
М Е С Е Ч Е Н   О Т Ч Е Т 

на отдел „Екология” 

за извършените дейности, за периода м.август 2022 г. 

 

 

Вид дейност Ед.мярка К-во 

 (обекти, 

преписки) 

Изготвяне на експертна оценка за състоянието на дървесната 

растителност за издаване на разрешително от ДЗС  

Бр. 18 

Приемане на компенсаторно озеленяване Бр. 0 

Издаване на превозен билет Бр. 0 

Маркиране на дървесна растителност Бр. 30 

Описани в 2 бр. регистри разрешителни и констативни протоколи Бр. 7 

Изготвяне на експертно становище за наличие на дървесна 

растителност към мотивирано предложение за временен паркинг 

до бл.422 в ж.к. „Младост 4“ 

Бр. 1 

Обработени преписки съгласно Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околна среда/ОВОС/ 

Бр. 1 

Издадено разрешително за премахване на растителност от терен 

частна собственост, с идентификатор ПИ 68134.4082.6113, „за 

друг обществен обект, кв.1, м. „Младост 1“, гр. София, СО - 

район „Младост“ 

Бр. 1 

Издадено разрешително за премахване на растителност от частен терен 

с идентификатор ПИ 68134.4081.9569, УПИ VIII-1196, „за 

жилища, офис и магазини“, кв.12а, м. НПЗ „Изток“ – м. 

„Къро“,СО - район „Младост“, гр. София 

Бр. 1 

Издадени разрешителни за манипулиране /кастрене, премахване и т. н./ 

на дървесна растителност в частни терени, включително изготвяне на 

експертна оценка 

Бр. 2 

Въвеждане на декларации от МДТ за домашните любимци в ел. 

регистър във връзка с ЗВМД м.август 

Бр. 11 

Отчет за регистрираните домашни любимци, съгласно Заповед №  

СОА18-РД09-697/13.07.2018 г. 

Бр. 1 

Извършени проверки на стопаните на домашни любимци съгласно 

Заповед № СОА18-РД09-697/13.07.2018 г. 

Бр. 4 

Изготвяне писмо за предстоящи акции за домашни любимци-кучета  Бр. 1 

Констативни протоколи за състоянието на дървесната растителност Бр. 43 

Изготвяне и предоставяне на информация  за районите, в които ще се 

извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване 

Бр. 3 

Изготвяне на отчет до Столична община за установените и 

ликвидирани незаконни сметища 

Бр. 1 

Изпращане на схеми относно три броя контейнерите за разделно 

събиране на отпадъци от домакинства 

Бр. 3 

Констативни протоколи за състоянието на детските площадки Бр. 5 

Изпълнение на заповед към дирекция „Зелена система“ на Кмета на 

Столична община, относно създаване и водене на регистър на издадени 

разрешения за премахване и кастрене, на дървесна и храстова 

Бр. 1 



растителност, изготвяне в електронен формат файл по образец, за 

периода януари-февруари 2022г. 

Извършване на обявяванията, подготовка на конкурсната документация 

по програма „Зелена София“-2022. Обработени са всичките постъпили 

заявления за предварително проучване на терените. Даване насоки на 

физически и юридически лица по Програмата. Изготвяне на заповед за 

назначаване на комисия. 

Бр. 18 

Огледи за състоянието на ДП Бр. 2 

Отчет за биоразградимите отпадъци, съгласно Заповед № РД09-2243/ 

18.12.2012 г. 

Бр. 1 

Изпратени писма до „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД съдържащи сигнали 

за  относно разделно събиране на отпадъци на територията на район  

Бр. 4 

Подадени опасни метални съоръжения за премахването им. Извършен 

оглед по изпълненото 

Бр. 

обекти 

5 

Изпратени писма до фондация „Четири лапи“ Бр. 1 

Изготвяне на наказателни постановления на основание НОДв. Бр. 0 

Изготвяне на Акт за административно нарушение Бр. 0 

Възлагате на компенсаторно озеленяване Бр. 0 

Изпратени преписки /НП/ до НАП за принудително вземане на глоби Бр. 0 

Обработени актове за административно нарушение от други 

институции 

Бр. 4 

Съгласуване на експертна оценка на растителността Бр. 0 

Съгласуване на проекти по част: ПИБ Бр. 3 

Изготвяне на писма за установени неточности към проекти по част: 

ПИБ 

Бр. 1 

Изготвяне на писма относно установени неточности по внесени 

документи във връзка със заверка на експертни оценки на 

съществуваща растителност 

Бр. 3 

Извършени огледи по сигнали, жалби и молби на граждани за 

състоянието на дървесна растителност, паркова мебел, домашни 

любимци, МПС и изпратени отговори към СО и други институции 

Бр. 469 

Обявяване на разрешение за водовземане от Басейнова дирекция Бр. 1 

Приемане /телефонен разговор/ на граждани по въпроси, които се 

отнасят за дейности в отдел „Екология“ и отговаряне на поставени 

запитвания. 

Бр. 

 

77 

Приемане на документи от втори етап по програма „Подобряване 

качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на 

отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ 

по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. 

Бр. 2 

Връчване на договорите от първи и втори етап по програма 

„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община 

чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с 

екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020г 

Бр. 1 

Извършен съвместен оглед със служители на СО, РИОСВ, ТП 

ДГС-СОФИЯ, Басейнова дирекция „Дунавски район“, РДГ 

София и СО район „Младост на речното корито на р.Искър 

преминаващо през района за необходимост от извършване на 

неотложни аварийни действия по премахване на паднали дървета 

Бр. 1 



и осигуряване проводимостта на реката от края на 500 метровия 

участък под стената на язовир „Панчарево“ до началото на 

корекцията при „Летище София“, и изготвен „чек лист“ и 

снимков материал от огледа. 
Съдействие на терен, на фирмата за поддръжка на зелените площи към 

района във връзка с манипулиране на растителността на територията на 

ж.к. „Младост 4“  

Бр. 15 

Окомплектоване на цялата документация /разрешителни, експертни 

оценки и констативни протоколи/ за манипулиране на растителността 

на териториите на ж. к. „Младост 1А“, ж.к. „Младост“ 2 и кв. 

„Полигона“ с цел нейното възлагане на фирмата-изпълнител. 

Бр. 3 

Извършени огледи по приемане на дейностите за кастрене и рязане  на 

дървета в ж. к. „Младост 1А“ и кв.Полигона 

Бр. 17 

Насочване на лица за полагане на общественополезен труд от социално 

подпомагане. 

Бр. 1 

Изготвяне на екоотчет до СО Бр. 0 

Справка в ГРАО за собствениците на  частни терени Бр. 3 

Заверена проектна документация по част: ПБ Бр. 0 

Заверена документация по „Експертни оценки на дървесна 

растителност“ 

Бр. 0 

Заверени декларации за липса на растителност Бр. 0 

Изготвяне на предписания за извършване на компенсаторно 

озеленяване 

Бр. 0 

Издадени Констативни актове и становища за изпълнено озеленяване 

по съгласуван паркоустройтвен проект 

Бр. 3 

Участие в комисия за приемане на изпълнено озеленяване по 

проект“Паркоустройство и благоустройство“ в ж.к „Младост“ 1 

Бр. 1 

Извършване на огледи за състоянието на кофите и контейнерите 

съвместно със СИ и СО в кв. „Горубляне“ 

Бр. дни 1 

Съдействие на екип на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“, 

относно манипулация на дървесна растителност. 

Бр. 3 

Извършени справки в ГИС за определяне статута на терени. Бр. 13 

Отговори по имейл на подателите на сигнали и жалби от портал 

„Гражданите“ и сл.имейл за предприетите действия на СО-район 

“Младост“ 

Бр. 27 

Стикирани  ИУМПС Бр. - 

Издадени Заповеди за ИУМПС Бр. - 

Премахнати от собственици ИУМПС Бр. - 

Премахнати принудително ИУМПС Бр.  

 

 

 

 

 

 


