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Въведение 

 

Настоящият документ е разработен като част от Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № Д- 34-135/02.09.2020г. за изпълнение на "Демонстрационен 

проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване": 

Дейност 2 Изпълнение на „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване" 

Поддейност 1 Разработване на Сборник с критерии за оценка на хотелите и местата за настаняване  

Целта на проекта е от една страна да се минимизира количеството отпадъци, което генерират хотелите и местата за настаняване и от друга страна да се 

оптимизира управлението на генерираните отпадъци. 

Дейностите по проекта ще проправят път за постигане не само на материален стимул (намаляване на ТБО), но и имиджов стимул (отличаване със знак за отговорно 

управление на отпадъците) за хотелите, чрез прилагане на мерки в посока на предотвратяване образуването, подготовка за повторна употреба, разделно събиране и 

рециклиране на отпадъците. 

Сборникът илюстрира разработените критерии за оценка на избраните хотели по отношение на генерираните от гостите и ежедневната дейност на хотела отпадъци.  

Критериите за оценка представляват инструмент и основание за отличаване със знак за отговорно управление на отпадъците- бронз, сребро, злато или платина, в 

зависимост от резултатите от покриване на критериите. За отличаване със съответния знак, кандидатът трябва да покрива всички заложени критерии за съответния 

знак. Като част от процесът на оценка, се анализират и потенциали за оптимизиране и подобряване на настоящата ситуация. При идентифициране на възможности 

за развитие, оценителите ги адресират, с цел повишаване на статута при предстоящо оценяване. Процесът на задържане и повишаване на статут е с постоянен 

характер тъй като се има предвид изменчивост на обстоятелствата на оценения обект, както и изменения в критериите за отличаване със знак за отговорно 

управление на отпадъците- бронз, сребро, злато или платина, в зависимост от законови изисквания  по отношение на управление на отпадъците и конкурентността на 

средата. 

Критериите не представляват ограничение за индивидуални мерки в посока на предотвратяване образуването, подготовка за повторна употреба, разделно събиране 

и рециклиране на отпадъците, които обектите самоинициативно преценят да прилагат. Успешните индивидуални мерки, с потенциал за масово приложение, 

впоследствие могат да бъдат включени в сборника с критерии.   
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Видове Мерки, прилагани в Критериите за оценка 

 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО: "Предотвратяване" са мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с което се намалява: 

а) количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или удължаването на жизнения им цикъл; 

б) вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото здраве, или 

в) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите. 

ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА: са дейностите по оползотворяване, представляващи проверка, почистване или ремонт, чрез които продуктите или компонентите 

на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, за да могат да бъдат използвани повторно без каквато и да е друга предварителна обработка 

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ: е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране. 

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ: е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за 

първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и 

преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности. 

ПОДКРЕПЯЩА МЯРКА: са всички дейности, които се извършват с цел подпомагане цялостната оценка  
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Видове отпадъци, обхванати от Критериите за оценка 

 

Критериите за оценка се отнасят за потока „битови отпадъци“, генерирани от хотелите и местата за настаняване. 

Определението за „битови отпадъци“ в Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ, бр. 19, 05.03.2021г.) е както следва: 

„Битови отпадъци“ са: 

а)  смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от домакинства, включително хартия и картон, стъкло, метали, пластмаса, биологични отпадъци, дървесина, 

текстил, опаковки, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, отпадъци от батерии и акумулатори, както и обемни отпадъци, включително дюшеци и 

мебели; 

б) смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от други източници, когато тези отпадъци са сходни по естество и състав с отпадъците от домакинства; 

Битовите отпадъци не включват отпадъците от производството, селското стопанство, горското стопанство, рибарството, септичните ями и канализационната система и 

от третирането на отпадъчните води, включително утайки от пречистване на отпадъчни води, излезли от употреба моторни превозни средства или отпадъци от 

строителство и разрушаване. 
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Хартия и картон- вестници, списания, отпадъчна офис хартия, брошури и рекламни материали, опаковъчна хартия, хартиени торби, картонени кутии, картонени 

чашки и чинии, картонени листа и т.н.  

Пластмаса- пластмасови бутилки, пластмасови чаши, пластмасови прибори за хранене, капачки, пластмасови контейнери, найлонови торбички и опаковки 

(*Забележка: пластмасовите опаковки от перилни и почистващи препарати със символи за опасност се сортират към опасните отпадъци- вж. Приложение 1) 

Метал- метални кенчета от бира и безалкохолни напитки, алуминиеви капачки, метални домакински съдове и т.н. 

Стъкло- стъклени шишета, буркани, стъклени чаши и чинии, различни декоративни предмети и т.н. 

Текстил- дрехи, парцали, одеяла, спално бельо, остатъци от мокет, тапицерии и др.  

Биоотпадъци- биоразградими отпадъци от парковете и градините; хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено 

хранене и търговските обекти 

Опасни отпадъци- замърсени опаковки със символи за опасност (вж. Приложение 1)- домакински препарати и химикали, препарати за растителна защита, лаково-

бояджийски материали; фармацевтични продукти, кърпи за изтриване и предпазни средства, замърсени с опасни вещества и т.н. 

Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)- портативни НУБА (напр. живак съдържащи батерии, никел кадмиеви батерии) 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО)- електрически и електронни устройства; луминесцентни и флуоресцентни лампи, 

енергоспестяващи и други лампи, съдържащи живак и т.н. 

Едрогабаритни отпадъци (ЕГО)- обемни битови отпадъци, които поради своите размери и тегло не могат да се поставят в съдовете за твърди битови отпадъци напр. 

мебели, матраци и т.н. 

 

 

 

 

 

 

Отпадъци, които не са споменати по-горе, а са стандартни за конкретен обект, ще бъдат адресирани в процеса на оценка и подготовка за оценка 
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Критерии за оценка  

 

1. Вътрешни правила за управление на отпадъци 

 

Бронз Сребро Злато  Платина 

Обектът следва да: 

 

 

1. разполага с разработени Вътрешни правила за управление на 

отпадъците или да има готовност да разработи такива в рамките 

на периода на оценка 

Вътрешните правила за управление на отпадъците следва да се 

актуализират всяка година и да съдържат минимум: 

• Отговорно лице за физическо и административно 

изпълнение на дейностите по управление на отпадъците 

на обекта (име на служител или наименование на 

заеманата позиция на съответния служител) 

• Обосновка по потоци отпадъци (минимум за изброените 

като критерии потоци отпадъци) за предприети мерки за 

управление на отпадъците, условия за изпълнение на 

мерките на местно ниво и съответно пречки 

 

 

Обектът следва да има следните надградени спрямо Бронз и Сребро, 

Вътрешни правила 

 

1. Вътрешните правила за управление на отпадъците следва да се 

актуализират всяка година и да съдържат минимум: 

• Отговорно лице за физическо и административно 

изпълнение на дейностите по управление на отпадъците на 

обекта (име на служител или наименование на заеманата 

позиция на съответния служител) 

• Обосновка по потоци отпадъци (минимум за изброените 

като критерии потоци отпадъци) за предприети мерки за 

управление на отпадъците, условия за изпълнение на 

мерките на местно ниво и съответно пречки 

• План за развитие на потенциали за подобряване 

управлението на отпадъците на обекта 

МЯРКА: Подкрепяща мярка 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Действащи вътрешни правила за управление на отпадъци 
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2. Отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло 

 

Бронз Сребро Злато Платина 

Обектът следва да: 

 

 

1. събира разделно отпадъци от хартия и 

картон, метал, пластмаси и стъкло. 

 

2. предава разделно събраните 

отпадъци на: 

 

• организация по оползотворяване 

на отпадъци от опаковки1 или 

 

• лица притежаващи разрешение, 

комплексно разрешително или 

регистрационен документ по 

реда на ЗУО 

 

В допълнение към указаното в точка 1 и 2, Обектът следва 

да: 

 

 

3. прилага мерки за намаляване на количеството 

отпадък  

 

• например чрез повторна употреба на 

продуктите или удължаването на жизнения 

им цикъл (напр. чрез дозатори за вода, 

дозатори за сапун и шампоан, 

предоставяне на fill/refill опция за гости, 

подготвени със собствени контейнери, 

които могат да бъдат напълнени на място 

със сапун, шампоан и т.н.) 

 

В допълнение към указаното в точка 1, 2 и 

3, Обектът следва да: 

 

4. където е приложимо, избира 

консумативи/доставчици на 

консумативи с екологичен 

сертификат и  

5. консумативи от рециклирани 

и/или еко съобразни суровини 

(напр. гребени от картон, четки 

за зъби от бамбук, опаковки от 

рециклиран картон и т.н. ) 

МЯРКА: 

Разделно събиране 

 

МЯРКА: 

Разделно събиране 

Предотвратяване образуването 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

Вътрешни правила за управление на отпадъци 

от хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло 

на територията на съответния обект, както и 

административен документ, който доказва 

прилагането им на практика (договори, 

приемно- предавателни протоколи, кантарни 

бележки и т.н.) 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

Вътрешни правила за управление на отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло на 

територията на съответния обект, както и административен документ, който доказва прилагането им 

на практика (договори, приемно- предавателни протоколи, кантарни бележки и т.н.); визуален контрол 

от страна на оценителя и т.н. 

 

 
1 Организацията по оползотворяване има задължение да изгради системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки от населението, а при 

възможност и за други рециклируеми отпадъци образувани в домакинствата, най-малко от следните видове материали- хартия, пластмаса, метал и 

стъкло (МОСВ, Решение №ООп- ОО- 8- 00/ 26.11.2019 | Приложение 1) (МОСВ, Решение ООп- ОО- 4- 03/06.11.2017 | Приложение 1) 
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Настоящият документ е разработен като част от Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № Д- 34-135/02.09.2020г. за изпълнение на "Демонстрационен 

проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване", финансиран от Европейския Съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г. 

НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, 

следва да се събират разделно (МОСВ, Закон за управление на отпадъците, 2021). Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 

административни сгради в населените места са длъжни да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали и да ги 

предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по реда на ЗУО и/или с организация по 

оползотворяване.  

Системите за разделно събиране на битови отпадъци (най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло) и за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки, задължително включват всички населени места с население, по-голямо от 5000 жители, и курортните 

населени места (МОСВ, Закон за управление на отпадъците, 2021). 
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Настоящият документ е разработен като част от Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № Д- 34-135/02.09.2020г. за изпълнение на "Демонстрационен 

проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване", финансиран от Европейския Съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г. 

3. Отпадъци от текстил   

 

Бронз Сребро Злато  Платина 

Обектът следва да: 

 

1. Събира разделно текстилни отпадъци и Използва достъпните на 

местно ниво възможности за предаване на разделно събрани 

отпадъци от текстил (ако има такива) 

 

В допълнение към указаното в точка 1 и 2, обектът следва да: 

 

2. Намери индивидуално решение за дейностите по точка 1 и 2  в 

случай, че не разполага с опции, регламентирани от местната 

власт 

3. Прилага мерки за предотвратяване образуването и подготовка за 

повторна употреба на текстилни отпадъци, където е приложимо 

(напр. претворява повреден двоен чаршаф в единичен при 

повреда само от едната страна и т.н.) 

 

МЯРКА:  

Разделно събиране 

 

МЯРКА:  

Разделно събиране 

Предотвратяване образуването 

Подготовка за повторна употреба 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

Вътрешни правила за управление на текстилни отпадъци на територията 

на съответния обект, които конкретизират избрания подход по отношение 

на текстилните отпадъци, както и административен документ, който 

доказва прилагането им на практика (приемно- предавателни протоколи, 

кантарни бележки и т.н.) 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

Вътрешни правила за управление на текстилни отпадъци на територията на 

съответния обект, които конкретизират избрания подход по отношение на 

текстилните отпадъци, както и административен документ, който доказва 

прилагането им на практика (приемно- предавателни протоколи, 

кантарни бележки, документи за прилагане на мерки за подготовка за 

повторна употреба и т.н.) 
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Настоящият документ е разработен като част от Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № Д- 34-135/02.09.2020г. за изпълнение на "Демонстрационен 

проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване", финансиран от Европейския Съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г. 

НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

Кметът на общината сключва договор само с една организация по оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил (МОСВ, Закон за управление на 

отпадъците, 2021). Към настоящия момент обектите, подлежащи на оценка, нямат задължение да събират разделно отпадъците от текстил. 

Адресирането им в  разглежданите критерии е експертна преценка на „Сдружение за кръгова икономика Феникс – 2002“ с оглед на практическите 

ползи от оценката с цел отличаване със знак за отговорно управление на отпадъците. 
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Настоящият документ е разработен като част от Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № Д- 34-135/02.09.2020г. за изпълнение на "Демонстрационен 

проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване", финансиран от Европейския Съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г. 

Биоотпадъци (биоразградими отпадъци от парковете и градините; хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за 

обществено хранене и търговските обекти) 

 

4. Биоразградими отпадъци от паркове и градини 

 

Бронз Сребро  Злато Платина 

Обектът следва да: 

 

1. Събира разделно биоразградими отпадъци и Осигури биоразградимите отпадъци, събрани в контейнерите2 за разделно събиране: 

 

- да бъдат също така събрани от системата за разделно събиране (ако има такава) или 

- доставени на общинските площадки за събиране на зелените отпадъци (например общинска площадка за разделно събиране на 

отпадъците от домакинствата или директно на съоръжението за компостиране) или   

- да извършва домашно компостиране  

 

 

МЯРКА:  

Разделно събиране 

Предотвратяване образуването3 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

Вътрешни правила за управление на биоотпадъци на територията на съответния обект, както и административен документ, който доказва прилагането 

им на практика (договори, приемно- предавателни протоколи, кантарни бележки и т.н.); визуален контрол от страна на оценителя за установяване 

приложението на практика на процес по домашно компостиране и т.н 

 

 

 

 

 
2 съдовете трябва да са обозначени с ясно видим надпис, съдържащ информация за вида на събираните в тях биоотпадъци. 
3 дейността по компостиране на място се счита за дейност по предотвратяване образуването на отпадъците (МОСВ, Наредба за разделно събиране 

на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци , 2017) 
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Настоящият документ е разработен като част от Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № Д- 34-135/02.09.2020г. за изпълнение на "Демонстрационен 

проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване", финансиран от Европейския Съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г. 

НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

Биоотпадъците следва да се събират разделно при източника на образуване (МОСВ, Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 

биоразградимите отпадъци , 2017). Кметът на общината включва като неразделна част от програмата по чл. 52 ЗУО (Програма за управление на 

отпадъците), мерки за предотвратяване образуването на биоотпадъци, разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците на територията на 

общината, отчитайки специфичните условия на отделните видове населени места (големина, тип, брой жители и др.). 
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Настоящият документ е разработен като част от Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № Д- 34-135/02.09.2020г. за изпълнение на "Демонстрационен 

проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване", финансиран от Европейския Съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г. 

5. Хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти 

 

Бронз Сребро  Злато Платина 

Обектът следва да: 

 

1. Събира разделно  хранителни и кухненски отпадъци (в  контейнери4, които отговарят на изискванията) и 

Използва достъпните на местно ниво възможности за предаване на разделно събрани хранителни и 

кухненски отпадъци (ако има такива)  

 

В допълнение към указаното в точка 1, 

обектът следва да: 

2. прилага допълнителни мерки за 

предотвратяване образуването 

на хранителни отпадъци (напр. 

статистическо проследяване на 

количество и вид 

закупена/изхвърлена храна, 

дарителски кампании за храна 

и т.н.) 

 

МЯРКА:  

Разделно събиране 

 

МЯРКА:  

Разделно събиране 

Предотвратяване образуването 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

Вътрешни правила за управление на биоотпадъци на територията на съответния обект, както и 

административен документ, който доказва прилагането им на практика (договори, приемно- предавателни 

протоколи, кантарни бележки и т.н.) 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

Вътрешни правила за управление на 

биоотпадъци на територията на 

съответния обект, както и 

административен документ, който 

доказва прилагането им на практика 

(договори, приемно- предавателни 

протоколи, кантарни бележки и т.н.); 

други фирмени документи, които 

доказват прилагането на допълнителни 

мерки за предотвратяване 

образуването на хранителни отпадъци 

 

 

 

 
4 съдовете трябва да са обозначени с ясно видим надпис, съдържащ информация за вида на събираните в тях биоотпадъци. 
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Настоящият документ е разработен като част от Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № Д- 34-135/02.09.2020г. за изпълнение на "Демонстрационен 

проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване", финансиран от Европейския Съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г. 

НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

Биоотпадъците следва да се събират разделно при източника на образуване (МОСВ, Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 

биоразградимите отпадъци , 2017). Кметът на общината включва като неразделна част от програмата по чл. 52 ЗУО (Програма за управление на 

отпадъците), мерки за предотвратяване образуването на биоотпадъци, разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците на територията на 

общината, отчитайки специфичните условия на отделните видове населени места (големина, тип, брой жители и др.). 

Съгласно чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и Съвета, Държавите-членки осигуряват въвеждането на тяхна територия на 

подходяща система, която да гарантира, че страничните животински продукти се:  

а) събират, идентифицират и транспортират без ненужно забавяне; и 

б) обработват, използват или унищожават в съответствие с настоящият регламент (ЕК, 2009) 

Проектът на Национален план за управление на отпадъците 2021-2028г. съдържа Индикативен списък на РСУО (Регионално сдружение за управление 

на отпадъци), в които e необходимо да се осигурят инсталации за третиране на биоразградими отпадъци във връзка със задълженията за разделно 

събиране на хранителните отпадъци (МОСВ, Национален план за управление на отпадъците 2021- 2028г.- Проект, 2021). 
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Настоящият документ е разработен като част от Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № Д- 34-135/02.09.2020г. за изпълнение на "Демонстрационен 

проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване", финансиран от Европейския Съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г. 

6. Опасни отпадъци  

 

Бронз Сребро Злато Платина 

Обектът следва да: 

 

1. събира разделно опасни отпадъци в съдове, които отговарят на изискванията (виж част 

„Нормативни задължения“) 

 

2. осигури опасните отпадъци, събрани в контейнерите за разделно събиране: 

 

 

• да бъдат също така събрани от системата за разделно събиране (ако има такава) или 

• да бъдат предадени на лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или 

регистрационен документ по реда на ЗУО за дейности със съответните отпадъци или 

• обезврежда или оползотворява в законоустановения срок 

 

 

В допълнение към указаното в точка 1, 2 и 

3, oбектът следва да: 

 

3. прилага мерки за намаляване на 

количеството отпадък  

например чрез предотвратяване 

образуването или удължаването 

на жизнения цикъл (напр. чрез 

инвестиране в еко съобразни 

препарати, препарати подходящи 

за повторно напълване и т.н.) 

 

МЯРКА:  

Разделно събиране 

 

 

МЯРКА: 

Разделно събиране 

Предотвратяване образуването 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

Вътрешни правила за управление на опасни отпадъци на територията на съответния обект, както и 

административен документ, който доказва прилагането им на практика (договори, приемно- 

предавателни протоколи, кантарни бележки и т.н.), визуален контрол от страна на оценителя 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

Вътрешни правила за управление на 

опасни отпадъци на територията на 

съответния обект, както и 

административен документ, който 

доказва прилагането им на практика 

(договори, приемно- предавателни 

протоколи, кантарни бележки и т.н.), 

визуален контрол от страна на оценителя, 

документ (договор, приемно- 

предавателен протокол и т.н.), 

удостоверяващ повторно пълнене на 

препарати) 
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Настоящият документ е разработен като част от Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № Д- 34-135/02.09.2020г. за изпълнение на "Демонстрационен 

проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване", финансиран от Европейския Съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г. 

НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

ЗУО задължава еднолични търговци или юридически лица, да събират и съхраняват опасни отпадъци в съдове, които отговарят на изискванията за 

плътно затваряне, обозначение на отпадъците в тях и са изготвени от материали, които не взаимодействат с отпадъците; като не смесва опасни 

отпадъци с неопасни отпадъци.  

Общините имат ангажимент да организират разделното събиране на опасни битови отпадъци. 

Задължение на общината е и осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. 

едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и 

при необходимост в други населени места. 
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Настоящият документ е разработен като част от Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № Д- 34-135/02.09.2020г. за изпълнение на "Демонстрационен 

проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване", финансиран от Европейския Съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г. 

7. Строителни отпадъци   

 

Бронз Сребро Злато Платина 

Обектът следва да: 

 

1. осигури разделно събиране на генерирани строителни отпадъци  

 

2. осигури генерираните строителни отпадъци: 

 

• да бъдат транспортирани и третирани от лица, притежаващи документ издаден по реда 

на ЗУО 

 

МЯРКА:  

Разделно събиране 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

Вътрешни правила за управление на строителни отпадъци на територията на съответния обект, както и административен документ, който доказва 

прилагането им на практика (договори, приемно- предавателни протоколи, кантарни бележки и т.н.) 
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Настоящият документ е разработен като част от Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № Д- 34-135/02.09.2020г. за изпълнение на "Демонстрационен 

проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване", финансиран от Европейския Съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г. 

НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

Строителните отпадъци при извършване на СМР и/или при премахване на строежи се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за 

оползотворяване разделно. Възложителят на строителни и монтажни работи, разрушаване на сгради и/или доброволно премахване на строежи, 

извършва дейността си по начин, осигуряващ последващото оползотворяване, в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в съответствие 

с изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му (МОСВ, Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, 2017). 

*Съгласно определението за битови отпадъци в ЗУО, битовите отпадъци не включват отпадъци от строителство и разрушаване. Адресирането им в  

разглежданите критерии е експертна преценка на „Сдружение за кръгова икономика Феникс – 2002“ с оглед на практическите ползи от оценката с 

цел отличаване със знак за отговорно управление на отпадъците. 
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Настоящият документ е разработен като част от Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № Д- 34-135/02.09.2020г. за изпълнение на "Демонстрационен 

проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване", финансиран от Европейския Съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г. 

8. Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) 

 

Бронз Сребро Злато Платина 

Обектът следва да: 

 

1. събира разделно НУБА и 

 

2. осигури оползотворяването или предаването за оползотворяване 

на събраните от него негодни за употреба батерии и 

акумулатори в порядък, установен от кмета на общината, на 

чиято територия се намира 

 

В допълнение към указаното в точка 1 и 2, обектът следва да: 

 

1. намери индивидуално решение за дейностите по оползотворяване 

или предаване за оползотворяване,  в случай, че не разполага с 

опции, регламентирани от местната власт 

 

МЯРКА:  

Разделно събиране 

 

МЯРКА:  

Разделно събиране 

 

Вътрешни правила за управление на негодни за употреба батерии на 

територията на съответния обект, както и административен документ, 

който доказва прилагането им на практика (договори, приемно- 

предавателни протоколи, кантарни бележки и т.н.) 

 

Вътрешни правила за управление на негодни за употреба батерии на 

територията на съответния обект, както и административен документ, който 

доказва прилагането им на практика (договори, приемно- предавателни 

протоколи, кантарни бележки и т.н.) 
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Настоящият документ е разработен като част от Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № Д- 34-135/02.09.2020г. за изпълнение на "Демонстрационен 

проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване", финансиран от Европейския Съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г. 

НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

ЗУО определя имуществена санкция за еднолични търговци или юридически лица, които поставят НУБА в съдове за битови отпадъци или ги смесват с 

други отпадъци  (МОСВ, Закон за управление на отпадъците, 2021). Кметът на общината организира дейностите по разделно събиране на портативни и 

автомобилни НУБА и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на НУБА, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите 

елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на портативни и автомобилни НУБА (МОСВ, Наредба за батерии и 

акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори , 2012) 

Съгласно Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори: 

При определянето на броя и разположението на местата за поставяне на съдовете за събиране на портативни НУБА се отчита броят на жителите в 

общината, като се осигурява най-малко едно място за поставяне на съдове – на 1000 жители. 
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Настоящият документ е разработен като част от Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № Д- 34-135/02.09.2020г. за изпълнение на "Демонстрационен 

проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване", финансиран от Европейския Съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г. 

9. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО)  

 

Бронз Сребро Злато Платина 

Обектът следва да: 

 

1. Събира разделно ИУЕЕО в съдове, които отговарят на 

изискванията  (виж част „Нормативни задължения“) и 

 

2. осигури оползотворяването или предаването за оползотворяване 

на събраното от него Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване) в порядък, установен от кмета на 

общината, на чиято територия се намира 

 

В допълнение към указаното в точка 1 и 2, обектът следва да: 

 

3. Намери индивидуално решение за дейностите по т. 1 и 2  в 

случай, че не разполага с опции, регламентирани от местната 

власт 

 

4. прилага мерки за намаляване на количеството отпадък  

например чрез повторна употреба на продуктите или удължаването на 

жизнения им цикъл (напр. чрез  сензори за движение за включване на 

осветление, копирно оборудване с тонер касети с опция за пълнене и 

др.) 

МЯРКА:  

Разделно събиране 

 

 

МЯРКА: 

Разделно събиране 

Предотвратяване образуването 

Повторна употреба 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

Вътрешни правила за управление на Излязло от употреба електрическо 

и електронно оборудване  на територията на съответния обект, както и 

административен документ, който доказва прилагането им на практика 

(договори, приемно- предавателни протоколи, кантарни бележки и т.н.) 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

Вътрешни правила за управление на Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване  на територията на съответния обект, както и 

административен документ, който доказва прилагането им на практика 

(договори, приемно- предавателни протоколи, кантарни бележки и т.н.); 

визуален контрол от страна на оценителя и т.н. 
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Настоящият документ е разработен като част от Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № Д- 34-135/02.09.2020г. за изпълнение на "Демонстрационен 

проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване", финансиран от Европейския Съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г. 

НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

ЗУО определя имуществена санкция за еднолични търговци или юридически лица, които поставя ИУЕЕО в съдове за битови отпадъци или ги смесва с 

други отпадъци, или събира и съхранява ИУЕЕО на открито или в отворени съдове или контейнери (МОСВ, Закон за управление на отпадъците, 2021). 

Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване регламентира местата, на които крайните потребители следва да 

предават ИУЕОО.  

Съгласно Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване: При определянето на броя и разположението на местата за 

разделно събиране на съответния вид ИУЕЕО се отчита броят на жителите в съответното населено място, като системите за разделно събиране трябва 

да осигуряват най-малко едно място на 10 000 жители. При остатък, по-голям или равен на 2000 жители, се определя отделно място за разделно 

събиране 
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Настоящият документ е разработен като част от Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № Д- 34-135/02.09.2020г. за изпълнение на "Демонстрационен 

проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване", финансиран от Европейския Съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г. 

10. Едрогабаритни отпадъци (ЕГО) 

 

Бронз Сребро Злато Платина 

Обектът следва да: 

 

1. Изхвърля обемните битови отпадъци (едрогабаритни отпадъци), 

съгласно  определените от местната власт начини (локация, 

график и т.н.) 

 

В допълнение към указаното в точка 1, обектът следва да: 

 

2. Намери индивидуално и екосъобразно решение за ЕГО в случай, 

че не разполага с опции, регламентирани от местната власт 

 

3. прилага мерки за подготовка за повторна употреба като 

проверка, почистване или ремонт, чрез които продуктите или 

компонентите на продукти, се подготвят, за да могат да бъдат 

използвани повторно или по-дълго време (напр. чрез закупуване 

на по-качествени мебели, които са по-устойчиви и подлежат на 

поправка, намиране на ново предназначение на амортизирани 

мебели и др.) 

МЯРКА:  

Разделно събиране 

 

МЯРКА: 

Разделно събиране 

Подготовка за повторна употреба  

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

Вътрешни правила за управление на едрогабаритни отпадъци на 

територията на съответния обект, както и административен документ, 

който доказва прилагането им на практика (ако е приложимо, 

алтернативно снимка или друг неформален източник) 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

Вътрешни правила за управление на едрогабаритни отпадъци на 

територията на съответния обект, както и административен документ, 

който доказва прилагането им на практика (договори, приемно- 

предавателни протоколи, кантарни бележки и т.н.); визуален контрол от 

страна на оценителя и т.н. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           
 
 
 
 
                
              

25 

 

Настоящият документ е разработен като част от Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № Д- 34-135/02.09.2020г. за изпълнение на "Демонстрационен 

проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване", финансиран от Европейския Съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г. 

НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

Съгласно чл. 19 на ЗУО Кметът на общината осигурява площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. 

едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и 

при необходимост в други населени места. Еднолични търговци и юридически лица са длъжни да изхвърлят обемните битови отпадъци (едрогабаритни 

отпадъци), съгласно  определените от местната власт начини. 
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Настоящият документ е разработен като част от Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № Д- 34-135/02.09.2020г. за изпълнение на "Демонстрационен 

проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване", финансиран от Европейския Съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г. 

11. Остатъчна фракция (за депониране) 

Бронз Сребро Злато Платина 

Неприложимо5 Неприложимо5 След прилагането на всички 

вътрешни мерки за разделно 

събиране, рециклиране, 

подготовка за повторна употреба и 

предотвратяване образуването на 

отпадъци, обектът следва да 

постига количество депониран 

отпадък, не по-високо от 45% от 

общото количество генериран 

отпадък 

След прилагането на всички 

вътрешни мерки за разделно 

събиране, рециклиране, 

подготовка за повторна употреба и 

предотвратяване образуването на 

отпадъци, обектът следва да 

постига количество депониран 

отпадък, не по-високо от 25% от 

общото количество генериран 

отпадък 

МЯРКА 

Разделно събиране 

Рециклиране на отпадъците  

Подготовка за повторна употреба 

Предотвратяване образуването 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

Документи (приемно-предавателни протоколи, кантарни бележки, годишна количествена сметка и т.н.) удостоверяващи общото количество отпадък, 

както и количеството предотвратено от депониране, прилагайки установените мерки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Предстои да влезе в сила начин на изчисляване на такса битови отпадъци на принципа "замърсителят плаща"- познат още като система на 

променлива ставка и основа в зависимост от теглото или обема на генерираните отпадъци. В Държавен вестник, бр. № 14/17.02.2021 г. се обнародва 

важна промяна в Закона за местните данъци и такси, относно срокът за влизане в сила на новите основи за ТБО. Срокът вече е: „втората година, 

следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.“ След влизане в сила 

на гореописаното изменение, изискванията на Критерий 11. “Остатъчна фракция (за депониране)” ще бъдат адаптирани.  
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НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

Обектите, подлежащи на оценка, нямат нормативно задължение да постигат конкретни проценти ограничаване на количеството депонирани битови 

отпадъци. Процентите в гореописания критерий са експертна преценка на „Сдружение за кръгова икономика Феникс – 2002“ с оглед на 

практическите ползи от оценката с цел отличаване със знак за отговорно управление на отпадъците. 
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12. Липса на санкции  

 

Бронз Сребро Злато Платина 

 

Обектът следва да: 

 

1. Декларира, че в последната една 

година от функционирането си 

не е  

• имал наложени санкции 

по реда на ЗУО и не е 

• имал констатирани 

административни 

нарушения по Наредбата 

за управление на 

отпадъците на Общината, 

на чиято територия се 

намира 

2. В случай, че обектът е бил 

санкциониран, следва да 

докаже, че е заплатил санкцията, 

отстранил констатираното 

нарушение и е взел превантивни 

мерки против възникването му 

наново 

 

 

 

 

Обектът следва да: 

 

1. Декларира, че в последната една година от функционирането си не е  

• имал наложени санкции по реда на ЗУО и не е 

• имал констатирани административни нарушения по Наредбата за управление на 

отпадъците на Общината, на чиято територия се намира 

 

 

 

МЯРКА: Подкрепяща мярка МЯРКА: Подкрепяща мярка 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Декларация 

от управителя на оценявания обект; в 

случай на възникнала санкция- документ 

удостоверяващ плащането и 

приложените впоследствие мерки 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Декларация от управителя на оценявания обект  
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НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

Закона за управление на отпадъците предвижда имуществени санкции за еднолични търговци или юридически лица, които са извършили нарушение 

по реда на ЗУО. Изискванията на гореописания критерий способстват постигането на цялостна информираност, с оглед поставяне на обективна 

оценка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Гореописаните критерии за оценка на хотели и места за настаняване по отношение на управление на генерираните от тях отпадъци са разработени 

с цел да се превърнат в основа за пристъпване към следващите стъпки в посока реализиране на  "Демонстрационен проект за въвеждане на модел 

за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване", а именно изготвяне на методология за прилагане на критериите за 

оценка, изготвяне на примерни оценъчни листове, прилагане на методологията за оценка и др. При изготвянето на критериите е взето предвид 

настоящото състояние на нормативната уредба в областта на опазване на околната среда. Във времето се предвижда режим на изменение/ 

допълнение на така зададените критерии на всеки три години, в зависимост от законовите изисквания  по отношение на управление на отпадъците и 

конкурентността на средата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Пиктограми (символи за опасност), чието наличие е основание за класифициране на опасен отпадък към категория „Замърсени 

Опаковки“ 

№ Описание на символа по  

 

Актуална Визуализация на символа,  

 

Визуализация на символа, съгласно 

отмененото законодателство 

1 Газове и течности под налягане 

 

 

2 Запалими (пожароопасни) 

 
 

3 Експлозивни (взривоопасни)  

 
 

4 Корозивни 
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5 Окисляващи  

 

 

6 Притежаващи остра токсичност 

 
 

7 Причиняващи сериозна опасност за 

здравето 

 

 

8 Опасни за здравето на хората 

  

9 Опасни за околната среда 
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Дейност 2           Изпълнение на демонстрационен проект“ 

Поддейност 1     Разработване и издаване на сборник с критерии за оценка на хотелите и местата за настаняване 
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