 30 kHz до 30 GHz, при които се извършва предварителен 
санитарен контрол, оценяващ хигиенно защитната зона още при проектирането, а след 
монтиране на излъчващите съоръжения се прави оценка на ЕМП чрез измерване на 
интензитета или плътностите на мощност на ЕМЛ от лаборатории на РЗИ. 
 
Съгласно наредбата, излъчвателите на енергия на ЕМП (радио- и телевизионни 
предаватели и ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и др.) се 
разполагат така, че напрегнатостта и плътността на мощност на ЕМП в района на 
населените територии да не превишават пределно допустимите нива, посочени в Наредба 
№9/1991г. и Таблица ІІ-31. 
 
Таблица ІІ-31. Пределно допустими нива на напрегнатостта и на плътността на 
енергийния поток на ЕМП в населена територия 
 

№ по 
ред 

Честотния обхват, в който 
работи излъчвателят 

Пределно допустимо 
ниво 

1. от 30 до 300 kHz 25 V/m 
2. от 0.3 до 3 МHz 15 V/m 
3. от 3 до 30 МHz 10 V/m 
4. от 30 до 300 МHz 3 V/m 
5. от 0.3 до 30 GHz 10 µW/cm2 
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Източниците на ЕМП на територията на Община Несебър са: подстанции за високо 
напрежение; електропроводи; трафопостове, захранващи жилищни квартали; 
радиопредаватели, базови централи за мобилни комуникации на мобилните оператори; 
радарни системи на МВР и др. Към източниците на ЕМП, които могат да създадат здравни 
проблеми на населението, могат да се отнесат и уредите за ежедневна употреба като: 
монитори на компютри, битови електрически уреди, медицинска апаратура за диагностика 
и лечение, мобилни телефони и т.н. 
 
Насоки и мерки за контрол на радиационната обстановка съгласно действащото 
екологично законодателство: 

 Оптимизиране и усъвършенстване на взаимоотношенията между мобилните 
оператори, обществеността и общинските органи; 

 Мониторинг на ЕМП от безжичните комуникации на населените места на Община 
Несебър. 

 
9. Управленски ресурси 
Съгласно чл. 15, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 
Септември 2002 г. посл. изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г.), Кметовете на 
общини провеждат държавната политика по опазване на околната среда на местно ниво, 
като в задълженията им са вменени следните дейности: 
 информират населението за състоянието на околната среда съгласно изискванията 

на закона; 
 разработват и контролират заедно с другите органи планове за ликвидиране на 

последствията от аварийни и залпови замърсявания на територията на общината; 
 организират управлението на отпадъци на територията на общината; 
 контролират изграждането, поддържането и правилната експлоатация на 

пречиствателните станции за отпадъчни води в урбанизираните територии; 
 организират и контролират чистотата, поддържането, опазването и разширяването 

на селищните зелени системи в населените места и крайселищните територии, 
както и опазването на биологичното разнообразие, на ландшафта и на природното 
и културното наследство в тях; 

 определят и оповестяват публично лицата, отговорни за поддържането на 
чистотата на улиците, тротоарите и други места за обществено ползване на 
територията на населените места, и контролират изпълнението на техните 
задължения; 

 организират дейността на създадени с решение на общинския съвет екоинспекции, 
включително на обществени начала, които имат право да съставят актове за 
установяване на административни нарушения; 

 определят длъжностните лица, които могат да съставят актове за установяване на 
административните нарушения по този закон; 

 осъществяват правомощията си по специалните закони в областта на околната 
среда; 

 определят лицата в общинската администрация, притежаващи необходимата 
професионална квалификация за осъществяване на дейностите по управление на 
околната среда. 

 
Структура на администрацията в сектор опазване на околната среда 
В Община Несебър основните функции, свързани с политиката по опазване на околната 
среда, в т.ч. и с управление на отпадъците, са възложени на Отдел „Екология” към 
Дирекция „Управление на проекти по еврофондове и екология” от специализираната 
администрация. Във връзка с финансовото, правното, административното и друго 
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обезпечаване на политиката за управление на отпадъците функции са възложени на 
дирекции от общата администрация. 
 
Основните функции на отдел „Екология” са да: 

 Реализира екологичната политика на общината. 
 Събира информация за състоянието на околната среда на територията на Община 

Несебър; 
 Изготвя отчети, програми и проекти във връзка с опазването на околната среда; 
 Съдейства на държавни и обществени органи и организации в дейности, свързани с 

опазване на околната среда и нейното възпроизводство, като участва в съвместни 
проверки с експерти от БДЧР–гр.Варна, РИОСВ–гр.Бургас, РЗИ–гр.Бургас, 
Областна управа – гр.Бургас и др. 

 Извършва превантивна дейност, контрол и административни услуги; 
 Организира проверки, контролира и санкционира нарушителите на местната 

нормативна база и законите на страната по отношение опазването на околната 
среда - чистотата по улиците, тротоарите, площадите, както и на въздуха, 
питейните води, поречията на реките, водните обекти; парковете, градините, 
зелените площи и декоративната растителност, биологичното разнообразие, горите 
и защитените територии. 

 
Отдел „Екология” към Община Несебър има следната структура: 

 Началник отдел; 
 Главен експерт „Проекти, планове и програми по опазване на околната среда”; 
 Старши експерт „Деловодство и разрешителен режим”; 
 Старши експерт „Контрол по опазване на околната среда”; 
 Младши експерт „Контрол по опазване на околната среда”; 
 Старши специалисти „Контрол по опазване на околната среда”. 

 
През 2015 г. бе открита Претоварна станция за отпадъци – Несебър, която се експлоатира 
от ОП „Управление на отпадъците-Несебър”. Общинското предприятие е създадено с 
Решение № 997 по Протокол № 28/19.12.2014 г. на Общински съвет Несебър. С решението 
на ОбС е определена числеността на персонала – 21 щатни бройки. Основната дейност на 
оператора е свързана с третиране на битови и строителни отпадъци, съгласно Решение 
№02-ДО-481-00 от 25.09.2015г. на РИОСВ Бургас за извършване на дейности по 
третиране на отпадъци, както и временно съхраняване на опасни и специфични отпадъци 
от бита. 
 
Дейностите по сметосъбирането и сметоизвоването на отпадъците се извършват от 
Общинско Управление „БКС” - гр. Несебър. 
 
Общински съвет Несебър е органът, който обсъжда и взема решение за определяне 
размера на местните данъци и такси, в това число и на такса „битови отпадъци” по Закона 
за местните данъци и такси. В състава на Общински съвет Несебър функционира Комисия 
по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната 
среда, състояща се от 7 общински съветници. 
 
Общинска нормативна уредба в областта на околната среда 
На територията на Община Несебър действащите наредби, свързани с опазването на 
околната среда, са: Наредба №6 за опазване на околната среда на територията на 
Община Несебър. С нея се определят правата и задълженията на общинската 
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администрация, юридическите и физическите лица във връзка с дейностите по опазване на 
компоненти на околната среда. 
 
С 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 се забранява 
разместване и повреждане на съдовете за отпадъци, паленето на отпадъци, листа, гуми и 
смоли на обществени места, върху зелени площи, улици, тротоари и площадки, както и 
изхвърлянето на битови отпадъци извън регламентираните места. 
Експертите от отдел „Екология” упражняват непрекъснат контрол върху дейностите по 
управление на отпадъците, сметосъбирането и сметоизвозването на образуваните 
отпадъци, системата за разделно събиране на отпадъците, извършват се проверки по 
сигнали и жалби на граждани, свързани с околната среда, упражнява се контрол върху 
дейностите по обслужване на контейнерите за отпадъци – спазване на графици за 
извозване и за метене на улици и площади, следене за цялостното изпълнение на 
ангажиментите, които са възложени на фирмите, чрез договор, информиране на 
обществеността за дейности и мероприятия свързани с отпадъците, изготвяне и 
обобщаване на различни планове, програми, справки и др. свързани с горепосочените 
дейности. 
 
Контролът по спазване на наредбите е възложен на определени със заповед на кмета на 
общината, длъжностни лица, кметове и кметски наместници по населените места. Броят 
на съставените актове за устанавяване на административни нарушения  (АУАН), издадени 
наказателни постановления (НП), обжалвани НП по АПК, дадени предписания в 
констативни протоколи (КП), съгласно действащата общинска нормативна уредба по 
отношение на опазване на околната среда за периода 2011 – 2015 г. е представен в 
Таблица ІІ-32: 
 
Таблица ІІ-32. 

Съставени нормативни документи, брой 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Актове за устанавяване на 
административни нарушения  (АУАН) 137 211 283 102 122 

Наказателни постановления (НП 102 174 139 78 93 
Обжалвани Наказателни постановления 
(НП) - - 8 - 6 

Констативни протоколи (КП) 490 515 284 207 241 
*Източник: Общинска администрация Несебър 
 
Обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото 
поддържане, опазване и развитие на зелената система на територията на Община Несебър 
се уреждат с Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на 
територията на община Несебър. 
 
В изпълнение на Общинска програма за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Община Несебър в м. „Стролата”, в 
землището на с. Равда е изграден приют за безстопанствени кучета (снимки 7 и 8). 
Приюта е създаден с решение на Общински съвет Несебър и започва работа през 2006 г., 
като постепенно до 2011г. в него се създават хуманни условия за отглеждането на 
влезлите там животни. Кучетата, настанени в приюта, се кастрират, обезпаразитяват, 
ваксинират се срещу бяс и се идентифицират с микрочип. Предоставят се за осиновяване 
на лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони, разполагат с необходимата за 
отглеждането им площ и условия. Дейността на приюта е регламентирана с правилник, 
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утвърден от Кмета на Община Несебър. 
 

  
Снимка 7.      Снимка 8. 

Приют за безстопанствени кучета с. Равда, Община Несебър 
 
Обмен на информация и сътрудничество с регионални органи на централни 
ведомства от компетенциите, на които са въпроси по опазване на околната среда 
Регионалните органи на централните ведомства, с които общината сътрудничи по 
въпросите за опазване на околната среда и които оказват контрол по всички извършвани 
дейности са: Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас и 
Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Бургас. 
 
Сътрудничество в разглежданата област със съседни общини, бизнеса, НПО 
Община Несебър работи съвместно с останалите общини от област Бургас, предимно по 
проблемите, свързани с управлението на отапдъците. Община Несебър е член на 
Регионалната система за управление на отпадъците - регион Бургас заедно с общините 
Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Поморие, Руен и Сунгурларе. Регионалното депо е 
изградено на територията на с. Полски извор, Община Камено с обща площ 27.9 хектара. 
Въведено е в експлоатация на 25.05.2015 година. 
 
С въвеждане на регионалната система (2015 г.), дейностите по управление на отпадъците 
се решават на регионално ниво. Новата общинска политика за управление на отпадъците 
налага, както координиране с регионалната система, така и активно участие в 
установяването и развитието на регионалната организация. Чрез създаване на 
Сдружението всички общини, участващи в него си поделят разходите по поддръжката, 
експлоатацията и мониторинг на съоръженията и вземат общи решения за бъдещото 
третиране на отпадъците. 
 
Както бе посочено по-горе в информацията от 2015 г. на територията на общината работи 
Претоварна станция за отпадъци (ПСО) – Несебър. ПСО е третия компонент от 
Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) на територията на общините 
Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе. С 
изграждането ѝ е осигурена необходимата инфраструктура за екологосъобразно третиране 
на цялото количество отпадъци, генерирани на територията на общините Несебър и 
Поморие. 
 
С цел реализиране на конкретни екологични проекти или мероприятия общината 
призовава за свои партньори както неправителствения сектор и обществеността, така и 
организации на местно, регионално и национално ниво. 
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Услуги, предоставяни от общината и на територията на общината, свързани с 
опазване на околната среда – обхват на дейност и статут 

 Управление на отпадъците 
Организираното събиране и транспортиране на отпадъците се извършва от структурите на 
Общинско Управление „БКС” – гр. Несебър. Основната дейност на управлението се 
състои в сметосъбиране, сметоизвозване и поддръжка на транспортните средства, 
озеленените площи, пътни настилки и тротоари и се извършва на основание издадено 
Решение № 02-РД-184-02 от 02.07.2015г за изменение и допълнение на регистрация по 
чл. 35, ал. 3 от ЗУО и Регистрационен документ № 02-РД-184-01 от 30.07.2014 г. 
 
Общината е организирала разделното събиране на пет от големите потоци отпадъци на 
територията си чрез сътрудничество с организации за масово разпространени отпадъци, 
получили разрешение за съответната дейност от МОСВ, като е осигурила необходимата 
инфраструктура за събиране, транспортиране и последващо оползотворяване на отпадъци 
от опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО, излезли от употреба гуми, батерии и акумулатори. От 
друга страна в изпълнение изискванията на ЗУО, Община Несебър е осигурила площадка 
на територията на ПСО-Несебър, на която гражданите могат да оставят разделно 
събраните опасни отпадъци от бита, от ремонтна дейност, едрогабаритни отпадъци, 
рециклируеми, зелени и други разделно събрани отпадъци. 
 

 Водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води 
ВиК услугите на територията на общината се осъществяват от „Водоснабдяване и 
Канализация” ЕАД, гр. Бургас. Дружеството обслужва населените места на територията 
на област Бургас. Във всяка община са организирани клонове, където се извършват 
експлоатацията и техническото обслужване, отчитането на водомерите и събирането на 
таксите. 
 
Дейностите по пречистване на отпадъчни води на територията на общината се извършват 
в три пречиствателни станции – ПСОВ „Несебър – Слънчев бряг – Равда”, ПСОВ „Обзор -
Бяла” и ПСОВ към в.с. „Елените” - частна собственост. 
 

 Озеленяване и чистота на населените места 
Планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената 
система на територията на Община Несебър се уреждат с Наредба № 18 за изграждане и 
опазване на зелената система на територията на община Несебър. 
 
Поддържането и опазването на чистотата в населените места и извънселищните територии 
на територията на община Несебър се извършват по реда на Наредба №6 за опазване на 
околната среда на територията на Община Несебър. 
 
Учрежденията, обществените организации, държавните, общинските или частни фирми и 
гражданите имат задължения по отношение опазването на околната среда, за почистване и 
поддържане чистотата в ползваните от тях сгради, дворове и прилежащите им територии. 
 
Насоки и мерки за повишаване на управленските фактори съгласно действащото 
екологично законодателство: 

 Обучение и повишаване на квалификацията на административния персонал; 
 Получаване на външна подкрепа за институционално укрепване на 

администрацията; 
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 Повишаване осведомеността на населението като периодично общината предоставя 
актуална информация на официалната си интернет страница и по други подходящи 
за населението начини. 

 
Работа с обществеността и повишаване на екологичната култура: 
Екологичното образование и възпитание намира все повече място в образователния 
процес. В тази връзка общинската администрация има изготвена Учебна програма за 
екологично образование на деца в Община Несебър. Въвеждането на програмата още в 
предучилищна възраст дава възможност за индивидуални изяви на децата, пълноценно 
общуване с природата. Частта от програмата, насочена към децата от предучилищна 
възраст и учениците от началния и среден курс, систематизира и обогатява знанията на 
живата и неживата природа, стимулира към екологично съзнание и дейно участие в 
опазването на природата и ресурсите. Програмата за средния курс дава ниво на знания за 
конкретната регионална екологична ситуация в общината както и за глобалните 
екологични проблеми на обществото. 
 
Служителите от отдел „Екология” при Община Несебър ежегодно отбелязват Световния 
ден на околната среда - 5 Юни с различни инициативи свързани с повишаване 
екологичната култура на населението. През 2016 г. Световния ден на околната среда е 
отбелязан с посещение на Претоварна станция за отпадъци гр. Несебър, където 
служителите от администрацията и общинското предприятие, отговарящо за нейната 
експлоатация са представили на ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, детайли 
свързани с процеса на постъпване на отпадъка и работата на новото съоръжение. 
 
Инициативи се провеждат и във връзка със Световния ден на Земята – 22 Април, 1 – 
Април – Международния ден на птиците и 22 Май по случай Международния ден на 
биологичното разнообразие. Тогава е организирано посещение на деца от ЦДГ „Моряче” 
– Несебър в ЗМ „Калината”. 
 

 
Снимка 9. Посещение на деца от ЦДГ „Моряче” – Несебър в ЗМ „Калината”, 2016 г. 

 
В изпълнение на Учебната програма за екологично образование на деца в Община 
Несебър, се провеждат и други срещи с подрастващите на територията на общината. 
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Информиране на обществеността 
Основните усилия при информиране и работа с обществеността, са насочени към промяна 
на нагласата и съзнанието на гражданите по отношение опазването на околната среда. 
Повишената осведоменост е важен елемент за осмисляне на местните екологични 
проблеми от страна на обществеността и обуславя адекватни и отговорни действия за 
подобряване на околната среда. Поднасянето на информацията е ежедневно, периодично и 
постоянно, в зависимост от значимостта и естеството на съобщението. Периодичното 
предоставяне на информация се осъществява посредством: 

- Поддържане на актуална информация на интернет страницата на общината 
http://nessebareco.com/; 

- Информационното табло на общината; 
- Екологични кампании – поддържане на екокалендар; 
- Публикации и медии; 
- Обществени обсъждания на инвестиционни предложение и доклади за оценка на 

въздействието върху околната среда. 
 
Участие на обществеността при вземане на решения 
Участието на обществеността в процеса на опазване на околната среда в Община Несебър 
се осъществява чрез провеждането на екологични кампании, обществени допитвания и 
дискусии. 
 
Ежегодно в Община Несебър се провеждат кампании с екологична насоченост като: „Да 
изчистим. Не изхвърляй”; „Почистване на БГ черноморие”; инициативи за събиране на 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и др. На 04.06.2016 г. Община 
Несебър за шести пореден път се включи в най-мащабната доброволческа акция – „Да 
изчистим България заедно”. В инициативата участие взеха 250 доброволци – граждани и 
гости на гр. Несебър от всички 14 населени места. Събраните количества са предадени на 
„Претоварна станция”, гр. Несебър за последващо третиране и транспортиране до 
Регионално депо – Братово. 
 
Акциите за почистване, осигуряват участие на обществеността в управлението на 
отпадъците и са насочени към включване на по-широк кръг от хора в дейности по 
почистване и поддържане на чистотата на прилежащите територии. 
 
10. Икономически показатели 
По данни на Общински план за развитие на Община Несебър 2014-2020 г., на територията 
на общината функционират общо 4516 предприятия, от които 4203 са микро, 275 са малки 
и 38 са средните предприятия. Големи предприятия няма, а заетите лица са предимно в 
туристическия сектор. 
 
С най-важна социално-икономическа значимост е туризма. Непрекъснатото 
разнообразяваве на туристическия бизнес е задължително за поддържане на важни и 
силни икономически процеси в общината, привличане на външни инвестиции. 
 
По-слабо представено е земеделието. Отглеждат се предимно овощни видове, а 
животновъдството се развива предимно в дребни семейни стопанства. Налице са 
подходящи територии за отглеждане на гъби, за събиране на билки и горски плодове, 
които могат да бъдат източник на доходи за населението в по-малките населени места от 
общината. 
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Икономическото развитие на Община Несебър е над средното за страната. Тя е сред 
общините, които заемат изключително важно място в развитието на Черноморския регион 
и областта. 
 
Богатите природни ресурси, културно-историческото наследство и изключително 
благоприятното транспортно-географско положение са фактори, които определят 
водещото значение на туризма и свързаните с него дейности в икономическата структура 
на общината. 
 
Положително влияние върху местната икономика ще оказват още разкриване на нови 
МСП в преработващата промишленост и увеличаване и разнообразяване на 
произвежданата в тях продукция. Увеличаване размера на площите с алтернативни 
култури и броя на животновъдните ферми ще са от полза най-вече за населението от по-
малките населени места. 
 

10.1. Развитие на отделните отрасли в общината 
Поземления фонд на Община Несебър е разпределен, както следва: държавен фонд – 187 
007 dka, частна собственост са 126 580 dka и общинска е собствеността върху 64832 dka. 
Най-голяма площ заемат горските територии 213 597 dka, или 50.8% от площта на 
общината. Земеделските територии покриват площ от 177 129 dka. Територията на 
населените места и други урбанизирани територии са с площ 20 440 dka. Останалата част 
от територията на общината се заема от водни площи – 6 919 dka, територии за добив на 
полезни изкопаеми и депа за отпадъци – 416 dka и територии за транспорт и 
инфраструктура – 1 942 dka. 
 
Селско стопанство 
Общият размер на обработваемата земя в земеделските територии в Община Несебър е 
115 201 dka, концентрирана главно в южната част на общината. В структурата на 
обработваемата земя най-голям е делът на зърнените култури. В съответствие с 
климатичните и почвените условия Община Несебър е с подходящи предпоставки за 
развитие на лозарството и овощарството с приоритетно значение е отглеждането на 
праскови. В общината съществуват добри възможности и за развитие на технически 
култури - особено на слънчоглед. 
 
Животновъдството в Община Несебър е традиционен отрасъл. Най-развито е 
птицевъдството, овцевъдството и пчеларството. 
 
Таблица ІІ-33. Регистрирани земеделски и животновъдни стопанства в периода 2010-2013 г., 

Видове стопанства 
Период /години/ 

2010 2011 2012 2013 

земеделски 55 68 79 65 

животновъдни 68 64 82 72 
  * Източник: ОД „Земеделие” 

 
С приемането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз се създаде 
възможност за земеделските производители да кандидатстват по Схемата за единно 
плащане на площ и да получават финансиране за развитие на земеделието и 
конкурентоспособността на земеделските стопани, с което е повишен интереса за 
ползването на земя от общинския поземлен фонд. 
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В зависимост от начина на трайно ползване, управлението на земеделските земи от 
общинския поземлен фонд е чрез отдаване под наем или аренда. В Стратегията за 
управление на общинската собственост на Община Несебър за периода 2015-2019 г. е 
представена информация за броя на договорите, площите и формата на отдаване – право 
на ползване, наем, аренда. (Таблица ІІ-34). 
 
Таблица ІІ-34. 

№ по 
ред Начин на управление 

Общо 

Брой договори Предоставена 
площ/m2 

1. Договор за наем 
 За отглеждане на зърнени и технически култури 5 131 332 
 За отглеждане на животни 18 88 932 
 За земеделски нужди  11 70 187 
 За отглеждане на пчели 1 1000 
 За водовземно съоръжение 1 40 

2. Договор за право на ползване 
 За отглеждане на пчели 23 46 897 

3. Договор за аренда 
 за отглеждане на овощни насаждения 7 205 989 
 за отглеждане на лозови насаждения 1 18 803 

4. Договор за предоставяне на пасища 29 6 202 455 
 ОБЩО 96 6 765 635 

*Източник: Стратегия за управление на общинската собственост на Община Несебър 2015-
2019 г. 
 
Насоки и мерки за опазване и ползване на селското и горско стопанство съгласно 
действащото екологично законодателство: 
 Контрол при употребяване на пестициди и минерални торове на териториите на 

защитените зони от НАТУРА 2000, съгласно изискванията на Европейското 
екологично законодателство; 

 Прилагане на биологично земеделие на територията на общината; 
 Изготвяне и реализиране на проекти по Оперативните програми на Европейския 

съюз и в частност „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”. 
 
Промишленост 
Промишлеността в общината е традиционно слабо развита. Тя има предимно 
спомагателна роля, без значим принос в устойчивата икономика и е насочена главно към 
обслужване на туристическия сектор. Основните подсектори на преработващата 
промишленост са: „Производство на неметални суровини” и „Производство на 
хранителни продукти и напитки”. Възможността за развитие на конкурентен аграрен 
сектор, в т.ч. и хранително-вкусовата промишленост е залегнала и в Общинския план за 
развитие на Община Несебър 2014-2020 г. Към момента тя се развива предимно в малки 
цехове, като съществуват възможности за изграждането на промишлена зона на нейна 
територия, която да предлага съвременна инфраструктура за развитие на малкия и среден 
бизнес. Общината има идея за изграждане на малки и средни предприятия във вътрешните 
селища. Тези обекти ще се занимават с подготовката на хранителни продукти, чийто 
крайни потребители ще бъдат хотелите в общината. 
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Туризъм 
Община Несебър има разработена Програма за развитие на туризма в общината за 
периода 2013 – 2017 г. Основната цел на програмата е активно да се подкрепи развитието 
на туризма - традиционно водещ за Община Несебър икономически отрасъл и фактор за 
икономически растеж, заетост и социално-икономическо сближаване. В нея са предвидени 
мероприятия за: 
 изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 

територията на общината, включително местните пътища до туристическите 
обекти; 

 изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и 
организация на информационното обслужване на туристите; 

 изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост 
или, за които правото на ползване и управление е предоставено на общината; 

 организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които 
допринасят за развитието на туризма; 

 провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма на 
територията на общината; 

 реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на 
туристически борси и изложения; 

 взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната 
организация за управление на туристическия район; 

 подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически 
обекти. 

 
Плажните ресурси на общината са едни от най-големите на българското Черноморско 
крайбрежие и възлизат на 1517000 m2, осигуряващи 139450 плажни места и отделно 11300 
места по скалистите места. От тях: комлекс „Обзор”- 361000 m2 и 45125 плажни места, 
което представлява 10% от плажовете на нашето Черноморско крайбрежие. Значителната 
крайбрежна ивица и нейният разнообразен характер създават благоприятни условия за 
развитие на туризма. Те превръщат Община Несебър в най-голямата туристическа 
агломерация на българското Черноморие. 
 
През последните години се наблюдава значителен ръст основно в изградената леглова 
база, места за хранене и развлечения, както и ръст на броя на туристите. Легловата база в 
Община Несебър е съсредоточена основно в к.к. Слънчев бряг, гр. Несебър, гр. Обзор, 
гр. Свети Влас, с. Равда и в.с. Елените. Подобрение се отчита в категорийната структура 
на хотелите. Новостроящите се хотели са ориентирани основно към летен морски туризъм 
(за сезонно ползване). 
 
Приоритетните направления в развитието на Община Несебър са свързани с разумно 
използване на природните и културни туристически ресурси и с развитието на модерна 
туристическа инфраструктура, позволяваща целогодишно използване на създадената 
материално-техническа база, удължаването на летния курортен сезон, както и усвояването 
на териториите за целите на туризма във вътрешността на общината. 
 
Към приоритетните области за развитие на туризма, съгласно изготвената програма за 
туризма на общината се отнасят:  

- морски туризъм; 
- културен туризъм; 
- екотуризъм/природен туризъм; 
- конгресен и събитиен туризъм; 
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- спортен, круизи, приключенски и хоби туризъм; 
- ловен и риболовен туризъм; 
- здравен туризъм; 
- сватбен туризъм; 
- религиозен туризъм. 

 
Град Несебър е важен транспортен център с туристическо значение и добре развито 
пасажерско пристанище. Близостта до административния и стопански център гр. Бургас, 
който е важен транспортен център по оста Черно море – Адриатика, представляваща част 
от Европейската транспортна мрежа, съчетана с възможности за туризъм, отдих и спорт 
води до по-атрактивното реализиране на инвестиционни намерения. 
 
Община Несебър има създаден официален туристически сайт (www.visitnessebar.org) с 
описана подробна информация за туристическите услуги, които се предлагат на нейната 
територия, информация за региона, актуални събития и друга полезна информация за 
гостите и посетители на общината. 
 
Културно-историческо наследство 
Община Несебър и нейния център гр. Несебър имат богато културно и историческо 
наследство. Несебър е един от най-древните и най-живописните градове в Европа. 
Несебърският полуостров (античната Месамбрия) е заселен преди повече от три 
хилядолетия в края на бронзовата епоха. Месамбрия е имала две удобни пристанища – 
северно и южно, в които и сега продължават да се откриват останки от оборудването на 
древните кораби. В края на VI в. пр. Хр. гръцки преселници се заселват на полуострова и 
превръщат тракийското селище в гръцка колония. В продължение на четири века тя е 
важен търговски, икономически, стратегически, църковен и културен център на западния 
бряг на Черно море. През 72 г. пр. Хр. Месамбрия е завладяна от римските легиони и 
преживява период на упадък като незначително пристанище на римската провинция 
Тракия. През IV в., когато Константинопол е столица на Източната римска империя, 
настъпва нов подем за Месамбрия. На полуострова се строят нови крепостни стени, 
внушителни с размерите си базилики и обществени сгради. В 812 година Месембрия е 
покорена от хан Крум и включена в територията на Българската държава. Новите жители 
наричат града Несебър. Най-големия си стопански и културен възход средновековния 
Несебър достига по времето на Втората Българска държава. От този период са 
забележителните паметници на средновековната църковна архитектура. Несебър е 
завладян от османските турци през 1453 г. заедно с Константинопол. 
 
В древния град са запазени ценни паметници от всички епохи на неговото хилядолетно 
съществуване. Най-голямото богатство на Несебър са множеството църкви – има останки 
от 40 църкви, от които 20 са добре запазени във времето. Запазена е и Западната крепостна 
стена с портата, която е отбранявала града откъм сушата. 
 
С Постановление на МС от 1956 г. градът е обявен за „археологически и архитектурен 
резерват”, а на VII-та сесия на Комитета за световно наследство в гр. Флоренция през 
1983 г., старият град Несебър е включен в списъка на Световното културно наследство 
под егидата на ЮНЕСКО. 
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Фиг. ІІ-30. Карта на забележителностите на територията на Несебър 

 
Обекти, означени на картата: 

1. Крепостните стени и кули на Месамбрия 10. Църква Света Параскева 
2. Археологически музей 11. Базилика Света София 
3. Църква Свети Стефан 12. Църква Свети Димитър 
4. Църква Свети Йоан Алитургетос 13. Църква Свети Тодор 
5. Църква Христос Пантократор 14. Базилика Богородица Елеуса 
6. Църква Свети Йоан Кръстител 15. Вятърна мелница 
7. Църква Свети Спас 16. Етнографски музей 
8. Късноантични терми 17. Църква Успение Богородично 
9. Църква Св. Архангел Михаил и Гавраил   

* Източник: електронна страница на Музей Старинен Несъбър 
 
Културното наследство на древния град е представено в следните музейни експозиции: 
Археологически музей - Археологическият музей в Несебър е създаден през 1956 год. и 
първата му експозиция е уредена в църквата „Св. Йоан Кръстител”. В новата си сграда, 
строена специално за музей по проект на арх. Христо Коев, той се премества през 1994 
година. Тук е уредена експозицията „Несебър през вековете”, в която са представени 
многобройни паметници на културата, илюстриращи историята на античната Месамбрия 
и средновековния Несебър. Експозиционната площ на музея обхваща фоайе и четири зали. 
Достойно място във фоайето заема Дипломата, удостоверяваща вписването на Стария 
Несебър в Списъка на паметниците на световното културно наследство. Това става на 9 
декември 1983 год. на VII сесия на Комитета за световно наследство, проведена в 
гр. Флоренция, Италия. 
 
Църква Свети Стефан (или т.н. „Нова Митрополия”) е изградена в периода ХІ-ХІІІ век. 
По план църквата представлява трикорабна базилика. Църквата е построена от каменни 
блокове и тухли. При строителството ѝ са преупотребени множество архитектурни 
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елементи: корнизи, капители, релефи от разрушени по-рано християнски сгради. В 
църквата са изобразени над 1000 фигури в 258 композиции. 
 
Църква Свети Спас - едноабсидна сграда, източната фасада е била наполовина вкопана в 
земята. Строена е през 1609 г. Вътре стените са покрити почти изцяло със стенописи. В 
абсидата е изписана сцената: „Богородица ширшая небес с Младенеца”. В пода на 
църквата се е съхранявала надгробната плоча на византийската принцеса Матаиса 
Кантакузина Палеологина. Макар и без архитектурни достойнства, с добре запазените си 
и реставрирани стенописи, църквата „Св. Спас” е ярък представител на работещите по 
това време в Несебър живописни ателиета. 
 
Етнографски музей – Експозицията „Старият Несебър” е подредена в къща Москояни, 
строена през 1840 г. от богат гръцки търговец. Тя е двуетажна, с каменно приземие и 
втори жилищен етаж, изграден основно от дърво. В салона със стари снимки и планове е 
представена богатата архитектура на възрожденския Несебър с емблематичните къщи от 
този период. Има информация и за вятърните мелници в града. Експонирани са елегантни 
женски тоалети от началото на ХХ в. Посетителят може да се запознае и с предмети, 
използвани в градския бит. 
 
Манастирски комплекс - В околностите на гр. Свети Влас е имало четири манастира, 
разрушени от турците. В района на ВС „Елените”, в началото на осемдесетте години на м. 
в., при разкопки, извършени от археолози от гр. Несебър е открит Манастирски комплекс. 
 
Извън общинския център – гр. Несебър недвижими паметници с археологически характер 
и от национална културно-историческа значимост са разположени в землището на 
гр. Обзор, а именно: 
 Каменна защитна преградна стена с укрепление към нея (от ранновизантийската 

епоха); 
 Крепост от ранновизантийската епоха и българското средновековие „Козяк” на 

2.5 km от гр.Обзор в посока З – СЗ (в северните склонове на Янко Тепеси). 
 
В други населени места (и техните землища) в общината съществуват паметници на 
културата с висока степен на запазеност, които са с местно значение. 
 
В гр. Обзор, освен посочените два недвижими археологически паметника с национално 
значение, като недвижими паметници на културно-историческото наследство с местно 
значение са: 
 Мелница на Тодор Панчев – исторически паметник; 
 7 броя архитектурни паметници; 
 Селище от късната желязна епоха - VI-Iв. пр.н.е. и римски период - I-II в. на 4 km 

на запад от града; 
 Селище от римската епоха, късната антична и от българското средновековие - 

местност Иракли; 
 Древно керамична работилница. 

 
с. Баня 
 Археология - Антично селище от римския период на десния бряг на Ботанишката 

река - м.Пракли; 
 Художествен паметник - Църква „Св.Илия” 
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гр. Свети Влас 
 Църква „Св. Атанасий” – архитектурно-строителен и художествен паметник. 

 
с. Гюльовца 
 4 броя къщи - архитектурни паметници. 

 
с. Емона и нос Емине 
 Манастирска църква „Св.Николай” на носа - архитектурно-строителен и 

художествен паметник; 
 Църква „Св.Димитър” - в селото; 
 Археология: 

 Римско и средновековно българско селище - XI-XII век; 
 Късно антично средновековно българско селище в района на поделението; 
 Ранно византийска и средновековна българска крепост „Емона” - до фара на 

носа; 
 Старо църковище; 
 Манастир „Св.Никола”; 
 Старо водохранилище. 

 
с. Оризаре 
 6 бр. архитектурни паметници; 
 Църква св.Параскева—строително-архитектурен и художествен паметник; 

 
с. Приселци 
 Останки от късно античен мост на 2 km източно от селото - археология. 

 
с. Равда 
 2 могили - северно от колелото – археология; 
 Църква „Св.Параскева” - строително-архитектурен и художествен паметник. 

 
10.2. Състояние на инфраструктурата в Община Несебър 

Транспортна инфраструктура 
Републиканската пътна мрежа е представена от първокласен път І-9, който е част от 
Европейската пътна мрежа и в частност Е-87. Следващият по значение е тротокласният 
път ІІІ-906 (Варна-Обзор, Дюлино, Каблешково-Бургас). 
 
Общата дължина на републиканската пътна мрежа, обслужваща територията на общината, 
е 80.8 km. От тях 42.4 km е дължината на първокласния път І-9. Третокласната пътна 
мрежа е с обща дължина 38.4 km. В по-голямата си част тя е в незадоволително състояние. 
 

   Дължина на републиканската пътна мрежа в общината: 
Път от републиканската пътна мрежа Обща дължина km 

І-9 Варна-Обзор- Сл бряг-Несебър-Бургас 42.4 
ІІІ-906 Дюлино-Оризаре-Каблешково 29.0 
ІІІ 2085 /Дюлино-Оризаре/ -Горица 1.5 
ІІІ-9061/Оризаре-Каблешково/-Тънково-Сл бряг  7.9 

 
Общинската пътна мрежа е с обща дължина 49.7 km, като състоянието на по-голямата 
част от нея също може да се определи като незадоволително. Уличната мрежа в градовете 
Несебър, Свети Влас и Обзор, к.к. „Слънчев бряг-изток”, с.Равда и с.Кошарица е в добро 
състояние, като всички улици са асфалтирани и с изпълнени хоризонтална маркировка и 
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вертикална сигнализация. Уличната мрежа на останалите населени места е частично 
асфалтирана и като цяло не е в добро състояние. Допълнително затруднение причинява 
постоянното строителство, заради което често настилката на улиците се компрометира. 
 
Локалният транспорт в Несебър е огранизиран с мини влакчета, които свързват старата с 
новата част. В транспортно-комуникационно отношение общинският център – 
гр. Несебър, има бърз и лесен достъп до ключовите икономически центрове в страната. В 
Община Несебър функционира организиран междуградски автобусен транспорт както и 
таксиметров транспорт, осигурен от частни превозвачи. Несебър е свързан с автобусни 
линии до много градове в страната. Редовен транспорт свързва Бургас и Поморие с 
Несебър и к.к. Слънчев бряг. Редовни градски автобуси обслужват гр. Несебър и го 
свързват с к.к. Слънчев бряг, с. Равда, гр. Свети Влас и по-малките населени места в 
общината. 
 
Въздушния транспорт се осъществява чрез летище Сарафово. Община Несебър не 
разполага с ЖП гара. Най-близката се намира в гр. Бургас, на около 30 km. 
 
Пристанища 
В регистъра на Изпълнителна агенция морска администрация (ИАМА), пристанищата на 
територията на Община Несебър, попадащи в района на Дирекция „Морска 
администрация - Бургас” са представени в следната таблица: 
 
Таблица ІІ-35. Регистрирани пристанища в района на Дирекция „Морска администрация 
– Бургас”, попадащи на територията на Община Несебър 

№ по ред, 
дата на 

регистрация 

Пристанище /пристанищен терминал/ - наименование, 
вид и предназначение 

Удостоверение за 
експлоатационна 

годност 
Пристанища за обществен транспорт с национално значение 

№ 3/ 
20.05.2005 г. 

Пристанище Несебър 
Пристанищен терминал от Пристанище за обществен 
транспорт с национално значение за обслужване на 
пътници; швартоване, приставане, престояване на кораби; 
приемане и обработване на отпадъци; снабдяване на 
корабите с вода, телефон и ел. енергия 

№ 296/22.08.2016г. 

Рибарски пристанища по смисъла на чл. 107 от ЗМПВВППРБ 

№ 9/ 
05.07.2012 г. 

„Северна буна – Несебър” 
Рибарско пристанище за приставане и престой на рибарски 
кораби с цел разтоварване на прясна риба, без рибата да се 
обработва на място 

№174/12.03.2013г. 

Яхтени пристанища по смисъла на чл. 108 от ЗМПВВППРБ 

№2/ 
20.05.2005 г. 

Яхтено пристанище към Национална ветроходна база-
Несебър за приставане, домуване и престой на яхти за 
упражняване на водни спортове и развлекателни програми 

№Б-32003/ 
23.09.2014 г. 

№5/ 
24.11.2008 г. 

„Марина Несебър” 
Яхтено пристанище за приставане, домуване и престой на 
яхти за упражняване на водни спортове и развлекателни 
програми 

№159/04.04.2012 г. 

№7/ 
05.07.2012 г. 

„Северно пристанище – Несебър” 
Яхтено пристанище за приставане, домуване и престой на 
яхти за упражняване на водни спортове и развлекателни 
програми 

№173/12.03.2013 г. 

*Източник: електронна страница на ИАМА 
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Община Несебър планира да кандидаства за безвъзмездна финансова помощ от 
Европейския фонд за рибарство по Оперативна програма за развитие на сектор 
„Рибарство” (2014 – 2020г.) с цел разширение, рехабилитация и модернизация на 
съществуващия рибарски пристан в гр. Несебър - „Северна буна – Несебър”. За целта е 
изготвен проект, който е предвидено да се реализира на два етапа. 
 
Първи етап обхваща реконструкция и модернизация на съществуващата акватория на 
Северна буна гр. Несебър и включва изграждането на следните подобекти: 
 Подновяване на настилки и отбивни съоръжения по съществуващите пристани на 

рибарското пристанище, в т.ч. на съществуващите Ел. и ВиК инженерни мрежи; 
 Сграда за рибна борса, администрация и ремонтни работилници; 
 Насипна територия (отвоюван терен от акваторията) към сграда Рибна борса с 

пристан за швартоване на рибарски лодки и плавателни съдове; 
 Външни инженерни мрежи Ел. и ВиК, за връзка на проектираните инженерни 

инсталации на сградата на Рибната борса и обектите на пристанищната структура. 
 
Втори етап включва ново строителство на ограден вълнолом с пристан от 
стоманобетонови кесони с обща дължина 165.20 m, за приставане на кораб тип „Балтик”. 
 
Електроснабдяване 
Община Несебър получава електрозахранване от националната електроенергийна система 
на страната посредством трансформаторната подстанция 110/20 к.к. „Слънчев бряг”. 
Общата инсталирана мощност в подстанцията е 105 MW /2x40+1x25/. Тя е включена 
двустранно в системата 110 кв посредством електропроводите 110 кв „п/ст Сл. Бряг-п-ст 
Старо Оряхово 110/20” кв и „п-ст Сл. бряг-п/ст Бургас 400/110” кв. 
 
Изградената подстанция 110/20 кв в Обзор поема разрастването на товарите в Обзор и 
подобрява общите параметри на електрозахранването. От изключителна важност е 
изграждането на нови трансформаторни постове за новообразуваните жилищни и вилни 
зони. 
 
Осветителните тела осигуряващи уличното и парково осветление на общината са 
натриеви, енергоспестяеми и металохалогенни. 
 
Уличното осветление на Община Несебър се захранва от табла „Улично осветление”, 
монтирани до фасадата на трафопостовете, разпределителни касети и фасади на сгради. 
Мрежата е изградена от подземно положени кабели НН, както и въздушни кабели тип 
ПВА-1 и френска осукана мрежа Аl/R 2x16 mm2. Управлението на улично осветление е 
прецизирано с фотоклетки, които спомагат за оптимизиране на годишната консумация на 
електроенергия. През зимния период от годината (6 месеца), уличното осветление работи 
в интервала от 17:00 – 06:00 (13 часа), през останалите 6 месеца, обхващащи летния 
период, уличното осветление в Община Несебър работи в интервала от 20:30 – 05:00 (8.30 
часа). 
 
На цялата територия на общината уличното осветление се поддържа от една фирма. 
Поетапно се въвежда и енергоефективно улично осветление. Община Несебър е получила 
безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените 
места” по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”. С предоставената 
субсидия е реализиран проект „Улично и парково осветление в ж.к. „Черно море”, 
гр. Несебър. 
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Предстои изпълнението и на следните проекти: 
- Основен ремонт на улично осветление в гр. Свети Влас; 
- Изграждане на улично осветление в участък от път І-9 (вход гр. Несебър) до 

кръгово кръстовище на гр.Несебър. 
 
Резултатите от реализацията на проектите, целят намаляване на разходите на 
консумираната енергия за улично осветление в Община Несебър и изразходваните 
средства; осигуряване на качествено осветление и обезопасяване на движението. С 
монтажа на новите енергоефективни осветителни тела за улично осветление и система за 
управление, мониторинг и контрол на уличното осветление с обратна връзка, позволяваща 
навременно пускане и спиране на осветлението, следене на електрическите параметри и 
адекватно реагиране при тяхната промяна, поставените цели ще бъдат постигнати. 
 
Алтернативни източници на енергия 
Съгласно изготвена Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници и биогорива в Община Несебър, биомасата е основният източник на енергия, 
който се прилага от домакинствата и сектора на услугите. Голяма процент от 
домакинствата и дружествата в сектор услуги се отопляват основно с дърва и твърди 
горива. Печките и горивните инсталации, които се използват от тях, обаче, са с нисък 
КПД, като липсват модерни горивни камери. В селското стопанство, освен дърва, за 
отопление се използват още твърди селскостопански отпадъци, които се генерират при 
отглеждането на земеделски култури. Твърдите селскостопански отпадъци имат различни 
качествени показатели, които са особено важни за осигуряването на стабилен горивен 
процес. 
 
Друг възобновяем енергиен източник с приложение в общината е слънчевата енергия. В 
землището на село Раковсково е изграден соларен парк „Раковсково 1”, с обща 
инсталирана мощност 2 МW. Соларният парк е въведен в експлоатация през 2011 г., като 
за периода от м. юли до м. декември 2011 г., количеството продадена еректроенергия от 
инсталацията е 1537.008 MWh. Общата площ на съоръжението е 50 000 m2. Инвеститорът 
в проекта Smart Energy Bulgaria е част от Smart Solar group. В процес на изграждане от 
същата компания е соларен парк „Раковсково 2”, който ще заема площ от 49 000 m2 и ще 
бъде с мощност 600 kW. 
 
Изградени са три фотоволтаични централи в землището на село Приселци, собственост на 
„Креми” ЕООД, въведени в експлоатация през 2012 г., като всяка от ФтЕЦ „Креми – 
Приселци2” и ФтЕЦ „Креми - Приселци 3” са с мощност 25 kW и площ от 0.5 dka, а ФтЕЦ 
„Креми - Приселци 4” e с обща инсталирана мощност 30 kW, изградена върху площ от 
0.6 dka. 
 
В землището на с. Оризаре, Община Несебър е изградена и друга фотоволтаична централа 
„Кери-Оризаре”. Съгласно данни на ДКЕВР централата е генерирала следните количества 
ел. енергия, представени в следващата таблица. 
 
Таблица ІІ-36. Количество продадена енергия от ФтЕЦ „Кери-Оризаре” 

ФтЕЦ 
„Кери – 

Оризаре” 

Местоположение 
Период и количество продадена 

енергия, MWh 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 

земл. с.Оризаре, Общ.Несебър, Област Бургас 16.451 17.737 31.4243 

*Източник: ДКЕВР 
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Други изградени фотоволтаични централи на територията на общината, присъединени към 
„ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД са: 

- ФтЕЦ, намираща се в ж.к. „Черно море”, гр. Несебър, собственост на „ГИТ 3” 
ООД, с обща инсталирана мощност 70kW. Инсталацията е разположена на площ от 
1.75 dka и е въведена в експлоатация през 2010 г.; 

- ФтЕЦ, намираща се в к.к. „Слънчев бряг-изток”, Община Несебър, собственост на 
„Слънчев бряг” АД. Централата е изградена върху площ от 3.0 dka, с мощност 
120 kW и е въведена в експлоатация през 2010 г. 

 
Слънчева топлинна енергия се генерира и от домакинства и от много хотели на 
територията на общината. Тя се използва за затопляне на вода чрез слънчеви термални 
колектори и за производство на електрическа енергия чрез фотоволтаични модули. 
 
Изследванията по въпроса за енергийния потенциал на вятъра показват, че в района 
съществуват възможности за развитието на ветроенергетиката, но те са ограничени в 
сравнение със Североизточния район, тъй като не попадат в т.н. „ Зона на голямата 
ветроенергетика”. Тази зона включва територии, където средногодишната плътност на 
ветровия поток превишава 200 W/m2 и средната многогодишна скорост на вятъра е по-
голяма от порядъка на 6–7 m/s, като броят на часовете през годината със скорости, 
превишаващи указаните, е над 70–85%. Неколкократно са извършвани опити за 
алтернативен добив на ел. енергия, чрез използване силата на вятъра. Към настоящия 
момент е изградена една вятърна електрическа централа от микро тип между с. Равда и 
гр. Ахелой. Добиваната от централата електроенергия задоволява личните нужди на 
изграден в непосредствена близост животновъден комплекс и рядко се търгува с НЕК. 
 
Общината е бедна на водни ресурси. На територията й в близост до село Оризаре е 
изграден малък ВЕЦ „Порой”, с мощност 640 kW, собственост на „Напоителни системи” 
ЕАД, клон Черно море. Въведен е в експлоатация през 1998 г. За периода 2010-2011 г. 
количеството продадена енергия от ВЕЦ „Порой” е следното: 
 

Таблица ІІ-37. Количество продадена енергия от ВЕЦ „Порой” 

ВЕЦ 
„Порой” 

Местоположение 
Обща 

инсталирана 
мощност, MW 

Период и количество 
продадена енергия, MWh 

2010 г. 2011 г. 
землище с.Оризаре, 
Общ.Несебър, Област 
Бургас 

0.64 933.752 274.586 

*Източник: ДКЕВР 
 
През февруари 2015 г., при извършена контролна дейност на БДЧР, в изпълнение на 
чл. 188, ал. 3 от ЗВ и Заповед РД-1092/21.12.2010г. на Министъра на ОСВ е установено, че 
ВЕЦ „Порой” не е в експлоатация и не са използват водни количества за производство на 
ел. енергия. 
 
В транспортния сектор на общината не се прилагат биогорива и/или електромобили. 
 
Газификация 
В Община Несебър няма изградена газопреносна мрежа, но се правят проучвания за 
изграждането на такава. 
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11. Финансови показатели 
Основните нормативни документи, които касаят общинския бюджет са Законът за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Законът за общинските 
бюджети (ЗОБ)и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). 
 
Приходите в бюджета на Община Несебър се осигуряват посредством субсидия от 
Републиканския бюджет, собствени данъчни и не данъчни приходи, трансфери и др. 
Основни източници на приходи в общинския бюджет, свързани с околната среда са: 
 Приходи от такса „Битови отпадъци”; 
 Средства от наложени/събрани санкции за нарушения по общинските наредби; 
 Такси за извършване на административни услуги; 
 Външно финансиране. 

 
Приходите от събраните такси Битови отпадъци, покриват разходите по сметосъбиране, 
сметоизвозване и третиране на твърдите битови отпадъци. В Таблица ІІ-38 са представени 
приходоизточниците свързани с околната среда за периода 2013-2015 година. 
 
Таблица ІІ-38. Приходоизточници свързани с околната среда за периода 2013-2015 година 

№ 
по 
ред 

Отчетна 
година 

Собствени 
средства (лв) 

Такса битови 
отпадъци (лв) 

Трансфери 
ПУДООС, 

Оперативни 
програми и др. (лв) 

Общо (лв) 

1 2013 1 712 508 9 849 450 37 741 164 49 303 122 
2 2014 3 516 866 9 908 178 15 282 586 28 707 630 
3 2015 29 781 925 10 767 093 7 224 397 47 773 415 

*Източник: Общинска администрация 
 
За претоварване на тон смесен отпадък в Претоварна станция за отпадъци гр.Несебър и 
транспорт до Регионално депо се заплаща цена на услуга от лицата, транспортиращи 
отпадъка. Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, Община 
Несебър заплаща ежемесечно отчисления, съгласно чл.60 и чл.64. Размерът на 
отчисленията за обезвреждане на отпадъци на регионално депо се определя с Наредба 
№7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията 
и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн. ДВ, бр 111/27.12.2013 г.) и 
е точно фиксиран за всяка година. Натрупаните средства могат да бъдат използвани за 
дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци, 
следексплоатационни грижи и други свързани с управлението на отпадъците. 
 
Община Несебър има добър финансов капацитет, възможности за съфинансиране и 
самостоятелно изпълнение на част от дейностите заложени в Общинския план за развитие 
за периода 2014-2020 г. Разходваните средства за опазване на околната среда за 
последните три календарни години (2013 г., 2014 г. и 2015 г.) на Община Несебър е 
представен в Таблица ІІ-39. 
 

     Таблица ІІ-39. 
№ по 
ред 

Отчетна 
година 

Разходвани средства за 
опазване на околната среда (лв) 

1 2013 49 303 122 
2 2014 28 707 630 
3 2015 47 773 415 
*Източник: Общинска администрация 
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Разходите по изпълнение на дейностите в областта на околната среда се планират 
дългосрочно чрез плановете за действие на екологичните програми и ежегодно при 
подготовка на годишния бюджет. 
 
12. Демографски показатели 
Население 
Населението на Община Несебър по данни на НСИ към 31.12.2015 г. по местоживеене и 
пол е представено в Таблица ІІ-40. 
 

Таблица ІІ-40. Население на Община Несебър по местоположение и пол 

2011 г. 
 общо градове села 
мъже 11 555 7 727 3828 
жени 11 590 7 861 3 729 
всичко 23 145 15 588 7 557 

2012 г. 
 общо градове села 

мъже 11 780 7 889 3 891 
жени 11 854 8 061 3 793 
всичко 23 634 15 950 7 684 

2013 г. 
 общо градове села 
мъже 12 184 8 191 3 993 
жени 12 297 8 382 3 915 
всичко 24 481 16 573 7 908 

2014 г. 
 общо градове села 
мъже 12 744 8 600 4 144 
жени 12 985 8 923 4 062 
всичко 25 729 17 523 8 206 

2015 г. 
 общо градове села 
мъже 13 347 9 043 4 304 
жени 13 573 9 371 4 302 
всичко 26 920 18 414 8 506 

*Източник: НСИ 
 
Увеличаването на общата численост на населението на общината е положителна 
предпоставка за социално-икономическото ѝ развитие. По признака пол, структурата на 
населението е сравнително балансирана мъже спрямо жени. Естественото движение на 
населението през последните пет години е представено в Таблица ІІ-41. 
 
Таблица ІІ-41. Естествено движение на населението на Община Несебър за периода 
2011-2015 г. 
Община 
Несебър Живородени Умрели Естествен прираст 

години всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 
2011 г. 290 150 140 283 171 112 7 -21 28 
2012 г. 313 150 163 291 158 133 22 -8 30 
2013 г. 318 170 148 287 159 128 31 11 20 
2014 г. 329 175 154 279 151 128 50 24 26 
2015 г. 331 159 172 265 150 115 66 9 57 

*Източник: НСИ 
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От представените данни на НСИ е видно, че демографската ситуация в общината се 
характеризира с прираст на населението, както в градовете, така и в по-малките населени 
места и подобряване на показателите за раждаемостта, което води до положителен 
естествен прираст през последните години. 
 
Етническия състав на населението на общината по данни на НСИ от 2011 г. е 89% 
българи, турци – 6%, роми – 3%, други – 1%. От общо 20 511 анкетирани лица като 
българи са се самоопределили 18 367 човека, турци – 1240, роми – 565 и други - 119. 
Етническата принадлежност на населението в Община Несебър е представена в 
следващата таблица. 
 
Таблица ІІ-42. Етническа принадлежност на населението в Община Несебър 

Населено 
място 

Етническа група 
Българска Турска Ромска Друга 

гр. Несебър 8 845 386 31 82 
гр. Обзор 1 948 19 18 11 
гр. Св. Влас 2 246 40 10 48 
с. Баня 188 - - - 
с. Гюльовца 605 274 7 - 
с. Емона 33 - - - 
с. Козница 11 - - - 
с. Кошарица 844 69 20 - 
с. Оризаре 892 23 439 15 
с. Паницово 63 - - - 
с. Приселци 36 - - - 
с. Равда 1 931 - - 10 
с. Раковсково 73 - 16 - 
с. Тънково 652 423 13 14 

*Източник: НСИ 
 
13. Социално-икономически показатели 
Икономическата активност на населението на Община Несебър е неравномерно 
разпределена или сезонна. Заетостта на трудоспособното население е основно през летния 
сезон, което води до увеличаване на безработицата през неактивния туристически сезон. 
Същевременно, ресурсният потенциал и доминиращата туристическата индустрия са 
основната форма на заетост. Необходими са мерки за привличане на инвестиции, 
позволяващи целогодишна заетост. 
 
Формирането на работната сила и заетостта зависи преди всичко от трудоспособното 
население. Освен естественото придвижване на възрастите, върху броя му оказват 
влияние и миграциите. Информация за трудоспособността на населението в Община 
Несебър за периода 2012-2015 г., съгласно официалните данни на Националния 
статистически институт е посочена в Таблица ІІ-43. 
 
Таблица ІІ-43. Информация за трудоспособността на населението в Община Несебър за 
периода 2012-2015 г. 

Трудоспособна възраст на 
населението 

Общо В т.ч в града 
всичко мъже жени всичко мъже жени 

2012 г. 
Общо 23 634 11 780 11 854 15 950 7 889 8 061 

Под трудоспособна възраст 3 891 1 999 1 892 2 481 1 254 1 227 
В трудоспособна възраст 15 353 8 099 7 254 10 646 5 587 5 059 
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Трудоспособна възраст на 
населението 

Общо В т.ч в града 
всичко мъже жени всичко мъже жени 

Над трудоспособна възраст 4390 4390 4390 4390 4390 4390 
2013 г. 

Общо 24481 12184 12297 16573 8191 8382 
Под трудоспособна възраст 4048 2097 1951 2589 1316 1273 

В трудоспособна възраст 15799 8308 7491 10961 5752 5209 
Над трудоспособна възраст 4634 1779 2855 3023 1123 1900 

2014 г. 
Общо 25729 12744 12985 17523 8600 8923 

Под трудоспособна възраст 4200 2165 2035 2695 1373 1322 
В трудоспособна възраст 16360 8564 7796 11408 5930 5478 

Над трудоспособна възраст 5169 2015 3154 3420 1297 2123 

2015 г. 
Общо 26920 13347 13573 18414 9043 9371 

Под трудоспособна възраст 4331 2215 2116 2801 1429 1372 
В трудоспособна възраст 16984 8941 8043 11853 6181 5672 

Над трудоспособна възраст 5605 2191 3414 3760 1433 2327 
*Източник: НСИ 
 
Населението по населени места в Община Несебър и икономическа активност към 
01.02.2011 год. е представено в Таблица ІІ-44. 
 
Таблица ІІ-44. 

Населено 
място Общо Икономически активни Икономически 

неактивни   Общо Заети Безработни 
гр. Несебър 8 682 5 027 4345 682 3655 
гр. Обзор 1 824 960 759 201 864 
гр. Св. Влас 2 326 1 434 1 227 207 892 
с. Баня 193 39 36 3 154 
с. Гюльовца 823 454 343 111 369 
с. Емона 35 12 8 4 23 
с. Козница 11 - - - - 
с. Кошарица 1 019 532 409 123 487 
с. Оризаре 1 154 596 459 137 558 
с. Паницово 63 15 - - 48 
с. Приселци 40 - - - - 
с. Равда 1 784 985 863 122 799 
с. Раковсково 99 7 7 - 92 
с. Тънково 939 555 434 121 384 
*Източник: НСИ 
 
Съгласно Общински план за развитие на Община Несебър за периода 2014-2020 г., броят 
на регистрираните безработни по пол, възраст, образование и равнище на безработица е 
както следва: 
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Таблица ІІ -45. Брой регистрирани безработни 
№ Община Несебър 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
1. равнище на безработица 6.8 % 7.4 % 8.4 % 8.7 % 

2. брой регистрирани безработни 
лица 435 452 537 568 

 мъже/жени 165/270 155/297 186/351 190/378 
 до 19 г. 1 1 1 3 
 20 - 24 г. 20 22 32 40 
 25 - 29 г. 46 52 62 68 
 30 -34 г. 55 63 78 77 
 35 - 39 г. 64 73 90 86 
 40 - 44 г. 62 53 60 73 
 45 - 49 г. 54 59 60 65 
 50 -54 г. 56 48 61 62 
 над 55 г. 78 79 94 95 
 висше образование 73 68 75 85 
 средно специално образование 266 294 338 360 
 основно образование 85 67 75 268 

 начално и по-ниско 
образование 22 23 49 78 

*Източник: ОПР на Община Несебър 2014 – 2020 г. 
 
От посочените данни е видно, че в общината през разглеждания период, броят на 
безработните мъже е по-малък от броя на жените. Статистиката показва, че през всяка 
следваща година на посочения период, броя на безработните лица се увеличава и при 
двата пола. 
 
Действията по отношение намаляването на безработицата трябва да се реализират в две 
направления – превантивни (обучение на безработни лица) и защитни – включващи мерки 
насърчаващи работодателите да наемат на работа лица в реравностойно положение. 
 
Изводите от икономическата активност на населението са следните: 
 ясно изразена сезонна заетост – висока през летния сезон и ниска през зимния; 
 най-голям брой безработни сред населението са лицата над 55 годишна възраст; 
 броят на заетите в туристическия сектор е с най-висок дял; 
 делът на безработните лица със средно образование е най-висок. 

 
Състоянието на трудовия пазар в общината дава основание да се очертаят следните 
действия за реализиране политика по заетостта: 
 информиране на работодателите и безработните лица за политиката по заетостта, 

регламентирана в Националния план за действие по заетостта; 
 партньорство със заинтересованите институции в общината за увеличаване 

заетостта в различни области, съобразени с конкретните икономически и социални 
условия на територията на общината. 
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III. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И 
ЗАПЛАХИТЕ (SWOT - АНАЛИЗ) 
Един от основните етапи в стратегическото планиране е „анализа на средата”. Изводите от 
този анализ са важна предпоставка за осъществяване на понататъшните стъпки в процеса 
на стратегическо планиране – SWOT анализ и изготвянето на план за действие, като се 
акцентира на силните, слабите страни, възможностите и заплахите за развитие. 
 
Резултатите от SWOT-анализа позволяват точно формулиране на приоритетите и целите 
за развитие на общината, както и периодична оценка на мястото ѝ в рамките на областта. 
Резултатите от SWOT-анализа позволяват да се планират и реализират конкретни мерки за 
коригиране на състоянието. Сред елементите на анализа има взаимовръзки, които 
разкриват потенциала за развитие, а също и такива, които показват ограниченията 
(лимитиращите фактори) и проблемите, които предстои да бъдат преодолени. 
 
SWOT анализът предлага възможност за творческо интерпретиране на резултатите от 
направените анализи, което е видно от предложената по-долу схема: 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
 Осигурено 100% водоснабдяване в населените 

места от общината; 
 Реализиран мащабен инвестиционен ВиК 

проект, в рамките на който е извършена 
реконструкция и модернизация на ПСОВ 
„Несебър - Сл.бряг - Равда”, изграждане на 
довеждащи и отвеждащи колектори, 
реконструкция и изграждане на 7 броя КПС и 
дълбоководно заустване; 

 Организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване на битови отпадъци във 
всички населени места от общината; 

 Въведено разделно събиране на отпадъци от 
опаковки: хартия, картон, пластмаса, метали и 
стъкло; 

 Въведено разделно събиране на 
масоворазпространени отпадъци; 

 Въведена в експлоатация Претоварна станция 
за отпадъци - Несебър, обслужваща общините 
Несебър и Поморие; 

 Членство в Регионална система за управление 
на отпадъците - регион Бургас; 

 Закрити сметища по населените места от 
общината; 

 Изготвена проектна документация за 
Закриване и рекултивация на общинско депо 
за битови отпадъци в с.Равда и за депото за 
битови отпадъци в гр.Обзор; 

 Липса на значими производства, замърсяващи 
околната среда; 

 Наличие на защитени територии и зони, 
богато биоразнообразие и уникални и ценни 
екосистеми и културно-историческо 
наследство като предпоставка за развитието на 
алтернативни форми на туризъм; 

 Благоприятна за развитието на туризма и 
селското стопанство природо-географска и 

 Загуби на питейна вода и влошаване на 
качеството ѝ в резултат от 
амортизацията на водопроводната 
мрежа в част от населените места от 
общината; 

 Липса или недостатъчна изграденост на 
инфраструктура за събиране и 
пречистване на отпадъчните води в 
населените места на територията на 
общината; 

 Неизградени ЛПСОВ в малките 
населени места от общината; 

 Няма въведена система за разделно 
събиране на биоразградими в т.ч и 
биоотпадъци, Не е въведена и система за 
домашно компостиране; 

 Липса на компостираща инсталация за 
разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци; 

 Липса на кадастър за зелените площи и 
дървесната растителност; 

 Недостатъчна обществена ангажираност 
на жителите на общината по екологични 
проблеми; 

 Липса на високотехнологични 
производства, иновации, 
конкурентноспособност; 

 Слабо развит аграрен сектор; 
 Неоползотворен ресурс на ВЕИ; 
 Неблагоприятна тенденция за 

концентриране на населението в 
гр. Несебър; 

 Интензивно строителство, заплашващо с 
компрометиране на рекреационните 
ресурси и природния баланс по 
крайбрежието; 
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климатична характеристика; 
 Наличие на административен капацитет за 

покриване на общинските отговорности по 
опазване на околната среда; 

 Осигурен „зелен телефон”, чрез който 
представители на обществеността могат да 
сигнализират за нарушения, свързани с 
околната среда и управлението на отпадъците. 

 Продължава тенденцията за увеличаване 
на количеството твърди горива за 
битово отопление. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
 Използване на финансовите инструменти на 

ЕС за решаване на проблемите, свързани с 
опазването на околната среда; 

 Привличане на инвеститори за развитие на 
високотехнологични производства с цел 
намаляване на сезонната заетост на местното 
население и подпомагане на икономиката в 
общината; 

 Изграждане на ЛПСОВ в малките населени 
места от общината; 

 Възможности за развитие на биологично 
земеделие; 

 Богатото биоразнообразие и наличие на 
защитени територии и зони и уникални и 
ценни екосистеми са предпоставка за 
развитието на познавателен, еко, орнитоложки 
туризъм и фото и хоби туризъм; 

 Реализиране на проект за изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно 
събрани зелени и/или биоразградими 
отпадъци; 

 Прилагане на целенасочени мерки и стимули за 
предотвратяване образуването на отпадъци и 
насърчаване на разделното им събиране; 

 Възможности на национално и регионално 
ниво за реализиране на програми и мерки за 
енергийна ефективност, както и използване на 
възобновяеми енергийни източници; 

 Възможност за външно финансиране и 
реализация на проект за Разширение, 
рехабилитация и модернизация на 
съществуващия рибарски пристан в гр. 
Несебър - „Северна буна – Несебър; 

 Използване на нарастващия инвестиционен 
интерес на местни и чужди инвеститори за 
целите на икономическото развитие на 
общината; 

 Повишаване информираността на населението 
чрез въвеждане на нови и интерактивни 
форми на екологично образование и обучение; 

 Формиране на екологосъобразно поведение и 
навици сред населението, особено сред 
подрастващите. 

 Спиране финансирането по 
оперативните програми, с което да се 
затрудни реализацията на проектите на 
общината; 

 Неизпълнение или забавяне на 
инвестиционни проекти в 
инфраструктурата, важни за развитието 
на общината; 

 Липса на канализиция в населените 
места на общината и ЛПСОВ; 

 Образуване на нерегламентирани 
сметища; 

 Замърсяване на обработваеми земи с 
препарати за растителна защита; 

 Миграцията (предимно на млади хора) 
от общината към по-големите градове на 
страната и емиграцията в чужбина; 

 Антропогенно въздействие върху 
флората и фауната в защитените 
територии и зони. 
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IV. ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР 
Визията отразява стремежа за достигане на определено ниво на околната среда на Община 
Несебър за периода 2016 – 2020г. Тя описва крайното желано състояние на околната среда 
на общината според представите на населението и общинското ръководство. Отчитайки 
специфичните предимства е формирана следната визия на общината: 
 
Община Несебър привлекатлено място за отдих и туризъм, предпочитана 
туристическа дестинация на Черноморието, със запазена чиста околна среда, с 
богати културно-исторически традиции, добър икономически растеж и по-висок 
стандарт на живот на местното население 
 
Така формулираната Визия може да се постигне чрез залагане на цели, приоритети и 
мерки, насочени към териториите и секторите от местната икономика, които са 
определящи за нейното развие и добър растеж. 
 
V. ЦЕЛИ 
На базата на направения анализ са определени основните цели за бъдещото развитие на 
общината в областта на околната среда. Формулираните цели показват стратегическия 
избор и основните приоритети, които ще има общината през следващите години. 
 
Основната цел на Програмата за опазване на околната среда на Община Несебър e 
опазване и предотвратяване замърсяването на компонентите на околната среда, 
запазване на стабилните темпове на икономически растеж в общината, съхраняване 
на културно-историческото наследство и подпомагане развитието на туризма. 
 
След избора на визия на общината, основана на извършения анализ, се формулират 
стратегическите цели, приоритети и мерки, чийто изпълнение ще доведе до постигане на 
очаквания краен положителен резултат. 
 
1. Генерални стратегически цели 
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” 
Постигането на тази Стратегическа цел се осъществява чрез следните специфични цели и 
приоритети: 
 
Специфична цел 1.1. Намаляване риска от замърсяване на околната среда чрез 
подобряване на инфраструктурата 
 
Приоритет 1.1.1. Поддържане качеството на атмосферния въздух 
Въздухът като компонент на околната среда, осигурява условията за живот на хората, от 
който зависи здравният статус на населението. В тази връзка подобряване на качеството 
му е от особено значение за населението. Посоката, в която трябва да се върви е 
усъвършенстване на системата за мониторинг на КАВ, намаляване на емисиите на вредни 
вещества от автомобилния транспорт и битовия сектор, оптимизиране на транспортната 
мрежа както и подобряване на хигиената в населените места. 
 
Приоритет 1.1.2. Изграждане, доизграждане и рекострукция на водоснабдителната и 
канализационна инфраструктура в общината и изграждане на ЛПСОВ в малките 
населени места 
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Водоснабдителната мрежа в населените места от Община Несебър в по-голямата си част е 
амортизирана и има нужда от реконструкция и осъвременяване. От съществена важност за 
осигуряването в бъдеще на добро качество за живот на местните обитатели е 
осигуряването на достатъчно по количество и качество вода за питейни и технологични 
нужди. Изграждането на канализационни мрежи, рехабилитация на съществуващите и 
изграждането на ЛПСОВ за отпадъчни води ще доведе до намаляване замърсяването на 
повърхностните и подземни води, почвите и ще намали вредните емисии. Прилагането на 
приоритета, налага предприемането на комплекс от мерки, насочени към осигуряването на 
проектна готовност, организация за тяхното изпълнение и осигуряването на финансиране. 
 
Приоритет 1.1.3. Усъвършенстване на системата за управление на отпадъците на 
територията на общината 
Екологосъобразното управление на отпадъците е от съществено значение за ограничаване 
на вредното им въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Следвайки 
политиката на ЕС този фактор може да бъде сведен до минимум. Община Несебър работи 
в тази насока и е предприела необходимите мерки за предотвратяване замърсяването на 
околната среда в резултат от депонирането на отпадъци с изготвянето на проекти за 
Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо в м. „Чешме тарла”, в 
землището на с. Равда и депото в землището на гр.Обзор. От 2015 г. на територията на 
общината работи Претоварна станция за отпадъци (ПСО) – Несебър. В общината работи и 
ефективна система за сметосъбиране и сметоизвозване и е въведена система за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки и масово разпространени отпадъци. 
 
Мерките насочени към подобряване управлението на отпадъците на местно ниво могат да 
бъдат насочени към: 

 оптимизиране на системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване; 
 намаляване на количествата отпадъци за депониране чрез предварително 

третиране, рециклиране и повторна употреба на отпадъци; 
 изграждане на инсталации за компостиране на зелени и/или биоразградими 

отпадъци; 
 закриване и рекултивация на общинските депа в землищата на с. Равда и гр. Обзор 

и изготвяне на план за дейностите по контрол и мониторинг след тяхното 
закриване; 

 недопускане на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. 
 
Приоритет 1.1.4. Благоустрояване на населените места 
Дейностите, които предстои да бъдат реализирани, имат за цел подобряване физическата и 
жизнена среда в общината като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична 
среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално 
развитие. Основните дейности, които се предвиждат са реконструкция и основен ремонт 
на пътища, тротоарни настилки, обновяване на сградния фонд на училищата от общината 
както и на обществени и административни сгради, благоустрояване на спортни комплекси 
в някои неселени места и др. вид дейности. 
 
Приоритет 1.1.5. Подобряване на енергийната ефективност и използване на 
алтернативни източници на енергия 
Подобряване на енергийната ефективност и минимизиране на загубите, в резултат на 
използването на остаряла техника и инфраструктура, е друго важно предизвикателство за 
решаване, за да се ограничи eнергийното търсене и да се намали въздействието върху 
околната среда от енергетиката. В Община Несебър съществуват предпоставки и са 
налице възможности за задоволяване на енергийните потребности на общинските сгради и 
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постепенно преминаване и прилагане принципите на „зелената” икономика. Икономията 
на енергия при крайната консумация в общинските обекти може значително да облекчи 
общинските бюджети и да стане предпоставка за намаляване на цените и за повишаване 
на качеството на услугите, които общината предлага на населението. Дейностите ще бъдат 
съсредоточени както в реализацията на проекти за използване на възобновяеми и 
алтернативни източници на енергия, така и в осъществяването на оперативни мерки за 
повишаване на енергийната ефективност. Част от предвидените мерки включват 
реконструкция на уличното осветление в гр. Несебър и населените места от общината, 
саниране на обществени сгради и други дейности включени в Програмата за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Несебър. 
 
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 
Богатото биологично разнообразие е подложено на въздействието на широк спектър от 
заплахи в резултат на човешката дейност и на естествените процеси, протичащи в 
екосистемите. Заплахите, самостоятелно или в комбинация, засягат в различна степен 
различните организмови групи, като оказват пряко или косвено влияние върху видовете, 
съобществата и природните местообитания. Основните заплахи за биологичното 
разнообразие и същевременно предизвикателства за овладяването им, са свързани с 
деградацията, фрагментацията и загубата на местообитания, причинени от дейности в 
различните сектори на икономиката, в това число, инфраструктурни проекти, урбанизация 
на природни територии, нерегламентирани сечи в горите, горски пожари, унищожаването 
на животни и растения, в повечето случаи предизвикано от ползването на биологични 
ресурси; генетичната ерозия и внасянето на неместни видове по естествен път или в 
резултат на човешката дейност, които представляват заплаха за генетичната чистота на 
местните популации или увреждат качествата на природните местообитания; 
замърсяването на въздуха и ефектът на глобално изменение на климата. 
 
Защитените територии предлагат уникална възможност за стимулиране развитието на 
районите, в които са разположени. Те представляват гаранция за запазена природа и 
високо качество на средата, които в съчетание с разнообразни и висококачествени 
продукти, услуги и производства са предпоставка за устойчиво и екологосъобразно 
развитие. В областта на защитените територии страната ни има дългогодишни традиции. 
Защитените територии и ефективното им опазване допринасят за изпълнението на 
изискванията на редица международни конвенции и споразумения по които България е 
страна. Тези политики следва да продължат да се изпълняват и доразвиват и на местно 
ниво. 
 
На територията на общината се намират 5 защитени местности и 3 природни 
забележитености, съгласно ЗБР, както и 5 защитени зони от Екологичната мрежа Натура 
2000. Това е показател за наличие на богата природна среда, включваща редица защитени 
растителни и животински видове. Устойчивото управление и разумно използване на 
природните ресурси, следва да бъде обект на целенасочена местна политика. Без запазена 
природа и съхранено биологично разнообразие (не само в защитените територии и зони), 
не е възможно да бъде постигнато оптималното състояние на околната среда в Община 
Несебър. 
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Приоритет 1.2.2. Развитие на зелените площи за широко обществено ползване в 
общината и поддържане на парковата среда 
Дейностите ще бъдат насочени основно към обновяване на парковата среда и поддържане 
и увеличаване на зелените площи в общината. Този приоритет може да се постигне с 
помощта на реализиране на готови проекти в областта, финансирани от ПУДООС (в 
рамките на ежегодно провежданата Националната кампания „Чиста околна среда”), със 
средства от общинския бюджет както и други външни източници. 
 
Приоритет 1.2.3. Екологосъобразно използване на природните ресурси и съхраняване 
на културно историческите ценности в общината за развитие на устойчив туризъм 
Най-сериозното предизвикателство пред туризма в бъдеще се очертава намирането на 
правилния баланс между опазването на околната среда и културното наследство и 
развитието на туристическата дейност. Необходими са действия за преодоляване на 
силната сезонна зависимост и териториална концентрация на туризма, които водят до 
голямо натоварване на околната среда. С цел разнообразяване на туристическите пакети и 
предлагане, намаляване на натиска върху определени територии и разширяване на 
туристическия сезон усилията следва да се насочат, както към включване на нови региони 
и ресурси, така и към развитие на различни форми на устойчив туризъм (културен, селски, 
здравен, екотуризъм, екстремен, комбинация от всички тях и др.). 
 
Дейностите включват опазване и популяризиране на природни и културни ценности на 
територията на общината, поставяне на информационни табели за презентация на 
туристически обекти в общината, поддържане на изградените и създаване на нови еко-
пътеки, изграждане и реконструкция на инфраструктурата за достъп до и около обектите 
на културното и природно наследство в т.ч. и за хора в неравностойно положение и др. За 
популяризиране на туристическите продукти от голямо значение е създаването и 
насърчаване развитието на местни туристически асоциации и партньорството между тях. 
 
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 
Пожарите водят до загуба на органично вещество и местообитания, ерозия на почвата и са 
един от най-големите източници на въглероден диоксид в атмосферата, оказващ влияние 
върху изменението на климата. Глобалните промени в климата в посока „засушаване” 
водят до влошаване на здравословното състояние на насажденията в ниските райони и 
необходимостта от адаптиране на горите и подобряване на тяхната устойчивост. 
Необходимо е приоритетно възстановяване на горските територии, засегнати и 
унищожени от пожари, съхнене, паша и незаконни сечи, с цел увеличаване площта на 
горите и повишаване тяхната устойчивост, производителност и капацитет за усвояване на 
въглероден диоксид, за да се адаптират към климатичните промени. 
 
Усилията трябва да бъдат насочени към провеждане на лесоустройствени мероприятия в 
областта и усъвършенстване контрола върху нерегламентираните сечи. Стриктно да се 
спазват заложените дейности в Горскостопанския план и Плана за защита от пожари на 
горски територии собственост на Община Несебър за периода 2016-2020 г. 
 
Мерките, които следва да бъдат предприети са насочени към създаване и актуализация на 
база данни за рискови зони, изграждане на система за ранно предупреждение за 
възникващи опасности от наводнения, почистване на корита на реки и изграждане на 
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защитни съоръжения. Важно място следва да се отреди на мерките, свързани с 
възстановяването на горски масиви, засегнати от бедствия – наводнения, пожари и др. 
чрез залесяване и повишаване качествата на горските култури, като фактори за 
противодействие на наводненията и вредното въздействие на климатичните промени. 
 
Устойчивото ползване на недървесните горски продукти (билки, гъби, горски плодове и 
др.), както и развитието на услуги, предлагани от горския сектор ще повиши 
възможностите на горите да бъдат управлявани по един съвременен, устойчив и 
екологосъобразен начин. 
 
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 
Липсата на големи промишлени производства в общината предполага добро състояние на 
околната среда и възможност за развитие на биологично земеделие в региона. Развитието 
на сектора за подпомагане на земеделските стопани е насочен към подобряване на 
околната среда, посредством прилагане на Биологично земеделие и усвояване на 
финансови средства в областта по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за 
периода 2014-2020 г. Подпомаганите дейности са в следните направления: биологично 
растениевъдство, пчеларство и животновъдство. Биологичните направления финансирани 
по програмата се изпълняват за период от пет последователни години. Условията за 
предоставяне на финансовата помощ и изискванията към бенефициентите са подробно 
разписани в Наредба № 4/24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие” 
от ПРСР 2014-2020 г. 
 
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” 
Постигането на тази Стратегическа цел се осъществява чрез следните специфични цели и 
приоритети: 
 
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 
В Община Несебър основните функции, свързани с политиката по опазване на околната 
среда са възложени на Отдел „Екология” към Дирекция „Управление на проекти по 
еврофондове и екология” от специализираната администрация. Приемането на 
европейските изисквания и произтичащите от това промени налагат повишаване 
качеството на административните услуги както и квалификацията на общинските 
служители. В тази връзка е необходимо служителите от отдела да бъдат подготвени и 
обучавани във всяка едно направление, касаещо околната среда. Това се постига чрез 
участия в организирани работни срещи/семинари на регионално и национално ниво. 
 
Приоритет 2.1.2. Своевременна актуализация и допълване на общинските наредби и 
програми в областта на околната среда 



Програма за опазване на околната среда на Община Несебър за периода 2016 – 2020 г. 

 

ВАНГ ЕООД                    186 
www.vang.bg 

Въведената и действаща към настоящият момент нормативна уредба на Община Несебър, 
отговаря на програмните документи и политики посочени в националната правна рамка и 
съдържа конкретни разпоредби, по отношение правата и задълженията на местната власт в 
сектор „Околна среда” и „Управление на отпадъците”. Предвид интензивно променящото 
се национално законодателство е необходимо общинската нормативна уредба в областта 
да бъде съобразена и актуализирана своевременно. Това се отнася и до общинските 
програми в областта на околната среда (Програма за намаляване нивата на замърсителите 
в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества; Програма 
за управление на отпадъците; Програма за опазване на околната среда и др.). При  
настъпили промени в приоритетите на общината, в националното законодателство и други 
фактори със стратегическо значение, същите ще бъдат допълвани и актуализирани. 
 
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 
Участието на обществеността в процеса на опазване и възстановяване на компонентите на 
околната среда е важно условие за постигане на целите на програмата. Гражданите имат 
възможност да идентифицират екологичните проблеми и недостатъци в населените места 
и предлагат идеи за тяхното разрешаване. Дейностите в тази насока трябва да включат 
както информационни кампании така и обучение за НПО и активни граждански групи, 
които да бъдат въвличани чрез различни форми на участие (обществени 
обсъждания/допитвания, дискусии и др.). 
 
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 
Повишаване екологичната култура на населението в различните възрастови групи е важна 
предпоставка за правилното прилагане на екологичното законодателство в областта на 
околната среда. Познаването на екологичните проблеми от гражданите би довело до 
участието им в процеса на вземане на решения по отношение подобряването състоянието 
на околната среда. Ежегодно на територията на общината се организират и провеждат 
инициативи свързани с повишаване екологичната култура на населението. Общинската 
администрация има изготвена Учебна програма за екологично образование на деца в 
Община Несебър. Въвеждането на програмата още в предучилищна възраст дава 
възможност за индивидуални изяви на децата, пълноценно общуване с природата. Частта 
от програмата, насочена към децата от предучилищна възраст и учениците от началния и 
среден курс, систематизира и обогатява знанията на живата и неживата природа, 
стимулира към екологично съзнание и дейно участие в опазването на природата и 
ресурсите. 
 
Поднасянето на информацията е ежедневно, периодично и постоянно, в зависимост от 
значимостта и естеството на съобщението. Периодичното предоставяне на информация се 
осъществява посредством - поддържане на актуална информация на интернет страницата 
и информационното табло на общината; екологични кампании, както и публикации и 
медии. 
 
VI. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 



Програма за опазване на околната среда на Община Несебър за периода 2016 – 2020 г. 

 

ВАНГ ЕООД                    187 
www.vang.bg 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ – 2016 - 2020 година 

 

№ Мярка/проект Отговарящ орган за 
изпълнението 

Времеви 
график 

Прогноза за 
необходимите 

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 Община Несебър 2016-2020 г. 

Съгласно 
проектна 

документация 

Общински бюджет, 
Външни източници 

1.1.1.2. 
Почистване на основните пътни артерии от прах и 
осигуряване поддържането им в добро техническо 
състояние 

Община Несебър 2016-2020 г. Няма разчет Общински бюджет 

1.1.1.3. Изграждане на зелени пояси по протежение на 
натоварените автомобилни пътища Община Несебър 2017-2018 г. Няма разчет 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. 3000 годишно Общински бюджет 

1.1.1.5. Изграждане на вело- и пешеходни алеи на всички 
населени места в Община Несебър Община Несебър 2016-2018 г. 1 500 000 ФЕС, ЦБ, Общински 

бюджет, др.източници 
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. 
Изграждане на водопроводен колектор за 
прехвърляне на вода към гр. Обзор от трасето 
Пчелник - Шкорпиловци 

Община Несебър 2016-2019 г. 8 000 000 ФЕС, ЦБ, Общински 
бюджет 

1.1.2.2. Реконструкция на водопроводна мрежа в гр.Свети 
Влас Община Несебър 2016-2017 г. 150 000 ФЕС, ЦБ, Общински 

бюджет 

1.1.2.3. Частична подмяна на водопроводната система в 
с. Равда Община Несебър 2016-2017 г. 100 000 ФЕС, ЦБ, Общински 

бюджет 
1.1.2.4. Ремонт на водопроводната мрежа в с. Баня Община Несебър 2016-2017 г. 100 000 ФЕС, ЦБ, Общински 
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1.1.2.5. Ремонт на водопроводната мрежа в с. Емона Община Несебър 2016-2017 г. 50 000 ФЕС, ЦБ, Общински 
бюджет 

1.1.2.6. Доизграждане и реконструкция на водопроводна 
мрежа в с. Оризаре Община Несебър 2016-2017 г. Съгласно одобрен 

проект 
Общински бюджет, 
Външни източници 

1.1.2.7. Реконструкция на съществуваща дъждовна 
канализация в с. Равда Община Несебър 2016-2017 г. 1000 Общински бюджет 

1.1.2.8. Изграждане на външна канализация от с. Гюльовца 
до с. Оризаре Община Несебър 2016-2017 г. 

Съгласно 
проектна 

документация 

Общински бюджет, 
Външни източници 

1.1.2.9. Доизграждане на канализационна мрежа в 
с. Оризаре Община Несебър 2016-2017 г. Съгласно одобрен 

проект 
Общински бюджет, 
Външни източници 

1.1.2.10 Изграждане на ЛПСОВ в с. Оризаре Община Несебър 2017-2019 г. Съгласно одобрен 
проект 

ОПОС, Други 
източници 

1.1.2.11 Изграждане на локална пречиствателна станция на 
с. Баня и БФК Община Несебър 2017-2019 г. 6 000 00 ФЕС, ЦБ, Общински 

бюджет, др. източници 

1.1.2.12 Изграждане на ПСОВ Слънчев бряг – м. Стролата Община Несебър 2017-2019 г. 30 000 000 ФЕС, ЦБ, Общински 
бюджет, др. източници 

1.1.2.13 Реконструкция и модернизация на ПСОВ Обзор – 
Бяла и канализационна мрежа гр. Обзор Община Несебър 2017-2019 г. 44 000 000 ФЕС, ЦБ, Общински 

бюджет, др. източници 

1.1.2.14 Изграждане на ПСОВ Свети Влас – Елените Община Несебър 2017-2019 г. 30 000 000 ФЕС, ЦБ, Общински 
бюджет, др. източници 

1.1.2.15 

Мониторинг за качеството на подземните води в 
района на общинските депа за ТБО в с. Равда и гр. 
Обзор, след реализиране на проектите за 
рекултивация 

Община Несебър 

Съгласно 
Плановете за 

контрол и 
мониторинг на 

депата 

20 000 годишно Общински бюджет 

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

1.1.3.1. Закриване и рекултивация на общинско депо за 
битови отпадъци в землището на с. Равда Община Несебър 2017-2018 г. 7 467 600 ПУДООС, други 

източници 

1.1.3.2. Закриване и рекултивация на депо за битови 
отпадъци в гр. Обзор Община Несебър 2017-2018 г. 594 687  ПУДООС, други 

източници 
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1.1.3.3. 

Подобряване на системата за събиране и третиране 
на отпадъци в Община Несебър – 
осигуряване/подновяване на съдовете за битови 
отпадъци 

Община Несебър Постоянен 

Съгласно приета 
годишна план-
сметка от такса 
битов отпадък 

Общински бюджет 

1.1.3.4. 

Изграждане на компостираща инсталация на 
територията на ПСО-гр.Несебър, включително 
необходимото оборудване, съоръжения и техника 
за разделно събиране на разделно събиране на 
зелени и биоразградими отпадъци 

Община Несебър 2017-2018 г. 5 400 000 ОПОС, Други 
източници 

1.1.3.5. 

Проучване на възможностите, с цел 
кандидатстване за финансиране от ОПОС 2014-
2020г. на инвестиционен проект за развитие и 
разширение на инфраструктурата за 
оползотворяване на генерираните утайки 

Община Несебър 2017-2018 г. Няма разчет 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 

Община Несебър 
Организации по 
оползотворяване 

2017-2020 г. - - 

1.1.3.8. 
Оптимизиране на системата за увеличаване 
количеството на отпадъците за рециклиране и 
изграждане на сепарираща инсталация 

Община Несебър 2016-2018 г. 3 000 000 
Общински бюджет 

ПУДООС 
ОПОС 

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 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. 

Община Несебър 2015-2020 г. 

Съгласно 
бюджета в 
отделните 

подпрограми от 
ПУО 

 

Общински бюджет, 
ОПОС, ПУДООС и 

други източници 
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Приоритет 1.1.4. Благоустрояване на населените места 

1.1.4.1. 

Реализиране на проект за разширение, 
рехабилитация и модернизация на съществуващия 
рибарски пристан в гр. Несебър - „Северна буна – 
Несебър” 

Община Несебър 2017-2019 г. 
Съгласно 
проектна 

документация 

ОП за развитие на 
сектор „Рибарство” 

2014-2020 г. 

1.1.4.2. 
Изграждане на яхтено пристанище в южната част 
на стария град Несебър, яхт-клуб и съвременна 
обслужваща инфраструктура 

Община Несебър 2017-2018 г. 1 600 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ, 
Общински бюджет 

1.1.4.3. Изграждане на северен околовръстен път с.Равда Община Несебър 2016-2017 г. 100 000 Общински бюджет, 
други източници 

1.1.4.4. Изграждане на улици в Сл. бряг – запад Община Несебър 2016-2017 г. 100 000 Общински бюджет 
1.1.4.5. Реконструкция и разширение на мост с. Кошарица Община Несебър 2016-2017 г. 200 000 Общински бюджет 
1.1.4.6. Изграждане на мост над р. Бяла, с. Гюльовца Община Несебър 2016-2017 г. 300 000 Общински бюджет 

1.1.4.7. Изграждане на мини футболно игрище и 
баскетболно в кв. Черно море гр. Несебър  Община Несебър 2016 г. 1000 Общински бюджет 

1.1.4.8. Изграждане на зрителска трибуна на стадион 
гр.Несебър Община Несебър 2016-2017 г. 500 000 Общински бюджет, 

други източници 

1.1.4.9. Изграждена на многофункционална спортна зала, 
Несебър – нова част Община Несебър 2018-2020 г. 5 000 000 ФЕС, ЦБ, Общински 

бюджет, др. източници 

1.1.4.10 Изграждане на детска площадка и прилежащи 
съоръжения в гр. Обзор Община Несебър 2016-2017 г. 30 000 Общински бюджет 

1.1.4.11 Изграждане на спортна зала в гр. Обзор Община Несебър 2017-2020 г. 1 500 000 ФЕС, ЦБ, Общински 
бюджет, др. източници 

1.1.4.12 Изграждане на приют за безстопанствени кучета Община Несебър 2019-2020 г. 1 000 000 Общински бюджет, 
ЧФФ, др. източници 

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

1.1.5.1. 

Монтиране на слъчеви колектори за осигуряване на 
битово горещо водоснабдяване в обекти общинска 
собственост, за производство на ел. енергия за 
собствени нужди и разработване и прилагане на 
мерки за въвеждане на хибридно улично 
осветление 

Община Несебър 2018 – 2020 г. 1 000 000 ФЕС, ЦБ, Общински 
бюджет, др. източници 
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1.1.5.2. 

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 2017 – 2018 г. Няма разчет Общински бюджет, др. 
източници 

1.1.5.3. 

Провеждане на информационна кампания за 
възможностите при използването на ВЕИ, 
информиране жителите на общината за възможни 
финансови схеми за реализиране на частни ВЕИ 
проекти 

Община Несебър 2016-2020 г. Няма разчет Общински бюджет, 
Други източници 

1.1.5.4. 
Използване потенциала на ВЕИ – слънчева енергия 
за съоръженията за външно изкуствено осветление 
– улични осветители с фотоволтаичен елемент 

Община Несебър 2017-2020 г. Няма разчет Общински бюджет, 
Други източници 

1.1.5.5. 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в административни сгради на 
територията на общината 

Община Несебър 2017-2020 г. 
Съгласно 
проектна 

документация 

ФЕС, ЦБ, ОПРР, 
Общински бюджет, 
Други източници 

1.1.5.6. Внедряване на системи за централизирано 
управление и диагностика на уличното осветление Община Несебър 2017-2018 г. 100 000 

ФЕС, ЦБ, ОПРР, 
Общински бюджет, 
Други източници 

1.1.5.7. Изграждане на газопреносна мрежа к.к. Слънчев 
бряг – гр. Несебър – гр. Свети Влас – с. Равда Бизнес структури 2017-2020 г. 50 000 000 ЧФФ 

1.1.5.8. 

Изпълнение на мерките заложени в Програма за 
насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива в Община 
Несебър 

Община Несебър 2016-2020 г. Няма разчет 
ФЕС, ЦБ, ОПРР, 

Общински бюджет, 
Други източници 

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. 300 000 

ФЕС, ЦБ, Общински 
бюджет, Други 

източници 
1.2.1.2. Реализиране на Проект за общински център за Община Несебър 2016-2018 г. Съгласно Общински бюджет, 
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изследване на черноморската флора и фауна проектна 
документация 

Външни източници 

1.2.1.3. 

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 - 

1.2.1.4. 
Проучване на възможности за финансиране на 
проекти за опазване и подобряване на 
биоразнообразието в общината 

Община Несебър 2017-2020 г. Няма разчет - 

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 постоянен 

Съгласно 
годишните 
разчети на 

общински бюджет 

Общински бюджет 

1.2.2.2. Създаване на регистър на зелените площи Община Несебър 2017-2018 г. Няма разчет Общински бюджет 

1.2.2.3. Създаване на нови зелени площи в гр. Несебър, гр. 
Обзор, гр. Свети Влас и к.к. Слънчев бряг Община Несебър 2017-2020 г. 300 000 Общински бюджет, 

Външни източници 

1.2.2.4. Изграждане на спортно реакционен парк гр.Свети 
Влас Община Несебър 2016-2017 г. 500 000 Общински бюджет, 

Външни източници 

1.2.2.5. Изграждане на крайморски парк – северен скат Община Несебър 2017-2020 г. 3 000 000 ФЕС, ЦБ, Общински 
бюджет 

1.2.2.6. Изграждане на крайморски парк с. Равда Община Несебър 2016-2017 г. 50 000 Общински бюджет, 
Външни източници 

1.2.2.7. Изграждане на градски парк в гр. Обзор Община Несебър 2016-2017 г. 540 000 Общински бюджет, 
Външни източници 

1.2.2.8. Изграждане на парк в Несебър – стар град Община Несебър 2016-2017 г. 300 000 Общински бюджет, 
Външни източници 

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. 100 000 Общински бюджет, 

Външни източници 
1.2.3.2. Реставрация на възрожденски къщи, включени в Община Несебър 2016-2017 г. 100 000 ФЕС, ЦБ, Общински 
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регистъра на архитектурно-строителните 
паметници 

бюджет 

1.2.3.3. Изграждане на амфитеатър с. Равда Община Несебър 2016-2017 г. 300 000 ФЕС, ЦБ, Общински 
бюджет 

1.2.3.4. Изграждане на екомаршрути обхващащи природни, 
исторически и културни забележителности Община Несебър 2017-2019 г. Няма разчет Общински бюджет, 

Други източници 

1.2.3.5. Създаване на музей на туризма в гр. Несебър Община Несебър 2016-2017 г. 200 000 ФЕС, ЦБ, Общински 
бюджет 

1.2.3.6. Създаване на музей на рибарството в гр. Несебър Община Несебър 2016-2018 г. 200 000 ФЕС, ЦБ, Общински 
бюджет 

1.2.3.7. 
Изпълнение на целите и мерките заложени в 
Програмата за развитие на туризма в Община 
Несебър 2013-2017 г. 

Община Несебър 2016-2017 г. Няма разчет Общински бюджет, 
Други източници 

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 
предотвратяване 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. Няма разчет Общински бюджет, 
Други източничи 

1.3.1.2. Укрепване на засегнати от свлачища територии Община Несебър 2017-2020 г. 5 000 000 Общински бюджет, ЦБ, 
Други източници 

1.3.1.3. 
Почистване речното корито и изграждане на 
съоръжения за предотвратяване на наводнения на 
р. Хаджийска и р. Бяла 

Община Несебър 2017-2018 г. 1 500 000 Общински бюджет, ЦБ, 
Други източници 

1.3.1.4. 

Изграждане на закрити лодкостоянки и 
брегоукрепителни съоръжения в прилежащата 
акватория на гр. Обзор, с. Равда и гр. Свети Влас 
 

Община Несебър 2017-2019 г. 5 000 000 
ФЕС, ЦБ, ОПРР, 

Общински бюджет, 
Други източници 
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№ Мярка/проект Отговарящ орган за 
изпълнението 

Времеви 
график 

Прогноза за 
необходимите 

средства в лева 

Източници за 
финансиране 

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 2018-2019 г. 100 000 ФЕС, ЦБ, Общински 

бюджет 

1.4.1.2. Изграждане на тържище за плодове и зеленчуци в 
с. Тънково Община Несебър 2017-2018 г. 600 000 Общински бюджет, 

Външни източници 
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, обучения и др.)  

Община Несебър Постоянен Няма разчет Общински бюджет, 
Други източници 

2.1.1.2. Подобряване на информационната обезпеченост за 
управление на околната среда Община Несебър Постоянен Няма разчет Общински бюджет 

2.1.1.3. 

Подобряване на административното обслужване на 
гражданите и бизнеса, чрез въвеждане и 
интегриране на съвременни информационни 
системи 

Община Несебър 2017-2018 г. Няма разчет Общински бюджет 

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 Община Несебър Постоянен - 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 

Община Несебър Постоянен 8640 Общински бюджет 

2.2.1.2. Привличане на гражданите за участие в Община Несебър 2017-2020 г. - Общински бюджет, 
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№ Мярка/проект Отговарящ орган за 
изпълнението 

Времеви 
график 

Прогноза за 
необходимите 

средства в лева 

Източници за 
финансиране 

изпълнението на проекти, свързани с опазване на 
околната среда 

ПУДООС, НПО 

2.2.1.3. Провеждане на тематични форуми и анкети по 
проблемите на околната среда Община Несебър 2016-2020 г. - 

ОПАК, Общински 
бюджет, Други 

източници 

2.2.1.4. Организиране на обществени обсъждания и 
дискусии по екологични проблеми Община Несебър 2016-2020 г. - Общински бюджет 

2.2.1.5. Участие в национални и общински кампании 
свързани с опазване на околната среда Община Несебър Минимум два 

пъти годишно Няма разчет Общински бюджет 

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 др. мероприятия с 
екологична насоченост 

Община Несебър Постоянен - Общински бюджет 

2.2.2.2. 

Работа с учебните и детски заведения в общината 
по проблемите на опазване на околната среда и 
отпадъците и съгласно Учебната програма за 
екологично образование на деца в Община Несебър 

Община Несебър Постоянен - Общински бюджет 
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VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 
1. Отговорно длъжностно лице 
Координацията по изпълнение на програмата се осъществява от: 
 
ОБЩИНА НЕСЕБЪР 
8230, гр. Несебър, ж.к. „Младост” № 62г 
Лице за контакти: 
инж. Диана Минкова Николова – главен експерт „Проекти, планове и програми”, отдел 
„Екология”, 
Тел.: 0554 42532, моб. тел.: 0893303697. 
 
2. Комисия 
Отчитането на напредъка по изпълнение на програмата и вземането на решения по 
възникнали проблеми ще се осъществява от Общински съвет Несебър. 
 
3. Схема на следене изпълнението на програмата 
Изпълнението на програмата ще се следи по съответствие на сроковете. Съгласно чл. 79, 
ал. 4 от ЗООС, програмите се приемат от Общински съвет, който контролира 
изпълнението им. Член79, ал. 5 от същия закон постановява, че Кметът на общината 
ежегодно внася в Общински съвет отчет за изпълнението на програмата за околна среда. 
 
4. Актуализация на програмата 
Допълването и актуализацията на програмата е заложено в чл. 79, ал. 5 от ЗООС, 
съгласно, който при необходимост Кмета на общината внася предложение до Общински 
съвет. Такава актуализация е наложителна при съществена промяна в приоритетите на 
общината, съществени изменения в съществуващите условия, промяна в нормативната 
уредба по опазване на околната среда и т.н. 
 
5. Информиране на РИОСВ и обществеността за изпълнението на програмата 
Отчетите за изпълнението на програмата се представят в РИОСВ за информация съгласно 
чл.79., ал.6 от ЗООС. 
 
Отговорник за предоставяне на информация е координатора на програмата. 
 
6. Използвани източници на информация 
 Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г.; 
 Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.; 
 Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-2020 г.); 
 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 

разрушаване на територията на Р.България за периода (2011-2020 г.); 
 Национална стратегия за управление и развитие във водния сектор; 
 Програма за прилагане на Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчни води от 

населените места; 
 Областна стратегия за развитие на Област Бургас за периода 2014-2020 г.; 
 План за управление на речните басейни в Черноморски район 2010-2015 г.; 
 План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново 

управление на водите 2016-2021 г.; 
 План за развитие на Община Несебър за периода 2014-2020 г.; 
 Общинска програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми 
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енергийни източници и биогорива - Община Несебър; 
 Програма за управление на отпадъците на територията на Община Несебър за периода 

2015 - 2020 г.; 
 Актуализирана общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета 2015 – 2020 г.; 
 Доклади за състоянието на околната среда – РИОСВ Бургас за 2014 г. и 2015 г.; 
 Официален сайт на Община Несебър - http://www.nessebarinfo.com/; 
 Официална интернет страница на НСИ - http://www.nsi.bg/. 
 
7. Нормативна уредба 
 ЗАКОН за опазване на околната среда, Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., посл. 

изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г.; 
 ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух, Обн. ДВ. бр.45 от 28 Май 1996г., посл. 

изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г.; 
 ЗАКОН за водите, Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 8 Юли 

2016г.; 
 ЗАКОН за управление на отпадъците Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.66 

от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 
2014г. изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г.; 

 ЗАКОН за почвите, Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., посл. изм. ДВ. бр.98 от 28 
Ноември 2014г.; 

 ЗАКОН за защитените територии, Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., посл.  изм. 
ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г . изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г.; 

 ЗАКОН за биологичното разнообразие, Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., посл. изм. 
ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г.; 

 ЗАКОН за защита от шума в околната среда, Обн. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., 
изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 14 
Декември 2010г., доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., 
изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г; 

 НАРЕДБА № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите, В сила от 29.04.2011г., 
Обн. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г., , изм. и доп. ДВ. бр.22 от 5 Март 2013г., изм. ДВ. 
бр.44 от 17 Май 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г. изм. и доп. ДВ. бр.20 
от 15 Март 2016г.; 

 НАРЕДБА № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на 
подземните води, Обн. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 
2010г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г. , изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 
2013г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 31 Октомври 2014г.; 

 НАРЕДБА № 2 за класификация на отпадъците, Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г.; 
 НАРЕДБА № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите, обн. ДВ. бр.19 от 13 

Март 2009г. посл. изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.; 
 НАРЕДБА № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води, 

издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г., 
изм. и доп. ДВ. бр.79 от 23 Септември 2014г, в сила от 5.03.2013 г., изм. и доп. ДВ. 
бр.79 от 23 Септември 2014г. ; 

 НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 
степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на 
стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 
населението, обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г.; 
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 НАРЕДБА № 9 от 14.03.1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни 
полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около 
излъчващи обекти, В сила от 03.05.1991г., Обн. ДВ. бр.35 от 3 Май 1991г., попр. ДВ. 
бр.38 от 14 Май 1991г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г.; 

 НАРЕДБА № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, в 
сила от 30.07.2010г., Обн. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г.; 

 НАРЕДБА № 14 за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в 
атмосферния въздух на населените места от 23.09.1997г., изм. ДВ. бр.42 от 29 Май 
2007г.; 

 НАРЕДБА за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС №235/15.10.2013г. (обн., 
ДВ. бр.92/22.10.2013г.); 

 НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 
опасни отпадъци, приета с ПМС №53/1999 г. (ДВ, бр. 29 от 1999 г.); 

 НАРЕДБА №1 от 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51 от 
20 юни 2014г.); 

 НАРЕДБА № 1 от 09.02.2015г. за изискванията към дейностите по събиране и 
третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., 
ДВ, бр.13 от 17.02.2015г.); 

 НАРЕДБА № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци, ДВ. бр.80/13.09.2013г.; 

 НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали (приета с ПМС № 277/05.11.2012г., и обн. в ДВ, 
бр.89/13.11.2012г.); 

 НАРЕДБА №3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни 
вещества в почвите (обн. ДВ, бр.71/12.08.2008г.); 

 НАРЕДБА № 6/26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 
степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на 
стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на 
населението (Обн., ДВ, бр.58/18.07.2006г.); 

 НАРЕДБА № 4/27.12.2006г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на 
сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на 
строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство (Обн., ДВ, 
бр.6/19.01.2007г.); 

 НАРЕДБА № 6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър; 
 НАРЕДБА №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Несебър; 
 НАРЕДБА № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на 

община Несебър; 
 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. 

Директиви 
 ДИРЕКТИВА на съвета 92/43/ЕИО от 21.05.1992 за запазването на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна; 
 ДИРЕКТИВА на Съвета 79/409/ЕИО от 2 април 1979 за опазването на дивите птици. 


