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4. Анализ на институционалния капацитет в сферата на 
управлението на отпадъците 
 
 
С анализа се цели да се отговори на следните въпроси: 

 Изпълняват ли се в пълен обхват правомощията и отговорностите на кмета в 
сферата на управление на отпадъците съгласно нормативните актове; кои звена в 
административната структура на общината имат функции в областта на 
отпадъците; ясно ли са разграничени функциите между отделните звена; 

 Какво е състоянието на човешките ресурси, натоварени с функции за отпадъци, и 
на тяхната техническа и информационна обезпеченост; 

 Кои са основните препоръки за оптимизиране на функциите и организационното 
структуриране на администрацията с цел подобряване на капацитета. 

За осигуряване на необходимата информация за анализа са използвани следните методи:  

 Проучване на национални нормативни документи, регламентиращи правомощията 
и функциите за управлението на отпадъците; 

 Проучване на отчетни документи за дейностите по отпадъци и за персонала, 
ангажиран с функции за управление на отпадъците; 

 
4.1. Анализ на функциите на общината за управление на отпадъците 
Кмета на Общината организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на 
нейната територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) 
и общинската Наредба по чл.22 от ЗУО, като осигурява условия, при които всеки 
притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, на които е предоставено право да 
извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или 
обезвреждане. В „Анализа на нормативната уредба“ подробно са описани правомощията 
на общините за управление на отпадъците. 
 
Под прякото подчинение на Кмета на Община Несебър са всички кметове и кметски 
наместници в общината, както и заместник кметовете по „Правно обслужване и общинска 
собственост“, „Бюджет и финанси“, „Търговия и туризъм“ и Секретар на общината.  
 

Таблица 4-01: Кметства в Община Несебър 
 

 Кметства Служители 
1. Кметство Обзор 18 щ. бр. 
2. Кметство Равда 7 щ. бр. 
3. Кметство Св.Влас 10 щ. бр. 
4. Кметство Оризаре 1 щ. бр. 
5. Кметство Гильовца 1 щ. бр. 
6. Кметство Кошарица 1 щ. бр. 
7. Кметство Тънково 1 щ. бр. 
8. Кметство Баня 1 щ. бр. 

 
В Община Несебър, общинската администрацията е структурирана в три нива. На първо 
ниво в структурата са обособени две направления – „Обща администрация“ и 
„Специализирана администрация“. На второ ниво са дирекции и на трето – отдели. Извън 
Обща и Специализирана администрация е единствено Звено „Вътрешен одит“. 
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Таблица 4-02: Структура на Общинска администрация 
Обща администрация 

Главен експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка“ 
(ОМП) 1 щ. бр. 

Зав. Регистратура по Закон за защита на класифицираната 
информация (ЗЗКИ) 1 щ. бр. 

Отдел „Канцелария“ 6 щ. бр., в т.ч. началник отдел 
Отдел „Финансово счетоводно обслужване“ 12 щ. бр., в т.ч. началник отдел 
Отдел „Правно обслужване“ 7 щ. бр., в т.ч. началник отдел 
Отдел „Човешки ресурси и ТРЗ“ 4 щ. бр., в т.ч. началник отдел 
Отдел „Гражданска администрация и административно 
обслужване“ 5 щ. бр., в т.ч. началник отдел 

Отдел „Център за административно и информационно 
обслужване“ 12 щ. бр., в т.ч. началник отдел 

Отдел „Административно обслужване на общински съвет“ 5 щ. бр., в т.ч. началник отдел 
Специализирана администрация 

Главен архитект 1 щ. бр. 
Финансови контрольори 2 щ. бр. 
Отдел „Бюджет“ 6 щ. бр., в т.ч. началник отдел 
Отдел „Местни данъци и такси“ 28 щ. бр., в т.ч. началник отдел 
Отдел „Общинска собственост“ 7 щ. бр., в т.ч. началник отдел 
Дирекция „Устройство на територията, инвестиционна 
политика и контрол върху строителството“ 33 щ. бр., в т.ч. директор 

    Отдел „Устройство на територията“ 14 щ. бр., в т.ч. началник отдел 
    Отдел „Инвестиционна политика“ 6 щ. бр., в т.ч. началник отдел 
    Отдел „Инвеститорски контрол“ 5 щ. бр., в т.ч. началник отдел 
    Отдел „Контрол върху строителството“ 7 щ. бр., в т.ч. началник отдел 
Дирекция „Транспорт и пропускателен режим“ 17 щ. бр., в т.ч. директор 

Дирекция „Управление на проекти по еврофондове и 
екология” 

14 щ. бр., в т.ч. директор 

   Отдел „Управление на проекти по еврофондове“ 6 щ. бр., в т.ч. началник отдел 
   Отдел „Екология“ 7 щ. бр., в т.ч. началник отдел 
Отдел „Туризъм и туристическа реклама“ 6 щ. бр., в т.ч. началник отдел 
Отдел „Търговия“ 6 щ. бр., в т.ч. началник отдел 
Отдел „Несебър – Световно наследство“ 6 щ. бр., в т.ч. началник отдел 
Дирекция „Хуманитарни дейности“ 15 щ. бр., в т.ч. директор 
    Отдел „Здравеопазване и социални дейности“ 5 щ. бр., в т.ч. началник отдел 
    Отдел „Поддръжка общински сграден фонд“ 9 щ. бр., в т.ч. началник отдел 
Дирекция „Контролни дейности и информационно 
сигурност“ 18 щ. бр., в т.ч. директор 

     Отдел „Контролен блок“ 10 щ. бр., в т.ч. началник отдел 
     Отдел „Информационна сигурност“ 7 щ. бр., в т.ч. началник отдел 
 
В Община Несебър основните функции, свързани с политиката по управление на 
отпадъците, са възложени на Отдел „Екология“ към Дирекция „Управление на проекти по 
еврофондове и екология” от специализираната администрация. Във връзка с финансовото, 
правното, административното и друго обезпечаване на политиката за управление на 
отпадъците функции са възложени на дирекции от общата администрация. 
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Основните функции на отдел “Екология“ са да: 
 Реализира екологичната политика на общината.  
 Събира информация за състоянието на околната среда на територията на община 

Несебър; 
 Изготвя отчети, програми и проекти във връзка с опазването на околната среда; 
 Съдейства на държавни и обществени органи и организации в дейности, свързани с 

опазване на околната среда и нейното възпроизводство, като участва в съвместни 
проверки с експерти от БДЧР–гр.Варна, РИОСВ–гр.Бургас, РЗИ–гр.Бургас, 
Областна управа – гр.Бургас и др. 

 Извършва превантивна дейност, контрол и административни услуги; 
 Организира проверки, контролира и санкционира нарушителите на местната 

нормативна база и законите на страната по отношение опазването на околната 
среда - чистотата по улиците, тротоарите, площадите, както и на въздуха, 
питейните води, поречията на реките, водните обекти; парковете, градините, 
зелените площи и декоративната растителност, биологичното разнообразие, горите 
и защитените територии. 

 
Отдел „Екология“ има следната структура: 

 Началник отдел;  
 Главен експерт „Проекти, планове и програми по опазване на околната среда”; 
 Старши експерт „Деловодство и разрешителен режим“; 
 Старши експерт „Контрол по опазване на околната среда“; 
 Младши експерт „Контрол по опазване на околната среда“; 
 Старши специалисти „Контрол по опазване на околната среда“. 

 
Експертите от отдел „Екология” упражняват непрекъснат контрол върху дейностите по 
управление на отпадъците, сметосъбирането и сметоизвозването на образуваните 
отпадъци, системата за разделно събиране на отпадъците, извършват се проверки по 
сигнали и жалби на граждани, свързани с околната среда, упражнява се контрол върху 
дейностите по обслужване на контейнерите за отпадъци – спазване на графици за 
извозване и за метене на улици и площади, следене за цялостното изпълнение на 
ангажиментите, които са възложени на фирмите, чрез договор, информиране на 
обществеността за дейности и мероприятия свързани с отпадъците, изготвяне и 
обобщаване на различни планове, програми, справки и др. свързани с горепосочените 
дейности. 
 
На интернет страницата на Община Несебър www.nessebareco.com e обявен „зелен 
телефон” чрез който представители на обществеността да сигнализират за нарушения, 
свързани с околната среда и управлението на отпадъците. На всеки подаден сигнал се 
извършва проверка и се предприемат конкретни действия. 
 
Ежегодно Общински съвет – Несебър приема и актуализира Наредбите, имащи отношение 
към чистотата на населените места, към организационната структура в общината, касаещи 
начина и реда на третиране на отпадъците. Наредбите на територията на Община Несебър, 
които касаят дейностите по отпадъците са:  
 Наредба №6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър; 
 Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Несебър; 
 Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на 

община Несебър; 
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 Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на 
гражданите за опазване на общинската собственост и околната среда, за 
безопасността на движение на територията на община Несебър. 

 
Дейности, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, 
транспортиране, третиране на отпадъци 
Основна цел на всяка общината в сектор управление на отпадъците е да предоставя 
качествени услуги за населението и бизнеса на територията си, в съответствие с 
компетенциите, възложени й в нормативната уредба. За постигане на целта Община 
Несебър прилага комбинация от няколко подхода за организация и финансиране на 
дейностите, свързани със събиране, съхраняване, транспортиране и третиране на 
отпадъците: 
 чрез структурни звена на общинската администрация и отдели към кметствата; 
 чрез публично-частно партньорство с организации по оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци. 
 чрез възлагане на общинско предприятие, създадено по реда на Закона за 

общинската собственост. 
 
Управление „БКС”- гр. Несебър, е общинско предприятие, извършващо дейностите по 
сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на транспортните средства, озеленените 
площи, пътни настилки и тротоари на територията на Община Несебър. 
Административната структура по управление на отпадъците, подпомагаща дейността на 
Общинско Управление „БКС“ – гр.Несебър са отделите „Чистота“ към Кметство 
гр.Св.Влас, Кметство с.Равда и Кметство гр.Обзор. 
 
Поради непрекъснато нарастващото население в Община Несебър и с цел постигане на 
изискванията на европейските стандарти, и оптимизиране на целия процес по 
сметосъбиране, транспортиране, депониране и обработка на отпадъците, Община Несебър 
е предприела действия за изграждане на нова база за контейнеровози и сметосъбиране. 
Обектът ще бъде изграден със средства от бюджета на местната администрация и се 
очаква в рамките на една година да започне да функционира. Новата База за 
контейнеровози и сметосъбиране (БКС) ще заема площ от 31 651 кв.м и ще бъде изградена 
северно от Гробищен парк - гр. Несебър. С построяването ѝ и с новооткритата Претоварна 
станция за отпадъци - Несебър, ще се оптимизират дейностите по сметосъбирането, 
сметоизвозването и депониране на отпадъците в Община Несебър. 
 
На територията на ПСО - Несебър, дейностите по управление на отпадъците са възложени 
на ОП „Управление на отпадъците – Несебър”, създадено с Решение №997 от Протокол 
№28/19.12.2014 г. на Общински съвет -Несебър, на основание чл. 21 ал.1 т.6, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл.52 от Закона за общинската 
собственост. Общинското предприятие, с наименование ОП „Управление на отпадъците – 
Несебър” е със следния предмет на дейност: 

- управление, експлоатация и поддържане на Претоварна станция за отпадъци 
Несебър; 

- уплътняване и претоварване на битовите отпадъци на специализирани контейнери; 
- транспортиране на контейнерите с отпадъци до регионалното депо; 
- третиране на строителни отпадъци на територията на ПСО – гр.Несебър. 

 
Анализът на създадената структурна организация показва, че Община Несебър прилага 
всички разрешени от закона методи за извършване на тази група дейности. С цел 
оптимизиране на системите за управление на масово разпространените потоци отпадъци, 
общината е извела от административната структура функции за тяхното събиране, 
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транспортиране, оползотворяване и третиране, чрез възлагане на външни изпълнители на 
част от правомощията във връзка с предоставяне на услугите на база сключени договори. 
Прегледът на сключените договори с външните организации показва, че те обхващат 
управлението на голяма част от отпадъчните потоци и обезпечават функциите за 
изпълнение на изискванията към общините на ЗУО и подзаконовите нормативни 
документи. 
 
Разработване на годишни бюджети и определяне на такси за управление на 
отпадъците 
Предвид спецификата на бюджетния процес, функциите във връзка с разработване на 
годишните бюджети и определяне на такса за управление на отпадъците са разпределени 
между няколко дирекции. 
 
Основна функция за разработване на годишния бюджет и определяне на таксите за 
управление на отпадъците има Отдел „Бюджет“ към специализираната администрация, 
който осъществява връзката с ръководството и другите звена в общината. При 
разработването и съставянето на проектобюджета на общината в приходната и разходната 
му част, спомагателни функции са поети от Отдел „Инвестиционна политика“ и 
„Инвеститорски контрол“ към Дирекция „Устройство на територията, инвестиционна 
политика и контрол върху строителството“. 
 
Всяка година до 10 октомври кметовете на осемте кметства изпращат в отдел “Местни 
данъци и такси” – предложения, съгласувани с Управление „БКС“, за границите на 
районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Въз 
основа на постъпилите предложения в срок до 30 октомври на предходната година Отдел 
„Местни данъци и такси” изготвя проекти на заповеди за определяне границите на 
районите в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване, вида на 
предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване. Заповедта се издава от Кмета и се 
обявява публично. Отделът ежегодно разработва предложение за размер на такса битови 
отпадъци въз основа на годишна план - сметка за дейностите по сметосъбиране и 
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, 
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 
 
Ежегодно Общинско Управление „БКС“ – гр.Несебър и отделите „Чистота“ към кметства 
Св.Влас, с.Равда и гр.Обзор изготвят справки за очакваните разходи в дейност „Чистота“, 
изчислени на база извършени разходи за отминалите две години, въз основа на които се 
планира бюджета, като част от плана за действие от програмата за управление на 
дейностите по отпадъците. Разработва се проект на годишната план-сметка за управление 
на отпадъците по чл. 66 от ЗМДТ. План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и 
разходите за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци, 
както и за почистване на обществени територии и размера на такса битови отпадъци се 
одобрява от общински съвет.  
 
Контрол и инспекци 
ЗУО регламентира обхвата на контролните правомощия на общините. Кметът на 
общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира:  
 дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, 

съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци;  
 дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински 

и/или регионални депа;  
 площадките за дейностите с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ);  
 спазването на други изисквания, определени с наредбата по чл. 22 от ЗУО.  
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Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терените и 
последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на територията на 
съответната община. 
 
Кметът на общината по местонахождение на площадката за дейности с отпадъци от черни 
и цветни метали упражнява контрол за спазване на условията и реда за извършване на 
тези дейности съобразно своите компетенции. За констатираните нарушения при 
проверките кметът на общината уведомява в 14-дневен срок директора на съответната 
РИОСВ, като му изпраща всички документи. 
 
ЗУО регламентира също видове контрол, минимална честота на контролните проверки и 
актовете, които се съставят от контролните органи. Контролът може да бъде обособен в 
следните основни групи:  
 документален контрол – проверка на представени документи от задължените лица 

за спазване на изискванията на закона и наредбите; 
 проверка на място в обектите за спазване на изискванията на закона и наредбите.  

ЗУО предвижда минимална честота на проверките от контролните органи, в т.ч. от 
общините, съобразно техните компетенции по закона, както следва:  
 поне веднъж годишно извършват проверка на документите, които се изискват от 

закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му на лицата, при чиято 
дейност се образуват отпадъци, и/или извършващи дейности с отпадъци.  
 поне веднъж годишно проверката на място. Проверката на място е независима от 

проверката на документи и се осъществява в мястото на извършване на дейността и в 
присъствието на проверявания или на лица, които работят за него. В отсъствието на 
такива лица проверката се извършва с участието на поне един свидетел. 
 
От гледна точка на целта на контролната дейност, контролът се разграничава в три групи:  
 Текущ контрол. Това е контрол, който по предварително определен график 

периодично и превантивно се извършва на задължените лица по отношение на това дали 
спазват изискванията на закона и наредбите. 
 Последващ контрол. Това е контрол за установяване от контролните органи дали са 

изпълнени дадените от тях предписания качествено и в срок, в случаите, в които са 
констатирани нарушения на нормативната уредба. 
 Проверки по сигнал. Това са проверки, осъществявани при сигнали за нарушения, 

подадени от граждани, юридически лица и институции. Информационно обезпечение на 
анализа. 
 
Контролната дейност по опазване на околната среда, в т.ч. управление на отпадъците в 
Община Несебър се осъществява от специалистите “Контрол по околна среда“ към отдел 
„Екология“, кметове и кметски наместници на населените места, както и от други 
длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на 
общината. 
 
Таблица 4-03: Брой наложени глоби и санкции за неизпълнение на изискванията по управление на 
отпадъците, наложени от общински контролни органи 
 

брой глоби и санкции 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 
физически лица 118 80 42 87 
юридически лица 81 36 23 38 
общо 199 116 65 125 
 
Ежедневно се приемат граждани и обаждания на обявения „зелен телефон“ на интернет 
страницата на общината по проблеми, свързани с чистотата и генерираните отпадъци, 
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неправилно изхвърлени на неподходящи места отпадъци. Всяка жалба, сигнал или молба 
се разглеждат в срок, като се предприемат съответните мерки и се уведомяват 
гражданите. При подадени сигнали и жалби на граждани се извършват проверки от 
експертите отдел „Екология“. 
 
Обществени консултации и информиране на обществеността 
Една от четирите стратегически цели в НПУО 2014-2020 г. за постигане на генералната 
стратегическа цел на страната в сферата на управление на отпадъците – „Общество и 
бизнес, които не депонират отпадъци“ е „Превръщане на обществеността в ключов 
фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците“. Това може да се 
постигне чрез подобряване информираността и участието на населението и бизнеса 
относно дейностите по управление на отпадъците.  
 
Функциите, свързани с обществените консултации и информиране на обществеността в 
сферата на отпадъците в Община Несебър се извършва от отдел „Екология“ подпомагана 
от Отдел „Гражданска администрация и административно обслужване“. Експертите 
проучват и анализират общественото мнение преди провеждането на определена политика 
на Община Несебър. Отдел „Екология“ осигуряват публичност и прозрачност на 
дейността на общината и информират обществеността за политиката на общината, 
свързана с управление на отпадъците, като се организира достъп до информацията, чрез 
публикуване на интернет страницата на общината, съобщения за предстоящи събития и 
кампании в медии и разпространяват информационни материали сред гражданите. 
 
Отдел „Екология” работи активно с обществеността на територията на общината с оглед 
повишаване на екологичната култура, като участва и в организирането на екологични 
инициативи. 
 
Дейността на Общинската администрация в областта на управлението на отпадъците 
достига до гражданите на Община Несебър чрез публикации в медиите, чрез сесиите на 
Общинския съвет, чрез публични събрания и семинари, чрез издаване на листовки и 
други средства.  
 
Община Несебър два пъти годишно организира и провежда пролетно - летни и есенно - 
зимни информационни кампании съвместно с организациите по оползотворяването на 
масово разпространени отпадъци, като Кмета на общината съдейства при подготовката и 
провеждането на разяснителните кампании. 
 
4.2.Анализ на човешките ресурси за управление на отпадъците 
Анализът на човешките ресурси разглежда количествени и качествени характеристики на 
персонала, натоварен с функции за управление на отпадъците. Количествените 
характеристики включват брой служители, пряко отговорни за управление на отпадъците, 
и брой служители, изпълняващи различни функции свързани с управление на отпадъците, 
както и оценка достатъчни ли са за изпълнение на функциите в пълен обхват. Чрез 
качествените характеристики се изследва наличие или липса на мерки за повишаване на 
квалификацията чрез обучение; практики и проблеми с набирането, назначаването и 
задържането на необходимите кадри; оценка за бъдещите потребности в краткосрочна и 
средносрочна перспектива. 
 
Административната структура в общинската администрация, отговорна за политиката по 
управление на отпадъците, включваща събиране и транспортиране на битовите отпадъци е 
представена в следващата таблица, като не е включена информация за звената и 
служителите, изпълняващи контролни функции. 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР 2015-2020г. 
 

133 

Таблица 4-04: Административна структура по управление на отпадъците: 
 

Административната структура 

Брой служители, 
отговорни само за 

управление на 
отпадъците* 

Брой служители, 
отговорни както за 

управление на 
отпадъците, така и за 

др. политики* 
Управление „БКС“ – гр.Несебър 14 20 
Отдел „Чистота“ – кметство с.Равда 49 64 
Отдел „Чистота“ – кметство гр.Св.Влас 115 145 
Отдел „Чистота“ – кметство гр.Обзор 22 72 
*данните са към 2012г. 
 
Съгласно представените данни, оценката е, че този персонал е достатъчен за изпълнение 
на възложените функции.  
 
В Община Несебър отговорни по въпросите за околната среда, вкл. и за управлението на 
отпадъците са служителите от отдел „Екология” към Дирекция „Управление на проекти 
по еврофондове и екология”. В Дирекцията работят 14 служители, в т.ч. един директор и 
двама началници на отдели „Управление на проекти по еврофондове“ и „Екология”. 
Служителите от отдел „Екология” са 7, в т.ч. началник отдел. Направеното проучване 
показва, че няма точно определен брой служители в другите дирекции, които имат 
отговорности, свързани с управление на отпадъците. 
 
Таблица 4-05: Брой служители ангажирани с контролни функции 
 

Години 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 
Брой служители, осъществяващи контрол единствено по 
управление на отпадъците 10 10 11 11 

Брой служители, осъществяващи контрол както по 
управление на отпадъците, така и по изпълнение на 
други изисквания на закони и общински наредби 

10 10 11 11 

Брой обекти на територията на общината, които 
подлежат на контрол от страна на общината по ЗУО 450 500 510 520 

 
Всички назначени експерти в отдел „Екология“ са висококвалифицирани с висше 
образователна степен и нужните познания за заемане на длъжността. Материално-
техническата и информационната обезпеченост на служителите е на задоволително 
равнище. Осигурени са помещения, офис оборудване и техника за работа. В отдела всяко 
работно място е оборудвано с компютър. Община Несебър разполага с автомобили за 
осъществяване на контролната дейност на терен, което улеснява работата и създава 
предпоставки за увеличаване на ефективността. В резултат от работата на общинската 
администрация и упражнявания контрол, стриктно се спазват графиците за събирането и 
извозването на битовите отпадъци до депата, редовно се извършва метенето и 
почистването на улиците на територията на град Несебър и курортните населени места, 
съгласно разработените планове в общината. 
 
С въвеждането на регионалните системи и регионалните структури за управление на 
отпадъците се налага да се прецени разпределението на функциите и задачите между 
общинската администрация и регионалните структури и въз основа на това да се 
обоснове необходимостта от допълнителен персонал, обучението и квалификацията му, 
осигуряване на подходяща техника и оборудване. Общината полага непрекъснати усилия 
за повишаване капацитета на служителите по отношение на действащата нормативна 
уредба, прилагането ѝ на практика и своевременно идентифициране и предприемане 
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ефективни действия по отношение нарушенията на нормативната уредба в областта на 
управлението на отпадъците. 
 
В последните години МОСВ е разработило и РИОСВ прилагат правила и инструкции за 
осъществяване на инспекции и контрол, съобразени с общоевропейските изисквания за 
инспекции в областта на околната среда. Най-важните фактори за подобряване на 
контрола по управление на общината са провеждане на обучения предвид интензивно 
сменящото се законодателство. Обученията подпомагат, както развитието на съответния 
експерт в областта, така и натрупването на опит и обмен на контакти и информация с 
други експерти от други общини и/или институции. Служителите на отдел „Екология“ са 
участвали в обучения и семинари за повишаване на административния капацитет 
организирани от МОСВ и НСОРБ във връзка с прилагането на новия Закон за управление 
на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него или други теми, свързани с 
опазването на околната среда. 
 
Основни изводи и препоръки 
1: В Община Несебър не се наблюдават смесване и дублиране на функции между 
основните звена, като за дадена дейност по отпадъците всяко звено има ясно формулирани 
функции за нейното изпълнение, което е предпоставка за добра координация между 
отделните звена; 
2: Квалификацията на служителите в общата и специализираната администрация с 
функции за управление на отпадъците е добра. Ежегодно се прилагат мерки за 
повишаване на квалификацията чрез изготвяне на планове за специализирани обучения и 
чрез обучения по други проекти и програми; 
3: Материално-техническата и информационната обезпеченост на служителите с функции 
за управление на отпадъците в общата и специализираната администрация на община 
също е добра; 

4: По отношение на събиране, транспортиране, оползотворяване и третиране на 
отпадъците, Община Несебър обезпечава изпълнението на функциите, като прилага 
подходяща комбинация от няколко подхода; 
5: Функциите на структурните звена в общинската администрация осигуряват в голяма 
степен възложените с нормативната уредба правомощия; 
6: В Община Несебър няма административно звено отговорно единствено за управление 
на отпадъците. Тези функции са възложени на отдел „Екология” към Дирекция 
„Управление на проекти по еврофондове и екология” и Общинско Управление „БКС“, 
град Несебър. 


