ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД

№ 1551 / 30.10.2018 год.
Границите на районите, в които през 2019 год. ще се извършват организирано от Община
Несебър услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депо на битовите отпадъци, както и
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване:
1. гр. Несебър:
1.1 гр. Несебър – стара част – ул.”Крайбрежна”, ул.”Митрополитска”, ул.”Ахелой”,
ул.”Венера”, ул.”Садала”, ул.”Славянска”, ул”Аврора”, ул.”Албатрос”, ул.”Бриз”,
ул.”Софроний Врачански”, ул.”Емона”, ул.”Хан Аспарух”, ул.”Гларус”, ул.”Иван
Асен II”, ул.”Русалка”, ул.”Добромир”,ул.”Хемус”,ул.”Месамбрия”,ул”Иван
Александър”,ул.”Мена”,ул.”Чайка”,ул.”Цар Симеон”, ул.”Тервел”,ул.”Рибарска”,
ул.”Нептун”, крайбрежна алея – автобусната спирка до Северен паркинг, пазари
– рибни заведения.
1.2 гр.Несебър – нова част – ул.”Изгрев”, ул.”Зорница”, ул.”Хан Крум”, ул.”Васил
Левски”, ул.”Прибойна”, ул.”Христо Ботев”, ул.”Места”, ул.”Струма”,
ул.”Хр.Кудев”, ул.”Св.св.Кирил и Методий”, ул.”Преслав”, ул.”Гоце
Делчев”,ул.”Отец Пайсий”, ул.”Витоша”, ул.”Еделвайс”,
ул.”Дюни”,ул.”Раковски”, ул.”Рила”,ул.”Любен Каравелов”, жк ”Младост”,
ул.”Пирин”, ул.”Иван Вазов”,ул.”Плиска”, ул.”Явор”, крайбрежна алея – от
„Вятърна мелница” до входа на южния плаж, почивни станции, сграда и
ресторант до складове на „Възраждане” ЕООД, спортна база Несебър- жк ”Черно
море” (м-ст „Кокалу”) до квартал „Аурелия” вкл.и от сграда „Нанев” до сградата
на „Поло комерс” вкл..
1.3 КК „Слънчев бряг” – зона изток – от северен плаж Несебър / водна пързалка/ до
Морски санаториум вкл.
1.4 КК „Слънчев бряг” – зона запад – от стадиона вкл. до селищно образувание
„Инцараки” – гр.Свети Влас.
1.5 Вилна зона „Зора”
2. гр. Обзор:
2.1 гр. Обзор- ул.”Христо Ботев”,ул.”Утро”, ул.”Белослав Манолов”,
ул.”Витоша”,ул.”Г.С.Раковски”,ул.”Трети март”, ул.”Славянска”, ул.”Добротица”,
ул.”Дунав”, ул.”Иван Райков”, ул.”Иван Вазов”, ул.”Средна гора”,ул”Индустриална”,
ул”Св.св.Кирил и Методий”, ул.”Кокиче”, ул.”Младежка”, ул.”Княз Борис I”, ул.Искър”,
ул.”Марица”, ул.”Рибарска”, ул.”Места”, ул.”Първомайска”, ул.”Пирин”, ул.”Рила”,
ул.”Родопи”, ул.”Васил Левски”, ул.”Странджа”, ул.”Струма”, ул.”Стара планина”, площад
„Свобода”, ул.”Отец Паисий”, ул.”Черноморска”, ул.”Цар Симеон I”, ул.”Тодор
Илчев”,ул.”Тракия”, ул.”Беласица”, ул.”Иглика”, ул.”Бриз”, ул.”Гларус”, ул.”Русалка”,
ул.”Корал”, ул.”Двойница”, ул.”Нептун”, ул.”Морска звезда”, ул.”Дунав”.
2.2 КК „Обзор – север”- северен плаж- апартаментни и жилищни комплекси, както
следва: хотел „Мирамар”, хотел „Простор”, к-с „Обзор Бийч”;
2.3 Обзор – южен плаж- апартаментни и жилищни комплекси и лагери, както
следва: х-л „Морето”, лагер „Чавдар”, к-с „Булмаг”, к-с „Елчи”, Ветеринарски
институт, х-л „Клиф”, лагер „Софийски имоти”, лагер „Галатея”, х-л „Аква
Марин”, к-с „Йо-България, х-л „Марина Сандс”, местност „Мешелика”, к-г
„Чайка”, местност „Ефрем чешма”.
3. гр. Свети Влас:
3.1 Стара част – град – ул.”Гоце Делчев”, ул.”Христо Ботев”, ул.”Иван Вазов”,
ул.”Ивайло”,ул.”Байкал”, ул.”Явор”, ул.”Бузлуджа”, ул.”Стара планина”,
ул.”Кирил и Методий”, ул.”Цар Симеон”, ул.”Хан Крум”, ул.”Илинден”,

ул.”Изгрев”, ул.”Рила”, ул.”Черноморска”,ул.”Хан Аспарух”, ул. „Янтра”,
ул.”Лозарска”, ул.”Васил Левски”, ул.”Одеса”, ул.”Зора”, ул.”Дунав”, ул.”Чайка”.
3.2 Нова част – кв.”Русалка” – от № 1 до № 240.
3.3 Нова част – кв.”Влас – юг” – ул.”Раковина”, ул.”Юг”,ул.”Свети Василий”,
ул.”Делфин”, ул.”Скат”, ул.”Лазур”, ул.”Сирена”, ул.”Бор”,
ул.”Морска”,ул.”Бриз”, ул.”Нептун”, ул.”Крайбрежна”, ул.”Черно море”,
ул.”Нимфа”, ул.”Рибарска”, ул.”Кокиче”, ул.”Еделвайс”, ул.”Ясен”, ул.”Вая”,
ул.”Роза”, ул.”Мак”, ул.”Манастирска”, ул.”Ела”, ул.”Кедър”, ул.”Люляк”.
3.4 Кв „Инцараки”- Инцараки-1, Инцараки-2, Инцараки-3, Инцараки-4,
Инцараки-5, Инцараки-6, Инцараки-7, Инцараки-8.
3.5 Курортна зона – м-ст „Юрта” под пътя между морски санаториум и Свети
Влас; ул. “Витоша”, ул.”Осогово”, ул.”Старнджа”, ул.”Родопи”, ул.”Сакар”,
ул.”Люлин”, ул.”Беласица”, ул.”Средна гора”, ул.”Пирин”, ул.”Камчия”,
ул.”Тимок”, ул.”Бистрица”, ул.”Места”, ул.”Марица”, ул.”Ропотамо”,
ул.”Огоста”, ул.”Осъм”, ул.”Искър”, ул.”Велека”, ул.”Вит”, ул.”Росица”,
ул.”Ерма”, ул.”Струма”, ул.”Тунджа”, ул.”Арда”.
3.6 Местности „Варницата”, „Касада”, „Касадасарагьоджук” и „Козлука”
обхващащи края на регулацията на гр. Свети Влас и ВС „Елените” / под и над
пътя/ - к-с “Етъра”, к-с „Райска градина”,к-с”Цезар Палас”, к-с”Зорница”, к-с
”Привилидж Форт Бийч”, к-с”Месамбрия Форт Бийч”, к-с”Панорама Форт
Бийч”, к-с”Марина Вю Форт Бийч”, к-с „Краун Форт клуб”,к-с „Империал Форт
клуб”.
3.7 От м-ст “Кулата” (с. Кошарица) до сметището в гр. Несебър и от гробищния
парк (с. Кошарица) до сметището в гр. Несебър, „Йовчо дере”, „Мишкефа”
4. с. Равда
4.1 I район– ул.”Св.св.Кирил и Методий”,ул. “Резвая”, ул.”Свобода”-вдясно от пътя
с.Равда – колелото на кръгово движение на главен път БургасВарна,ул.”Камчия”,ул.”Апостол Войвода”, ул.”Изгрев”,ул.”Ивайло”,ул.”Пирин”,
ул.”Ропотамо”, ВС “Рутланд корд”, магазин “Лидъл”, строителен хипермаркет
“Мастерхаус”,логистична база “Деметра”, магазин „Хелиос”, базите на
“Минибусекспрес” и “Албена автотранс”,”Аквапарк”-Несебър, Гробищен паркРавда, бетонов възел “Петър Мавров”;
4.2 I I район- ул.”Свобода”-вляво на пътя с.Равда – кръгово движение, ул.”Вардар”,
ул.”Васил Левски”, ул.”Христо Ботев”, ул.”Странджа”, ул.”Оборище”,ул.
„Раковски”,ул.”Иван Карасулски”,ул.”Амфибия”,ул.”Отец Паисий”,ул.”Братя
Миладинови”,ваканционни селища “Рутланд бей”, “Рутланд маре”, “Равда” и к-с
“Емералд”
4.3 I I I район- ул.”Македония”, ул.”Рибарска”, ул.”Нептун”, ул.”Люлин”,
ул.”Хоризонт”, ул.”Крайбрежна”, ул.”Черноморска”, ул.”Гоце Делчев”,
ул.”Струма”, ул.”Зорница”, ул.”Милин камък”,ул.”Пейо Яворов”, ул.”Морски
звуци”, ваканционни селища „Мелия – 1,2,3,4,8”, „Слънце” и „Рич-2 и 3”,
“Дрийм холидей”, “Лесото”, “Виста Дел Мар”, “Лагуна”, Парадайс холидей”,
“Лъки”, почивните бази на ВТУ “Тодор Каблешков” и УНСС – гр.София,
ул.”Бриз”, ул.”Сирена”, ”ул.”Делфин”, ул.”Русалка”,ул.”Зора”, ул.”Амфора”,
ул.”Чайка”,ул.”Беласица”;
4.4 I V район- ул.”Лазур”,ул.”Несебър”, ул.”Ревиера”,ул.”Лагуна”, ул.”Дунав”,
ул”Янтра”,ул.”Дюни, ул.”Искър”, ул.”Осъм”, ул.”Огоста”, ул”Арда”,
ваканционните селища “Северно сияние /Норвежко селище/” I и II, “Оазис”,
„Ключ към морето”, “Аполон” I, II, III, IV, V , VI и VII,ВК „Естебан”, “Аурелия”
и “Сън райс клуб”, „Елит Равда” и „Мелия-5”.
5. с. Гильовци – ул.”Лале”, ул.”Иглика”, ул.”Кокиче”, ул.”Янко Андонов”, ул.”Стара
планина”, ул.”Михаил Дойчев”, ул.”Китка”, ул.”Гоце Делчев”, ул.”Народен юмрук”,
ул.”Михаил Герджиков”, ул.”Апостол Войвода”, ул.”Илинденци”, ул.”Васил Левски”,
ул.”Стамат Икономов”, ул.”Митко Палаузов”, ул.”Речица”, ул.”Атанас Манчев”,
ул.”Николай Лъсков”, ул.”Яна Лъскова”, ул.”Г.С.Раковски”, ул.”Христо Ботев”,ул.”Яне
Сандански”,ул.”Преображенци”, ул.”Никола Вапцаров”, ул.”Вела Пеева”, ул.”Сийка

Трифонова”, ул.”Витоша”, ул.”Първи май”,ул.”Рила”, ул.”Пирин”,ул.”Искър”,
ул.”Струма”, ул.”Дунав”, ул.”Георги Димитров”.
6. с. Оризаре – ул.”Арда”, ул.”В.Левски”, ул.”Вихрен”, ул.”Георги Кондолов”, ул.”Гоце
Делчев”, ул.”Георги Бенковски”, ул.”Г.С.Раковски”,ул.”Зорница”, ул.”Илинденци”
ул.”Иван Вазов”,ул.”Искър”, ул.”Любен Каравелов”, ул.”Михаил Герджиков”,
ул.”Марица”, ул.”Младост”, ул.”Народен юмрук”, ул.”Никола Равашола”, ул.”Оборище”
ул.”Опълченска”,ул.”Преображенска”, ул.”Първи май”, ул.”Панайот Волов”,
ул.”Пирин”, ул.”Райко Даскалов”,ул.”Рила”,ул.”Стамат Икономов”, ул.”Стара планина”,
ул.”Странджа”, ул.”Христо Ботев”, ул.”Христо Смирненски”, ул.”Хан Крум”,
ул.”Хаджи Димитър”,ул.”Черно море”, ул.”Шипка”, ул.Яна Лъскова”, ул.”Яне
Сандански”,ул.”Янко Андонов”.
7. с. Кошарица – ул.”Балкан”, ул.”Бузлуджа”, ул.”Вихрен”, ул.”Ген.Вл.Заимов”,ул.” 23
IX” , ул.”Жельо Войвода”, ул.”Иван Вазов”,ул.”Иван Загубански”, ул.”Народен юмрук”,
ул.”Първи май”,ул.”Чайка”,ул.”Черноморска”,ул.”Янко Андонов”,ул.”Ясен”, ул.”Девети
май”, ул.”Стара планина”,ул.”Зорница”, ул.Тунджа”, ул.”9-ти септември”.
СО „Чолакова чешма”- ул.”Арда”, ул.”Странджа”, ул.”Сините камъни”,
ул.”Хр.Ботев”, ул.”Ропотамо”, ул.”Струма”, ул.”Велека”, ул.”Дунав”, ул.”Мусала”,
ул.”Осогово”, ул.”Богориди”, ул.”Люлин”, ул”Средна гора”, ул.”Искьр”, ул.”Витоша”,
ул.”Родопи”, ул.”Сакар”, ул.”Рила”, ул”Пирин”, ул”Вит”, ул.”Еверест”. Сметоизвозване
от гробищен парк с. Кошарица до сметището в гр. Несебър,”Йовчо дере” и „Мишкефа”.
8. с. Тънково – ул.”Н. Лъсков”,ул.”Любен Каравелов”, ул.”Михаил Дойчев”,ул.”Христо
Ботев”, ул.”П.Р.Славейков”, ул.”Китен”,ул.”Емона”,ул.”Васил Левски”,ул.”Атанас
Манчев”,ул.”Хаджийска”,ул.”Родопи”, ул.”Оборище”, ул.”Шипка”, ул.”Пирин”,
ул.”Стара планина”, ул.”Средна гора”, ул.”Преслав”, ул.”Рила”, ул.”Гоце Делчев”, к-си
„Съни дей” и главен път до разклона за с. Оризаре.
9. с. Баня – ул.”Апостол войвода”, ул.”Витоша”, ул.”Васил Левски”, ул.”Гоце Делчев”,
ул.”Георги Кондолов”, ул.”Даме Груев”, ул.”Д. Илиев”, ул.”Илинден”, ул.”Захари
Стоянов”, ул.”Лазар Маджаров”, ул.”М.Герджиков”, ул.”Пейо Яворов”, ул.”Стара
планина”, ул.”Струма”, ул.”Христо Ботев”, ул.”Цар Симеон”, ул.”Шипка”, ул. Яне
Сандански”.
10. м-ст „Иракли”- сметосъбиране,сметоизвозване и поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване.
11. с. Приселци – сметосъбиране ,сметоизвозване и поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване.
12. с.Паницово – сметосъбиране,сметоизвозване и поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване. .
13. с.Раковсково – сметосъбиране,сметоизвозване и поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване..
14. ПСОВ “Бяла-Обзор” – сметосъбиране,сметоизвозване и поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване.
15. Горска барака – сметоизвозване.
16. с.Емона- сметосъбиране , сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване. .
17. с.Козница – сметосъбиране ,сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите
за обществено ползване.
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