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КОИ СМЕ НИЕ? 

Столичен инспекторат осъществява контрол по спазване от страна на всички

юридически и физически лица на територията на Столична община на нормативните

актове на Столичен общински съвет, на законите и подзаконовите нормативни актове,

както и на договори, по които страна е Столична община, когато такива функции са му

възложени от Кмета на Столична община или от Столичен общински съвет.

Инспекторатът осъществява текущ, превантивен и последващ контрол, дава

писмени предписания и следи за изпълнението им.

Инспекторатът осъществява своята административнонаказателна дейност по

реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Инспекторатът работи по Правилник, приет с Решение № 344 от 26.06.2008 г. по

Протокол №15 на Столичен общински съвет.

Организиран е структурно на две нива:

 двадесет и четири районни инспектората;

 обща и специализирана администрация, която се състои от отдели и сектори.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ



ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА 
СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СО СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

ДИРЕКТОР

Заместник-директор

ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР

С МОБИЛНИ ГРУПИ

/10/ + /8/

ОТДЕЛ

Оперативен контрол

/1/ + /23/

ОТДЕЛ

Контрол по опазване 

на околната среда

/1/ + /24/

ОТДЕЛ

Контрол на 

общинската 

инфраструктура

/1/ + /12/

ОТДЕЛ

Контрол на 

търговската и 

рекламната дейност

/1/ + /12/

СЕКТОР

Анализ и 

отчетност

СЕКТОР

Инвестиционен 

контрол

СЕКТОР

Контрол на 

замърсяване от 

строителството

СЕКТОР

Контрол на 

районните 

инспекторати

СЕКТОР

Общинска 

инфраструктура

СЕКТОР

Контрол по 

паркирането

СЕКТОР

Контрол на 

търговската 

дейност

СЕКТОР

Контрол на 

рекламната дейност

Сектор Счетоводство

/1/ + /4/

Сектор 

Правно обслужване

/1/ + /4/

ОТДЕЛ

Административно и информационно 

обслужване

/1/ + /19/

Сектор

Човешки ресурси и 

квалификация

Сектор

Обща администрация,  

информационно 

обслужване и 

деловодство

СЕКТОР

Контрол на компонентите и 

факторите на околната среда

ЗВЕНО

Медицинска екология

ЛЕГЕНДА

Специализирана администрация

Обща администрация

Вътрешен контрол

4

КМЕТ НА 

РАЙОННачалник районен инспекторат

Инспектори по районите



СТАТИСТИКА ЗА ОБХВАТА 
НА КОНТРОЛА

Обща площ

на територията

на Столична община

1 348, 902

кв. км 

Население 

на Столична община

/преброяване 2011 г./

1 291 591

жители

Контролирана площ 

от 1 инспектор                            
/ средно /

3 854 дка

Един инспектор 

за……….                           
/ средно /

3 398 жители

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ



Връзка с нас

• Сайта на СИ 

https://inspectorat-so.org/

• Телефон за граждани за подаване на 
сигнали в оперативния център на СИ 
02/987 55 55

• Административен адрес за 
кореспонденция:

гр. София п.к.1000, ул. Париж №5

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

https://inspectorat-so.org/


ЗАКОНИ И НАРЕДБИ,
ПО КОИТО СТОЛИЧЕН  ИНСПЕКТОРАТ

ОСЪЩЕСТВЯВА КОНТРОЛ

1. Изборен кодекс /чл. 186, ал. 3/ - /ИК/;

2. Закон за ветеринарномедицинската дейност /чл. 174 и чл. 178/ - /ЗВМД/;

3. Закон за защита на животните /чл. 59, ал. 3, т. 1 и т. 2 и ал. 4/ - /ЗЗЖ/;

4. Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на

територията на Столична община /НУОПОЧТСО/;

5. Наредба за обществения ред на територията на Столична община /НОРТСО/;

6. Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на

Столична община /НРУИТДТСО/;

7. Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична

община /НИПОЗССО/;

8. Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията

на Столична община, в частта, касаеща селскостопанските животни /НППОДЖТСО/;

9. Наредба за организация на движението на територията на Столична община /НОДТСО/;

10. Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-

декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

/НПОРИМДЕРДТСО/;

11. Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура, зелената

система и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

/НИЕТИГСТСО/;

12. Наредба за символиката и отличията на Столична община /НСОСО/.

13. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,

предоставяни от СО

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ



Извършени проверки по различните нормативни документи

 Наредба за управление на отпадъците и 

поддържане и опазване на чистотата на 

територията на Столична община

 Наредба за придобиване, притежаване и 

отглеждане на домашни животни на 

територията на Столична община

 Наредба за преместваемите обекти, за 

рекламните, информационните и 

монументално-декоративните елементи и 

за рекламната дейност на територията на 

Столична община

 Наредба за изграждане, поддържане и 

опазване на зелената система на Столична

община

 Наредба за изграждане на елементите на 

техническата инфраструктура и зелената

система, и гаранциите при строителството

им на територията на Столична община

 Наредба за символиката и отличията на 

Столична община

 Наредба за реда и условията за 

извършване на търговска дейност на 

територията на Столичната община

 Наредба за организация на движението на 

територията на Столична община

 Наредба за обществения ред на 

територията на Столична община

 Наредба за определяне и администриране

на местни такси и цени на услуги, 

предоставяни от Столична община

 Закон за ветеринарно-медицинската 

дейност

 Изборен кодекс



АУАН
3 605 бр. 

МЕТОДИЧЕСКИ ОТДЕЛИ И СЕКТОРИ

ГЛОБИ С 
КВИТАНЦИЯ

0 лв.

/на каса в СИ/

ГЛОБИ С
фИШ

44 760 лв.

/ на каса  в СИ/

КОНСТАТИВНИ 
ПРОТОКОЛИ

3 974 бр.

АУАН
753 бр. 

ОБЩО ЗА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ

ГЛОБИ С 
КВИТАНЦИЯ

102 000 лв.

/на каса в СИ/

ГЛОБИ С
фИШ

158 020 лв.

/ на каса в СИ/

КОНСТАТИВНИ 
ПРОТОКОЛИ

37 180 бр.

АУАН
2 852 бр. 

РАЙОННИ ИНСПЕКТОРАТИ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА 
ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ

ГЛОБИ С 
КВИТАНЦИЯ
102 000 лв.

ГЛОБИ С
фИШ

113 260 лв.

КОНСТАТИВНИ 
ПРОТОКОЛИ

41 154 бр.



КОНТРОЛНА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА 
СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО НОРМАТИВНИТЕ 

АКТОВЕ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

ЗАКОНИ И НАРЕДБИ
Брой проверки с ГЛОБИ С 

КВИТАНЦИЯ

Брой проверки с ГЛОБИ  С 

ФИШ

АКТОВЕ ЗА 

УСТАНОВЯВАНЕ 

НА 

АДМИНИСТРАТИВНИ 

НАРУШЕНИЯ

БРОЙ ЛЕВА БРОЙ ЛЕВА БРОЙ

Наредба за управление на отпадъците и      

поддържане и опазване на чистотата  на 

територията на СО                                                                                      

НУОПОЧТСО 3 750 37 050 920 42 800 1037

Наредба за изграждане, поддържане и

опазване на зелената система на СО
НИПОЗССО - - 82 4 030 15

Наредба за реда и условията за 

извършване на търговска дейност 

на територията на СО

НРУИТДТСО 6 396 63 960 - - 1 797

Наредба за придобиване, притежаване

и отглеждане на домашни животни на

територията на СО

НППОДЖТСО 14 140 3 130 2

Наредба за организация на 

движението на територията на 

Столична община

НОДТСО 29 290 2 214 110 710 636

Наредба за преместваемите обекти, за

рекламните, информационни и 

монументално- декоративните елементи

и за  рекламната дейност на 

територията на СО

НПОРИМДЕРДТСО - - - - 52

Наредба за изграждане на елементите 

на техническата инфраструктура и

гаранциите при строителството им 

на територията на СО

НИЕТИГСТСО - - - - 14

Закон за ветеринарно-медицинската 

дейност
ЗВМД 48 480 - - 23

Изборен кодекс ИК - - - - 7
Наредба за обществения ред на 

територията  на СО
НОРТСО 8 80 10 350 24

ОБЩО: 1 200 102 000 3 229 158 020 3 605



АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

Издадени наказателни постановления за нарушения, свързани с:

 Замърсяване на територията на Столична община – 474 бр. с наложена глоба за 263 400 лв.;

 Нерегламентирано използване на тротоари, площади и паркови алеи за търговска дейност – 1 123 бр.
с наложена глоба за 238 900 лв. ;

 Нарушаване на обществения ред – 4 бр. с наложена глоба за 1 200 лв. ;

 Разкопаване на тротоари от граждани и фирми – 3 бр. с наложена глоба за 4 000 лв. ;

 Поставяне на информационни елементи без разрешение – 52 бр. с наложена глоба за 89 700 лв.

Наказателни постановления - 1 656 бр. наложени глоби и санкции в размер на 597 200 лв.

Глоби с фиш – 158 020 лв.

Глоби с квитанции – 102 000 лв.

*Глобите за неправилно паркиране, наложени с наказателни постановления, се определят от кмета на
района, в който е извършено нарушението!

*Столичен инспекторат не изпълнява функции по събиране на глоби и санкции. Събирането се
осъществява от дирекция „Ревизии и събиране на вземания“ към Столична община.

*Изпратените от Столичен инспекторат наказателни постановления за принудително събиране са 806 бр.

на обща стойност 144 230 лв.



ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ  ОТ КОНТРОЛНАТА И 
САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ ПО ГОДИНИ 

Постъпления по сметка на Столична община

2017 г. 2018 г. 2019 г.

ОБЩО /A+B+С / / лева / 5 581 106 6 501 370 8 099 613,60

A. ПРИХОД “ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО”

 Събрани такси в районната администрации при ползване

на територии общинска собственост за „Търговия на

открито; разполагане на подвижни съоръжения пред

стационарен търговски обект; подиуми; при провеждане

на спортни, културни и други индивидуални и масови

прояви на открито“

 Събрани такси в районните администрации и Дирекция

„Управление и анализ на трафика“ за заета публична

общинска площ /тротоари и улични платна/ от

строителни обекти.

2 059 915

255 585

1 899 423

327 953

2 053 314

2 049 462,60

B. САНКЦИИ

 Наложени санкции на фирмите-изпълнители за

некачествено изпълнение на дейности по "Лятно и зимно

улично почистване“

 Спестени средства в резултат на отказаните за

обработване площи по зимно почистване

400 420

2 482 758

867 284

3 085 256

276 838

3 428 649

С. ПЛАТЕНИ ГЛОБИ   382 428 321 454 291 350

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ



 Денонощно приема постъпващите от граждани, организации и/или

институции неспешни сигнали, като оперативно ги насочва по компетентност

 Постъпили и отработени 32 554 сигнала

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ГРУПИ НА НЕСПЕШНИ СИГНАЛИ КЪМ ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ
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Януари 12630 1336 2715 54 33 303 122 29 11 10 160 414 3437

Февруари 8529 664 1849 88 40 266 156 55 11 68 143 605 3281

Март 6860 492 977 83 40 417 309 70 19 108 153 560 2736

Април 6727 641 1074 66 61 320 268 81 16 110 142 466 2606

Май 7474 907 987 119 58 196 173 88 28 144 231 406 2024

Юни 9262 925 1443 230 76 162 196 146 33 170 252 146 2708

Юли 9305 1029 1490 113 82 108 140 108 31 173 189 321 2434

Август 9450 1090 1607 123 56 113 139 122 7 76 196 212 2439

Септември 8317 975 1397 98 34 57 105 82 10 75 170 207 2235

Октомври 7866 756 1340 112 51 114 142 101 22 56 246 409 2593

Ноември 6515 397 1251 104 62 84 164 73 8 73 171 435 2425

Декември 10815 880 1925 92 44 123 198 105 4 49 288 808 3636

ОБЩО : 103750 10092 18 055 1 282 637 2 263 2 112 1060 200 1 112 2 341 4 989 32 554

ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР С МОБИЛНИ ГРУПИ



ДИРЕКЦИИ 

на СО 

ЦГМ

ССС 

Главен 

дежурен

Софийска 

вода

Общински и държавни служби

Топлофика

ция

ФИРМИ ОПЕРАТОРИ 

СДВР,КАТ, 

РУ, 112

Главен 

дежурен 

Други институции, 

ведомства

ДЕНОНОЩНА КООРДИНАЦИЯ

ОПУ София

АПИ
ЧЕЗ

КЦ 

на

СО

КОМПЕТЕНТНИ 

СЛУЖБИ ГРАЖДАНИ

ДИРЕКТОР  

ДИРЕКЦИЯ  

АПП 

ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР 

НА СИ

Общинска 

полиция

РСС дежурен

Оперативен 

дежурен

Д-я АПП

ЛЕТИЩЕ 

СОФИЯ

КМЕТ СО
ОТДЕЛНА 

ПРОЦЕДУРА 

ДИРЕКТОР И 

СЛУЖИТЕЛИ НА 

СИ  ОТДЕЛНА 

ПРОЦЕДУРА

П Р О Ц Е Д У Р А 
ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ ПРИ ОПЕРАТИВНО 

ОБРАБОТВАНЕ НА НЕСПЕШНИ СИГНАЛИ ЧРЕЗ ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР 
НА СИ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ



КОНТРОЛ  ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
КОНТРОЛИРАТ  СЕ:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

 Дейностите по «Чистота», извършвани от фирмите изпълнители, сключили Договори за възлагане

на обществена поръчка със Столична община;

 Дейностите по разделното събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия,

пластмаса, метал и стъкло, извършвани от Организации по оползотворяване на отпадъци от

опаковки, съгласно сключени Договори със Столична община;

 Дейностите по разделното събиране на битови отпадъци и от облекла и текстилни материали,

извършвани от фирми, съгласно сключени Договори със Столична община;

 Юридически лица, относно подадени Декларации по реда на чл. 23 от Наредбата за определяне и

администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

/НОАМТЦУПСО/;

 Юридически лица, относно издадени Заповеди по чл. 24 от /НОАМТЦУПСО/;

 Търговски обекти, генератори на биоотпадъци /хранителни и кухненски/, относно разделното им

събиране и правилното им предаване;

 Търговски обекти, генератори на отпадъци от опаковки /хартия и картон, метали, пластмаса и

стъкло/, относно разделното им събиране и правилното им предаване;

 Автосервизи, пунктове за смяна на масла и гуми, площадки за изкупуване на вторични суровини,

относно спазване изискванията на Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и

опазване на чистотата на територията на Столична община, в т.ч. и нерегламентирано горене на

отпадъци в тях;



КОНТРОЛ  ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
КОНТРОЛИРАТ  СЕ:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

 Складови бази, производствени цехове и други, потенциални източници на замърсяване на

атмосферния въздух;

 Общински и частни имоти, относно нерегламентирано горене на отпадъци. Проверяват се

съвместно с районните администрации и екипи от РУ при СДВР след осигурен доброволен достъп

от собствениците им;

 Нерегламентирано горене на отпадъци на открито;

 Обекти от зелената система, относно кастрене и/или премахване на дървесна и храстова

растителност без издадено разрешително по реда на Наредбата за изграждане, поддържане и

опазване на зелената система на Столична община;

 Собственици на домашни кучета, относно начина им на отглеждане и разхождането им на

обществени места, в паркове и градини, в междублокови пространства, детски и спортни площадки,

училищни дворове и др.;

 Собственици на селскостопански животни, относно спазване на Раздел III от Наредба за

придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община;

 Строителни обекти, автокъщи, паркинги, дворове на предприятия, частни имоти и др., относно

отглеждане на безстопанствени кучета като пазачи;

При проверките се съставят констативни протоколи, дават се предписания със срокове за изпълнение и

при установено нарушение са налогат глоби с фиш и/или се съставят актове за административни

нарушения. Резултатите са нанесени в Обобщената таблица за контролната и санкционна дейност на

СИ по наредби и закони.



РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 Извършени проверки, относно качеството на изпълнение на дейностите по „Чистотата“ – 618

бр. проверки;

 Извършени проверки по изпълнение на договорите с ОООп за разделно събиране на отпадъци

от опаковки - 347 бр;

 Проверка на Ежедневни констативни протоколи, обобщени месечни КП, месечни актове и

фактури- 1023 бр.;

 Искания от юридически лица за извършване на насрещни проверки и издадени становища,

придружени с документи, доказващи извършването на услугите по дейност „Чистота“ - 266 бр.

 Проверки на търговски обекти, генератори на отпадъци от опаковки – 1 380 бр.;

 Проверки на търговски обекти, генератори на биоотпадъци - 351 бр. ;

 Проверки по текущ контрол, жалби и сигнали на граждани по Наредбата за изграждане,

поддържане и опазване на зелената система на територията на Столична община- 134 бр.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 
КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

Столичен инспекторат изпълнява част от Мерките, заложени в Програмата за управление

качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015-2020г.

В изпълнение на тези мерки се проверяват:

• автосервизи и пунктове за смяна на автомобилни гуми, относно начина и вида на

отопление, както и предаването на излезли от употреба гуми и други горими отпадъци

/отработени моторни масла/ по законоустановения ред, вместо да бъдат използвани за

горене с цел отопление – 976 бр.

• пунктовете за изкупуване на вторични суровини, относно начина на отопление, както и за

нерегламентирано горене на отпадъци на територията на площадките – 32 бр.;

• складови бази, фургони на строителни обекти, борси, автокъщи, паркинги и други,

потенциални източници на замърсяване на атмосферния въздух, относно начина на

отопление и недопускане горене на отпадъци – 143 бр.;

• съвместни проверки с експерти от РИОСВ- София на производствени предприятия,

цехове за производство на мебели, относно начина на отопление и нерегламентирано

горене на отпадъци – 47 бр.;

• съвместни проверки със служители на РУ-СДВР по отношение на нерегламентираното

горене на отпадъци /кабели и гуми/ на открито – 662 бр.;

• съвместни проверки със служители от РУ при СДВР и районните администрации за

горене на отпадъци в частни или общински имоти след осигурен достъп от собствениците

им – 689 бр.

• тежкотоварни ППС за поставяне на мрежи или чергила при превоз на строителни

материали, строителни отпадъци и земни маси – 327 броя.



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

ИНИЦИАТИВИ НА СИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 
ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ИЗГАРЯНЕ 

НА ОТПАДЪЦИ

Като част от мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух в София от 2018г. започнаха

инициативи на Столичен инспекторат за събиране на излезли от употреба гуми и текстилни отпадъци

от гражданите с цел предотвратяване възможността за нерегламентираното им изгаряне.

 В 13 района на Столична община: Младост, Люлин, Сердика, Банкя, Кремиковци, Нови Искър,

Искър, Слатина, Витоша, Връбница, Красна поляна, Овча купел и Надежда се откриха 31 броя

времени пункта за изхвърляне на излезли от употреба гуми от граждани. От тези места и от места

за обществено ползване за последните три години са събрани:

2017г.- 2 120 бр.

2018г.- 12 612бр.

2019г.- 13 780 бр.

 Стар, ненужен текстил в количества по-големи от 10 кг., гражданите подават заявки в

Оперативния център, който ги обобщава и предава на фирмите изпълнители за извозването им

от посочените адреси. В резултат на тази инициатива през 2018г. бяха събрани 25 тона текстилни

отпадъци.

През 2019г. Столична община сключи договори с две фирми за изграждане на система разделно

събиране на текстилни отпадъци на територията на Столична община. Разположиха се 81 броя

специализирани контейнери със заключващ механизъм. Чрез тях за 2019г. са събрани над 900 тона

отпадъци.



РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА 
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ 

ВЪЗДУХ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

В резултат на осъществения системен контрол, дадените предписания, наложените глоби и

съставените актове правим следните изводи:

 голяма част от търговските обекти са преминали на отопление чрез ел. енергия, газ и пелети,

вместо използваното твърдо гориво – дърва и въглища;

 увеличава се броя на частните имоти, в които след съставени актове за горене на отпадъци /стара

дограма и ПДЧ плоскости/ са преминали на отопление с климатици и пелети;

 в резултат на провежданите инициативи успяваме да извадим и разделим от потока битови

отпадъци старите гуми и отпадъчния текстил и предотвратяваме възможността за използването

им за горене;

 дисциплиниране на водачите на тежкотоварни ППС за поставяне на мрежи и чергила при превоз

на строителни материали, строителни отпадъци и земни маси;



СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ

 Проверки с РИОСВ - София на производствени предприятия, цехове за производство на

мебели, площадки за вторични суровини и др., относно начина на отопление и

нерегламентирано горене на отпадъци – 79 броя;

 Проверки с РИОСВ - София на бетонови възли, кариери за строителни материали,

асфалтови бази за замърсяване на околната среда – 41 броя;

 Проверки с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ на строителни обекти –

53 броя;

 Проверки с ОПП - СДВР на тежкотоварни ППС за поставяне на мрежи или чергила при

превоз на строителни материали, строителни отпадъци и земни маси - 327 броя;

 Проверки с БАБХ-ОДБХ- София град за отглеждане на селскостопански животни - 28 бр;

 Проверки с районните администрации и РУ – СДВР на собственици на домашни кучета,

разхождани в паркове и градини, междублокови пространства, детски площадки, дворове

на училища – 2707 бр.;

 Проверки с ОП Екоравновесие за проблеми с безстопанствени кучета – 116 бр.;

 Проверки с ОП Екоравновесие на строителни обекти, автокъщи, паркинги, дворове на 

предприятия, частни имоти и др., относно отглеждане на безстопанствени кучета като 

пазачи – 80 броя.;

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ



СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ

 Проверки с ОДБХ- София град, сектор „Общинска полиция“ – СДВР на пазар „Подуяне“ за

нерегламентирана търговия на открито и търговия с хранителни продукти около пазара – 87 бр.;

 Проверки със сектор „Общинска полиция“ – СДВР на „Женски“ пазар за нерегламентирана

търговия на открито и търговия с употребявани вещи около пазара - 196 бр.;

 Проверки с ОДБХ-София град, Пето РУ-СДВР на пазар „Долни Богров“ за нерегламентирана

търговия с хранителни продукти около пазара – 17 бр.;

 Проверки с Трето РУ-на МВР-СДВР на пазар „Димитър Петков“ за нерегламентирана търговия на

открито и търговия с цветя около пазара – 56 бр.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ



ДОГОВОРИ,
КОНТРОЛИРАНИ ОТ СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ, 

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

Общо 15 броя Договора на обща стойност 119 900 000 лева, възложени за контрол от Столичен

инспекторат в т. ч.:

1. Договори за чистота на обща стойност – 111 600 000 лв. – 9 броя

• Договор №СО15-РД-55-163/26.03.2015 г. с Консорциум „ТИТАН СОФИЯ ЦЕНТЪР 1” ДЗЗД за

районите „Средец”, „Лозенец”, „Студентски” – І зона;

• Договор №СО15-РД-55-184/06.04.2015 г. с Консорциум „Титан София Изток 1“ДЗЗД за районите

„Искър“, „Кремиковци“, „Панчарево“ – II зона;

• Договор № СО15-РД-55-158/23.03.2015 г. с „Еф Си Си България” ЕООД за районите „Подуяне”,

„Слатина”, „Изгрев” – ІІІ зона;

• Договор №СО15-РД-55-187/06.04.2015 г. с Консорцум „АЕС-Х ГРУП“ ДЗЗД за районите „Сердика“,

„Илинден“, „Надежда“ – IV зона;

• Договор №СО15-РД-55-162/26.03.2015 г. с Консорциум „Титан София Изток 1 „ДЗЗД за районите

„Връбница“, „Нови Искър“, „Банкя“ – V зона;

• Договор №СО15-РД-55-532/25.08.2015 г. с „Чистота-Искър“ ЕООД за районите „Красно село”,

„Красна поляна” и „Люлин“– VІ зона;

• Договор №СО15-РД-55-159/26.03.2015 г. с Консорциум „ТИТАН СОФИЯ ЦЕНТЪР 1“ ДЗЗД за

районите „Възраждане“, „Оборище“, „Триадица (център)“ – VII зона;

• Договор № СОА17-ДГ-55-166/28.04.2017 г. със „ЗМБГ“ АД за районите „Триадица” и „Младост”;

• Договор № СОА17-ДГ-55-167/28.04.2017 г. с Консорциум „София-Юг“ ДЗЗД за районите „Витоша“ и

„Овча Купел“;



2. Договори за дейности по зимното поддържане и почистване на 

общинската пътна мрежа на територията на СО и част от републиканската 

пътна мрежа на обща стойност 8 300 000 лв. - 6 броя

• Договор №СОА18-ДГ55-679/16.11.2018 г. с „”Чистота Искър” ЕАД за ПП „Витоша“ районите 

„Витоша” и „Панчарево”;

• Договор №СОА19-ДГ55-439/25.06.2019 г. с „Консорциум София - ЮГ” ДЗЗД за ПП „Витоша”;

• Договор №СОА19-ДГ55-434/24.06.2019 г. със „ЗМБГ” АД за районите „Витоша” и „Панчарево”;

• Договор №СО15-РД-55-722/18.11.2015 г. със „ЗМБГ“ АД за зимно поддържане и почистване на 

част от Републикански пътища – Юг.;

• Договор №СОА19-ДГ-55-779/22.11.2019 г. със „ЗМБГ“ АД за зимно поддържане и почистване на 

част от Републикански пътища – Юг.;

• Договор №СОА18-ДГ55-572/19.09.2018 г. с „Чистота Искър“ ЕАД за райони „Овча купел, „Банкя“, 

„Връбница“, „Нови Искър“ и „Кремиковци“.

Контролът по изпълнение изискванията на тези Договори и Техническите спецификации,

неразделна част от тях, се осъществява от страна на Столичен инспекторат, както с физическо

присъствие и фактически оглед на място, така и с технически средства – GPS системи в реално

време, видеорегистратори, наблюдение в реално време на над 150 броя камери.

Физическият контрол на място от инспекторите се извършва по разработени указания, процедури и

схеми за различните видове дейности в обхвата на договорите и при стриктно спазване на

заложените критерии в тях.

За дейностите по зимно почистване физическият контрол се осъществява на 2 нива – денонощни

дежурства от инспектори в районните инспекторати и дежурства на място от експерти на Столичен

инспекторат с цел недопускане на обработки без необходимост от тях.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

3. Договори за организиране на системата за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки – по тези договори не се заплащат финансови средства от страна на Столична 

община

• Договор № СОА19-ДГ56-72/29.01.2019г. за райони: “Средец”, “Оборище”, “Триадица”,

“Красно село”, “Младост”, “Студентски” с „Екопак България“ АД;

• Договор СОА19-ДГ56-73/29.01.2019г. за райони: “Възраждане”, “Сердика”, “Слатина”,

“Изгрев”, “Лозенец”, “Красна поляна”, “Илинден”, “Надежда”, “Витоша”, “Банкя” “Люлин”,

“Подуяне”, “Връбница”; „Панчарево“ с „Екобулпак“ АД;

• Договор № СОА19-ДГ56-74/29.01.2019 г. за райони: “Искър”, “Нови Искър” с „Булекопак“

АД.

Контролът по тези Договори се осъществява от служителите от Столичен инспекторат чрез

извършване на проверки, относно спазване графика за обслужване на различните цветове

контейнери и почистване на местата около тях от отпадъци от опаковки.

4. Договори за организиране на системата за разделно събиране на битови

отпадъци от облекла и текстилни материали на територията на Столична община

- по тези договори не се заплащат финансови средства от страна на Столична община

• Договор № СОА19-ДГ56-8/10.01.2019г. с „Евротекс“ ЕООД;

• Договор № СОА19-ДГ56-511/09.05.2019г. с „Тексайд България“ ЕООД

5. Договор № СОА17-ДГ56-742/08.09.2017 г., сключен м/у СО и Българска рециклираща
компания за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС – по тoзи
договор не се заплащат финансови средства от страна на Столична община



Контролът по изпълнение изискванията на тези Договори и Техническите спецификации,

неразделна част от тях, се осъществява от страна на Столичен инспекторат както с

физическо присъствие и фактически оглед на място, така и с технически средства – GPS

системи в реално време, видеорегистратори, наблюдение в реално време на над 150

броя камери.

Физическият контрол на място от инспекторите се извършва по разработени указания,

процедури и схеми за различните видове дейности в обхвата на договорите и при

стриктно спазване на заложените критерии в тях.

За дейностите по зимно почистване физическият контрол се осъществява на 2 нива –

денонощни дежурства от инспектори в районните инспекторати и дежурства на място от

експерти на Столичен инспекторат с цел недопускане на обработки без необходимост от

тях.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

НАЛОЖЕНИ САНКЦИИ ПО РАЙОНИ НА ФИРМИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗА 

ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"  ЗА 2019 г.

№
 н

а
 

р
а
й

о
н

РАЙОН ФИРМА

За общо неизпълнение, 

битово сметосъбиране 

и лятно почистване

За зимно 

почистване
Общо за 2019 г.

1Средец Консорциум "Титан София Център 1" ДЗЗД 12 991.20 34 032.15 47 023.35

2Красно село "Чистота-Искър" ЕАД 8 530.00 1 300.00 9 830.00

3Възраждане Консорциум "Титан София Център 1" ДЗЗД 13 350.00 4 000.00 17 350.00

4Оборище Консорциум "Титан София Център 1" ДЗЗД 3 600.00 0.00 3 600.00

5Сердика Консорциум "АЕС-Х Груп" ДЗЗД 1 090.00 0.00 1 090.00

6Подуяне "Еф Си Си България" ЕООД 569.20 100.00 669.20

7Слатина "Еф Си Си България" ЕООД 1 960.00 4 000.00 5 960.00

8Изгрев "Еф Си Си България" ЕООД 8 870.45 0.00 8 870.45

9Лозенец Консорциум "Титан София Център 1" ДЗЗД 6 773.70 0.00 6 773.70

10Триадица - ц Консорциум "Титан София Център 1" ДЗЗД 0.00 100.00 100.00

10Триадица "ЗМБГ" АД 11 590.50 4 900.00 16 490.50

11Красна поляна "Чистота-Искър" ЕАД 9 100.00 7 158.50 16 258.50

12Илинден Консорциум "АЕС-Х Груп" ДЗЗД 5 220.00 0.00 5 220.00

13Надежда Консорциум "АЕС-Х Груп" ДЗЗД 5 480.00 0.00 5 480.00

14Искър Консорциум "Титан София Изток 1" ДЗЗД 210.00 0.00 210.00

15Младост "ЗМБГ" АД 10 176.75 12 000.00 22 176.75

16Студентски Консорциум "Титан София Център 1" ДЗЗД 2 200.00 0.00 2 200.00

17Витоша Консорциум "София Юг" ДЗЗД 8 517.10 2 000.00 10 517.10

18Овча купел Консорциум "София Юг" ДЗЗД 2 837.20 0.00 2 837.20

19Люлин "Чистота-Искър" ЕАД 1 770.00 375.00 2 145.00

20Връбница Консорциум "Титан София Изток 1" ДЗЗД 1 000.00 0.00 1 000.00

21Нови Искър Консорциум "Титан София Изток 1" ДЗЗД 145.80 100.00 245.80

22Кремиковци Консорциум "Титан София Изток 1" ДЗЗД 0.00 2 000.00 2 000.00

23Панчарево Консорциум "Титан София Изток 1" ДЗЗД 21 790.00 6 000.00 27 790.00

24Банкя Консорциум "Титан София Изток 1" ДЗЗД 1 000.00 0.00 1 000.00

25ПП "Витоша" "Чистота-Искър" ЕАД 60 000.00 0.00 60 000.00

ОБЩО : за 2019 г. 198 771.90 78 065.65 276 837.55

Неплатени средства от бюджета за дейност Чистота в резултат на контрол и отказаните за 

обработване площи по зимното почистване са в размер на 3 428 649 лв.



ОБХВАТ НА КОНТРОЛА НА ОБЩИНСКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

 Системно наблюдение и сигнализиране на експлоатационните дружества за състоянието на:

1. Инженерната инфраструктура (надземна и подземна) във видимата част на територията на

Столична община;

2. Пътната и тротоарна настилки;

3. Средствата за регулиране на движението.

 Взаимодействие с външни организации, институции и ведомства при изпълнение на

функционалните задължения, включително с отдел „Пътна полиция“ към СДВР, след

съгласуване с Директора на Столичен инспекторат.

 Методическа помощ на районните инспектори при изпълнение на техните функции.

 Съвместна работа с районните инспекторати във връзка с възстановяване проводимостта и

решетките на дъждоприемните шахти, както и липсващи капаци на ревизионни шахти.

 Контрол по Договори за извършване на дейности по зимното поддържане и почистване на част

от Републиканските пътища на територията на Столична община -Републикански пътища-Юг:

 Републикански път Самоков – София ;

 Републикански път Софийски околовръстен път – Южна дъга;

 Ул. „Рачо Петков Казанджията“.

 Договор №СО15-РД-55-722/18.11.2015 г. със „ЗМБГ“ АД за зимно поддържане и почистване на 

част от Републикански пътища – Юг.

 Договор №СО19-РД-55-779/22.11.2019 г. със „ЗМБГ“ АД за зимно поддържане и почистване на 

част от Републикански пътища – Юг.



Столичен инспекторат поддържа Комуникационен портал свързан с експлоатационните дружества,

където в реално време се качват снимки за проблеми по общинската инфраструктура на града.

След възстановяване на възникналия проблем, дружеството отговорно за поддръжката му

го отразява в Комуникационния портал със забележка, че проблемът е отстранен.

В сайта на Столичен инспекторат се поддържа регистър по райони на издадените направления

за извозване на строителни отпадъци и земни маси от строителните обекти до площадките за

обезвреждане

ОБХВАТ НА КОНТРОЛА НА ОБЩИНСКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ





 Създадена организация за почистване, включително възстановяване на проводимостта на 

хоризонталните връзки на дъждоприемни шахти - 7276 бр.  

 Изготвени заявки към „Софийска вода“ АД за  профилактика на хоризонтални връзки на 

дъждоприемните шахти - 462 бр.

 Проверки на място по сигнали, жалби, уведомителни писма от експлоатационните дружества за 

СМР - 380 бр.                                                                                              

 Обобщени констативни протоколи, контрол по Договора за зимно поддържане и почистване на част 

от Републикански пътища Юг - 13 бр.

 Ежедневни констативни протоколи (ЕКП), по Договора за зимно поддържане и почистване на част 

от  Републикански пътища Юг - 361 бр.                                 

 Заявки по Договора за зимно поддържане и почистване на част от Републикански пътища Юг                                       

- 70 бр.

 Писма по сигнали, жалби, текущ контрол - 350 бр.                                                        

 Въведени в регистър констативни протоколи, внесени в Районни администрации, във връзка с 

елементите на техническата инфраструктура - 58 бр.                                    

 Въведени в регистър констативни протоколи, изготвени от районните инспекторати за нарушена 

проводимост на дъждоприемнте шахти  - 530 бр.                                        

 Констативни протоколи при проверки, извършени на място, вкл. изпратени Покани за АУАН на 

експлоатационните дружества - 48 бр.

 Изготвяне на писма и справки за сигнали въведени в Комуникационния портал - 38 бр.

 Съгласуване,  проверки на графици за СМР за аварийни и планови разкопавания.  Въвеждане  в 

електронен регистър за информация към РИ. Плановите СМР се съгласуват с печат и се заверяват                                 

- 179 бр. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛА НА ОБЩИНСКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ



ОБХВАТ НА КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

 Действащи строителни площадки средно през годината

на територията на СО в т. ч. големи инфраструктурни обекти - 865 броя;

 Проверки на строителни обекти– 1 652 броя; в т.ч. :

• Направени предписания – 1 279 броя;

• Съставени АУАН /Акт за установяване на административно нарушение/ – общо 467 броя, от

които на физически лица 465 броя и на юридически лица 35 броя;

 Изпратени покани за съставяне на АУАН на юридически лица /строителни и транспорти

фирми/ - 53 броя;

 Платена такса за използване на общинска площ от строителни фирми – 2 049 462,60 лева;

 Методическа помощ на районните инспекторати при извършване на проверки на строителни

обекти.

 Осъществяване на контрол по Договор СОА19-ДГ55-439/25.06.2019г. за зимното поддържане

и лятното почистване на пътища в природен парк „Витоша” – по график – ежедневен;

 Изготвени ежедневни констативни протоколи /ЕКП/ и обобщени констативни протоколи при

осъществяване контрола по Договора.

 Проверка на място по сигнали, жалби и изготвени отговори 487 броя;

 Въведени в регистъра направления за извозване на строителни отпадъци и земни маси от

лица притежаващи разрешение съгласно чл.35 от ЗУО 461 броя;

 Осигуряване на транспортна и товарачна техника, както и на работна сила, за дейности по

почистване, ремонтни дейности и благоустрояване на Столична община - 384 броя;

 Участие в пролетното почистване на София – ежегодно



РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА И 
РЕКЛАМНАТА  ДЕЙНОСТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

СЪБРАНИ ТАКСИ В РАЙОННИТЕ АДМНИСТРАЦИИ ОТ 
ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 

„Търговия на открито; разполагане на подвижни 
съоръжения пред стационарен търговски обект; подиуми; 

при провеждане на спортни, културни и други 
индивидуални и масови прояви на открито“

2 053 314 лв.

СЛЕД ПРОВЕРКА ОТ СИ 
ДОБРОВОЛНО СА  ПРЕМАХНАТИ, 

НЕЗАКОННО МОНТИРАНИ:

• РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ 348 бр.

• ФИРМЕНИ НАДПИСИ 82 бр.

СЪЗДАДЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ЛОГИСТИКА ЗА ДЕМОНТИРАНЕ НА 

ФИРМЕНИ  ИНФОРМАЦИОННО-
УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ И РЕКЛАМНИ 

ЕЛЕМЕНТИ

75 бр.

ПОЧИСТЕНИ ПЛОЩИ ОТ РЕКЛАМНИ И 
АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

35 193 кв. м.

ПОЧИСТЕНИ ГРАФИТИ СЪС 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА

2 875 кв. м.

АУАН  

1 797 бр.

Глоби с 

квитанция 

63 960 лв.

Съставени 

Констативни протоколи с 

предписания  10 364 бр. 

ПОЧИСТЕНИ ГРАФИТИ ОТ 
ФИРМИТЕ ОПЕРАТОРИ

122 кв. м.



• 1 253  
броя

Принудително 
преместени ППС –

неправилно 
паркирани в 

зелена система

• 2 214 
броя

Съставени 
фишове на водачи 

на неправилно 
паркирани ППС в 
зелена система 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

ОБХВАТ  И РЕЗУЛТАТ НА КОНТРОЛА НА ПАРКИРАНЕТО

ОБЩО САНКЦИОНИРАНИ ВОДАЧИ НА НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНИ ППС
В ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 

2850 БРОЯ

• 636 
броя

Съставени АУАН 
на водачи на 
неправилно 

паркирани ППС в 
зелена система



Доброволно преместени от 
собствениците излезли от 

употреба моторни превозни 
средства

/ИУМПС/

• 9 275 броя

Принудително преместени на 
площадка за 

разкомплектоване излезли от 
употреба моторни превозни 

средства

/ИУМПС/

• 1732 броя

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

ОБХВАТ  И РЕЗУЛТАТ НА КОНТРОЛА НА ИУМПС

В процедура

• 4 527 броя

СТИКИРАНИ ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

15 534 БРОЯ



• 195 броя

След възлагане 
от СИ 

демонтирани 
антипаркинг 
съоръжения, 

поставени без 
одобрени схеми

• 29 броя

Направени 
предложения за 

монтиране на 
антипаркинг 
съоръжения

• 1 465 броя
Обработени 

жалби и 
сигнали

• 11 броя

Изготвени 
становища за 
промяна на 

организацията 
на движението

• раздадени са 
над 1500 броя 

флаери

Провеждане на 
разяснителна 
и превантивна 
кампания „Аз 
не паркирам в 
зелени площи“ 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

ОБХВАТ  И РЕЗУЛТАТ ОТ КОНТРОЛА НА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, 
СВЪРЗАНИ С ПАРКИРАНЕТО



• Столичен инспекторат към Столична община е първата структура на Столина община с

приложена всеобхватна мярка за премахване на хартиената администрация, като по този начин

на годишна база са спестени повече от 10 тона хартия, значително са намалели разходите за

закупуването й, както и за печатни консумативи, куриерски услуги и др.;

• Всички данни за факти, процеси, както и всички служебни технически данни, необходими за

осъществяването на електронен обмен на документи, се поддържат със средствата и в средата

на Административно информационната система /АИССИ/ и Модул за електронен обмен на

документи (ЕОД);

• Електронният обмен на документи в Столичен инспекторат е сигурен и се извършва в

контролирана среда. Това позволява да бъде проследено точното време на изпращане,

получаване и регистриране на документа. По този начин се повишава контролът върху

институцията Столичен инспекторат, както от страна на потребителите, така и между самите

администрации.

ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ



• В Столичен инспекторат са приети Правила, във връзка с Наредбата за общите изисквания

към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги,

Наредбата за обмена на документи в администрацията, Закона за електронния документ и

електронните удостоверителни документи, Общите условия за обмен на електронни

документи между участниците, регистрирани в Административен регистър, Методическите

указания за начина на обмен на документи чрез Системата за електронен обмен на

съобщения, утвърдени със Заповед № ДАЕУ-4600/27.06.2018 г. на председателя на

Държавна агенция „Електронно управление“, писмо рег. № ДАЕУ-2038 от 27.03.2018 г. на

председателя на Държавна агенция „Електронно управление“;

• Столичен инспекторат е структурно звено на Столична община, което осъществява приемане

и регистрация на неспешни сигнали, свързани с отклонения от нормалната градска среда,

писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация и др., от

физически и юридически лица в рамките на своята компетентност. В този смисъл,

Столиченин спекторат представлява входна точка между гражданите и администрацията на

СО за подаване на ДОКУМЕНТИ;

• В Административно информационната система на Столичен инспекторат е създаден модул

за поддръжка на електронен обмен на документи (ЕОД), където се подготвят и съхраняват

всички съобщения, преминали през него;

ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ



ДЕЙНОСТ ПО ОБСЛУЖВАНЕ 
НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ОТ ДЕЛОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

месец
ЖАЛБИ

ПИСМО                         

С ЖАЛБА 

/ от районни 

администрации  и 

други/

СИГНАЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ МОЛБА/ЗАЯВЛЕНИЕ

ОБЩ БРОЙ

СИГНАЛИ, 

ЖАЛБИ, 

ВЪЗРАЖЕНИЯ

ОБЩ БРОЙ 

ЗАВЕДЕНИ 

ДОКУМЕНТИ

брой брой брой брой брой брой брой

ЯНУАРИ 30 15 1 793 15 32 1 885 13 862

ФЕВРУАРИ 29 16 2 230 21 37 2 333 15 875

МАРТ 35 20 2 003 25 60 2 143 14 127

АПРИЛ 27 16 1 746 17 47 1 853 10 038

МАЙ 28 17 1 532 22 52 1 651 9 347

ЮНИ 42 15 1 642 26 22 1 747 9 612

ЮЛИ 49 33 1 731 25 24 1 862 9 389

АВГУСТ 38 29 1 506 14 54 1 641 8 456

СЕПТЕМВРИ 33 17 1 454 8 42 1 554 7 114

ОКТОМВРИ 38 15 1 640 16 37 1 746 8 790

НОЕМВРИ 40 16 1 821 12 31 1 920 9 634

ДЕКЕМВРИ 33 12 1 605 26 32 1 708 9 322

ОБЩО 422 221 20 703 227 470 22 043 125 566



ДЕЙНОСТ ПО ОБСЛУЖВАНЕ 
НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ДЕЛОВОДСТВО НА СИ

Писмени жалби и сигнали 

22 043 броя

БРОЯ

ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

ОБЩО:

72 597 бр.

РАЙОННИ ИНСПЕКТОРАТИ 
НА СИ

жалби и сигнали

18 000 броя

ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР НА 
СИ

Вербални сигнали 

32 554 броя

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ



СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
ЗА ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ – 2019 Г.

УЧАСТНИЦИ 20.03.2019 г. - 15.04.2019 г.

 Граждани, фирми, ведомства, 

учреждения, търговски дружества, 

неправителствени организации, 

клубове и др.

15 956 доброволци

 Техника, взела участие в почистването:

♦ 1 490   бр. специализирани  машини, от 

тях:

♦ 1 467  бр. на фирми изпълнители 

♦ 23   бр. на спонсорски фирми  

 Спонсорство от фирмите изпълнители 

♦ 66 броя специализирана техника

♦ ЕГО и биоотпадъци /зелени/ - 251, 750 т.               

на стойност 21 302 лв.

 Спонсорство от фирмите изпълнители

 техника – 45 бр.,                        извозено 

количество отпадъци - 159, 460 т  на 

стойност – 13 253, 526 лв.

 Транспортирани отпадъци    до депо 

«Враждебна» 

♦ ЕГО      - 5 225, 100  т

♦ ЕГО      - спонсорство от фирми

изпълнители – 248, 250 т

♦ От нерегл. сметища - 518, 460 т.

♦ ОБЩО:  - 5 991, 181 т

 Нерегламентирани сметища по данни 

на районните администрации

♦ регистрирани - 54  броя

♦ почистени    - 20   броя със спонсорска 

техника

 Транспортирани  биоразградими 

отпадъци /зелени и клони/ до                                      

инсталация- «Хан Богров»

600,116  тона

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ



СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
ЗА ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ – 2019 Г.

 Засадена растителност                                                                      
/ дървета, цветя, нискостеблени храсти 
/ в градинки, детски площадки и 
междублокови простванства в т.ч.

 51 ОУ „Елисавета Багряна“ - 245 бр.
дървета и 10 бр. цветя

 с. Мърчаево – 15 бр. дървета

8 014 броя

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

 Възстановени и боядисани  пейки и 
съоръжения 

206 броя

 Демонтирани изоставени, ръждясали 
рекламни табели по стълбове и 
дървета 

140 броя

 Почистване на графити 1190 кв. м

 Измити булеварди, улици, площади, 
територии около църкви

747 бр. улици – 6 150 дка

 Почистени  междублокови 
 пространства, градинки, детски 

площадки, училища, детски заведения                                    


2 418,850  дка                                     



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

РАЙОНЕН ИНСПЕКТОРАТ „КРАСНО СЕЛО“ 

ул.  „Христо Матов“ и ул. „Баба Илийца“

ИНИАЦИТИВИ И ДЕЙНОСТИ
ОТ РАЙОННИ ИНСПЕКТОРАТИ 2019 Г.



РАЙОНЕН ИНСПЕКТОРАТ „КРАСНО СЕЛО“ 

ул.  „Невестина скала“ и ул. „Хубча“



ул.  „Житница“ -ПРЕДИ

РАЙОНЕН ИНСПЕКТОРАТ „ОВЧА КУПЕЛ“ И СЕКТОР „КЗС“ 



РАЙОНЕН ИНСПЕКТОРАТ „ОВЧА КУПЕЛ“ И СЕКТОР „КЗС“ 

ул.  „Житница“ –В ДЕЙСТВИЕ

ул.  „Житница“ -СЛЕД



Градинката пред бл. 127, бл. 127 А и бл. 127 Б на ул.  „Зографски манастир“ -ПРЕДИ

РАЙОНЕН ИНСПЕКТОРАТ „ИЛИНДЕН“ 



РАЙОНЕН ИНСПЕКТОРАТ „ИЛИНДЕН“ 

Градинката пред бл. 127, бл. 127 А и бл. 127 Б на ул.  „Зографски манастир“ -СЛЕД



МЕДИЙНИ ИЗЯВИ 
НА 

СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

телевизии – БНТ, Нова ТВ, бТВ,, БНТ2, Канал 3, Европа, ТВ+, BGONAIR, 

ВIT - 72 бр. участия; 

вестници - Монитор, Стандарт, 24 часа, Труд, Телеграф, Сега, Капитал и др.

- 145 бр. публикации;

информационни агенции и сайтове– Блиц, ВТА, Фокус, Днес, Дир, Дарик, 

Дневник, Топ Новини, Столицата БГ и др. – 250 публикации. 

радио – БНР, радио София, Дарик радио и др. – 80 бр. участия;

Продължават съвместните проекти за обмен на добри практики с общини:
Виена, Прага, както и представяне на експерти в семинари на национално ново и с 

европейско участие.



ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА 
ЛИЧНИТЕ ДАННИ GDPR 2019 Г.

Считано от 25 май 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на

Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR)

КАКВО НАПРАВИХМЕ НИЕ?

 Прилагаме Вътрешни правила за защита на личните данни;

 Поддържаме Регистър за дейностите по обработване по чл.30 от Регламента;

 Информираме субектите на лични данни при обработването им;

 Актуализирахме документи, във връзка с привеждането в съответствие с Регламента;

 Изготвихме Процедура за действие при нарушаване на сигурността на защита на лични данни;

 Уведомление до КЗЛД за нарушение на сигурността на личните данни;

 Уведомление до субекта на данни за нарушение на сигурността;

 Проведени обучения по „Защита на личните данни“ на служителите.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ



ИЗВОДИ :

1. Стратегическите цели за 2019 г. са изпълнени, с изключение на

намаляване на броя на сигналите

2. Увеличения брой на сигналите спрямо 2018 г. показва

повишаване на доверието на гражданите към работата на СИ и

едновремено с това и по- големите очаквания към контролната

структура.

3. Недостатъчна е работата по информираността на гражданите

и повече информация към медиите за дейността на

Инспектората.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ



ЦЕЛИ ЗА 2020 Г.

Стратегически цели:

1.  Eфективен  контрол по Наредбите, приети от Столичен общински съвет 

Оперативна цел:  Повишаване ефективността от контрола спрямо 2019 г. чрез: 

• Увеличаване броя на проверките с цел превенция  и намаляване на нарушенията;

• Повишаване броя на съвместните проверки с други институции;

• Иницииране на предложения за промени в нормативни актове на СОС

2. Анализ на съдебната практика, постановена по обжалвани наказателни

постановления за 2019г.

Оперативна цел : Минимизиране на допуснати грешки при съставяне и връчване на АУАН 

• Дефиниране на грешки и проблеми при прилагането на нормативните актове;

• Изготвяне на конкретни решения и предложения за прилагането на нормативната уредба;

• Провеждане на работни срещи в края на всяко шестмесечие с цел текущ анализ на работата 

и запознаване със съдебната практика.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ



3. Превенция на замърсяването на градската среда в рамките на компетенциите на

Инспектората

Оперативна цел: Повишаване информираността на гражданите чрез личен контакт:

• при посещения на граждани в офисите на районните инспекторати;

• при срещи с председатели на етажна собственост, граждански и професионални сдружения и др.;

• при провеждане на различните видове кампании - /пролетно и есенно почистване, събиране на

излезли от употреба гуми, почистване фасади на сгради от замърсяване от графити и др.;

Оперативна цел: Повишаване информираността на населението чрез интернет страницата на

Столичен инспекторат:

• Увеличаване броя на публикациите, свързани с ежедневната работа на инспекторите от СИ;

• Своевременно актуализиране на графиците на извършваните дейности, касаещи гражданите;

Оперативна цел: Повишаване информираността на населението чрез средствата за масово

осведомяване /медии/:

• Увеличаване броя на участията на служителите на Столичен инспекторат по актуални теми в

традиционните медии / вестници, радиа и телевизии/;

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

ЦЕЛИ ЗА 2020 Г.



4. Повишаване квалификацията на служителите на Столичен инспекторат

Оперативна цел: Постоянно професионално обучение чрез:

• участия в научни браншови конференции и семинари с изнасяне на презентации и доклади;

• участия в работни групи и комисии на Столична община по различни теми;

Оперативна цел: Повишаване методическата помощ на инспекторите от районните

инспекторати, от страна на специализираните сектори и отдели чрез:

• провеждане на различни тематични обучения;

• увеличаване съвместните проверки „ на терен“ от методическите сектори и отдели в

районните инспекторати;

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

5. Гарантиране на правото на субектите на лични данни за защита на 

правата им при обработване на личните им данни.

• Повишаване на познанията на служителите в областта на защитата на лични данни;

• Прилагане на общият регламент при защита на личните данни и взаимодействие с контролния

орган – „Комисията за защита на личните данни“;

ЦЕЛИ ЗА 2020 Г.


