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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ организира кръгла маса за проектите на решения на МС за Национален парк 

„Пирин“ и за „Ски зона Банско“ 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/mosv-organizira-krugla-masa-za-proektite-na-resheniya-

na-ms-za-nacionalen-park-pirin-i-za-ski-zona-bansko/   

 
 

Текст: С цел осигуряване на прозрачност за проектите на решения на Министерски съвет за 
Национален парк „Пирин“ и „Ски зона Банско“, Министерство на околната среда и водите 
организира кръгла маса с участието на заинтересованите страни. На срещата ще бъдат дискутирани 
проектите на решения на МС за промяна на плана за управление на Национален парк „Пирин” и за 
даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на договор за 
предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, 
представляваща част от Национален парк „Пирин“, община Банско, област Благоевград за 
изграждане и експлоатация на „Ски зона с център гр. Банско“. 
Събитието ще се състои на 11.12.2017 г., от 14:00 часа в сградата на Министерство на околната среда 
и водите, на бул. „Мария Луиза“ № 22, зала „Сутерен“. Поради малкия капацитет на залата, в която 
ще се провежда кръглата маса, за журналистите ще бъде осигурено онлайн излъчване в същата 
сграда, зала 103, както и на интернет страницата на МОСВ. 
Поканени да участват в срещата са: 
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ - заместник министър-председател 
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ - заместник министър-председател и министър на отбраната и 
въоръжените сили 
НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА -министър на туризма 
КРАСЕН КРАЛЕВ - министър на младежта и спорта 
ГРИГОР ГОГОВ - изпълнителен директор на изпълнителна агенция по горите 
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА - председател на Парламентарната комисия по околната среда и водите 
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ - председател на Парламентарната комисия по регионална 
политика,  благоустройство и местно самоуправление 
Народни представители от Благоевградска област 
Кметовете на общините Банско, Благоевград, Разлог и Симитли 
Директор на НП “Пирин“ 
Представител на „Юлен“ АД 
Коалиция „За да остане природа в България“ - 6 представители 
Сдружение „Бъдеще за Банско“ - 4 представители 
Представител на Съюза на туристическия бизнес - гр. Банско 
Представител на БУЛПРОФОР 
Представител на Балкански център за устойчивост и екоинженеринг 
Представител на Национален борд по туризъм 
Представител на Камара на строителите 
Представител на Съюз на ловците и рибарите в България 
Представител на Европейски институт за стратегически изследвания 
Представител на Българска федерация ски 
Представител на Български олимпийски комитет 
Експерти от МРРБ, МЗХГ, СУ „Св. Климент Охридски“ и други. 

http://www.moew.government.bg/bg/mosv-organizira-krugla-masa-za-proektite-na-resheniya-na-ms-za-nacionalen-park-pirin-i-za-ski-zona-bansko/
http://www.moew.government.bg/bg/mosv-organizira-krugla-masa-za-proektite-na-resheniya-na-ms-za-nacionalen-park-pirin-i-za-ski-zona-bansko/
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Източник: toppresa.com 
 

Заглавие: РИОСВ-Благоевград издаде заповед за принудиделно административно наказание спрямо 
предприемача Румен Гюльов 
 

Линк: http://toppresa.com/130208/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-

%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-

%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF                      

 
 

Текст: Автоморгата на Гюльов, която е в местността „Мочура“, край Гоце Делчев, трябва да спре 
незабавно дейността по третиране на отпадъци – съхраняване на излезли от употреба моторни 
превозни средства. Площадката ще бъде затворена принудително, гласи заповед на директора на 
РИОСВ. 
Това е втора разпореждане за спиране. Почти идентична заповед бе издадена сред проверка в 
автоморгата на Гюльов през лятото на миналата година. 
Предписанието за спиране и разчистване на площадката не е спазено, установиха инспекторите 
преди дни. 
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на 
Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, 
въздействащи върху околната среда. 
Едноличният търговец Румен Гюльов притежава решение от 2013 година, издадено то РИОСВ-
Благоевград за извършване на дейности по третиране на отпадъци с код 16 01 04. Разрешените 
дейности са R12 и R13. При проверката обаче установили, че е изграден е навес, работно хале, хале 
за съхранение на авточастите годни за повторна употреба, офис помещение. Задната част на имота е 
чакъл и там са разположени за съхранение разкомплектовани ИУМПС.При проверката им са 
констатирани пропуски при правените вписвания на извършваните дейности с отпадъци. 
Площадката с над 200 стари коли обаче не е включена в притежаваното решение от екоинспекцията. 
Санкции от РИОСВ претърпя и друго дружество в Гоцеделчевско. 
Собствениците на „АГРОЛАНД“ от Хаджидимово са санкционирани с 200 лева за превърнат имот – 
пасище и мера в обработваема земя в землището на града. 
Нарушена е забраната за залесяването на пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми 
земи и трайни насаждения, сочат инспекторите. 
 

 

Източник: esperex.bg 
 

Заглавие: Румъния ще построи завод за рециклиране на масла на брега на Дунав 

Линк: http://esperex.bg/2017/12/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-

%D0%B7%D0%B0-

%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82/     

http://toppresa.com/130208/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF
http://toppresa.com/130208/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF
http://toppresa.com/130208/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF
http://toppresa.com/130208/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF
http://esperex.bg/2017/12/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82/
http://esperex.bg/2017/12/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82/
http://esperex.bg/2017/12/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82/
http://esperex.bg/2017/12/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82/
http://esperex.bg/2017/12/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82/
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Текст: ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. 
за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали 
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 
ПОСТАНОВИ: 
Член единствен. Приема Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали. 
Заключителни разпоредби 
§ 1. Отменят се: 
1. Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали, приета с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.). 
2. Постановление № 277 на Министерския съвет от 2012 г. за приемане на Наредба за строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 89 от 2012 г.). 
§ 2. Член 8, ал. 4 и чл. 10, ал. 5 от наредбата по член единствен влизат в сила шест месеца от 
обнародването на това постановление в „Държавен вестник“. 
Министър-председател:  Бойко Борисов 
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков 
НАРЕДБА 
за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали 
Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1. С наредбата се регламентират: 
1. създаването на система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и 
третиране на строителните отпадъци (СО); 
2. изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството; 
3. изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи. 
Чл. 2. Целта на наредбата е: 
1. да се предотврати и ограничи замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и да се ограничи 
рискът за човешкото здраве и околната среда в резултат на събирането, третирането и 
транспортирането на СО; 
2. да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите по чл. 32 от 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 
Чл. 3. Наредбата се прилага за: 
1. отпадъците по приложение № 1, образувани от строителни и монтажни работи (СМР), независимо 
от категорията на строежа съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); 
2. отпадъците по приложение № 1, образувани от премахване на строежи, независимо от 
категорията на строежа съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ; 
3. рециклирани строителни материали; 
4. продукти, подготвени от СО за повторна употреба. 
Чл. 4. Лицата, при чиято дейност се образуват СО, и/или лицата, които третират СО, прилагат следния 
приоритетен ред (йерархия) при управлението им: 
1. предотвратяване на образуването им; 
2. подготовка за повторна употреба; 
3. рециклиране на СО; 
4. оползотворяване в обратни насипи; 
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5. изгаряне с оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като 
гориво; 
6. обезвреждане на СО. 
Чл. 5. (1) При извършване на СМР и/или при премахване на строежи СО се третират от лица, които 
имат право да извършват дейности по третиране на СО съгласно чл. 35 ЗУО, или се предават за 
третиране на лица, които имат право да извършват дейности по третиране на СО съгласно чл. 35 ЗУО. 
(2) Строителните отпадъци по ал. 1 се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за 
оползотворяване разделно. 
(3) Строителните отпадъци се подготвят за оползотворяване и се рециклират на площадките по чл. 
20, ал. 1. 
Чл. 6. Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на 
нерегламентирано третиране на СО, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови 
отпадъци или разделно събиране на отпадъци от опаковки. 
Чл. 7. Предаването и приемането на СО се извършва само въз основа на писмен договор между 
възложителя на СМР или възложителя на премахването на строежи с лица, които имат право да 
извършват дейности по третиране на СО съгласно чл. 35 ЗУО, със съответния код по Наредба № 2 от 
2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2017 г.) с цел 
осигуряване постигането на целите за материално оползотворяване на СО. 
Глава втора 
УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ 
РАБОТИ И ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ 
Чл. 8. (1) Възложителите на СМР и/или на премахването на строежи отговарят за изготвянето на план 
за управление на строителните отпадъци (ПУСО). 
(2) Планът по ал. 1 се изготвя от правоспособен проектант съгласно чл. 11, ал. 1 ЗУО и се одобрява от 
компетентния орган съгласно чл. 11, ал. 4 ЗУО. 
(3) При етапност на СМР или дейности по премахване на строежи, съгласно издадено разрешение за 
строеж или заповед за премахване на строеж планът по ал. 1 съдържа информацията по чл. 9 за 
всеки един етап. 
(4) Процедурата за одобряване на ПУСО се осъществява при условията на електронен обмен на 
документи (по електронен път) или чрез административната информационна система на 
компетентния орган по чл. 11, ал. 4 ЗУО. 
Чл. 9. Планът за управление на СО обхваща мерките, предвидени в частите на инвестиционния 
проект по отношение на дейностите със СО, и включва: 
1. обяснителна записка, която съдържа най-малко: 
а) цели за материално оползотворяване, включително подготовка за повторна употреба, влагане на 
рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на строителни отпадъци в обратни 
насипи, към момента на изготвяне на ПУСО, в съответствие с чл. 11 и 13; 
б) мерки за селективно премахване на строежа или на части от строежа, където е приложимо; 
в) мерки за разделно събиране, оползотворяване и обезвреждане на СО с цел осигуряване 
изпълнението на целите по чл. 11, ал. 2; 
г) мерки за предотвратяване и минимизиране на образуваните СО на строителната площадка или на 
площадката, на която се извършва премахването на строежа; 
д) указания за водене на отчетност за опасни отпадъци съгласно Наредба № 1 от 2014 г. за реда и 
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене 
на публични регистри (ДВ, бр. 51 от 2014 г.), когато се образуват на площадката; 
е) мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с изискванията 
на чл. 4; 
2. общи данни за инвестиционния проект съгласно приложение № 2; 
3. описание на обекта на премахване съгласно приложение № 3 (приложимо за проекти, които 
включват дейности по премахване на строежи или на части от строежи); 
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4. прогноза за СО, които ще се образуват, и за степента на тяхното материално оползотворяване 
съгласно приложение № 4; 
5. прогноза за вида и за количеството на рециклираните строителни материали, продуктите, 
подготвени от СО за повторна употреба, и СО за обратни насипи, които ще се вложат в строежа, 
съгласно приложение № 5, когато е приложимо. 
Чл. 10. (1) Възложителите на СМР възлагат на лицето, което упражнява строителен надзор, или на 
строителя – при строежи от пета категория, изготвянето на отчет съгласно приложение № 6 за 
изпълнение на ПУСО. 
(2) Възложителите на премахване на строежи възлагат на изпълнителя на премахването изготвянето 
на отчет съгласно приложение № 6 за изпълнение на ПУСО. 
(3) Към отчета по ал. 1 се прилагат: 
1. копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на СО, в т.ч. на опасните СО, на 
лица, които имат право да извършват съответната дейност с отпадъци съгласно чл. 35 ЗУО; 
2. копия на първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО, за продукти, 
подготвени от СО за повторна употреба, и за рециклирани строителни материали, когато е 
приложимо; 
3. копия на документите по чл. 22, ал. 2 за вложени в строежа третирани СО; 
4. копия на документите по чл. 22, ал. 3 за вложени в строежа продукти, подготвени от СО за 
повторна употреба; 
5. копия на документите по чл. 23, ал. 2 за вложени в строежа рециклирани строителни материали. 
(4) В случаите по чл. 8, ал. 3 отчетът по ал. 1 се изготвя след приключването на всеки от етапите. След 
приключването на СМР  и/или на дейностите по премахване на строежи се изготвя обобщен отчет за 
обекта. 
(5) Отчетите за изпълнение на ПУСО се представят на органите по чл. 11, ал. 11 ЗУО при условията на 
електронен обмен на документи (по електронен път) или чрез административната информационна 
система на компетентния орган по чл. 11, ал. 4 ЗУО. 
Чл. 11. (1) Възложителите на СМР и/или на премахването на строежи, включително на пътища и на 
железопътни линии, осигуряват селективното разделяне и материалното оползотворяване на 
неопасните СО, образувани при тези дейности, в количествата и в сроковете по приложение № 7. 
(2) Количествените цели за материално оползотворяване, определени в приложение № 7, се отнасят 
за всяка площадка, на която се извършва СМР и/или премахване на строеж, към годината на 
откриване на строителната площадка. 
Чл. 12. Степента на постигане на целите за материално оползотворяване на СО се определя като 
отношение между количеството (тегло) на материално оползотворените и/или предадените за 
материално оползотворяване СО (в тонове) и общото количество (тегло) на образуваните СО (в 
тонове) за съответния строеж, изразено в проценти и изчислено с точност една десета от процента. 
Чл. 13. Възложителите на СМР на проекти, финансирани с публични средства, отговарят за влагането 
в строежите на рециклирани строителни материали или на третирани СО за оползотворяване в 
обратни насипи в количества съгласно приложение № 8, в зависимост от вида на строежа и от 
обхвата на разрешението за строеж. 
Чл. 14. (1) Принудителното премахване на незаконни строежи от органите на Дирекцията за 
национален строителен контрол (ДНСК) започва след изготвянето и представянето в съответната 
общинска администрация на ПУСО в частта по чл. 9, т. 1, буква „б“, т. 2 – 4. В останалата част планът 
се изготвя от общинската администрация. 
(2) При принудително премахване на незаконни строежи отчетът по приложение № 6 се изготвя от 
съответната общинска администрация. 
Чл. 15. (1) План за управление на строителните отпадъци не се разработва и не се прилагат 
изискванията на тази глава при: 
1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 300 кв. м; 
2. премахване на сгради с паянтова конструкция; 
3. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м; 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 7  

  

4. промяна на предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м; 
5. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв. м; 
6. изграждане, реконструкция, основен ремонт и премахване на подземни и надземни линейни 
мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, 
газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и 
геозащитната дейност с дължина до 1500 линейни метра в урбанизирани територии; 
7. изграждане, реконструкция и основен ремонт на подземни и надземни линейни мрежи в областта 
на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, 
електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с 
дължина до 5000 линейни метра извън урбанизирани територии; 
8. премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и 
канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните 
съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 
1000 линейни метра извън урбанизирани територии; 
9. изграждане, рехабилитация, основен ремонт, реконструкция и премахване на пътища с дължина 
до 500 линейни метра; 
10. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, когато е наредено 
по спешност от компетентен орган, с РЗП, по-малка от 300 кв. м; 
11. изграждане и премахване на строежи от шеста категория; 
12. всички текущи ремонти. 
(2) За всички СМР и/или премахване на строежи извън обхвата на изключенията по ал. 1 се изготвя 
ПУСО и се прилагат изискванията на тази глава. 
(3) В случаите по ал. 1 условията и редът за събиране, транспортиране, оползотворяване и 
обезвреждане на СО на територията на съответната община се определят с наредбата по чл. 22 ЗУО. 
Глава трета 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ СЪС СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 
Чл. 16. Дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО се извършват от лица, които имат 
право да извършват тези дейности съгласно чл. 35 ЗУО. 
Чл. 17. Дейностите по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи отпадъци 
се извършват след получаване на разрешение от директора на регионалната здравна инспекция 
съгласно глава втора, раздел VІІ от Закона за здравето. 
Чл. 18. (1) При извършване на дейност по оползотворяване на СО в обратни насипи с код R10 на една 
или повече площадки на територията на една регионална инспекция по околната среда и водите 
(РИОСВ) се издава едно разрешение за дейности с отпадъци за територията на инспекцията. 
(2) В разрешението по ал. 1 се поставят следните условия за: 
1. уведомяване на директора на РИОСВ не по-късно от 14 дни преди започването на дейностите със 
СО за местоположението на площадката за тяхното извършване и за датата на започването им – за 
всяка конкретна площадка; 
2. влагане в обратния насип само на третирани СО, които са инертни; 
3. представяне в РИОСВ не по-късно от 14 дни преди започването на дейностите на писмен договор с 
лицата, на чиито площадки ще се извършват дейностите; 
4. информиране на РИОСВ за приключване на дейностите на съответната площадка в срок не по-
късно от 14 дни. 
(3) В 7-дневен срок от уведомяването по ал. 2, т. 1 директорът на РИОСВ или упълномощено от него 
длъжностно лице извършва проверка на съответната площадка. 
(4) При необходимост директорът на РИОСВ или упълномощено от него длъжностно лице издава 
предписания за привеждане на площадката и/или дейността в съответствие с нормативните 
изисквания. 
(5) В 7-дневен срок от проверката по ал. 3 директорът на РИОСВ се произнася със становище по 
дейността, като може да постави допълнителни условия за конкретния обект. 
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Чл. 19. (1) При извършване на дейности със СО чрез мобилни инсталации или съоръжения на 
площадките, на които се образуват отпадъците, се издава документ по чл. 35 ЗУО от директора на 
РИОСВ, на чиято територия са разположени площадките. 
(2) В документа по ал. 1 се поставят следните условия за: 
1. уведомяване на директора на РИОСВ не по-късно от 14 дни преди започването на дейностите със 
СО за местоположението на площадката, за тяхното извършване и за датата на започването им за 
конкретния обект; 
2. представяне в РИОСВ не по-късно от 14 дни преди започването на дейностите на договор с лицата, 
на чиито площадки ще се извършват дейностите, който съдържа: 
а) срока и лицето, отговорно за окончателното предаване за оползотворяване или обезвреждане на 
образуваните от дейността СО; 
б) клауза, според която предаването на образуваните отпадъци да се извършва само въз основа на 
писмен договор с лица, които имат право да извършват дейности съгласно чл. 35 ЗУО за отпадъци със 
съответния код съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците; 
3. информиране на РИОСВ в срок не по-късно от 14 дни за приключване на дейностите на 
съответната площадка. 
(3) В 7-дневен срок от уведомяването по ал. 2, т. 1 директорът на РИОСВ или упълномощено от него 
длъжностно лице извършва проверка на съответната площадка. 
(4) При необходимост директорът на РИОСВ или упълномощено от него длъжностно лице издава 
предписания за привеждане на площадката и/или дейността в съответствие с нормативните 
изисквания. 
(5) В 7-дневен срок от проверката по ал. 3 директорът на РИОСВ се произнася със становище по 
дейността, като може да постави допълнителни условия за конкретния обект. 
Чл. 20. (1) Дейностите по събиране, в т.ч. по съхраняване, както и по материално оползотворяване на 
СО се извършват на следните площадки: 
1. строителната площадка; 
2. площадката, на която се извършва премахването на строеж; 
3. площадки за третиране на СО. 
(2) Площадките по ал. 1, т. 1 и 2 могат да изпълняват функциите на площадка за материално 
оползотворяване на строителни отпадъци само по желание на възложителя и когато това е 
предвидено с инвестиционния проект и с ПУСО. 
(3) Дейностите по събиране и оползотворяване на СО, както и площадките, на които се извършват 
тези дейности, трябва да отговарят на изискванията по приложение № 9. 
Чл. 21. (1) Строителните отпадъци могат да се използват за оползотворяване в обратни насипи при 
спазване на следните изисквания: 
1. строителните отпадъци трябва да отговарят на изискванията в инвестиционния проект на строежа 
и на всички изисквания, които са приложими за съответната дейност; 
2. лицето, което извършва материално оползотворяване чрез влагане на СО в обратни насипи, трябва 
да притежава документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци с код 
R10; 
3. строителните отпадъци да са инертни съгласно изискванията на § 1, т. 3 от допълнителната 
разпоредба; 
4. строителните отпадъци да са преминали през процес на подготовка преди оползотворяването 
и/или подготовката за повторна употреба. 
(2) Строителни отпадъци, които са с произход от площадки, попадащи в обхвата на приложение № 
10, се подлагат на задължителни изпитвания съгласно Наредба № 6 за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2017 г.) относно 
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за доказване на тяхната инертност. 
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Резултатите от изпитванията за инертност се документират с протоколи за изпитване, издадени от 
акредитирани лаборатории. 
Глава четвърта 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЛАГАНЕТО В СТРОЕЖИ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, СТРОИТЕЛНИ 
ОТПАДЪЦИ, ПРЕМИНАЛИ ПРОЦЕС НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, И ПРОДУКТИ, ПОДГОТВЕНИ ОТ 
СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА 
Чл. 22. (1) В зависимост от изискванията на инвестиционния проект строителните отпадъци могат да 
се използват като: 
1. строителни отпадъци, преминали през процес на оползотворяване; 
2. продукти, подготвени от СО за повторна употреба, с оглед на тяхното влагане в строежа съгласно 
предвидената им първоначална употреба; 
3. рециклирани строителни материали, представляващи строителни продукти, които съдържат или 
изцяло са произведени от строителни отпадъци. 
(2) Строителните отпадъци по ал. 1, т. 1 се предоставят за употреба в строежи с декларация, издадена 
от лицето, което има право да извършва дейности със СО, съгласно чл. 35 ЗУО, която включва най-
малко: 
1. наличие на документ по чл. 35 ЗУО за дейности; 
2. извършените дейности по оползотворяване; 
3. вида и произхода на оползотворените СО; 
4. характеристики на отпадъците и методи за тяхното определяне; 
5. протокол от изпитване и/или техническа експертиза, когато се изисква. 
(3) Продуктите, подготвени за повторна употреба от СО по ал. 1, т. 2, се предоставят за употреба в 
строежи с декларация, издадена от лицето, което има право да извършва дейности съгласно чл. 35 
ЗУО, която включва най-малко: 
1. наличие на документ по чл. 35 ЗУО за дейности; 
2. извършените дейности по оползотворяване; 
3. вида и произхода на продуктите, подготвени от СО за повторна употреба; 
4. характеристики на материала, методи за тяхното определяне; 
5. протокол от изпитване и/или техническа експертиза, когато се изисква. 
(4) Образецът на декларация по ал. 2 и 3 се утвърждава със заповед на министъра на околната среда 
и водите. 
(5) Рециклираните строителни материали, които представляват строителни продукти по ал. 1, т. 3, се 
пускат на пазара от лицето по чл. 35 ЗУО в съответствие с изискванията на Закона за техническите 
изисквания към продуктите и на Регламент (ЕС) 305/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти (ОВ, L 
88/5 от 2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 305/2011 г.“, придружени от документите по чл. 
4 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в 
строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г. и бр. 95 от 
2017 г.) и от информация за оползотворените в продукта СО, издадени от лицето по чл. 35 ЗУО. 
Чл. 23. (1) Строителните отпадъци по чл. 22, ал. 1, т. 1 и продуктите, подготвени от СО за повторна 
употреба по чл. 22, ал. 1, т. 2, се влагат в строежи, когато проектантът е предвидил в инвестиционния 
проект строителните елементи или части от строежа, в които оползотворените материали ще 
осигурят основните изисквания на строежа. 
(2) Рециклираните строителни материали, които представляват строителни продукти по чл. 22, ал. 1, 
т. 3, се влагат в строежите въз основа на документи, съставени от лицето, имащо право да извършва 
дейности съгласно чл. 35 ЗУО, което ги произвежда в резултат на дейностите по рециклиране на СО, 
както следва: 
1. декларация, която посочва предвидената употреба/употреби, и инструкция и информация за 
безопасност на български език съгласно изискванията на чл. 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за 
условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 10  

  

2. първични счетоводни документи и информация за оползотворени в продукта СО, които 
удостоверяват произхода, вида и количествата на СО. 
(3) Декларациите по чл. 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на 
строителни продукти в строежите на Република България се съставят след оценяване на строителния 
продукт съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 г., когато за продукта има публикувана 
хармонизирана спецификация, или съгласно изискванията на чл. 13 на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 
г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, когато 
за продукта няма публикувана хармонизирана спецификация. 
Глава пета 
ИНФОРМАЦИЯ 
Чл. 24. Изчисляването на националната цел, определена в чл. 32, ал. 1 ЗУО, се извършва съгласно 
приложение № 11. 
Чл. 25. Лицата, които извършват дейности по събиране и транспортиране, както и събиране, 
съхраняване и третиране на СО, водят отчетност съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2014 г. за 
реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и за реда 
за водене на публични регистри. 
Чл. 26. (1) Кметът на общината изпраща информацията до директора на РИОСВ, на чиято територия 
ще се извършват СМР или премахване на строежи, за издадените през предходния месец 
разрешения за строеж или заповеди за премахване на строеж. 
(2) Информацията по ал. 1 се изпраща по електронен път в срок до 10-о число на текущия месец. 
(3) Информацията по ал. 1 включва: 
1. наименование на възложителя на СМР или премахване на строеж; 
2. вида на дейността; 
3. местоположението на строителната площадка. 
Глава шеста 
КОНТРОЛ 
Чл. 27. (1) Контролът по изпълнение на ПУСО се осъществява от кмета на общината, на чиято 
територия се извършват СМР/премахването на строеж, или от оправомощено от него длъжностно 
лице. 
(2) За строежи, чийто възложител е кметът на общината, контролът по изпълнение на ПУСО се 
осъществява от директора на РИОСВ, на чиято територия е строежът. 
Чл. 28. Контролът по чл. 27 се осъществява от компетентния орган чрез проверка на: 
1. постигната степен на материално оползотворяване на СО спрямо заложената в ПУСО; 
2. постигната степен на изпълнението на целите за влагане на рециклирани строителни материали и 
на строителни отпадъци, когато е приложимо; 
3. документите по чл. 10, ал. 3. 
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
§ 1. По смисъла на наредбата: 
1. „Възложител на СМР“ е всяко лице по смисъла на чл. 161 от Закона за устройство на територията. 
2. „Възложител на премахване на строеж“ е: 
a) всяко лице по смисъла на чл. 161 от Закона за устройство на територията при наличие на дейности 
по премахване на строежи, или 
б) компетентният орган, издал заповедта за премахване на строежа в случаите на принудително 
премахване на строежи по чл. 195, ал. 3 и 6 или по чл. 225а от Закона за устройство на територията; 
в) компетентният орган, издал заповедта за премахване на строежа по чл. 225, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията. 
3. „Инертни отпадъци“ са отпадъците, които: 
а) не претърпяват съществени физични, химични и биологични изменения; 
б) не са разтворими, не горят и не участват в други физични и/или химични реакции; 
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в) не са биоразградими и/или не оказват неблагоприятно въздействие върху други вещества, с които 
влизат в контакт, по начин, който води до увреждане на човешкото здраве или до замърсяване на 
околната среда над допустимите норми; 
г) според общата им способност за излужване, съдържанието на замърсяващи вещества в тях и 
екотоксичността на инфилтрата са незначителни и не оказват вредно въздействие върху качеството 
на повърхностните и/или на подземните води. 
4. „Изпълнител на премахване“ е всяко лице по смисъла на чл. 163 от Закона за устройство на 
територията. 
5. „Изпълнител на СМР“ е всяко лице по смисъла на чл. 163 от Закона за устройство на територията. 
6. „Материално оползотворяване“ е оползотворяването на материали от строителни отпадъци 
съгласно § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците. 
7. „Минерални отпадъци“ са отпадъци, образувани в резултат на строителство или премахване на 
строежи, които основно се състоят от минерални материали, като тухли, бетон, строителни разтвори, 
естествен камък, пясък, керамични строителни материали, бетонови блокчета и/или газобетонови 
блокчета и др. 
8. „Оползотворяване в обратен насип“ е дейност по оползотворяване, при която инертни отпадъци се 
използват за възстановяване на терени в изкопни зони и/или за инженерни приложения при 
ландшафтно оформление, в случаите, когато строителни отпадъци се използват като заместители на 
неотпадъчни материали. 
9. „Основен ремонт“ са дейностите съгласно § 5, т. 42 от допълнителните разпоредби на Закона за 
устройство на територията. 
10. „Площадката, на която се извършва премахването на строеж“ е теренът, необходим за 
извършване на премахването на строежа и определен с инвестиционния проект или с границите на 
поземления имот, в който се извършва премахването на строежа. 
11. „Подготовка за повторна употреба на СО“ е дейност съгласно § 1, т. 25 от допълнителните 
разпоредби на Закона за управление на отпадъците. 
12. „Подготовка преди оползотворяването на СО“ са предварителни дейности преди 
оползотворяването, включително предварителна обработка, като разглобяване, трошене, пресяване, 
уплътняване, рязане, сортиране, измиване, кондициониране, разделяне, прегрупиране или смесване 
преди подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11, съгласно приложение № 2 към § 1, т. 13 
от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците. 
13. „Продукти, подготвени от строителни отпадъци за повторна употреба“ са строителните продукти 
или компонентите на продукти, които са станали отпадък и са подготвени, за да могат да бъдат 
вложени в строежа съгласно предвидената им първоначална употреба. 
14. „Проектант“ е всяко лице съгласно чл. 162, ал. 1 от Закона за устройство на територията. 
15. „Публични средства“ са средствата съгласно § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор. 
16. „Премахване на строеж“ е дейност, която включва събаряне, разрушаване и отстраняване на 
строежи чрез селективно отделяне на оползотворимите отпадъци в процеса на премахването. 
17. „Реконструкция на строеж“ са дейностите съгласно § 5, т. 44 от допълнителните разпоредби на 
Закона за устройство на територията. 
18. „Рециклиране на строителните отпадъци“ е всяка дейност по оползотворяване на строителните 
отпадъци, посредством която строителните отпадъци се преработват в строителни продукти, 
материали или вещества с оглед на използването им за първоначална употреба и/или за други 
употреби. Рециклирането на СО не включва оползотворяването на СО за получаване на енергия и 
преработване в материали, които ще се използват като горива. 
19. „Рециклирани строителни материали“ са строителни продукти, които съдържат или изцяло са 
произведени от строителни отпадъци, преминали дейност по рециклиране, оценени в съответствие с 
изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за продуктите има публикувани хармонизирани 
европейски стандарти или са издадени европейски технически оценки, или с изискванията на 
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Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите 
на Република България. 
20. „Сгради с паянтова конструкция“ са сградите с дървен носещ скелет на вътрешните и външните 
стени, с пълнеж и кирпич на варов или глинен разтвор или с пълнеж от плет на кал, летви и др. 
21. „Строежи“ са строежите съгласно § 5, т. 38 от допълнителните разпоредби на Закона за 
устройство на територията. 
22. „Строител“ е лице по чл. 163 от Закона за устройство на територията. 
23. „Строителна площадка“ е площадката по § 5, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за 
устройство на територията. 
24. „Строителни и монтажни работи“ са работите по § 5, т. 40 от допълнителните разпоредби на 
Закона за устройство на територията. 
25. „Строителни книжа“ са документите по § 5, т. 36 от допълнителните разпоредби на Закона за 
устройство на територията. 
26. „Текущ ремонт“ са дейностите по § 5, т. 43 от допълнителните разпоредби на Закона за 
устройство на територията. 
27. „Техническа инфраструктура“ е система от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи 
съгласно § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията. 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 43, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците. 
§ 3. Член 8, ал. 4 и чл. 10, ал. 5 влизат в сила шест месеца от обнародването на наредбата в 
„Държавен вестник“. 
 
 


