КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ
И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Принципни постановки и класификация на
производствени и опасни отпадъци
Румяна Ценкова – дирекция „Управление на отпадъците и
опазване на почвите“
Министерство на околната среда и водите

ЗАКОНОВА РАМКА
l

l

ü

Закон за управление на отпадъците
(обн.,ДВ,бр.53/2012г.)
Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23 юли
2014г. (обн., ДВ, бр. 66/2014г.)
Класификацията на отпадъците се извършва от техния
причинител, с изключение на случаите, когато той е
неизвестен. Тогава класификацията се извършва от
лицата в чието владение е отпадъка.

ПРИНЦИПНИ ПОСТАНОВКИ
ü

Ø
ü

ü

Класификацията на отпадъците се извършва
еднократно освен в случаите на промяна на
суровините и/или технологичните процеси, която води
до изменение на състава и своиствата на отпадъка
Ред за класификация на отпадъците:
Класификацията на отпадъците се извършва в
регионалната инспекция по околна среда и води, на
чиято територия се образува отпадъка.
за всеки отпадък поотделно не по-късно от 2 месеца
преди образуването му се представят следните
документи:

ПРИНЦИПНИ ПОСТАНОВКИ
v
v

v

v

Попълнен работен лист по приложение №5 за
класификация на отпадъците в два екземпляра
Описание на технологичния процес, в резултат на
които се образува отпадъкът, източник и произход на
отпадъка, състав и свойства на използваните при
процеса суровини и материали
Информационни листове за безопасност на химичните
вещества и смеси, използвани като изходни суровини
за технологичния процес, при които се образува
отпадъкът
Информация за състава и свойствата на отпадъка от
периодични издания и литература

ПРИНЦИПНИ ПОСТАНОВКИ
ü

ü

ü

Директорът на РИОСВ може еднократно в 15 дневен
срок да изиска допълнителна информация или
отстраняване на несъответствия между избрания код
и вида на отпадъка и неговата характеристика и
свойства.
Заявителят отстранява несъответствията в 15 дневен
срок от получаване на уведомлението от РИОСВ.
В 30 дневен срок от получаване на документите или
отстраняване на нередовностите директорът на
РИОСВ утвърждава работния лист с подпис и печат,
като единият екземпляр се връща на причинителя.

ПРИНЦИПНИ ПОСТАНОВКИ
Ред за извършване на нова класификация на
отпадъците
ü Не по-късно 2 месеца от промяна на технологичните
процеси се уведомява РИОСВ;
ü РИОСВ извършва проверка;
ü Извършва се нова класификация
При промяна в актуалното състояние по търговския
регистър не се извършва нова класификация, необходимо
е само да се уведоми директора на съответната РИОСВ в
10 дневен срок
Класификация на отпадъци не се извършва от
причинителите на битови отпадъци и подобните на тях,
образувани от търговски обекти и административни
сгради.
l

ПРИНЦИПНИ ПОСТАНОВКИ
Ø
ü

ü
ü
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Ред за уведомяване при преустановяване образуването
на отпадъци
Подаване на заявление по образец №7 от наредбата до
директора на РИОСВ, към което се прилага и
работния лист;
В 30 дневен срок РИОСВ извършва проверка на
обекта
Върху работния лист се отбелязва датата на
извършване на проверката и се подписва от директора
В случай, че лицето отново започва да образува
отпадъкът се извършва нова класификация

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ С
ОГЛЕДАЛНИ КОДОВЕ

При наличие на огледални кодове причинителят може да
класифицира отпадъка с код без звезда, като докаже, че
отпадъкът не притежава опасни свойства въз основа на:
Ø Документите по чл.7 или
Ø Изпитване на отпадъка
Когато информацията от документите по чл.7 не е
достатъчна за класификация на отпадъка като неопасен,
той се класифицира като опасен.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ С
ОГЛЕДАЛНИ КОДОВЕ
В случай, че притежателят на отпадъка желае, той може
да извърши изпитване на отпадъка с цел доказване, че
отпадъкът не притежава опасни свойства.
В този случай може да се извърши изпитване на
отпадъка:
Ø За свойствата от Н1 до Н 15 по приложение №3 от ЗУО
или
Ø По компоненти от С1 до С 51 по приложение №4 от
наредбата, чието съдържание би довело до проява на
опасни свойства

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ С
ОГЛЕДАЛНИ КОДОВЕ
Вземането на проби и изпитването на отпадъците се
провежда от акредитирани лаборатории.
Преди вземане на проби и изпитване се изготвя план за
вземане на проби, които се съгласува от МОСВ и
ИАОС.
След изпълнение на плана за вземане на проби се
подава заявление до министъра на околната среда и
водите за прекласификация на отпадъка от опасен в
неопасен, като се прилагат протоколите от анализите.
Документите се изпращат на министъра на
здравеопазването за изготвяне на оценка за влиянието
на отпадъка върху живота и здравето на хората за
свойства от Н1 до Н13 и Н15

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ С
ОГЛЕДАЛНИ КОДОВЕ

Министърът на околната среда и водите
извършва оценка на екотоксикологичните
свойства на отпадъка Н14.
Въз основа на оценката на министъра на
здравеопазването и екотоксикологичната оценка,
министърът на околната среда и водите се
произнася
със
становище
относно
класификацията на отпадъка.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2
за класификация на отпадъците

Проектът на НИД на Наредба №2 е разработен с цел
транспониране в българското законодателство на
Решение № 2014/955/ЕС на Комисията за изменение на
Решение 2000/532/ЕО, отнасящо се за списъка на
отпадъците, както и за въвеждане на прилагащи
мерки на Регламент (ЕС) №1357/2014 на Комисията от
18 декември 2014г. за замяна на приложение III към
Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2
за класификация на отпадъците

С проекта на НИД се правят промени в обозначенията
на свойствата, определящи отпадъците като опасни, за
да се приведат в съответствие с Регламент (ЕС) 1357.
Промяната цели наименованията на определени
опасни свойства да се приведат в съответствие със
законодателството на съюза в областта на химикалите
и по-специално с новите кодове за клас и категория
опасност, определени в Регламент ЕО 1272 (CLP
регламент).
Въведени са нови наименование на опасните
свойства Н12 и Н15, за да се осигури съответствие с
наименованията на другите опасни свойства.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2
за класификация на отпадъците

В проекта на НИД е включен и реда за съгласуване на
план за вземане на проби за класификация на
отпадъците въз основа на изпитване, понастоящем
включен в Заповед на министъра на околната среда и
водите.
Въвеждат се и критерии за определяне на опасното
свойство НР 14 „токсични за околната среда“ в
съответствие
с
критериите
на
европейското
законодателство за опасните химични вещества и
смеси

