УКАЗАНИЯ, ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕТО НА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ
ХАРТИЯ, ПЛАСТМАСА, СТЪКЛО И МЕТАЛ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СГРАДИ,
СЪГЛАСНО ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Във връзка с разпоредбите на чл. 33 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) относно
задължителното извършване на разделно събиране на отпадъците от хартия, пластмаса, стъкло и метал
на територията на административни, търговски, стопански и производствени обекти и в резултат на
множество допълнително постъпили въпроси относно правилното прилагане на ЗУО Ви предоставяме
следните допълнителни указания.
На първо място трябва да бъде изяснен един от основните принципи в управлението на
отпадъците, залегнал в българското и европейското законодателство, а именно принципът
„Замърсителят плаща“. Това е ръководен принцип на европейско и международно равнище.
Причинителят на отпадъци и притежателят на отпадъци следва да ги управляват по начин, който
гарантира висока степен на защита за околната среда и човешкото здраве. В допълнение на това,
съгласно чл. 18, ал.1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО) „притежателите на
отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране, са длъжни да ги предават и/или
изхвърлят на определените за целта места, когато на територията на населеното място има
организирана система за разделно събиране и/или за предаване на отпадъците за рециклиране.“.
Съгласно чл. 18, ал. 2 „в случаите, когато са налице условията по ал. 1, се забранява смесването на
събраните отпадъци от опаковки с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ
последващото им рециклиране или оползотворяване.“
На следващо място, с оглед на извършване на разделното събиране на отпадъците в рамките на
Вашата администрация, е редно да бъдат изяснени допълнително някои основни елементи на
системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и различните варианти за изпълнение на
Вашите задължения.
Контейнерите за разделно събиране, разположени по улиците като елементи на системата за
разделно събиране на отпадъци, се разполагат съобразно утвърден от общината план. Това е така, тъй
като всяка община сключва договор с организация по оползотворяване, която разполага контейнерите,
като тяхното разполагане трябва да отговаря на определени в НООО изисквания за обхващане на
население (чл. 24 от НООО).
В този смисъл, всеки допълнителен контейнер, разположен на частна територия е извън
изчисления необходим брой съгласно договора между организацията по оползотворяване на отпадъци
от опаковки и общината. Следователно е необходимо да бъдат проведени разговори с организацията по
оползотворяване, с която е сключен договорът на общината, дали има възможност да предостави
допълнителен контейнер в частен обект и да го обслужва. Трябва да се има предвид, че такова
задължително изискване не е поставено в НООО и съответно това е въпрос на договореност между
двете страни. Винаги съществува и възможност такъв съд да бъде закупен от страна на съответната
администрация или търговски обект, а да бъде договорено неговото обслужване.
Във връзка с горното Ви информираме, че задължението на организациите по оползотворяване е
да обхванат домакинствата на територията на общината, с която са сключили договор. В този смисъл
договарянето на собствен контейнер, неговото обслужване и разходите за това са обект на преговори
като законът дава възможността да се договорите не само с организацията по оползотворяване, но и с
всяка друга фирма за събиране и/или рециклиране на отпадъци, която притежава необходимите
разрешителни документи, както е записано в чл. 33, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО).
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Извън посочените по-горе варианти за договаряне с конкретна фирма винаги съществува
възможността всеки административен обект да закупи или пригоди съдове за разделно събиране на
отпадъците в рамките на сградата, като след тяхното обслужване в рамките на обекта, разделно
събраните отпадъци да бъдат изхвърлени в цветните контейнери за разделно събиране от общинската
система. Това е така, тъй като тези отпадъци като произход, състав и в повечето случаи като
количество се приравняват към битовите и не съществува пречка да бъдат изхвърлени в контейнерите,
предвидени за домакинствата.
Обръщаме Ви внимание, че съгласно чл. 33 от ЗУО, основното задължение е да се извършва
разделно събиране на територията на обекта. Сериозен акцент трябва да бъде поставен и на самото
осъществяване на разделното събиране от страна на служители и посетители. Не са налице нормативни
изисквания за вид съдове, кошчета или др., които да бъдат разположени в сградите или на територията
на обектите като цяло. Всичко това е въпрос на собствена преценка и наблюдения. Препоръчваме
приоритетно да се търси удобство при разполагането и контрол, което да доведе до ефективност и
реално разделно събиране. Не са заложени ограничения относно възможността съществуващи
съдове/кошчета да бъдат пригодени и обозначени за целта.
Посочените по-рано варианти касаят управлението на разделно събраните отпадъци от момента,
в който те са вече събрани от обектите/сградите. В зависимост от това дали ще бъде избрана за
използване наличната общинска система или, в случай че количествата са големи, бъде предпочетено
сключването на договор с определена фирма, Ви информираме, че е възможно някои от фирмите да
предложат и малки съдове за самите сгради, които да бъдат за тяхна сметка, като последното е изцяло
въпрос на търговски подход от страна на някои фирми и не е регламентирано нормативно като тяхно
задължение.
В най-общ смисъл, извън изричното задължение за фактическото разделно събиране на
отпадъците в рамките на обектите по чл. 33 от ЗУО, останалите елементи на управление и
финансиране - в случай че не използвате общинската система за разделно събиране на отпадъци - са
елемент изцяло на двустранни договори, доколкото всяка една фирма, с която преговаряте трябва да
притежава необходимите разрешителни документи за дейности с отпадъци.
Що се отнася до договарянето на допълнителни условия с организациите по оползотворяване на
отпадъци от опаковки Ви информираме, че можете да се обърнете както към общинската
администрация, така и директно към тях, за да се установи коя от тях има сключен договор с общината
или района, на чиято територия се намира вашия обект. Информация за организациите по
оползотворяване на отпадъци от опаковки, можете да получите на следния адрес:
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=395
В случаите, в които по целесъобразност прецените, че е необходимо сключването на договор с
фирми, които притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.
35, съгласно чл. 33, ал.4 от ЗУО, Ви информираме, че за да откриете подобни фирми или за да се
уверите, че притежават надлежно издадени документи за дейности с отпадъци, е необходимо да се
консултирате с публичния регистър на фирмите, които притежават разрешения за дейности с
отпадъци, поддържан от Изпълнителната агенция по околна среда. Този регистър е достъпен на
следния адрес:
http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp
При боравене с регистъра е важно да имате предвид операциите по третиране както и кодовете
на отпадъците, които трябва да отбележите, за да се филтрира информацията. Подробни указания за
използването на посочения регистър можете да намерите в Приложение №1 към настоящите указания.
Както беше изяснено по-горе, въпрос на договореност е възможността за безплатно осигуряване
на съдове за разделно събиране от страна на дадена фирма. Това е икономически елемент на
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договаряне. В случай, че е необходимо Вие да закупите съдове, бихте могли допълнително да се
обърнете към някои от водещите фирми, които предлагат такива.
Не на последно място, трябва да бъде обърнато специално внимание на реда и условията, по
които ще бъде извършвано само разделно събиране на отпадъци на територията на отделните обекти.
За улеснение на изпълнението и контрола, Ви препоръчваме да разработите заповед и вътрешни
правила, чието спазване да бъде контролирано от съответното длъжностно лице. В допълнение е
приложимо и разработване и одобряване на план за разположение на съдовете в рамките на обектите.
Примерни вътрешни правила за разделно събиране в административните сгради, можете да откриете
на следния адрес:
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=385.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Публичен регистър на фирмите, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци
Адресът на регистъра е: http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp
1.Проверка на наличие на разрешение за дейности с отделните видове отпадъци.
Отпадъците от опаковки се различават като класификация от другите рециклируеми
отпадъци, като всеки отделен вид отпадък се отбелязва с отделен код.
В този смисъл, при търсене, в полето за код на отпадъка следва да отбележите следните
кодове:
200101 за офис хартия,
150101 хартиени опаковки
150102 пластмасови опаковки
150104 метални опаковки
150107 стъклени опаковки
Опаковките от група 15 01 са опаковките, които се събират разделно от бита в цветните
контейнери и в общия случай фирма, която притежава разрешение за един от кодовете от тази група,
притежава и другите, което улеснява търсенето в регистъра.
2. Търсене на разрешение за съответната операцията с отпадъци.
В случая, трябва да отбележите "R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване".
Фирмите, които разполагат с този код на операция, в общия случай осигуряват и транспортиране.
3. Търсене по населено място.
Трябва да прецизирате област, община и населено място, за да ограничите фирмите до тези на
територията само на Вашето населено място.
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