
Указания	на	основание	на	новата	Наредба	за	

управление	на	отпадъците	на	Община	Смолян,	

касаещи	управлението	на	строителните	

отпадъци	

 
При инвестиционни намерения за сгради с РЗП над 1000 м2 е задължително да се 

предвиждат помещение за събиране и съхраняване на отпадъците до извозването им. 

 
Строителството, разрушаването на законни сгради и съоръжения и доброволното 

премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи 

сигурността строежи се извършва по начин, осигуряващ последващото 

оползотворяване, в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в 

съответствие с изискванията на наредба на Министерския съвет по чл. 43, ал. 4 от ЗУО. 

 

Възложителят на строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно 

премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи 

сигурността строежи носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с 

подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали 

от строителни отпадъци, съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗУО. 

 

Принудителното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или 

застрашаващи сигурността строежи на територията на Община Смолян се извършва в 

съответствие с изискванията на ЗУТ. 

 

Принудителното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или 

застрашаващи сигурността строежи се извършва от собственика или изпълнителя на 

разрушаването, селективно по материали след одобряване на план за управление на 

отпадъци от строителство и разрушаване по чл. 11 от ЗУО, което се вписва като 

задължително условие в договорите за възлагане на премахването. 

 

Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни 

отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са за сметка 

на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или 

съоръжението. 

 

Възложителят на обществени поръчки за проектиране и изпълнение на строежи, с 

изключение на премахване на строежи, включва в условията за избор на изпълнител и 

в договорите за възлагане задължения към изпълнителите за влагане на рециклирани 

строителни материали, съгласно изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО. 

 

Извършването на дейностите по третиране и транспортиране на строителните 

отпадъци (вкл. строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти 

на сгради и съоръжения) и излишните земни маси е задължение на собственика, 

инвеститора или изпълнителя на дейността, от която са формирани. 

 

Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и при 



разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения се извършват от 

притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването 

или от друго лице въз основа на писмен договор. 

(2) Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на строителните 

отпадъци и инсталацията/съоръжението за третирането им. 

(3) Предаването и приемането на строителни отпадъци се извършва въз основа 

на договор. 

 

При подаване на молба за издаване на разрешение за строеж и разрешения за 

реконструкция на сгради и съоръжения, към нея се прилага декларация за очакваните 

количество строителни отпадъци според проекта. Декларираните количества се 

вписват в разрешението за строеж. 

• В случай на изменения в проекта, водещи до промяна в количеството на 

строителни отпадъци спрямо количеството, вписано в строителното 

разрешение, собственикът на обекта подава молба за изменение на 

строителното разрешение. 

• Когато дейностите по третиране и транспортиране на строителните 

отпадъци и излишните земни маси касаят обекти, за които се издава 

разрешение за строеж и се открива строителна линия, и/или обекти, от 

които общото количества на строителните отпадъци и излишните земни 

маси надвишава 1 куб. м., отговорните лица подават заявление по 

образец за обектите на високо строителство, а за линейните обекти 

внасят и депозит в размер на строителната стойност на 

възстановителните работи, въз основа на които Община Смолян издава 

Разрешение за третиране и маршрут за транспортиране на строителните 

отпадъци и излишните земни маси. 

Разрешение за третиране и маршрут за транспортиране на строителните отпадъци и 

излишните земни маси, се издава за всеки отделен обект. 

 

В протокола за откриване на строителната площадка за обекта задължително се вписва 

лицето, отговорно за дейностите по третиране и транспортиране на строителните 

отпадъци и излишните земни маси, и номерът на издаденото му разрешително. 

 

Задълженията за третиране и маршрута за транспортиране на строителните отпадъци и 

излишните земни маси на съответните отговорни лица са в сила до подписване на акт 

образец № 15 независимо от продължителността на строителството. 

 

При приемане на обекта да са представят документи, удостоверяващи начина за 

третиране на формираните строителни отпадъци. В случай, че количеството не 

отговаря на вписаното в строителното разрешение или на пропуски в документацията, 

относно третирането на строителните отпадъци и излишните земни маси, собственикът 

на отпадъците се санкционира по реда на глава седма от тази наредба. 

 
Отговорното лице за изпълнение на строежи, разрушаване на законни сгради и 

съоръжения, премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или 

застрашаващи сигурността строежи е длъжно: 

1.  да ограничи с плътна ограда определената строителна площадка, преди 

да е започнала каквато и да било дейност на нея (не се отнася за линейните обекти на 

техническата инфраструктура); 

2.  да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране и 

транспортиране на СО замърсяване на околната среда с прахови частици; 

3.  да не допуска замърсяване по какъвто и да е начин (от камиони и друга 

техника с мръсни гуми, от работещите на строителната площадка и др.) на улиците, 



тротоарите, зелените площи и др., и другите територии за обществено ползване и на 

съседните имоти при транспортиране на строителни материали, СО и излишни земни 

маси и извършване на строителни, изкопни и ремонтни работи; 

4. да не допуска транспортиране на СО и земни маси в камиони без 
покривала. 

 
Депонирането (обработването) на строителните отпадъци и излишните земни маси се 

извършва след получаване на писмено разрешение от Кмета на Общината и само на 

определените депа за строителни отпадъци и земни маси, операторите, на които 

притежават разрешение по чл. 67 от ЗУО за дейността. 

 
Отговорност за дейностите по депонирането (обработка) на строителните отпадъци и 

излишните земни маси и стопанисването на площадките на депата за строителни 

отпадъци по време на експлоатацията им и след това носят операторите на депата. 

 
Лицата, заявители на разрешение за строеж, едновременно с документите по чл. 144, 

ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), представят и информация за 

количеството и вида на производствените и опасните отпадъци, които ще се образуват 

след реализация на инвестиционния проект. 

 

Забранява се въвеждането в експлоатация на строежи по реда на ЗУТ без наличие на 

разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО 

за дейности с отпадъци, когато такъв се изисква. 

 

 Забранява се въвеждането в експлоатация по реда на ЗУТ на депа за опасни и 

неопасни отпадъци без наличие на определен размер на обезпеченията за закриване 

и следексплоатационни грижи на площадките на депа, в съответствие с чл. 60 от ЗУО. 

 

Възложителите на строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от 

Допълнителните разпоредби на ЗУТ, с изключение на текущи ремонти, и 

възложителите на премахване на строежи, възлагат изготвянето на план за управление 

на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 43, ал. 

4 от ЗУО. 

Изискването по горния текст не се прилага за: 

1.  разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. м; 

2.  реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на 

строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м; 

3.  строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м. 

Планът за управление на строителните отпадъци се включва в обхвата на 

инвестиционните проекти по глава осма от ЗУТ, а за обектите, за които не се изисква 

одобрен инвестиционен проект, се изготвя като самостоятелен план. 

 

Плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват: 

1.  за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект - като 

част от процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда 

на глава осма, раздел II от ЗУТ; 

2.  за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект - от 

Кмета на Община Смолян или оправомощено от него длъжностно лице. 



 

Компетентният орган може да изисква предоставяне на допълнителна информация 

или отстраняване на нередовностите в случай на несъответствие с изисквания на 

наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО, като изпраща мотивирано становище до заявителя не 

по-късно от 15 дни от получаване на плана. 

 

Кметът на Община Смолян одобрява плана за управление на строителни отпадъци или 

мотивирано отказва одобрението му в срок до един месец от получаването на плана 

или от отстраняването на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната 

информация. 

 

Отказът за одобрение на плана може да бъде обжалван по реда на Административно - 

процесуалния кодекс. 

 

Одобрението на плана за управление на строителни отпадъци включва проверка на 

съответствието с целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци. 

 
Изпълнението на плана и състоянието на обектите се установяват: 

1.  за строежите, за които се упражнява строителен надзор - с окончателния 

доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, в който се 

описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни 

отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при 

изпълнението на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни 

документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение 

или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци; 

2.  за строежите, за които не се упражнява строителен надзор - с отчет до 

Кмета на Община Смолян по образец съгласно наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО, в 

който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на 

строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при 

реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни 

документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение 

или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци. 

 
Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, в резултат на текущи 
ремонти в домакинствата, офиси, търговски обекти, административни сгради и други са 
длъжни да ги събират и сортират по видове в специализирани контейнери и/или чували 
на мястото на образуването им. Те носят отговорност генерираните от ремонтните 
дейности строителни отпадъци да не бъдат разпилявани и да бъдат събирани в чували и 
изхвърляни в доставените за целта специализирани контейнери, както и да не бъдат 
смесвани с друг вид отпадъци и извършват транспортиране и депониране на СО за своя 
сметка до определените за целта депа/инсталации след подаване на заявление по 
образец и получаване на писмено разрешение от Кмета на общината. 
  
Пълният текст на Наредбата може да прочетете на страницата на Община 
Смолян- http://www.smolyan.bg/bg/home. 

 


