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Abstract: 
Preventing waste generation is the best environmental opportunity in both waste legislation and 
waste policy and should therefore be encouraged in any way. This is enshrined in the main European 
and national legislative instruments for the classification of measures to promote waste activities. 
The prevention or reduction of waste generation and its harmfulness is at the heart of the 
hierarchical order adopted in the European Union, ensuring the efficient use of resources through 
compliance with the priorities. The size of the group targeted by this policy is determined to be the 
highest with members who are characterized by low awareness, great worries about survival and 
scepticism about the effectiveness of individual actions. 
In our legislation, we have adopted different measures to prevent waste generation. In accordance 
with the Waste Management Act, 16 exemplary measures are described, but they are desirable. The 
pledging of appropriate specific qualitative or quantitative control indicators adopted to monitor and 
assess progress in the implementation of waste prevention measures is not being met. For example, 
construction waste management under the Ordinance for Construction Waste Management and Use 
of Recycled Building Materials does not include activities to prevent its formation. On the basis of an 
analysis of the normative documents and programs for the prevention of the construction of 
construction waste in Bulgaria, recommendations are given for improving their management. 
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1. РАЗБИРАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ В БЪЛГАРСКИТЕ 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 
Общоприето определение за строителни отпадъци (СО) към момента няма. Според 

едно от най-използваните определения СО са „материали, които трябва да бъдат 
транспортирани извън строителната площадка или да се използват на самата площадка за 
различна от предвидената специфична цел на проекта поради дефект, излишък или 
неупотреба или не могат да бъдат използвани също поради несъответствие със 
спецификацията или който е страничен продукт от строителния процес“ ([1], цитирано в 
[2]). В Закона за управление на отпадъците (ЗУО) от 2003 г. СО са „отпадъците, получени 
в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от 
разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения“ [3]. През 2012 г. този закон бе 
заменен с нов ЗУО, в който СО са дефинирани като „отпадъци от строителство и 
разрушаване“, съответстващи на определени кодове отпадъци, приети в нормативни 
документи на ЕС относно отпадъците [3]. Независимо от своята специфика СО са вид 
отпадъци, които според възприетото определение в ЕС, вкл. и в България, са „вещество, 
предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да 
се освободи, или е длъжен да се освободи“ [3], [4]. 

В отменения и актуалния ЗУО се разглеждат четири вида отпадъци: битови, 
производствени, строителни и опасни отпадъци, без да се посочи причината за 
разглеждането им като отделни потоци отпадъци. В сайта на МОСВ СО се определят като 
„специфичен отпадъчен поток“, но и тук не се дава пояснение за възприетия начин на 
разглеждане на СО. В ЗУО се използват комбинациите: „битови и строителни отпадъци“ и 
„производствени и опасни отпадъци“ [3], което показва, че е възприето СО да се 
разглеждат като близки по начин на управление до битовите отпадъци. Битовите отпадъци 
се образуват след използването на продуктите, което ги определя като потребителски. В 
много от държавите-членки на ЕС отпадъците, които не са определени като битови, се 
смятат за производствени отпадъци, т.е. които се образуват при производство на 
материали и продукти. В ЗУО СО се разглеждат като различен тип поток от опасните и 
производствените отпадъци, но СО може да съдържат опасни вещества. 

СО подобно на битовите са твърде разнородни. В сравнение с другите специфични 

потоци от отпадъци, СО се характеризират със значителни количества по обем и маса и 

ниска екологична тежест, което определя проблема с тях като предимно управленски, 

свързан с използване на терени, логистика, предотвратяване смесването на различните 

видове СО и др. Това е взето предвид в българските нормативни актове, които основно 

въвеждат текстове от Директивите на ЕС. Основополагащите положения за управлението 

на отпадъците в екологичните програми и съответстващата й нормативна рамка са: 

 въвеждане и използване на кодове на отпадъци [4];  

 използване на йерархия на управление на отпадъците [3], [4], [5]. 

 поставяне на количествени цели за подготовка за повторна употреба, рециклиране 

и друго оползотворяване на материали [3], [4], [6]; 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ЦЕЛИ ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ 

ОТПАДЪЦИ В БЪЛГАРСКИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали (НУСОВРСМ) е нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби 

на ЗУО и управление на специфичния поток от отпадъци, които се образуват в строителната 

индустрия. В тази наредба е посочена целта на Директива 2008/98/ЕО по отношение на СО 

– „… до 2020 г. подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване 

на материали, включително насипни дейности с използване на отпадъци за заместване на 

други материали, на неопасни отпадъци от строителство и разрушаване, с изключение на 

материали в естествено състояние, определени в категория 17 05 04 в списъка на 
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отпадъците, да се увеличи най-малко до 70 % от теглото“ [4]. В Националния стратегически 

план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р. 

България за периода 2011-2020 г. се залага тази цел да се постигане чрез създаване и 

използване на „развита система за управление на СО“ [6], а в ЗУО се уточнява, че тя 

поетапно ще се постигане до 01.01.2020 г. чрез системите за третиране на СО [3]. 

Чрез НУСОВРСМ за всяка площадка, на която се извършва строително-монтажни 

работи (СМР) и/или премахване на строеж, се поставят количествени цели за материално 

оползотворяване по видове СО. Целите са различни за всяка годината на откриване на 

строителната площадка и те нарастват до стойности, които за 2020 г. и всяка следваща 

година са равни или над целта „70 %“. При възлагане на СМР на проекти, финансирани с 

публични средства се планира и влагането в строежите на рециклирани строителни 

материали (РСМ) или на третирани СО за оползотворяване в обратни насипи (ТСОООН). 

Количествата на вложените РСМ и ТСОООН трябва да са над определени стойности в 

тегловни проценти, зависещи от вида на строежа и от обхвата на разрешението за строеж [5]. 

Описаните в НУСОВРСМ цели са изкисвания към строежите, които може да се 

разглеждат като част от основното изискване към строежите „устойчиво използване на 

природните ресурси“, определено в приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на ЕП и 

на Съвета (Регламент за строителните продукти). Чрез НУСОВРСМ реализирането на 

националната цел „70 %“ се прехвърля към възложителите на СМР и/или на премахването 

на относително големи по квадратура и дължина строежи. Те отговарят за изготвянето на 

план за управление на строителните отпадъци (ПУСО) на строежа, който се изготвя от 

правоспособен проектант (чл. 11, ал. 1 ЗУО), който трябва [7]:  

 да прогнозира количеството на образуваните СО; 

 да прогнозира количеството на СО, които повторно ще се употребят и/или 

материално ще се оползотворят чрез различни дейности; 

 да изготви прогнозна количествено-стойностна сметка; 

 да изчисли постигната степен на влагане на продукти от оползотворяване на СО и 

оползотворяване на СО в обратни насипи; 

 да посочи изискванията, на които трябва да отговарят продукти от оползотворяване 

на СО и технически спецификации за изпитване; 

 да посочи изискванията, на които трябва да отговарят СО, които следва да бъдат 

оползотворени в обратни насипи;  

 да посочи стандартите и техническите характеристики, по които да се оцени 

съответствието на РСМ. 

Одобрението на ПУСО от компетентен орган (чл. 11, ал. 4 ЗУО) се основава на 

приемане на заявените в проекта цели по отношение на СО, които трябва да надвишават 

нормативно изисквани, описани в Приложение № 7 към чл. 11, ал. 1 и 2 на НУСОВРСМ. 

Прегледът на НУСОВРСМ и ПУСО показва, че няма нито един задължителен текст по 

отношение на предотвратяване на образуването на строителни отпадъци. 

3. ЙЕРАРХИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ В 

БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

В законодателството и в политиката по отношение на отпадъците в ЕС е възприета 

йерархия за тяхното управление, класираща възможностите по отношение на 

въздействието на отпадъците върху околната среда в следния приоритетен ред [4]: 

1. предотвратяване на образуването им; 

2. подготовка за повторна употреба; 

3. рециклиране; 

4. друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 

5. обезвреждане. 

307



 

X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 

Приоритетният ред при управлението на отпадъците е въведен у нас чрез ЗУО [3]. 

На основата на приемането, че СО са „специфични потоци от отпадъци“ (чл. 6 ал. 2 на 

ЗУО) в НУСОВРСМ с цел изготвяне и отчитане на ПУСО в приоритетния ред при 

управлението на СО (чл. 4 на [3]) е възприето рециклирането да включва:  

 рециклиране на СО; 

 оползотворяване в обратни насипи. 

В чл. 9, ал. 1 (г) на НУСОВРСМ е посочено, че ПУСО трябва да „включва мерки за 

предотвратяване и минимизиране на образуваните СО на строителната площадка или на 

площадката, на която се извършва премахването на строежа“, но без да посочват 

изисквания за обхвата и резултата от тези мерки, изготвяни от проектанта на ПУСО.  

В съответствие с чл. 29, т. 1 на Директива 2008/98/ЕО [4] България е направила 

анализи на съществуващите мерки и приложими индикатори за национална Програма за 

предотвратяване на образуването на отпадъци (ПОО). На основата на Ръководството за 

разработване на програми за ПОО [8] е изработена Национална програма за ПОО, която е 

част от Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. [9]. Зададената главна 

цел: „прекъсване на връзката между икономическия растеж и свързаното с това вредно 

влияние върху човека и околната среда в резултат на образуване на отпадъци“ е 

идентична с текст на Директива 2008/98/ЕО. Представени са примери на дейности (добри 

практики) за предотвратяване на СО в Австрия, Финландия, САЩ и др. държави. 

Предложените индикатори за измерване на ПОО са предимно в брой [9]: 

 брой разработени програми за ПОО от общините с включени мерки за ПОО; 

 брой изпълнени мерки от националната и от общинските програми за ПОО; 

 брой отрасли, в които могат да бъдат внедрени резултатите; 

 брой внедрени резултати в икономиката; 

 брой дизайнери и проектанти, до които е достигнала информацията; 

 брой проведени информационни кампании и др. подобни индикатори. 

Описаните индикатори не са въведени в нормативен акт. Липсата на конкретни 

стойности при формулираните оперативни цели, примерни подцели и индикатори 

определя техния пожелателен характер, вкл. и заради липсата на заложен механизъм за 

контрол. Те не кореспондират с изискването към ПУСО да се опишат мерки за 

предотвратяване и минимизиране на образуваните СО на строителната площадка или на 

площадката, на която се извършва премахването на строежа [3]. 

Възприемането на подобен подход за решаване на предотвратяване на образуването 

на отпадъци се дължи от зададените определение и разбиране за строителните отпадъци. 

Съгласно нормативните документи на ЕС СО са вече образувани или при използването на 

строителни материали и продукти или след тяхната употреба, вкл. на строителната 

площадка (фиг. 1). По този начин СО попадат в категориите „материален продукт“ или 

„продукти, които са резултат от непрекъснат процес“ на стандарта за основните принципи 

и речник в управлението на качеството (ISO 9000:2005) който е актуален по време на 

изготвянето и приемането на нормативната рамка на ЕС за отпадъците. „Производството“ 

и „употребата“ на строителни материали/продукти са два стадия от процесите за 

постигане на тяхното качество (фиг. 2), което включва и разнообразни „нематериални 

продукти“ и „услуги“ (по ISO 9000:2005), които също могат да образуват СО. 
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Фигура 1. Илюстрация на правната дефиниция на ЕС за отпадъци [8], 

с допълнения по Директива 2008/98/ЕО [4] 

 

 

Фигура 2. „Спирала на качеството“ (спирала на Джуран), илюстрираща основните стадии 

(дейности) по управление на качеството на продукт, услуга или процес [10] 

2.1. Отпадъци от строителство 

При производството на всеки материал или продукт, образуването на отпадъци е 

проява на вътрешен дефект (несъответствие). Отпадъкът е част от образуваните странични 

продукти (фиг. 1), която част няма принос към стойността на материал или продукт, но 

има своята цена, която се заплаща от притежателя на отпадъка. Поради това количеството 
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на образуваните производствени отпадъци може да се разглежда като показател за 

качеството на проектирането, изпълнението и употребата на всеки един продукт. 

Мотивацията за намаляване на отпадъците при производството е на производителя, който 

по този начин осъществява намаляване на разходите, реализирайки по-голяма печалба. 

За разлика от производството, всеки построен или реконструиран строеж 

представлява уникален процес, който се състои от съвкупност от координирани и 

управлявани дейности с дата на започване и на завършване, предприемани за постигането 

на цел, съответстваща на конкретни изисквания, включително ограничения по отношение 

на срокове, разходи и ресурси (ISO 9000:2015). Качеството на инвестиционния проект и 

строежа, т.е. крайния строителен продукт, се формира от три взаимно свързани 

компонента (фиг. 3): 

1. качеството на проектирането; 

2. качеството на строителството; 

3. качеството на експлоатацията. 

При задаване качеството на строежа трябва да се планира (проектира) неговото 

осигуряване чрез познаване на строителните технологии и организация и поддържане чрез 

познаване изискванията на потенциални потребители. На всеки един етап може да се 

зададе изискване за ограничаване на количеството на образуваните отпадъци, което да се 

изрази като част от планираните за използване или реално вложени строителни продукти. 

 

Фигура 3. Качество на строеж и етапи на неговото формиране 

В строителството, както и във всички други индустрии, е в сила съотношението 

1:10:100 за разходите на средства и време за отстраняване на допуснати дефекти в трите 

етапа – проектиране : производство : доставка (употреба). Всяко несъответствие изисква 

10 пъти повече финанси и време, за да се отстрани в производството, отколкото би 

изисквало, ако дефектът се установи на етапа на проектирането [11]. Прилагането на 

принципа 1:10:100 към СО, които се образуват при реализацията на инвестиционния 

проект, показва, че предотвратяването на образуването на СО се осъществява от 

проектантите, които задават качеството на проекта. Този вид отпадъци от строителство 

трябва да се разглеждат като страничен продукт, получен следствие на недоброто 

проектиране. В доклада на Инес (2004), цитиран в [2], се посочва, че архитектът е 
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отговорен за около 1/3 от образуваните на отпадъци поради грешки при проектирането. 

Това количество е около два пъти по-малко от стойностите на количествата отпадъци, 

които се образуват в резултат от недобро проектиране, разглеждани през 90-те години на 

XX в. [12]. Към основните причини за  образуване на СО от проектиране спадат [2]: 

 удовлетворяване на различни заинтересовани страни, особено тези на клиентите; 

 увеличаване сложността на проекта – предпоставка за повече „изрезки“; 

 непредвидени геоложки и хидрогеоложки условия; 

 непознаване от страна на проектанта на използваните строителните техники; 

 голяма продължителност на осъществяване на проекта – възможни изменения, 

продиктувани от необходимост за съответствие с промени на законодателството 

пазара, изисквания на стандарти и др.; 

Намаляването на СО от проектиране се осъществява чрез: 

 точно специфициране на строителните продукти – доставки на стандартни размери 

и предварително сглобени компоненти;  

 намаляване презапасяването на строителната площадка със строителни материали 

и продукти; 

 намаляване многообразието на строителни материали и продукти, заложени за 

влагане (използване) в строежа; 

 ефективната комуникация между участниците в строителния процес. 

Отговорен за СО от проектиране е инвеститора, който е мотивиран да намали СО, 

които нямат принос към стойността на строежа. Предотвратяването на загубите от 

създаване на СО или техното свеждане до минимум се осъществява с поставяне на 

изисквания към проектантите на всеки от етапите на задаване качество на строежа (фиг. 3). 

Строителните отпадъци може да се образуват и в етапа на осигуряване на зададеното 

качество, т.е. при изпълнение на строежа. Тук количеството и вида на СО зависи от 

подготовката, т.е. планирането, на строително-монтажните работи, което от своя страна 

зависи от окомплектовката и качеството на технологичното оборудване, качеството на 

строителните материали, продукти и конструкции, качеството на технологичните процеси 

и организацията и качеството на персонала (фиг. 3). В процеса на строителство трябва да 

се сведе до минимум измененията в проекта, настъпващи за удовлетворяване на промени в 

нормативните документи, възможностите на доставчиците и изискванията на клиентите. 

СО нямат принос към стойността, на която се осъществява осигуряване на 

зададеното качество на строежа. За строителя СО се явяват производствени отпадъци и 

той е мотивиран да намали тяхното количество. Това се осъществява чрез подобряване на 

всеки един от компонентите на строителството и неговата подготовка, показани на фиг. 3. 

Съгласно НУСОВРСМ отговорен за изготвянето на ПУСО е инвеститорът, който възлага 

на проектант да предпише мерки за предотвратяване и минимизиране на образуваните СО 

на строителната площадка. Отговорен за изпълнението е строителят, а отчитането на 

ПУСО се осъществява от строителния надзор. За преодоляване на разминаванията в 

мотивацията и отговорностите на участниците в строително-инвестиционния процес е 

необходимо проектантът детайлно да познава техническите, икономическите и 

професионални възможности на строителя. Предотвратяването образуването на СО трябва 

да се осъществи и на етапа на проектиране, а съгласно НУСОВРСМ проектантът трябва да 

планира за всеки строеж количества СО, отчитането на които водят до изпълнение на 

заложената национална цел.  

2.2. Отпадъци от разрушаване 
При разрушаване цялото количество отпадъци е съставено от строителни материали, 

които са използвани в строеж. Отпадъците от разрушаване на сгради не може да се 
предотвратят, но тяхното количество и ценност може да се управлява чрез дейностите 
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събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране. Подобно на битовите отпадъци 
селективното отделяне на оползотворимите СО („премахване на строеж“ в НУСОВРСМ 
[7]) има най-голям ефект, но тази дейност е „процес, който изисква внимателен и 
интегриран подход с използване на разнообразие на използваното оборудване и 
технологии“ [7]. Времето за премахване е по-голямо в сравнение с разрушаване без 
селективно отделяне, като разходите за премахване са с около 20% по-големи. От друга 
страна при недобро премахване се увеличава времето и разходите за допълнителни работи 
и се намалява възможността част от СО да се използват повторно или бъдат рециклирани.  

Описаните дейности са отделни етапи на управлението на СО, образувани от 
строежи, подложени на реконструкция, събаряне, разрушаване или отстраняване (фиг. 4). 
Преди разрушаването (премахването) трябва да се направи избор на технология за 
премахване, която зависи от: типа на сградата (етажност, носеща конструкция, строителна 
схема, форма и др.), местоположение, допустими нива на замърсяване, срокове, както и от 
желаната степен на селективно отделяне на оползотворимите отпадъци. При 
разрушаването се извършват специфични дейности в определена последователност – 
например  предварително премахване на опасните материали, вложени в строежа. За 
осъществяване на тези дейности за необходими специалисти, техника, време и ресурси, 
което предопределя изготвянето на проект от проектант или от квалифициран експерт, 
който има подходящи познания в областите на строителните материали, химията и 
екологията на строителството, строителните технологии, историята на строителството, 
както и техниките на разрушаване, третиране и преработване на отпадъците, познаване на 
местните пазари за СО и за повторно използвани и РСМ, вкл. капацитета на инсталациите 
за рециклиране. В нашите нормативни документи не са поставени подобни изисквания 
към проектанта на ПУСО [7]. В НУСОВРСМ няма изискване за направата на одит преди 
премахването, което е нормалната практика в повечето държави-членки на ЕС [13]. 

 

Фигура 4. Илюстрация на дефиницията на ЕС за предотвратяване на отпадъци, 

адаптирана от [8] (оригинал на ADEME, Агенция по околната среда на Франция, 2008 г.) 
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4. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

Съгласно разбирането за отпадък, възприето в ЕС [3], [4], притежателят определя 

какво е отпадък – той не е продукт, който може да се използва от потребители, нито може 

да се използва като суровина за производство на продукти (фиг. 1). Материалите, които са 

част от строеж може да са или строителни материали (продукти) или строителни 

отпадъци. Решението за разрушаване (премахване) на строеж посочва, че той е вече 

използван. Отстраняването на строителни материали при реконструкция означава, че те не 

представляват ценност за трайно влагане в строежи или в части от тях. Разгледани в 

контекста на общото разбиране на отпадъците и стандартите за управление на качеството 

(серията ISO 9000) СО са два вида, представляващи изходен елемент (резултат) от два 

различни процеса: 

 отпадъци от строителство – производствени отпадъци, образувани в резултат на 

процеса на строителство; 

 отпадъци от разрушаване – потребителски отпадъци, образувани в резултат на 

процеса на разрушаване (премахване). 

В Директива 2006/12/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5.04.2006 г. 

относно отпадъците са заложени две нива на степенуване на мерките за насърчаване: 

 I-во ниво – предотвратяване или намаляване на генерирането на отпадъци и 

тяхната вредност; 

 II-ро ниво – оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране, повторна употреба, 

възстановяване или по друг начин с цел извличане на вторични суровини или 

използването на отпадъците като източник на енергия. 

Двете нива на степенуване на мерките за насърчаване и приоритета на действията 

(мерките) са възприети и в йерархията за управление на отпадъците. Предотвратяването 

на образуването на отпадъци включва [8] (фиг. 5): 

 стриктно избягване – пълно предотвратяване на образуването на отпадъци чрез 

премахване на опасните вещества или чрез намаляване на материалната или 

енергийната интензивност при производство, дистрибуция и потребление; 

 намаляването при източника – минимизиране използването на токсични или 

вредни вещества, както и минимизиране консумацията на материали или енергия; 

 повторната употреба на продукта – многократната употреба на продукта в 

оригиналната му форма, за първоначалната му употреба или за алтернатива, със 

или без възстановяване. 

 

Фигура 5. Контекст на предотвратяването на отпадъците и приоритет на действията за 

предотвратяване и намаляване на отпадъците [8] (със знака „*“е посочено, че в държави-

членки се използват различни дефиниции на термините/процесите) 
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В чл. 3 на Директива 2006/12/EО е посочено, че първото ниво се постига чрез: 

 разработване на чисти технологии, които са по-щадящи при употребата на 

природни ресурси; 

 техническо разработване и търгуване на продукти, проектирани да не допринасят, 

или най-малко да допринасят, поради естеството на своето произвеждане, употреба 

или обезвреждане за увеличаващото се количество или вредност на отпадъците и 

опасностите от замърсяване; 

 разработване на подходящи техники за окончателното обезвреждане на опасните 

вещества, съдържащи се в отпадъците, предназначени за оползотворяване. 

 

Фигура 6. Приложение на йерархия на управление на отпадъците към строителните 

отпадъци с акцент към предотвратяване образуването на строителни отпадъци 

Предотвратяването на отпадъците е първият принцип на йерархията и е заложено 

като първа възможност за намаляване на тяхното въздействие върху околната среда. 

Прилагането на приоритетния ред на мерките предполага нарастване на целевата група, 

към която е насочена съответната мярка. Това означава, че предотвратяването на 

образуване на СО ще се реши чрез включване на лица с ниска осведоменост и 

притеснение по отношение на СО, които се отличават със скептичност за ефективността 

на индивидуалните действия. Този подход е приложим към битовите отпадъци, но не би 

имал същия ефект в областта на строителството, в който предотвратяването образуването 

на СО се осъществява при задаване качеството на строежа и при подготовка за 

строителство (фиг. 3). Тази дейност трябва да се осъществи от лица с голяма загриженост 

към околната среда, мотивирани и ангажирани да правят „правилното“, а не с популярни 

възгледи и нагласа за бързи и лесни действия, мотивирани от лична изгода (фиг. 6). 

ИЗВОДИ 

Представеният анализ показва, че процесите на строителство и на разрушаване 

(премахване) са различни и към тях трябва да се прилагат управленски подходи. В 

българските нормативни документи за отпадъците, образувани от строителство и 

разрушаване се използва обобщаващ термин „строителен отпадък“, който води до 

прилагане на разнопосочни мерки и поставяне на неефективни критерии за управление. 

Възприемането на строителните отпадъци като два различни вида – отпадъци от 

строителство и отпадъци от разрушаване – ще дефинира отговорниците за тяхното 

предотвратяване или намаляване и ще доведе до по-добро разбиране и прилагане на 

действащите нормативни документи на ЕС.  
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Предотвратяването образуването на СО трябва да се осъществи на етапа на 

проектиране, което обяснява защо в Протокола на ЕС за управление на отпадъците от 

строителство и разрушаване, обхващащ всички компоненти от веригата за управление на 

отпадъците, не се разглежда фазата на проектирането, както и изкопаването и драгирането 

на почви [13]. В ПУСО проектантът трябва да вземе мерки за предотвратяване и 

минимизиране на образуваните СО на строителната площадка или на площадката, на 

която се извършва премахването на строеж. Съгласно НУСОВРСМ проектантът трябва да 

планира за всеки строеж количества СО, отчитането на които водят до изпълнение на 

заложената национална цел. За да планира този процес е необходимо детайлно да познава 

техническите, икономическите и професионални възможности на строителя, като 

едновременно с това задължи строителя да произведе необходимото количество 

„строителен отпадък“. За да се избегне това противоречие е целесъобразно под 

„предотвратяване образуването на строителни отпадъци“ да се разбира проектиране на 

строежи с недопускане влагането на строителни материали, съдържащи опасни вещества, 

влагане на строителни продукти, които са с минимално количество на вложените 

материали и енергия, както и проектиране на дизайна на строителни продукти, които да 

могат да се използват многократно. Уместно е управлението на строителните отпадъци да 

се отнася само за отпадъци от разрушаване, вкл. като част от реконструкция, с прилагане 

на регулаторни, икономически, образователни и информативни инструменти. 
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