
 

          Министерство на околната среда и водите
брой: 77, от дата 16.9.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.20

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 2013 г.; изм. и доп., бр.
26 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 1 се създава т. 5:
„5. изчисляване и определяне на изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО и разпределение на тези цели спрямо регионите по чл.

49, ал. 9 ЗУО.“
§ 2. В чл. 14, ал. 2 се създава т. 3:
„3. сключен договор с изпълнител за извършване на авторски и строителен надзор.“
§ 3. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 – 7 думите „10-дневен“ се заменят с „14-дневен“.
2. В ал. 8 след думата „общината“ се поставя запетая и се добавя „подала заявлението в 14-дневен срок“.
3. В ал. 9, т. 1 думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал. 2 – 4“.
§ 4. В чл. 26, ал. 2 т. 7 се изменя така:
„7. покана към собственика/ползвателя на депото за доброволно изпълнение.“
§ 5. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. с 50 на сто за целите за повторна употреба и рециклиране по чл. 31, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 ЗУО;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. с 50 на сто за целите за ограничаване на количествата депонирани битови отпадъци по чл. 31, ал. 1, т. 2 и 6 ЗУО.“
2. В ал. 12, 13 и 15 думите „чл. 17, ал. 1, т. 1 от наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО за разделно събиране на биоотпадъците“ се заменят с

„чл. 28б, ал. 3“.
§ 6. Член 28 се отменя.
§ 7. Създава се глава шеста „а“ с чл. 28а – 28д:

„Глава шеста „а“
ИЗЧИСЛЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 31, АЛ. 1 ЗУО

Чл. 28а. (1) Кметовете на общините във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО извършват морфологичен анализ на състава и
количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на съответната община, съгласно методика, утвърдена със заповед на
министъра на околната среда и водите.

(2) Морфологичният анализ по ал. 1 се актуализира на всеки 5 години.
Чл. 28б. (1) Ежегодно в срок до 30 септември изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) обобщава

и публикува информация за предходната календарна година по общини и региони за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО.
(2) В 30-дневен срок от публикуването на информацията по ал. 1 общините могат да изразят становище и да направят предложения за

изменение и/или допълнение на информацията.
(3) Ежегодно в срок до 20 ноември въз основа на информацията по ал. 1 и становищата на общините по ал. 2, ако такива са

представени, изпълнителният директор на ИАОС определя с мотивирана заповед общините, които са изпълнили целите по чл. 31, ал. 1
ЗУО, и общините, които не са изпълнили тези цели за предходната календарна година.



(4) Заповедта по ал. 3 се публикува на интернет страниците на ИАОС и Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в 3-дневен
срок от издаването є.

(5) Заповедта по ал. 3 може да се обжалва в 14-дневен срок от оповестяването є по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 28в. (1) Целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО се разпределят между регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО на базата на морфологичния състав на

отпадъците, генерирани на територията на общините във всеки от регионите, и решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 от ЗУО, ако такова е
прието.

(2) Конкретните цели по ал. 1 за общините се определят с мотивирана заповед на изпълнителния директор на ИАОС и се оповестяват
на интернет страницата на агенцията.

(3) Проектът на заповед по ал. 2 се оповестява на интернет страницата на ИАОС за период не по-кратък от 30 дни.
(4) Конкретните цели по ал. 1 за общините се актуализират на всеки 5 години със заповед на изпълнителния директор на ИАОС, като

се прилага ал. 3.
(5) Обжалването на заповедите по ал. 2 и 4 не спира тяхното изпълнение.
Чл. 28г. (1) Изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 ЗУО се изчислява съгласно установените правила и изчислителни

методи, определени с акт на Европейската комисия.
(2) Целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 и 6 ЗУО за ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци се изчисляват за

всяка година като процент на количеството депонирани биоразградими отпадъци спрямо количеството на образуваните биоразградими
отпадъци през 1995 г. в Република България.

Чл. 28д. Дейността по компостиране на мястото на образуване на биоразградимите отпадъци се счита за дейност по предотвратяване
образуването на отпадъците и не се отчита за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО.“

§ 8. В т. 1 от приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 след думите „– почистване на наличните охранителни канавки за ограничаване на
достъпа на водите до тялото на депото;“ на нов ред се добавя „– авторски и строителен надзор.“

Преходни разпоредби
§ 9. Морфологичният анализ по чл. 28а, ал. 1 се извършва до края на 2022 г.
§ 10. За 2020 г. разрешените за депониране биоразградими отпадъци в съответния регион са 109 кг/жител.
§ 11. Издадените заповеди по отменения чл. 12 от наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО запазват своето действие и започнатите процедури

се довършват по досега действащия ред.
Министър: Асен Личев
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