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№  01266/ 08.11.2014 г.

инж. Галина Димова Ванчева

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по 
приложението на НАРЕДБ А за Управление на строителните отпадъци и 

за влагане на рециклирани строителни материали

I



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
I. Основание за проектиране:
Настоящият проект е разработен по задание от Възложителя и на 

основание чл. 4, ал. 1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за 
влагане на рециклирани строителни материали /обн. ДВ, бр. 89 от 13.11.12г./ и 
има за цел да бъдат намалени неблагоприятните въздействия върху човешкото 
здраве и околната среда при образуване и третиране на отпадъците и 
използването на ресурсите чрез:

> Използване на стратегия, която да стимулира повторната употреба на 
отпадъците за получаване на енергия;

> Въвеждане на цели за оползотворяване и рециклиране на битови и 
строителни отпадъци;

> Въвеждане на разделно събиране най-малко за следните видове 
отпадъци: хартия, метал, пластмаса, стъкло, както и дървени отпадъци;

> Набелязване на мерки за повторната употреба на продукти;
> Набелязване на мерки за предотвратяване образуването на отпадъци.
Възложителите на СМР на проекти, финансирани с публични средства

отговарят за влагането в строежите на рециклирани строителни материали или на 
третирани СО за материално оползотворяване в обратни насипи по приложение 
14, в количества, както следва:

1. за строителство на сгради -  2 на сто от общото количество 
вложени строителни продукти;

2. за строителство на пътища -  10 на сто от общото количество 
вложени строителни продукти;

3. за рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на пътища -  3 на 
сто от общото количество вложени строителни продукти;

4. за строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи 
от техническата инфраструктура -  8 на сто от общото количество вложени 
строителни продукти;

5. за оползотворяване на предварително третирани СО в обратни 
насипи -  10 на сто от общото количество вложени строителни продукти.

Възложителите на проекта задължително включват в документацията за 
участие, в процедурите за възлагане на обществени поръчки за изпълнение 
на СМР, изисквания за влагане на продукти от оползотворяване на 
строителни отпадъци, в посочените по горе количества, съобразно обекта на 
предвидените в проекта СМР.

Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди 
оползотворяване и /или обезвреждане, материално оползотворяване, в т.ч. 
рециклиране и подготовка за повторна употреба, както и по обезвреждане на 
СО, се извършват от лица, които притежават документ по чл. 35 от ЗУО.

Дейностите по събиране, в т.ч. съхраняване, както и по 
материално оползотворяване, в т.ч. подготовка за повторна употреба



и рециклиране на СО, се извършват на следните видове площадки:
1. строителната площадка;
2. площадката, на която се извършва разрушаването;
3. специализирани площадки за събиране, рециклиране, подготовка за 

оползотворяване, подготовка за повторна употреба и /или подготовка за 
обезвреждане на СО.

За оползотворяване на СО в обратни насипи могат да се 
използват СО, при спазване на следните изисквания:

1. СО трябва да отговарят на изискванията заложени в 
инвестиционния проект на строежа;

2. лицето, което извършва материалното оползотворяване, чрез влагане 
на СО в обратни насипи трябва да притежава документ за операция с код R 10 
по чл. 35 от ЗУО.

Използването на СО в обратни насипи е дейност по материално 
оползотворяване, ако са спазени едновременно следните условия:

1. СО са инертни, съгласно раздел 2.1 от приложение № 1 на Наредба 
№ 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, наричана по- 
нататък "Наредба № 8“ (обн. ДВ. бр. 83 от 2004 г., изм. бр. 87 от 
2007г.) и не са замърсени;

2. СО са преминали през процес на подготовка преди оползотворяване 
и /или подготовка за повторна употреба;

СО, за които има съмнение, че не отговарят на критериите за 
инертност и/или са с произход от площадки, попадащи в обхвата на 
приложение № 8 или от други замърсени площадки, се подлагат на 
задължителни изпитвания, съгласно приложение № 1, раздел 2.1.2 на 
Наредба № 8, за доказване на тяхната инертност. Резултатите от
изпитванията за инертност се документират с изпитвателни протоколи, 
издадени от акредитирани лаборатории.

В срок до 31 март на текущата година лицата, които извършват 
дейности по подготовка за оползотворяване и рециклиране на СО, изготвят 
справка за предходната година по приложение № 10 и я изпращат в 
Изпълнителната агенция по околната среда и водите (ИАОС).

В срок до 31 март на текущата година лицата, които влагат продукти 
от оползотворени СО, изготвят справка за предходната година по 
приложение № 11 и я изпращат в ИАОС.

В срок до 31 март на текущата година лицата, които извършват 
оползотворяване в обратни насипи, изготвят справка за предходната година 
по приложение № 12 и я изпращат в ИАОС.



Въз основа на отчетните документи споменати по горе, в срок до 
31 април на текущата година, изпълнителният директор на ИАОС изготвя 
доклад, в който определя дела на материално оползотворените, в т.ч. 
рециклирани СО спрямо общото количество образувани СО по приложение № 
13 и го публикува на интернет страницата на ИАОС.

1. Лица отговорни за изготвяне, одобряване, изпълнение и отчитане 
на плана за управление на строителните отпадъци

1.1. Лица отговорни за изготвяне на плана за управление на 
строителните отпадъци

Изработването на плана за управление на строителните отпадъци се 
изготвя от възложителя на СМР по смисъла на § 5, т.40 от ДР на ЗУТ ,с 
изключение на текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи.

1.2. Лица отговорни за одобряване на плана за управление на 
строителните отпадъци

Плановете за управление на строителните 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 от ЗУТ от органа, отгворен за тяхното одобряване.

2. за обект, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект -  от 
кмета на община или оправомощено от него длъжностно лице, на чиято 
територия се извършва проектът.

1.3. Лица отговорни за изпълнение и отчитане на плана за управление 
на строителните отпадъци

Изпълненето на плана и управлението на строителните отпадъци 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 общината по об 2. за строежите, за които не се упражнява 
строителен надзор - с отчет до кмета на общината по образец съгласно 
наредбата по чл. 43, ал. 4, 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.

Горепосочените документи доказващи изпълненето на плана и 
управлението на строителните отпадъци се представят на органа, одобрил



инвестиционния проект или плана за управление на строителни отпадъци, 
както и на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите 
(РИОСВ), на чиято територия се извършват строително-монтажните работи 
или разрушаването.

Към окончателния доклад по чл. 168, ал.6 от ЗУТ или отчет се
прилагат:

1. копия на първични счетоводни документи и други документи за 
приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО 
за извършване на дейности с код R5 и /или R10. За отпадъчните материали от 
хартия, пластмаса, картон, метал, дърво се прилагат копия на първични 
счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от 
лицата, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за дейности по рециклиране 
на тези отпадъци, а за опасните отпадъци и азбеста, документи доказващи 
предаването им на съоръжения за обезвреждане.

2. копия на първични счетоводни документи и кантарни бележки за 
закупени СО и /или продукти от оползотворени СО, документи за съответствие 
по Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти (обн. ДВ. бр. 106 от 2006г., изм. бр. 7 
от 2011г.) (НСИСОССП), становището по чл. 25 и др. документи, доказващи 
влагането на продукти от оползотворени СО в строежа и/или 
оползотворяването на СО в обратни насипи., когато е приложимо.

II. Основни нормативни изисквани:

Този закон се прилага за:
1. Битови отпадъци;
2. Производствени отпадъци;
3. Строителни отпадъци;
4. Опасни отпадъци 
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. Отпадъци от експлоатация;
3. Рециклирани строителни материали;

Преди започване на СМР на строежа възложителят е отговорен за 
изготвянето на план за управление на строителните отпадъци по чл. 11, ал. 1 
ЗУО. Планът се разработва върху закона, и че строежът е подпорна стена.

Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга 
форма на нерегламентирано третиране на строителни отпадъци, в това число 
изхвърлянето им в контейнери за събиране на битови отпадъци или отпадъци от 
опаковки.



III.Проектно решение:
Планът за управление на строителни отпадъци за обект съгласно чл. 5 от 

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали /обн. ДВ, бр. 89 от 13.11.12г./ включва:

> Общи данни за инвестиционния проект, съгласно приложение 2 от 
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали /обн. ДВ, бр. 89 от 13.11.12г./;

> Описание на обекта за премахване, съгласно приложение №3 от 
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали /обн. ДВ, бр. 89 от 13.11.12г./ за 
проекти, включващи дейности по премахване на строежи;

> Прогноза за образуване на строителни отпадъци и степента на тяхното 
материално оползотворяване съгласно приложение 4 от Наредба за 
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали /обн. ДВ, бр. 89 от 13.11.12г./;

> Прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени 
строителни отпадъци, които се влагат в строежа, съгласно приложение 
5 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали /обн. ДВ, бр. 89 от 13.11.12г./.

3.1. Общи данни:

Подпорната стена е проектирана за да укрепи свлачища и бъдещи такива. 
Дължината на стената е ЗОм. и е с височина 10,5м. Проектирана е да следва 
терена и има отводняване през нея. В проекта по част конструктивна се 
предвиждат бъдещите изкопи и насипи на подпорната стена.

Всички изкопи от обекта ще се складират на депо за да се върнат на 
обекта за обратни насипи.

3.2. Прогноза за образуване на строителни отпадъци по приложение 
№4.

За образуване на строителни отпадъци от СМР съществуват следните 
прогнози:

1. За предаване и подготовка за материално оползотворяване и за 
рециклиране- От.

2. За предаване за повторна употреба на СО -  0,3 т.
3. За повторна употреба на площадката на образуване - От.
4. За повторно употребяване в обратни насипи -  3640 т.

Общо прогнозирано количество за обекта е -  3650 т.

3.3. Прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени 
строителни отпадъци, които се влагат в строежа (съгл. приложение5).



Проектът не предвижда употребата на продукти от оползотворени 
строителни отпадъци.

Съгласно приложение 11, към чл. 16, ал. 3 от Наредба за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали 
/обн. ДВ, бр. 89 от 13.11.12г./, строителната площадка и строежа не са в списъка 
на обектите с потенциални замърсявания.

Необходими дейности на строежа и отговорни лица:

1. Съгласно приложение 6 на строежа ще се води транспортен дневник 
на строителните отпадъци;
2. Съгласно приложение 7 на строежа ще се води и отчет за 
изпълнение на строителните отпадъци.
3. На строителната площадка възложителят ще достави подходящи 
малки контейнери за съхранение на строителните отпадъци, на 
определено място в строителната площадка.

Контейнер за хартия и картон (код 19 1201);
Контейнер за стъкло (код 19 13 05);
Контейнер за дървесни материали (код 19 12 06);
Контейнер за черни метали (код 19 12 02).

Дейностите по управлението на строителните отпадъци на строежа се



Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 и 2

I. КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
К од на отпадъка съгласно наредбата 
по чл. 3, ал. 1 ЗУ О  за класификация 

на отпадъците

Н аименование на неопасните СО

1 2
17 01 Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и 

керамични изделия
17 01 01 бетон
17 01 02 тухли
17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
17 01 07 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови 

и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 
01 06

17 02 Дървесен материал, стъкло и пластмаса
17 02 01 дървесен материал
17 02 02 стъкло
17 02 03 пластмаса
17 03 Асфалтови смеси, каменовъглен катран и 

съдържащи катран продукти
17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, 

различни от упоменатите в 17 03 01
17 04 Метали (включително техните сплави)
17 04 01 мед, бронз, месинг
17 04 02 алуминий
17 04 03 олово
17 04 04 цинк
17 04 05 желязо и стомана
17 04 06 калай
17 04 07 смеси от метали
17 04 11 кабели, различни от упоменатите в 17 04 10
17 05 Почва (включително изкопана почва от 

замърсени места), камъни и изкопани земни 
маси

17 05 04 почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
17 05 06 изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 

05 05*
17 05 08 баластра от релсов път, различна от упоменатата в 

17 05 07*
1 2

17 06 Изолационни материали и съдържащи азбест 
строителни материали

17 06 04 изолационни материали, различни от упоменатите в 
17 06 01 и 17 06 03

17 08 Строителни материали на основата на гипс
17 08 02 строителни материали на основата на гипс, 

различни от упоменатите в 17 08 01
17 09 Други отпадъци от строителство и събаряне
17 09 04 смесени отпадъци от строителство и събаряне, 

различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 
03



11. К Л А ^ И Ф И К А Ц И Л  М А U liA L ^ H H lb  L M F U F llb J irm  Ш И Л Д Ь Ц Л

Код на отпадъка съгласно наредбата 
по чл. 3, ал. 1 ЗУО

Н аименование на опасните СО

1 2
17 01 06* Смеси от/отделни частици от бетон, тухли, 

керемиди или керамика, съдържащи опасни 
вещества

17 02 04* Стъкло, пластмаса и дърво, съдържащи или 
замърсени с опасни вещества

17 03 01* Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран
17 03 03* Каменовъглен катран и катранени продукти
17 04 09* Метални отпадъци, заразени с опасни вещества
17 04 10* Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран 

или други опасни вещества
17 05 03* Почва и камъни, съдържащи опасни вещества
17 05 05* Изкопни земни маси, съдържащи опасни вещества
17 05 07* Баластра от релсов път, съдържаща опасни 

вещества
17 06 01* Изолационни материали, съдържащи азбест
17 06 03* Други изолационни материали, състоящи се от или 

съдържащи опасни вещества
17 06 05* Строителни материали, съдържащи азбест
17 08 01* Строителни материали на основата на гипс, 

различни от упоменатите в 17 06 01* и 17 06 03*
17 09 01* Отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи 

живак
17 09 02* Други отпадъци от строителство и събаряне, 

съдържащи РСВ (например, съдържащи РСВ 
уплътняващи материали, подови настилки на 
основата на смоли, съдържащи РСВ, съдържащи 
РСВ закрити пломбирани системи, съдържащи РСВ 
кондензатори)

17 09 03* Други отпадъци от строителство и събаряне 
(включително смесени отпадъци), съдържащи 
опасни



Приложение № 2 към чл. 5, т. 1

ОБЩИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА

Наименование на проекта Възстановяване на подпорна 
стена и водосток на ул. "Хан 
Аспарух" до "Гамакабел", гр. 
Смолян, общ. Смолян

Дейност (СМР или премахване) СМР
Възложител (Инвеститор): общ. Смолян
Проектант: инж. Галя Ванчева
Главен изпълнител или лице, извършващо 
премахването:
Местоположение на строежа или 
премахването (идентификатор, адрес, 
УПИ и др.)

ул. "Хан Аспарух" до 
"Гамакабел", гр. Смолян, общ. 
Смолян

Дължина на подпорната стена ЗОм
Височина на подпорната стена 10,50м
Вид на носещата конструкция (сто
манобетон, метална, дървена, смесена и
др.)

Каменна -



Приложение № 4 към чл. 5, т. 3

ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА
СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (СО) ЗА ПРОЕКТА

Обра 
зуван 
и от 
СМР

Изчислени прогнозни 
количества на 

образуваните отпадъци

Предадени 
за подго
товка за 

материално 
оползотво
ряване и за 
рециклира
не (R4, R5 

и др.)

Пре
дадени за 
повторна 

упо 
треба 

СО

За пов
торна 

употреба 
на

площад
ката на 
образу

ване

Предадени 
СО за опол
зотворяване 

в обратни 
насипи (R10)

За опол
зотворяване в 

обратни 
насипи на 

площадката 
на образуване

Общо 
количество 
СО за мате

риално 
оползо

творяване

Степен на мате
риално опол

зотворяване на 
СО

код 
съг

ласно 
наред 
бата 

по чл.
з,

ал. 1 
ЗУО

наиме
нова-
ние

3
м то

нове
тонове тонове тонове тонове тонове тонове %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Изко 
п на 
земн 
и
маси

17 05 
06

Земн
и
маси

17
35

3470 3470 3470 3470 3470 100

Други
отпад

17 09 
03*

Други
отпад

30
Окг

ЗООк
г

ЗООкг



ъци ъци
Асфа
лтови
смеси

17 03 
01*

асфа
лт

2.5 6 6 6

Мета
л

17 04 
05

метал 30
Окг

ЗООк
г

ЗООкг. 300 100

Дърво 17 02 
01

дъров
0

1,2 0,96 0,96

Гипс 17 08 
01*

Гипс

Бето
н

17 01 
01

бетон 72 172 172 172 172 100



ОБЩА ПРОГНОЗНА ЗА СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА

Прогноза за общото количество 

на образуваните СО 

(тонове)

Прогноза за материално оползотворените 
СО

(тонове) *

Прогноза за степента на материално 
оползотворените СО (%)

3650 3640 0,99

*Прогноза за материално оползс 
подготовка за оползотворяване и опоц

Изготвил (Проектант):

ИНЖЕНЕР и « ...
ТО П Р О Е КТИ Р А Н Е  ,~*=—сутсгот повторно употребените, рециклирани, предадени за1щен N9 0$75ь

ин:« ГАЛИНА 
ДИМОВА ВАНЧЕВА

ност, дата., , под п ие)..........
/nUiUtVlC/

~  пг  ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОГПОРО^^О
Съгласувал (Консултант, когато е сключен-договор за  оценяване на съответствието на инвестиционните проекти):

(име, длъжност, дата, подпис)

Одобрил (Възложител):

(име, длъжност, дата, подпис)



ПРОГНОЗА ЗА СТЕПЕНТА НА ВЛАГАНЕ В ПРОЕКТА НА ПРОДУКТИ ОТ ОПОЛЗОТВОРЕНИ СО И СО
ЗА ОБРАТНИ НАСИПИ

Приложение № 5 към чл. 5, т. 4

№ по ред Влагане в дейности по: 
строителство, 

реконструкция, 
рехабилитация, основни 

ремонти

Вид и описание на про
дуктите от

оползотворяване на СО

СО, оползотворени в 
обратни насипи

Конкретно приложение в 
проекта

1 2 3 4 5

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНАТА СТЕПЕН НА ВЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ ОТ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
НА СО/СО, ОПОЛЗОТВОРЕНИ ЗА ОБРАТНИ НАСИПИ В ПРОЕКТА

Прогноза за общото количество 
на използваните строителни 
материали съгласно строи

телните книжа 
(тонове)

Прогноза за количеството на вложените 
продукти от оползотворяване на СО/СО, 

оползотворени за обратни насипи 
(тонове)

Степен на влагане 
(колона 2/ 
колона 1)

1 2 3

Изготвил (Проектант):

(име, длъжност, дата, подпис)
Съгласувал (Консултант, когато е сключен договор за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти):

(име, длъжност, дата, подпис)
Одобрил (Възложител):

(име, длъжност, дата, подпис)



ТРАНСПОРТЕН ДНЕВНИ! А СО
Приложение №6 към

Транспортни данни

Документ за
заплащане
за
транспорти 
ране 
(фактура 
и/или др.)

Данни за приемане на СО на 
съоръжението за материално 

оползотворяване Данни за приемане на СО на депо за отпадъци

Документ за 
заплащане 
при приемане 
на
отпадъците
на
съответното 
съоръжение 
за третиране 
(фактура или 
ДР)

Д ат а  на 
п ревоза

К од /к од ов е  
на отпадъка

К ол и ч еств о
на

натоварени  

я отп адък  
(т о н ) П ревозвач

Регистраци

он ен
д ок ум ен т

И м е на

оп ератора

на
площ адката

Н ом ер на 

док ум ен та, 
ст ой н ост  на 

заплатената  
сум а

1 шмс-р на
р азреш ен и е
то  или
регистраци
онния
д ок ум ен т
по чл.35
З У О  на
оператора

на
площ адката

Е динична  

цена за  

п р ием ане за  

1 тон  С О  
(л в /тон )

К оличество  

на приетите  

С О  - по  
м а са (т о н )

О п и сан ие и 
ном ер на 

прием атели  

ия
д ок ум ен т

Тип д еп о  
(инертни , 

неопасни  

или опасни  
отпадъци)

И м е на 

оператора  
на д еп от о

Н ом ер на 

р азреш ение  

то  по чл.12  

ЗУ О

Единична  
цена за  

д еп он и р ан е  

на I тон  СО  
(лв/тон)

К оличество  

на приетите  

С О  по м аса  
(тон )

О писание и 
ном ер на 

приематели  

ия
д ок ум ен т

Н ом ер на 

док ум ен та
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7

Изготвил (Отговорно лице по чл.6, ал.1): 

Съгласувал (Строителен надзор):

(име, длъжност, дата, подпис) 

(име, длъжност, дата, подпис)

Одобрил (Възложител):
(име, длъжност, дата, подпис)



Приложение № 7 към чл. 9, ал. 1

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ
Обра

зу-
вани
от

СМР
и/

или
прем
ах-

ване

Изчислени прогнозни ко
личества на образуваните 

отпадъци

Предадени 
за подго
товка за 

материално 
оползо

творяване и 
за ре

циклиране 
(R4, R5 
и др.)

Преда
дени за 

повторна 
употреба 

СО

За повторна 
употре- ба 

на пло
щадката на 
образуване

Пре
дадени 
СО за 
опол
зотво

ряване в 
обратни 
насипи 
(R10)

За опол
зотворяване 

в обратни 
насипи на 

площадката 
на обра
зуване

Общо коли- 
чест- во СО 
за матери
ално опол

зотворяване

Степен на 
мате- риално 
оползотво
ряване на 

СО

код 
съг

ласно 
наред
бата по 
чл. 3, 
ал. 1 
ЗУО

на-
име-
нова-
ние

m3 то
но
ве

тонове тонове тонове тонове тонове тонове %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



СТЕПЕН НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА
Общо количество на образуваните СО 

(тонове)
Количество на материално 

оползотворените СО (тонове)*
Степен на материално оползотворените СО (%)

*Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) = сума от повторно употребените, рециклирани, предадени за подготовка за оползотворяване и 
оползотворени в обратни насипи.

Изготвил (Отговорно лице по чл. 6, ал. 1):
(име, длъжност, дата, подпис)

Съгласувал (Консултант/Строителен надзор):
(име, длъжност, дата, подпис)

Одобрил (Възложител):

(име, длъжност, дата, подпис)



Приложение № 8 към чл. 11, ал. 2

КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ ЗА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО 
ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Код на 
отпадъка

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020
г.

17 01 01 бетон 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
17 01 02 тухли 30% 37% 43% 50% 57% 63% 70%
17 01 03
керемиди,
плочки,
фаянсови и
керамични
изделия

30% 37% 43% 50% 57% 63% 70%

17 02 01
дървесен
материал

60% 63% 67% 70% 73% 77% 80%

17 02 02 стъкло 27% 36% 44% 53% 62% 71% 80%
17 02 03 
пластмаса

47% 52% 58% 63% 69% 74% 80%

17 04 05 
желязо и 
стомана

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

17 04 01 мед, 
бронз, месинг

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

17 04 02 
алуминий

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

10 04 03 олово 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
17 04 04 цинк 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
17 04 06 калай 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
17 04 11
кабели,
различни от 
упоменатите в 
17 04 10

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

17 03 02 
асфалтови 
смеси, 
съдържащи 
други 
вещества, 
различни от 
упоменатите в 
17 03 01

53% 58% 62% 67% 71% 76% 80%

Пътен сектор
м

60% 63% 67% 70% 73% 77% 80%

ЖП сектор [т.] 60% 63% 67% 70% 73% 77% 80%



Приложение № 9 към чл. 12, ал. 2

МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 32 ЗУО
Изчислителен метод Специфични изисквания

Степента на материално оползотворяване 
на отпадъците от строителство и разру
шаване в % =
Количеството на материално оползот
ворените отпадъци от строителство и 
разрушаване
Образувани отпадъци от строителство и 
разрушаване съгласно кодовете, посочени 
в Регламент (ЕО) № 2002/2150

1. Количествата на оползотворените 
материали от отпадъци от строителство и 
премахване (числителят във формулата) 
трябва да включва само следните кодове 
от приложението към Наредба № 3 за 
класификация на отпадъците:
• Кодове отпадъци от група 17 -  Отпадъци 
от строителство и премахване:
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02
01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 
04 02, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 
17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 
04
• Кодове отпадъци от подгрупа 19 12 -  
Отпадъци от механично третиране на 
отпадъци (например сортиране, трошене, 
уплътняване, пелетизиране), ако са 
получени от обработването на отпадъци от 
строителство и премахване:
19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 
05, 19 12 07, 19 12 09
При определяне на общото количество на 
отпадъците в знаменателя не се допуска 
двукратно отчитане на отпадъци.
2. Отпадъци от строителство и 
премахване, подлежащи на док ла д ване 
съгласно Регламен т (ЕО) № 2002/2150/ЕО 
(знаменателят във формулата) и съдър
жащи:

а) отпадъци, чието създаване 
съответства на кода от раздел F на NACE 
Rev. 2, посочен в раздел 8, позиция № 17 
от приложение I към гореспоменатия 
регламент, състоящ се от следните кодове 
на отпадъци, както са определени в раздел 
2 от приложение I към горепосочения 
регламент:

06.1 -  Метални отпадъци, от черни 
метали

06.2 -  Метални отпадъци, от цветни 
метали

06.3 -  Метални отпадъци, смесени 
07.1 -  Отпадъци от стъкло
07.4 -  Пластмаси
07.5 -  Дървесина
б) минерални отпадъци от строителство 

или от премахване, както са определени в 
приложение III към гореспоменатия 
регламент (за всички икономически 
дейности).



Приложение № 10 към чл. 13, ал. 1 и 2

ПОЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 13 ПО ГОДИНИ
Вид
строителна
дейност

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020
г.

Строителство 
на сгради, 
финансирани 
с публични 
средства

1% 1% 1% 1,5% 1,5% 1,5% 2%

Строителство 
на пътища с 
публични 
средства

5,0% 5,0% 8,0% 8,0% 8,0% 10,0% 10,0%

Рехабилитаци 
я, основен 
ремонт и 
рекон
струкция на 
пътища, 
финансирани 
с публични 
средства

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Строителство

реконструкци 
я и основен 
ремонт на 
Други
строежи от 
техническата 
инфраструкту 
ра,
финансирани 
с публични 
средства

3,0% 3,0% 5,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0%

Оползотворяв 
ане на СО в 
обратни 
насипи

8,0% 9,0% 10,0% 11,0% 11,0% 11,0% 12,0%


