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           ПРОЕКТ! 

 

ДО 

Г-ЖА ИСКРА МИХАЙЛОВА 

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 

ДОКЛАД 

 

от 

Стефан Стефанов – директор на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на 

почвите”  

 

 

ОТНОСНО: проект на Наредба за класификация на отпадъците 
 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,  

 

В изпълнение на чл. 28, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Ви 

представям за подпис, съгласуван с писмо вх. № 04-09-250/31.01.2014 г. от министъра 

на здравеопазването проект на Наредба за класификация на отпадъците. 
Проектът на наредбата е разработена на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците /ЗУО/ (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и ще замени досега 

съществуващата Наредба № 3/2004 г. за класификация на отпадъците. 

Причината за разработване на наредбата е отразяване на промените свързани със 

ЗУО, чрез който в българското законодателство се транспонира Директива 2008/98/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и 

за отмяна на определени директиви. В проекта на наредба са направени и някои промени 

в досега действащата наредба във връзка с необходимостта от облекчаване на 

процедурата по класификация на отпадъците. 

С проекта на наредбата се определят условията и редът за класификация на 

отпадъците по видове и свойства. 

Целта на проекта на наредбата е класифициране на отпадъците, осигуряващо 

екологосъобразното им управление в съответствие със ЗУО и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му. 

С цел прилагане на новото свойство, определящо отпадъците като опасни – Н13 

„сенсибилизиращи” по приложение № 3 от ЗУО, са въведени гранични стойности на 

концентрациите на опасните вещества в отпадъците. 

Дадена е възможност на компетентния орган, утвърждаващ работните листове за 

класификация на отпадъците, еднократно да изиска липсващи документи или 

допълнителна информация, както и отстраняване на нередовности при попълването на 

работните листове. 

Въведен е приоритетен ред на стандартите, по които ще извършва вземането на 

проби и последващото им изпитване при извършване на класификация на отпадъците 

чрез изпитване. 

Дадена е възможност да се представи обосновка за отпадане на необходимостта от 

анализиране на отпадъка по определени компоненти по приложение № 4 от наредбата, 
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както и на невъзможността за притежаване на определени свойствата по приложение № 3 

от ЗУО от отпадъка за да не се извършва изпитване за всички свойства от Н 1 до Н 15 или 

на всички компоненти от С 1 до С 51. 

Добавен е нов раздел, въвеждащ ред за нова класификация на отпадъците в случай 

на промяна на суровините и/или технологичните процеси, която води до изменение на 

състава и свойствата на отпадъка.  

Създадена и нова глава трета, с чиято процедура се прекратява действието на 

утвърдени работни листове за класификация на отпадъците при преустановено 

образуване на отпадъци, като се подава уведомление до компетентния орган. 

Въведени са два образеца на работния лист за класификация на отпадъци, като 

единият от тях е за класификация по общия ред, а другият – за класификация при 

изпитване. 

С направените промени в досега действащата наредба във връзка с необходимостта 

от облекчаване на процедурата се очаква да се подобри прилагането и намали и 

административната тежест. 

Предложеният проект на наредба няма да доведе до пряко или косвено въздействие 

върху държавния бюджет, тъй като за прилагане на наредбата не се изисква използването 

на средства от държавния бюджет. 

Проведено e обществено обсъждане по предложения проект на наредба в периода 

… – … 2014 г. Приетите предложения от получените становища са залегнали в текста на 

проекта на наредбата. За неприетите са представени мотиви. 

Не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право, тъй 

като национално ниво се приема нормативен акт (Наредба за класификация на 

отпадъците), спомагащ за прилагането на европейско законодателство, което има пряко 

приложение (Решение на Комисията от 3 май 2000 година за замяна на Решение 94/3/ЕО 

за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 

75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за 

установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от 

Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци). 

 

 

С  уважение ,  

СТЕФАН СТЕФАНОВ 

Директор на дирекция “УООП” 

 

 

 


