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Общи задължения 

Кметът на общината организира управлението на битовите и 
строителните отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно 
изискванията на този закон и общинската наредба по отпадъци. 

Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател 
на битови отпадъци се обслужва от лица, притежаващи документ за 
дейности с отпадъци, на които е предоставено право да извършват 
дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване 
и/или обезвреждане. 

Кметът на общината отговаря за: 

1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци – 
контейнери, кофи и други; 

2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до 
депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването 
и/или обезвреждането им; 



АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
 

Общи задължения 

3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите 
и другите територии от населените места, предназначени за 
обществено ползване; 

4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации 
или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на 
битови отпадъци; 

5. организирането на събирането, оползотворяването и 
обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, 
образувани от домакинствата на територията на съответната 
община; 

6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на 
общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и 
картон, метали, пластмаси и стъкло; 
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Общи задължения 

7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово 
разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на 
организациите за оползотворяване, в т.ч. определя местата за 
разполагане на необходимите елементи на системите за разделно 
събиране и местата за предаване; 

8. изпълнението на решенията на общото събрание на регионалните 
сдружения и съдейства за създаване на центрове за повторна 
употреба, поправка и подготовка за повторна употреба; 

9. организирането на разделно събиране на опасните битови 
отпадъци извън обхвата на масово разпростанените и предаването 
им за оползотворяване и/или обезвреждане; 

10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими 
отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите 
елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и 
предаването им за компостиране или анаеробно разграждане; 
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Общи задължения 

11. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни 
отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с 
население, по-голямо от 10 000 жители на територията на 
общината, и при необходимост в други населени места; 

12. почистването от отпадъци на общинските пътища; 

13. осигуряването на информация на обществеността чрез интернет 
страницата на съответната община, и по друг подходящ начин; 

14. поддържането на регистър на площадките за предаване на 
отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на 
съответната община; 

15. предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за 
това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране 
на почистването им. 
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Йерархия при управлението на отпадъци 

1. Предотвратяване образуването на 
отпадъци; 

2. Подготовка за повторна употреба; 

3. Рециклиране; 

4. Друго оползотворяване (например 
обратни насипи на строителни отпадъци 
или използване на отпадъците като 
гориво за получаване на енергия); 

5. Обезвреждане. 
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Йерархия на управление на отпадъци 

  

Подготовка 
за повторна 

употреба 

Рециклиране 

Друго оползотворяване 
(обратни насипи, 

получаване на енергия) 

Обезвреждане (депониране) 

Състоянието в България през 2012 г. 

Предотвратяване 



АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
 

Йерархия на управление на отпадъци 

Предотвратяване 

Подготовка за повторна 
употреба 

Рециклиране 

  

Целта! 

Обезвреждане 
(депониране) 

Друго оползтоворяване 
(обратни насипи, получаване на енергия) 



АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
 

Системи за разделно събиране според 
Закона за управление на отпадъците 

Видове системи 

1. Системи за разделно събиране на битовите отпадъци 

• Хартия, пластмаса, стъкло и метал от домакинствата 

• Хартия, пластмаса, стъкло и метал от търговски обекти, административни, стопански и 
производствени сгради 

• Биоразградими битови отпадъци 

• Опасни битови отпадъци извън обхвата на МРО 

2. Системи за разделно събиране на МРО 

• НУБА 

• ОМ 

• Отпадъци от опаковки – хартия, пластмаса, стъкло и метал 

• ИУЕЕО 

• ИУМПС 

• ИУГ 

3. Системи за разделно събиране биоотпадъците 

4. Системи за разделно събиране на строителни отпадъци  
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Разделно събиране 

• Битови отпадъци на територията на общината най-малко 
за следните отпадъчни материали: 20 01 01 и 15 01 01 – за 
хартия и картон; 20 01 40 и 15 01 04 – за метали; 20 01 39 и 15 01 
02 – за пластмаса; 20 01 02 и 15 01 07 – за стъкло 

Системата за разделно събиране може да бъде осъществена: 

- Самостоятелно – чрез общинско предприятие или общинско 
търговско дружество; 

- Договори с фирми, притежаващи документ за дейности с 
отпадъци и/или в сътрудничество с организациите по 
оползотворяване на отпадъците. 

Тази система и системата за разделно събиране на отпадъците от 
опаковки задължително включват всички населени места с 
население по-голямо от 5000 жители и курортните населени места. 

Регистър – кметът следва да поддържа регистър на площадките за 
предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на 
територията на общината. 
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Разделно събиране 

• Опасни битови отпадъци, които не попадат в обхвата на на 
масоворазпространените отпадъци – тези отпадъци включват 
бои и покрития, градински химикали, вкл. пестициди, продукти от 
грижи за домашни любимци, продукти от автомобили (антифриз, 
масла), химичните вещества и смеси, използвани в домакинствата, 
вкл. дезинфектанти и др. 

• Биоразградими отпадъци – биоотпадъците от поддържане на 
обществени площи, паркове и градини, както и отпадъците от 
зелените площи към търговски обекти, производствени, стопански 
и административни сгради се третират чрез компостиране или 
анаеробно разграждане. 

• Масово разпространени отпадъци – системата се организира в 
съответствие с принципа „разширена отговорност на 
производителя“ – чрез сключване на договори с организации по 
оползотворяване на опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, ОМ, ИУГ. 
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Разделно събиране 

• Строителни отпадъци – системите осигуряват най-късно до 
01.01.2020 г. подготовка за повторната им употреба, 
рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни 
строителни отпадъци, включително при насипни дейности, чрез 
заместване на други материали с отпадъци в количество не по-
малко от 70 на сто от общото им тегло, от което се изключват 
материали в естествено състояние, определени с код 17 05 04. 

Целите се постигат поетапно съгласно сроковете по-долу: 

- до 01.01.2016 г. – най-малко 35 на сто от общото тегло на 
отпадъците; 

- до 01.01.2018 г. – най-малко 55 на сто от общото тегло на 
отпадъците; 

- до 01.01.2020 г. – най-малко 70 на сто от общото тегло на 
отпадъците. 
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Строителни отпадъци 

Кметът на общината отговаря за организирането на събирането, 
оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от 
ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на 
съответната община. 

Кметът на съответната община отговоря за предаването на 
отделените строителни отпадъци по време на принудителното 
премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за 
влагане на рециклирани строителни материали. 

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали: 

- План за управление на строителни отпадъци; 

- Отчет за изпълнение на плана; 

- Цели за материално оползотворяване и за влагане. 
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КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ ЗА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ  
ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

Код и наименование на отпадъка съгласно  
Наредба № 2 за класификация на отпадъците 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 г.  

и всяка 

следваща 

17 01 01 бетон 85% 85% 85% 85% 

17 01 02 тухли  50% 57% 63% 70% 

17 01 03 керемиди, плочки и керамични 
изделия 

50% 57% 63% 70% 

17 02 01 дървесина 70% 73% 77% 80% 

17 02 02 стъкло  53% 62% 71% 80% 

17 02 03 пластмаса  63% 69% 74% 80% 

17 04 01  мед, бронз, месинг  90% 90% 90% 90% 

17 04 02 алуминий  90% 90% 90% 90% 

17 04 03 олово  90% 90% 90% 90% 

17 04 04 цинк 90% 90% 90% 90% 

17 04 05 чугун и стомана 90% 90% 90% 90% 

17 04 06 калай  90% 90% 90% 90% 

17 04 11 кабели, различни от упоменатите в 
17 04 10  

90% 90% 90% 90% 

17 03 02 асфалтови смеси, различни от 
упоменатите в 17 03 01 

67% 71% 76% 80% 

Пътен сектор 70% 73% 77% 80% 

ЖП сектор  70% 73% 77% 80% 
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КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ 
МАТЕРИАЛИ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО В ОБРАТНИ НАСИПИ 

Вид строителна дейност 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 г.  

и всяка 

следваща 

Ново строителство на сгради и съоръжения  1,5 % 1,5 % 1,5 % 2 % 

Ново строителство на пътища  8 % 8 % 10 % 10 % 

Рехабилитация, основен ремонт и реконструкция 

на пътища  
2,0 % 3 % 3 % 3 % 

Ново строителство, реконструкция и основен 

ремонт на други строежи от техническата 

инфраструктура  

5 %  6 %  7 %  8 % 

Ново строителство на озеленени площи за 

обществено ползване или със специфично 

предназначение, включително мрежите и 

съоръженията на техническата инфраструктура 

за тяхното обслужване, увеселителни обекти с 

постоянно прикрепени към терена увеселителни 

съоръжения, открити обекти за спортни и 

културни дейности 

4 %  6 %  8 %  10 % 

Оползотворяване на СО в обратни насипи 11 % 11 % 11 % 12 % 



АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
 

Площадки за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от домакинствата 

Във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 
жители на територията на общината. На тези площадки могат 
да се приемат широк диапазон отпадъци, като например: 

- eдрогабаритни домакински отпадъци (шкафове, гардероби, легла, 
дивани, фотьойли, матраци и други); 

- строителни отпадъци от ремонтна дейност; 

- опасни отпадъци, образувани от домакинствата,  

- биоразградими отпадъци; 

- батерии, електрически уреди и т.н.  

Осигуряването на площадките се осъществява самостоятелно от 
общините или чрез сключване на договори с фирми, притежаващи 
документ за извършване на дейности с отпадъци и/или с 
организациите по оползотворяване на отпадъци.  
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Регионални сдружения на общини 

Общините, включени във всеки от регионите за управление на 
отпадъците, съгласно Националния план за управление на 
отпадъците, създават регионално сдружение. Членове на 
регионалното сдружение могат да бъдат само общини.  

Регионалното сдружение е юридическо лице със седалище в 
общината, която е собственик на терена, върху който е изградено 
съоръжението за третиране на отпадъци. Регионалното сдружение 
няма за цел да формира и не разпределя печалба, не придобива 
собственост. Неговата дейност се подпомага и осигурява от 
съответните общински администрации. 

Общините могат да получат финансиране на проекти в областта на 
управление на отпадъците от европейските фондове, държавния 
бюджет, Предприятието за управление на дейностите по опазване 
на околната среда (ПУДООС) или други национални публични 
източници на финансиране само след създаването на сдружение. 
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Общински наредби и програми за 
управление на отпадъците 

- Наредби – общинският съвет приема наредба, с която определя 
условията и реда за управлението на битови и строителни отпадъци, 
включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово 
разпространени отпадъци на своя територия. 

- Програми – кметът на община разработва и изпълнява програма 
за управление на отпадъците за територията на съответната 
община. Програмата се разработва и приема за период, който 
следва да съвпада с периода на действие на Националния план за 
управление на отпадъците. Програмата се разработва в 
съответствие със структурата, целите и предвижданията на 
Националния план за управление на отпадъците. 

Кметовете на две или повече общини, включени в регион за 
управление на отпадъците, могат да разработят обща програма, в 
случай че задълженията, отговорностите и мерките, засягащи 
отделните общини, са ясно разграничени в програмата. 
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Цели за отпадъци от домакинствата 

Във всеки от регионите за управление на отпадъците, системите за 
разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци осигуряват като минимум 
изпълнението на следните цели: 

1. най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна 
употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи 
хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и 
подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на 
сто от общото тегло на тези отпадъци; 

Целите се постигат поетапно, както следва: 

- до 01.01.2016 г. – най-малко 25 на сто от общото им тегло. 

- до 01.01.2018 г. – най-малко 40 на сто от общото им тегло. 

- до 01.01.2020 г. – най-малко 50 на сто от общото им тегло. 
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Цели за отпадъци от домакинствата 

2. най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на 
количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на 
сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в 
Република България през 1995 г.  

 Биоразградими отпадъци, предназначени за депониране 

 

Година 

Цел 
Образувани 

биоразградими отпадъци 
(база 1995) 

Разрешени за 
депониране 

биоразградими 
отпадъци, тон 

1995 100% 2,247,500 

2010 75% 1,685,625 

2013 50% 1,123,750 

2020 35% 786,625 
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Обезпечения при депониране на отпадъци 

За извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез 
депониране всеки собственик на депо предоставя обезпечение, 
покриващо бъдещи разходи за закриване и 
следексплоатационни грижи на площадката на депото.  

Когато собственик на депото е община или бюджетно предприятие, 
обезпечението е под формата на месечни отчисления в банкова 
сметка за чужди средства на РИОСВ, на чиято територия се 
намира депото, или месечни отчисления в банкова сметка със 
специално предназначение, блокирана за периода до 
приключване и приемане на мерките по закриване и 
следексплоатационни грижи на площадката на депото, с изключение 
на случаите, когато е разрешено тяхното ползване. 

Средствата се определят в левове за един тон депониран отпадък. 
Могат да се разходват само с разрешение на съответната РИОСВ, на 
чиято територия се намира депото. Ежемесечно собственикът на 
депото представя на директора на РИОСВ извлечение от сметката, 
което е заверено от обслужващата банка. 
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Отчисления при депониране на отпадъци 

За обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за 
неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци се правят 
отчисления, имащи за цел да се намали количеството на 
депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното оползотворяване. 

Отчисленията се определят в левове за един тон депонирани 
отпадъци и се превеждат от собственика на депото ежемесечно по 
банкова сметка за чужди средства на РИОСВ, на чиято територия се 
намира депото. 

Натрупаните средства се разходват за дейности по изграждане на 
нови съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци, 
осигуряващи изпълнение от общините на изискванията на закона. 
Средствата могат да бъдат разходвани за извършването на 
последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и 
инсталации за оползотворяване на битови отпадъци. 
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Отчисления при депониране на отпадъци 

Размерът на отчисленията за обезвреждане на отпадъци на 
регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за 
неопасни и/или инертни отпадъци (когато отпадъците са от 
строителство и разрушаване) за всеки тон депониран отпадък на 
депата по години е следният: 

а) за 2013 г. – 15 лв./т; б) за 2014 г. – 22 лв./т; в) за 2015 г. – 28 
лв./т; г) за 2016 г. – 36 лв./т; 

д) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) за 2017 г. – 40 лв./т; 

е) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) за 2018 г. – 45 лв./т; 

ж) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) за 2019 г. – 57 лв./т; 

з) за 2020 г. и всяка следваща година – 95 лв./т. 

За съществуващите общински депа за неопасни отпадъци, които 
функционират до въвеждане в експлоатация на съответното за 
общината регионално съоръжение, размерът на отчисленията за 
всеки тон депониран отпадък е в двоен размер. 
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Отчисления при депониране на отпадъци 

Отчисленията и обезпеченията, когато се правят за битови отпадъци 
от общини, са елементи от разходите от Закона за местните данъци 
и такси, като се включват в план-сметката като разход за 
дейности по т. 2  (по-долу) за годината, в която подлежат на 
превеждане от общината по съответната сметка. Таксата за битови 
отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по: 

1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 
инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на 
съдове за събиране на битовите отпадъци 

2. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 
отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за 
оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци; 

3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии от населените места и селищните 
образувания в общината, предназначени за обществено ползване. 
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Връзка между целите за отпадъци от 
домакинствата и отчисленията 

Размерът на отчисленията за битови отпадъци се намалява, когато 
целите в съответния регион са изпълнени от общините в 
съответствие с решението на общото събрание на регионалното 
сдружение за разпределението на задълженията между общините за 
изпълнение на целите, както следва: 

1. с 50 на сто за целите за повторна употреба и рециклиране на 
хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло; 

2. с 50 на сто за целите за ограничаване на количествата 
депонирани битови биоразградими отпадъци. 

Намаленията в размера на отчисленията се прилагат независимо 
едно от друго, т.е при изпълнение на двете цели общините не 
дължат отчисления за обезвреждане на отпадъци на регионално 
или общинско депо. 

Общото събрание на регионалното сдружение взема решение за 
разпределението на задълженията между отделните общини за 
изпълнение на целите. 
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БЛАГОДАРЯ ВИ 

 ЗА ВНИМАНИЕТО! 


