
Изпълнение на плана за действие на Програма за опазване на околната среда за 2018 г. 

 

№ Мярка/проект 
Отговарящ орган за 

изпълнението 

Изпълнение/ 

Времеви график 

Изразходвани 

средства в лева 

Източници за 

финансиране 

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

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

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

Приоритет 1.1.1. Поддържане качеството на атмосферния въздух 

1.1.1.1. 

Преасфалтиране и рехабилитация на общинската 

пътна мрежа: 
- стар град Несебър 

Община Несебър 
 

2018 г./ 
2016-2020 г. 

 

 
- 318 412 

Общински бюджет 
 

- ЕП 

1.1.1.2. 

Почистване на основните пътни артерии от прах 

(ОП „БКСО”) и осигуряване поддържането на 

тротоарите в добро техническо състояние 
Община Несебър 

2018 г./ 
2016-2020 г. 

83 613 (ОП 

„БКСО”) и 
233 690 

Общински бюджет 

1.1.1.3. 
Изграждане на зелени пояси по протежение на 

натоварените автомобилни пътища 
Община Несебър 2018 г. 1 010 000 Общински бюджет 

1.1.1.4. 

Поддържане на база данни за източниците на 

емисии на територията на общината и повишаване 

информираността на местното население по 

проблемите със замърсяването на въздуха 

Община Несебър 2016-2020 г. - Общински бюджет 

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

ЛПСОВ в малките населени места 

1.1.2.1. 

Мониторинг за качеството на подземните води в 

района на общинските депа за неопасни битови 

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

на проектите за рекултивация 

Община Несебър 

Съгласно 

Плановете за 

контрол и 

мониторинг на 

депата 

20 000 годишно Общински бюджет 

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

1.1.3.2. 

 

 
Закриване и рекултивация на общинско депо за 

битови отпадъци в землището на с. Равда 
 Община Несебър 

 
2018 г. 

 

 
Има изготвени 

проекти за закри- 
ване и рекултива- 
ция и са извърше- 
ни съгласувателни 

действия със спе- 
циализираните 

институции 
 

ПУДООС, други 

източници 
 

1.1.3.3. 
Закриване и рекултивация на общинско депо за 

битови отпадъци в землището на гр. Обзор 



№ Мярка/проект 
Отговарящ орган за 

изпълнението 

Изпълнение/ 

Времеви график 

Изразходвани 

средства в лева 

Източници за 

финансиране 

1.1.3.4. 

Подобряване на системата за събиране и третиране 

на отпадъци в Община Несебър – сметосъбиране и 

сметоизвозване, обезвреждане на отпадъци, 

закупуване на нова техника, подновяване на 

съдовете за отпадъци  

Община Несебър 
2018 г./ 

Постоянен 

сметосъб.-900000 
обезвр.    -1489000 
нова техн-1155253 
нови съдове-69763 

Общински бюджет 

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:Договор № 146/29.03.2016 г.  с „ЕКОБУЛ 

ПАК”АД–гр.София за сътрудничество в областта на 

разделното събиране на отпадъци от опаковки (хартия/ 

пластмаса/ стъкло/метал); Договор №82/21.03.2013г. за 

ИУЕЕО с “ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИК ЛИРАЩА 

КОМПАНИЯ”АД гр.Варна и Доп.спораз. №221/05.06. 

2013г;Договор №81/21.03.2013г. за НУБА с  “ТРАНСИН 

СБАТЕРИ”ООД гр.Варна и Доп.спор.  №220/05. 06.2013 

г.;Договор №243/13.06.2013г. за ИУМПС с „БЪЛГАРСК 

А РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД, гр. София; 

Договор № 342/04.08.2015 г. за ИУГ с „ЕКОМЕДИАНА 

- 2010” АД -  гр. София 

Община Несебър 
Организации по 

оползотворяване 

2018 г./ 
2017-2020 г. 

Безвъзмездно, 
Ооп 

Община Несебър, 
Организации по 

оползотворяване 

1.1.3.8. 

Оптимизиране на системата за увеличаване 

количеството на отпадъците за рециклиране и 

въвеждане в експлоатация на инсталация за предва- 

рително третиране на смесени битови отпадъци 

 

Община Несебър 2018 г. 5 000 000 
Община Несебър, 
Организация по 

оползотворяване 

1.1.3.9. 

Инженеринг на хидравлична компактираща 

инсталация за ПСО-Несебър, ОП „УО” в ПИ 

61056.21.2, м. „Мерата“, с. Равда 
Община Несебър 2018 г. 60 000 Общински бюджет 

1.1.3.10 
Изграждане на база на ОП „БКСО”  
 

Община Несебър 2018 г. 900 000 Общински бюджет 



№ Мярка/проект 
Отговарящ орган за 

изпълнението 

Изпълнение/ 

Времеви график 

Изразходвани 

средства в лева 

Източници за 

финансиране 

1.1.3.11 

Повишаване ефективността на превантивния и 

санкциониращ контрол при вторично замърсяване 

на почистени площи и предотвратяване 

създаването на нови нерегламентирани сметища 
 

Община Несебър, 
РИОСВ-Бургас 

Постоянен 

контрол от страна 

на експертите от 

отдел „Екология”  

Няма разчет Общински бюджет 

1.1.3.12 

Изпълнение на Плана за действие с подпрограми с 

мерки за постигането им от Програмата за 

управление на отпадъците на Община Несебър за 

периода 2015-2020 г. – годишен отчет за 

изпълнение на мерките заложени в ПУО 
 

Община Несебър 
2018 г./ 

2015-2020 г. 

Съгласно 

бюджета в ПУО 
 

Общински бюджет, 

ОПОС, ПУДООС и 

други източници 

Приоритет 1.1.4. Благоустрояване на населените места 

1.1.4.1. 
Изграждане на два броя детски площадки в ПИ 

515000.501.4, гр. Несебър - стар град 
Община Несебър 2018 г. 30 000 Общински бюджет 

1.1.4.2. 
Основен ремонт тротоар по ул. „Отец Паисий“, гр. 

Несебър – нов град 
Община Несебър 2018 г. 195 000 Общински бюджет 

1.1.4.3. 

Изграждане на минифутболно, баскетболно 

игрище, други спортни дейности и игри на открито 

в кв. „Черно море“, гр. Несебър – нов град 
Община Несебър 2018 г. 300 000 Общински бюджет  

1.1.4.4. 
Изграждане на велосипедно и пешеходно движе- 
ние в кв. „Черно море”, гр. Несебър – нов град 

Община Несебър 2018 г. 275 934  Общински бюджет 

1.1.4.5. Пристройка и реконструкция на съществуваща 

сграда в УПИ І-общ., кв. 67, гр. Несебър – нов град 
Община Несебър 2018 г. 2 000 000 Общински бюджет  

1.1.4.6. Изграждане на футболно игрище в спортно 

рекреационен парк в ПИ 11538.2.27, 11538.5.51 и 

ПИ 11538.501.191, гр. Свети Влас 

Община Несебър 2018 г. 
1 000 000 

Общински бюджет 

1.1.4.7. Проект и реконструкция на тротоар на ул. 

„Морска“/ отсечката от ул. „Черно море“ до ул. 

„Сирена“, гр. Свети Влас 

Община Несебър 2018 г. 
40 000 

Общински бюджет 

1.1.4.8. Проект и реконструкция на тротоар ул. „Лазур“ 

/отсечката от ул. „Морска“ до ул. „Крайбрежна“/, 

гр. Свети Влас  

Община Несебър 

 

2018 г. 

 
11 000 

Общински бюджет 

 

1.1.4.9. Изграждане на градски парк в кв. 23, гр. Обзор  Община Несебър 2018 г. 300 000 Общински бюджет 

1.1.4.10 Изграждане на трибуна „Запад“ в съществуващ 

спортен комплекс, гр. Обзор 
Община Несебър 2018 г. 180 000 Общински бюджет 



№ Мярка/проект 
Отговарящ орган за 

изпълнението 

Изпълнение/ 

Времеви график 

Изразходвани 

средства в лева 

Източници за 

финансиране 

1.1.4.11 Изграждане на подпорна стена за възстановяване 

на ПИ 53045.502.512, гр. Обзор 
Община Несебър 2018 г. 75 000 Общински бюджет 

1.1.4.12 Реконструкция на дъждовна канализация ул. 

„Младежка“, гр. Обзор 
Община Несебър 2018 г. 25 000 Общински бюджет 

1.1.4.13 Изграждане на крайморски парк, с. Равда  Община Несебър 2018 г. 50 000 Общински бюджет 

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

до о.т. 559, с. Равда  
Община Несебър 2018 г. 172 600 Общински бюджет 

1.1.4.15 Изграждане на подпорна стена, с. Кошарица Община Несебър 2018 г. 40 000 Общински бюджет 

1.1.4.16 Изграждане на дом за стари хора, с. Кошарица Община Несебър 2018 г. 300 000 Общински бюджет 

1.1.4.17 Реконструкция и разширение на мост 1,с.Кошарица  Община Несебър 2018 г. 60 000 Общински бюджет 

1.1.4.18 Реконструкция на игрище за футбол в малко поле с 

баскетболни кошове, с. Кошарица 
Община Несебър 2018 г. 100 000 Общински бюджет 

1.1.4.19 Изграждане на мост над река Бяла към гробищен 

парк 2,  с. Гильовца 
Община Несебър 2018 г. 42 000 Общински бюджет 

1.1.4.20 Инженеринг на складова база към кметство, с. 

Паницово 
Община Несебър 2018 г. 50 000 Общински бюджет 

1.1.4.21 Технически инвестиционен проект за ОР на ОУ 

"Любен Каравелов" в Несебър - Стар град 
Община Несебър 2018 г. 34 980 Общински бюджет 

1.1.4.22 Технически проекти за ул. "Родопи"  и участък от 

ул. "М. Дойчев", с. Тънково 
Община Несебър 2018 г. 3 150 Общински бюджет 

1.1.4.23 Технически проекти за ул. "Дунав", "Искър", 

"Камчия", "Резвая", с. Равда 
Община Несебър 2018 г. 6 768 Общински бюджет 

1.1.4.24 Инвестиционен проект относно строеж: "Авариен 

основен ремонт на крайбрежна алея с главен 

канализационен колектор Ф500 в  гр. Обзор" 

Община Несебър 2018 г. 
14 400 

Общински бюджет 

1.1.4.25 Проектна документация за Проект за базар и 

парково пространство в УПИ I., кв. 106 по плана на 

гр. Несебър 

Община Несебър 2018 г. 
17 910 

Общински бюджет 

1.1.4.26 Изработване на технически инвестиционен проект 

и упражняване на АН за обект: "Подземен паркинг 

в УПИ I, кв. 57, гр. Несебър 

Община Несебър 2018 г. 
42 840 

Общински бюджет 

1.1.4.27 Техн.задание и предпр. проучвания за изработване 

на План за регулац. и застр. и схеми към Плана за 

улична регулация на м. "Южен плаж", гр. Обзор 

Община Несебър 2018 г. 
10 476 

Общински бюджет 



№ Мярка/проект 
Отговарящ орган за 

изпълнението 

Изпълнение/ 

Времеви график 

Изразходвани 

средства в лева 

Източници за 

финансиране 

1.1.4.28 Проект за реконструкция и разширение на 7 бр. 

плочести водостоци по общински път BGS 1121/I-9 

Обзор-Несебър-Кошарица 

Община Несебър 2018 г. 
6 840 

Общински бюджет 

1.1.4.29 Предпроектни и проектни работи за обект: "Закрит 

плувен басейн в УПИ II, кв. 3 в кв.Черно море",Нр 
Община Несебър 2018 г. 21564 Общински бюджет 

1.1.4.30 Технически проект за алея за пешеходно и 

велосипедно движение в кв.”Черно море”,  
гр. Несебър 

Община Несебър 2018 г. 
6 921 

Общински бюджет 

1.1.4.31 Изготвяне на проектна документация за обект: ВиК 

на с. Гюльовца 
Община Несебър 2018 г. 14 112 Общински бюджет 

1.1.4.32 Изготвяне на техн. проект за ул. "Морски звуци",  
с. Равда 

Община Несебър 2018 г. 4 872 Общински бюджет 

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

1.1.5.1. 

Изготвяне програми за обучение на тема: ВЕИ и 

опазване на околната среда с цел промяна на 

отношението на гражданите на общината към 

промяната в климата и осигуряване на обществена 

подкрепа за използване на ВЕИ 

Община Несебър 

 

2018 г. Няма разчет 
Общински бюджет,  

други източници 

1.1.5.2. 

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 

 

2018 г. Няма разчет 
Общински бюджет, 

други източници 

1.1.5.3. 

Използване потенциала на ВЕИ – слънчева енергия 

за съоръженията за външно изкуствено осветление 

– улични осветители с фотоволтаичен елемент 
Община Несебър 

2018 г. 
Няма разчет 

Общински бюджет, 

други източници 

1.1.5.4. 

Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в административни сгради на 

територията на общината 
Община Несебър 

2018 г. Съгласно 

проектна 

документация 

ФЕС, ЦБ, ОПРР, 

Общински бюджет, 

други източници 

1.1.5.5. Основен ремонт на уличното осветление Община Несебър 2018 г. 446 811 Общински бюджет 

1.1.5.6. 

Инженеринг по изграждане на улично осветление 

по ул. „Крайбрежна”, в участъка на Северно 

пристанище, гр. Несебър – стар град 

Община Несебър 2018 г. 
27500 

Общински бюджет 

1.1.5.7. 
Изграждане на нова улично осветление в кк 

„Слънчев бряг – запад”, гр. Несебър 
Община Несебър 2018 г. 223 600 Общински бюджет 



№ Мярка/проект 
Отговарящ орган за 

изпълнението 

Изпълнение/ 

Времеви график 

Изразходвани 

средства в лева 

Източници за 

финансиране 

1.1.5.8. 
Изграждане на нова улично осветление в гр. Свети 

Влас 
Община Несебър 2018 г. 141 710 Общински бюджет 

1.1.5.9. 

Изпълнение на мерките заложени в Програма за 

насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива в Община 

Несебър - годишен отчет за изпълнение на мерките  

Община Несебър 
2018 г./ 

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. - 

ФЕС, ЦБ, Общински 

бюджет, други 

източници 

1.2.1.2. 
Реализиране на Проект за общински център за 

изследване на черноморската флора и фауна 
Община Несебър 2016-2018 г. 

Съгласно 

проектна 

документация 

Общински бюджет, 

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 1 010 000 Общински бюджет 

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

Община Несебър 2018 г. Няма разчет Общински бюджет 

1.2.2.3. 
Реконструкция на водосборно отклонение за УПИ 

ІІІ-общ., кв.6, ПИ 53045.502.35, гр. Обзор 
Община Несебър 2018 г. 8 500 Общински бюджет 

1.2.2.4. 

Проектиране и изграждане на автоматизирана 

поливна система на футболно игрище в 

съществуващ спортен комплекс в УПИ ІІІ, кв. 6,  
гр. Обзор 

Община Несебър 2018 г. 60 000 Общински бюджет 

1.2.2.5. Изграждане на крайморски парк, с. Равда Община Несебър 2018 г. 50 000 Общински бюджет 

1.2.2.6. 
Изграждане на напоителни системи в паркове 

и зелени площи на територията на общината 
Община Несебър 2018 г. 60 000 Общински бюджет 



№ Мярка/проект 
Отговарящ орган за 

изпълнението 

Изпълнение/ 

Времеви график 

Изразходвани 

средства в лева 

Източници за 

финансиране 

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

на устойчив туризъм 

1.2.3.1. 
Насърчаване на предприемачеството в сферата на 

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

Общински бюджет, 

Външни източници 

1.2.3.2. 
Изграждане на многофункционална сграда- 

културен център, гр. Несебър – нов град 
Община Несебър 2018 г. 1 880 000 Общински бюджет 

1.2.3.3. 
Изграждане на екомаршрути обхващащи природни, 

исторически и културни забележителности 
Община Несебър 2017-2019 г. Няма разчет 

Общински бюджет, 

Други източници 

1.2.3.4. Създаване на музей на рибарството в гр. Несебър Община Несебър 2016-2018 г. 200 000 
ФЕС, ЦБ, Общински 

бюджет 

1.2.3.5. 

Изпълнение на целите и мерките заложени в 

Програмата за развитие на туризма в Община 

Несебър 2013-2017 г. – изготвена програма за 

периода 2018-2024 г. 

Община Несебър 2018 г. 12 000 Общински бюджет 

1.2.3.6. 
Проект за консервация и реставрация на църква 

"Христос Пантократор, гр. Несебър" 
Община Несебър 2018 г. 17 940 Общински бюджет 

1.2.3.7. 
Проект за консервация и реставрация на църква 

"Св.Св. Архангели Михаил и Гавраил, гр. Несебър" 
Община Несебър 2018 г. 17 940 Общински бюджет 

1.2.3.8. 

Инвестиционен проект за ремонт, консервация, 

реставрация, частична реконструкция по 

автентични данни на въртяща Каменна вятърна 

мелница от СЕВЕР - АИР Несебър, гр. Несебър 

Община Несебър 2018 г. 
5 400 

Общински бюджет 

1.2.3.9. 

Инвестиционен проект за ремонт, консервация, 

реставрация, частична реконструкция по 

автентични данни на въртяща вятърна мелница от 

ЗАПАД - АИР Несебър, гр. Несебър 
 

Община Несебър 2018 г. 

4 800 

Общински бюджет 

1.2.3.10 

Проектантски дейности при изработване на 

проектна документация за Преместваем обект - 

Билетен център към Музей "Старинен Несебър" 
 

Община Несебър 2018 г. 

3 480 

Общински бюджет 

1.2.3.11 

Проектантски дейности при изработване на 

проектна документация за Проект на аварийно 

укрепване, вертиклана планировка и социализация 

на ранни византийски терми, гр. Обзор 
 

 

Община Несебър 

 

2018 г. 4 497 

 

Общински бюджет 



№ Мярка/проект 
Отговарящ орган за 

изпълнението 

Изпълнение/ 

Времеви график 
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финансиране 

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

бедствия 

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

1.3.1.1. 

Залесяване на опожарени горски територии и 

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

заложение в «Горскостопански план и План защита 

от пожари на горски територии собственост на 

Община Несебър за периода 2016-2020 г.» 
 

Община Несебър 2017-2020 г. Няма разчет 
Общински бюджет, 

други източничи 

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

Приоритет 1.4.1. Развитие на биологичното земеделие в общината 

1.4.1.1. 

Полуляризиране на предимствата и изискванията 

на биологичното земеделие 
 

Община Несебър 2018-2019 г. 100 000 
ФЕС, ЦБ, Общински 

бюджет 

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

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

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

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

отговарящи за управлението и опазването на околната среда 

2.1.1.1. 

Повишаване на административния капацитет на 

служители от общинска администрация по 

прилагане на екологичното законодателство -

участие в семинари и обучения на служителите  
 

Община Несебър Постоянен Няма разчет 
Общински бюджет, 

Други източници 

2.1.1.2. 

Подобряване на административното обслужване 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 - 

Актуализация на Наредба № 6 за опазване на 

околната среда на територията на община Несебър 

Община Несебър Постоянен - Общински бюджет 



№ Мярка/проект 
Отговарящ орган за 

изпълнението 
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Източници за 

финансиране 

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

култура на населението 

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

2.2.1.1. 

 
Поддържане на актуална информация за 

състоянието на околната среда на сайта на Община 

Несебър - Поддържане на екологична страница в 

официалния сайт на Община Несебър 
 

Община Несебър 2018 г. 7 200 Общински бюджет 

2.2.1.2. 

 
Привличане на гражданите за участие в 

изпълнението на проекти, свързани с опазване на 

околната среда - Проведени информационни кам 

пании, използвани плакати, дипляни, листовки, 

рекламни торбички и химикали 
 

Община Несебър 2018 г. - 
Общински бюджет, 

ПУДООС, НПО 

2.2.1.3. 

 
Провеждане на тематични форуми и анкети по 

проблемите на околната среда - Проведени  

обществени кампании за опазване на ОС,  участие 

в курсове и семинари 
 

Община Несебър 
2018 г./ 

2016-2020 г. 
- 

ОПАК, Общински 

бюджет, други 

източници 

2.2.1.4. 

 
Организиране на обществени обсъждания и 

дискусии по екологични проблеми – Проведени 

срещи с обществеността по въпроси свързани с 

опазването на околната среда 
 

Община Несебър 
2018 г./ 

2016-2020 г. 
- Общински бюджет 

2.2.1.5. 

 
Участие в национални и общински кампании 

свързани с опазване на околната среда – 

национална кампания на bTV и проведени 

пролетна и есенна кампания за разделно събиране  

на масоворазпостранени отпадъци 
 

 

Община Несебър 
Минимум два 

пъти годишно 
Няма разчет Общински бюджет 
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Приоритет 2.2.2. Повишаване на общественото съзнание, културата, образованието и формиране на нови модели на поведение на обществото 

щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото развитие 

2.2.2.1. 

 
Повишаване екологичната култура на населението 

чрез публикации в местната преса, интернет 

страницата на общината, презентиране на 

екологични дейности, и други мероприятия с 

екологична насоченост - Поддържане на екологи 

чна страница в официалния сайт, представяне на 

презентации и провеждане на информационни 

кампании. 
 

Община Несебър Постоянен - Общински бюджет 

2.2.2.2. 

 
Работа с учебните и детски заведения в общината 

по проблемите на опазване на околната среда и 

отпадъците:  
- Представена презентация /12.02.2018 г./ на 

ученици от V и IX-X класове от СУ гр. Несебър по 

проект „Защитени зони по „Натура 2000” в моя 

роден край”; 
- Проведен открит урок /30.10.2018 г./ по проект 

„Когато станем 100 000 ще засадим гора” с деца от 

ДГ „Делфинче” гр.Несебър; 
- Проведена доброволческа акция /24.10.2018 г./ за 

подобряване състоянието на градската среда с 

фондация „Подслон за човечеството”, ОА и 

ученици от X-XII клас от СУ гр. Несебър.  
 

Община Несебър Постоянен 

 

 

 
- 
 

 

 

 

 

 

 

 
- 3 098 

 

 

 
Общински бюджет, 

 

 

 

 

 

 

 
Фондация „Подслон за 

човечеството” 

 


