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ЗАПОВЕД 

 

№ 89/27.02.2020г. 

Гр. Неделино 

 

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка писмо с вх.№11-04-9/20.02.2020г. 

на Районна прокуратура – Златоград за извършване на проверки и установяване на 

незаконни сметища, както и във връзка с писмо с вх. №32-01-6/18.02.2020г. на РИОСВ-

Смолян, относно почистване на замърсени площи с отпадъци, замърсявания с отпадъци на 

речните легла и прилежащите  територии,  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

І. Главен експерт „Екология, чистота и технически контрол“ да подготви Докладна 

записка до Кмета на община Неделино за извършена   проверка на речното корито и  

всички замърсени зони около град Неделино. 

Отговорник: гл експ. „Екология, Ч и ТК“ 

Срок:01.03.2020г. 

 

ІІ. Да се почистят замърсените площи с отпадъци, включително замърсяванията с 

отпадъци на всички реки, дерета и прилежащите им земи на територията на град 

Неделино, както следва: 

 

1.1. Дере Барев дол – около Филипова чешма / има огромно сметище със 

строителни отпадъци/; чешмата на Пламен Кавърмов; на д-р Стефанов; Дичо 

Кавърмов; на големия завой отгоре; и целия скат от ляво на пътя по посока към 

гр. Смолян. 

 

1.2. Дере Баряков дол – отляво на пътя по посока гр. Златоград след базата на 

Роман; на ската към реката - много отпадъци; на завоя за местността 

„Люлките“ – замърсявания, на голямата отбивка и скта срещу нея. 

 

1.3. Коритото на река Неделинска – от „Турчин мост“ надолу по посока град 

Неделино;  целият участък до с. Крайна – Пресевната.    

 

1.4. Главен специалист „ВТЗ“и отговорник „Социално предприятие“, да 

организират всички хора по програми и от „Социалното предприятие“, за 

които отговарят, за извършване на дейностите по почистване по т.І . 

Изпълнението на дейността да се извърши в срок до 31.03.2020г. 

Отговорник: гл. спец. „ВТЗ“ и 

Отговорник „Социално предприятие“ 

Срок:31.03.2020г. 
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ІІІ. Кметовете  и кметските наместници по населени места да извършат проверки на 

всички дерета и замърсени зони в землищата на съответните селища, за които отговарят 

най-късно до 01.03.2020г.  

 

1. Кмет на с. Средец –  Светла  Димитрова,  

2. Кметски наместник на с. Оградна – Емил Зидаров,  

3. Кметски наместник на с. Диманово – Любен Белев,  

4. Кметски наместник на с. Тънка бара – Марин Борисов, 

5. Кметски наместник на с. Еленка –  

6. Кметски наместник на с. Кундево – Наско Лилчев,  

7. Кметски наместник на с. Върлино – Ставри Ангелов,  

8. Кметски наместник на с. Гърнати – Асен Гънгаров,  

9. Кметски наместник на с. Изгрев – Бисер Младенов,  

10. Кметски наместник на с. Крайна – Росица Беширова,  

11. Кметски наместник на с. Козарка – Желязко Метрашев 

12. Кметски наместник на с. Кочани – Младен Добрев,  

13. Кметски наместник на с. Бурево – Бисер Василев,  

14. Кметски наместник на с. Върли дол – Велин Георгиев 

15. Кметски наместник на с. Дуня – Карамфил Велков,  

 

1. Да организират и извършат реално почистването на всички дерета и 

прилежащите им земи от нерегламентирано замърсяване с отпадъци, на 

общинските пътища и крайпътните зони. 

Отговорници: всички кметове и кметски наместници. 

Срок: 31.03.2020г. 

 

  

 

Горепосочените лица да направят необходимата организация за почистване. 

Изпълнението  на посочените дейности по т.ІІІ,  да се извърши в срок най-късно до 

31.03.2020г. 

2. Да се представи и входира подробна справка в деловодството на общинска 

администрация Неделино – ет.1 с броя на сметищата, брой на почистени 

сметища и ако не са почистени какви са причините за това. 

Отговорници:  кмет и всички кметски наместници 

Срок: 31.03.2020г. 

  

ІІІ. Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване с отпадъци на общински 

пътища, реки, дерета и прилежащите им територии. 

Отговорници: Посочените лица по т.І. и т.ІІ. 

Срок: постоянен 

 

 

ІV. Да се представи в РИОСВ – Смолян информация за предприетите мерки по 

изпълнение на Предписание с вх. №32-01-6/18.02.2020г. и се посочат почистените участъци 

на територията на община Неделино. 

Срок:01.04.2020г. 

Отговорник: гл. експ. „Екология, Ч и ТК“ 
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V. Да се представи в Районна прокуратура – Златоград подробна справка с 

резултатите от тези проверки. 

Срок:07.04.2020г. 

Отговорник: гл. експ. „Екология, Ч и ТК“ 

 

 

Целият процес на организация и контрол по изпълнение на тази заповед възлагам на г-

н Здравко Димитров – зам. кмет на община Неделино. 

 

 

Копие от настоящата заповед да се връчи на посочените лица за сведение и 

изпълнение срещу подпис. 

 

 

 

…./п/……/печат/… 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


