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Приложение № 4 

План за действие към Програмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 

№ Дейности 

(мерки) 

Бюдже

т 

(хил. 
лв.) 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализаци

я 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорни 
институции 

Отговорни 
институции 

      Текущи Целеви Водеща Партньор 

      Ежегодно - мин. 
70% от общото 

тегло на 
строителните 
отпадъци са 

подготвени за 
повторна 
употреба, 

рециклиране и 
друго 

оползотворява
не  

Ежегодно - 
мин. 70% от 

общото тегло 
на 

строителните 
отпадъци са 

подготвени за 
повторна 
употреба, 

рециклиране и 
друго 

оползотворява
не  

  

1 Разделно 
събиране и 

рециклиране на 
строителни 

отпадъци при 
общински 

строежи, вкл. в 
индустриални 

зони при 
доказана 

необходимост  

 

- Бюджет на 
общината, 

възложители 

2022-2028 Намален риск 
за околната 

среда и 
човешкото 
здраве от 
вредното 

въздействие на 
тези групи 
отпадъци  

 

Брой изготвени 
проекти за 
разделно 

събиране и 
рециклиране на 

строителни 
отпадъци  

 

Брой изпълнени 
проекти за 
разделно 

събиране и 
рециклиране на 

строителни 
отпадъци  

 

Община, 
възложители 

 

2 Прилагане на 
контрол за 

изпълнение 
изискванията на 

ЗУО относно 
строителните 
отпадъци и 

Наредбата за 

- - 2022-2028 Осъществен 
контрол 

В годишните 
планове за 

извършване на  
контролна 
дейност на 

компетентните 
органи са 
включени 
тематични 

Спазени са 
всички 

изисквания на 
ЗУО и 

Наредбата  

 

Общини Възложители 
на 

инвестиционн
и проекти 



2 

 

строителните 
отпадъци 

 

проверки 
относно 

спазване на 
изискванията за 

строителни 
отпадъци; брой 

извършени 
проверки; брой 

наложени 
санкции; брой 

съставени 
предписания  

3 Включване в 
тръжните 

документи за 
ремонт, 

строителство на 
общински  

сгради, пътища 
и др. на 

изискването за 
влагане в 

строежите на 
рециклирани 
строителни 

материали и на 
изискването за 
оползотворяван
е на строителни 

отпадъци в 
обратни насипи 

 

- Бюджет на 
възложителит

е на 
обществени 

поръчки  

 

2022-2028 При ремонт и 
строителството 

на сгради, 
пътища и др. се 

влагат 
рециклирани 
строителни 

материали, вкл. 
чрез 

оползотворява
не в обратни 

насипи  

 

2022-2023 – 2%; 
2024-2028 – 

2,5%; 

2028-2,5% Възложители 
на 

обществени 
поръчки 

Строители 

4 Организиране 
на разделното 
събиране на 
строителните 

отпадъци, чрез 
поставяне на 
контейнери, 

предоставяне на 
възможности за 
населението да 
заяви извозване 
на строителни 
отпадъци от 

бита чрез 
дружества, с 

които общината 
да сключи 

- Бюджет на 
общината 

2022-2028 Намален риск 
за околната 

среда и 
човешкото 
здраве от 
вредното 

въздействие на 
тези групи 
отпадъци  

 

Увеличаване на 
количеството 
рециклирани 
строителни 
отпадъци 

 

Минимум 70% 
от общото тегло 
на строителните 

отпадъци са 
подготвени за 

повторна 
употреба, 

рециклиране и 
друго 

оползотворяв  

Община Домакинства 
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договор или по 
др. начин 

5 Оценка на 
нуждите, избор 
на технически 

характеристики 
и закупуване на 

мобилна 
инсталация за 

рециклиране на 
строителни 
отпадъци на 

територията на 
общината или 
сключване на 

договор с 
фирма, 

притежаваща 
съответното 
разрешение 

 
 
 
 

- Бюджет на 
общината; 
InvestEU;  

 

2022-2028 Намален риск 
за околната 

среда и 
човешкото 
здраве от 
вредното 

въздействие на 
тези групи 
отпадъци  

 

Увеличаване на 
количеството 
рециклирани 
строителни 
отпадъци 

 

Минимум 70% 
от общото тегло 
на строителните 

отпадъци са 
подготвени за 

повторна 
употреба, 

рециклиране и 
друго 

оползотворяв  

Община Домакинства, 
строители 

 

 

 


