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ЗУО – Закон за управление на отпадъците (изм.и доп., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.); 
ИАОС - Изпълнителна агенция по околна среда; 
МОСВ - Министерство на околната среда и водите; 
НООО -Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (Приета с ПМС №271 от 30.10.2012г.,обн. 
ДВ, бр. 85 от 06.11.2012 г. изм. с ПМС № 186 от 22.08.2013 г., ДВ, бр. 76 от 30.08.2013 г.) 
Наредба № 1 - Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, 
бр. 51 от 20.06.2014 г.) 
НСИ - Национален статистически институт; 
ООп-Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки; 
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3 

 

 

 

I. УВОД 

Докладът представя основни изводи за прилагането на разпоредбите на НООО на 

национално ниво, за отчетната 2016г.  

С НООО се определят задълженията на лицата и изискванията за пускане на пазара на 

опаковки и опаковъчни материали, както и изискванията за третиране, и транспортиране на 

отпадъци от опаковки.  

Пуснатите на пазара в Република България опаковки са обект на статистическо изследване, 

което покрива всички основни производители на опаковки и опаковани стоки. Количествата 

опаковки, пуснати на пазара в рамките на дадена година, поради краткия си жизнен цикъл, се 

възприемат като отпадъци от опаковки в края на същата година. 

Информация отпадъците от опаковки, оползотворявани, в т.ч. и рециклирани се получава 

съгласно реда, сроковете и форматите на Наредба №1.  

 

II. ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД 

II.1. Принципи и цели 

Лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, предприемат мерки за постигане на 

следните цели, за 2016г. по оползотворяване и рециклиране ( табл.1).  

 

Табл.1. Цели по НООО 

Оползотворяване 60% 

Специфични цели за 
рециклиране, по материали 

22,5% пластмаси 

60% стъкло 

60% хартия 

50% метали 

15% дървесина 

 

Лицата, които пускат на пазара полимерни торбички имат задължениe да се регистрират 

еднократно и безплатно в регистър,  поддържан от ИАОС. Всички данни от регистърa са 

публично достъпни на следния интернет адрес:  

http://nwms.government.bg/wms/public/Controler?control=ReadNomenclatureForm&doc_def_id=48&

param_type=5&param_oop_type=00 

 

II.2. Информация 

Лицата, извършващи дейности по третиране на отпадъци от опаковки трябва да притежават 

необходимите документи, съгласно ЗУО и имат задължения по Наредба №1 да водят отчетност, и да 

изготвят, и предоставят годишни отчети за извършените дейности с отпадъци. Годишните отчети се 

предоставят в ИАОС от лицата, извършващи дейности по: 

 събиране на отпадъци от опаковки; 

 транспортиране на отпадъци от опаковки; 

 оползотворяване/обезвреждане на  отпадъци от опаковки; 
ООп-тата притежаващи разрешение за 2016г. са (пълен списък е публикуван на следния интернет 

адрес:  

http://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/specifichni-otpaduchni-potoci/otpaduci-ot-

opakovki/organizacii-po-opolzotvoryavane/ 

“Екобулпак” АД,“Екоколект” АД, “Екопак България” АД, “Булекопак” АД,“Еко Партнърс 

България“ АД. ООп предоставят в ИАОС информация за предприетите мерки за събраните 

отпадъци от опаковки на територията на общините, с които имат сключен договор, обхванатото 

население от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и проведените кампании 

за повишаване на общественото съзнание в тази област.  

http://nwms.government.bg/wms/public/Controler?control=ReadNomenclatureForm&doc_def_id=48&param_type=5&param_oop_type=00
http://nwms.government.bg/wms/public/Controler?control=ReadNomenclatureForm&doc_def_id=48&param_type=5&param_oop_type=00
http://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/specifichni-otpaduchni-potoci/otpaduci-ot-opakovki/organizacii-po-opolzotvoryavane/
http://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/specifichni-otpaduchni-potoci/otpaduci-ot-opakovki/organizacii-po-opolzotvoryavane/
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За извършване на дейностите по третиране на отпадъци от опаковки, лицата трябва да 

притежават съответните разрешения, издадени от компетентните органи. Лицата, извършващи 

дейности с отпадъци от опаковки, водят отчетни книги и предоставят годишни отчети, съгласно 

реда и образците на Наредба № 1.  

Годишни отчети се предоставят в ИАОС от лицата, извършващи дейности по: 

 събиране на отпадъци от опаковки; 

 транспортиране на отпадъци от опаковки; 

 оползотворяване/обезвреждане на отпадъци от опаковки; 

През 2016г. няма лица, изпълняващи задълженията си индивидуално  

Лицата, които не членуват в ООп и не са индивидуално изпълняващи задълженията си, 

имат задължение да заплащат продуктова такса в ПУДООС. ПУДООС предоставя в ИАОС 

информация за събраните средства от продуктови такси, платени за опаковки (фиг.1).  

 

Фиг. 1. Продуктови такси, събрани в ПУДООС, 2016г. 

 

 

  
Източник:ПУДООС 

 

II.3. Съдържание на тежки метали в опаковки за опаковане на опасни химически 

вещества 

Съгласно информацията представена в ИАОС, през 2016г., не са пускани на пазара 

опаковки, със съдържание на опасни вещества и концентрация на тежки метали, над 

допустимите норми. Обобщените количества опаковки, послужили за опаковане на опасни 

химични вещества за 2016г. са представени в табл. 3. 

 

Табл.3. Количества опаковки, послужили за опаковане на опасни химични вещества 

 

Вид опаковка по материали пластмаса метал хартия дърво композитни общо: 

Количество (т) 427 112 198 9 947 1693 

Източник: ИАОС 

 

 

II.4. Събрани отпадъци от опаковки от ООп и обхванато население 
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По данни подадени от ООп през 2016 г. в 169 общини, с обхванато население от  6 561018 

души  са изградени системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки. ( фиг.6). 

 

 

 

 

 Фиг. 6. Обхванати общини от системите за разделно събиране 

 

 

 
Източник: ИАОС 

 

 

II.5. Кампании за популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки 

 

       Реализираните информационни дейности, включително образователни програми, насочени към детските 

градини, училищата и други учебни заведения, са съобразени изцяло с натрупания към момента опит при 

реализацията на информационни дейности от организациите, както и с разпоредбите на НООО и имат за 

цел; 

 Повишаване информираността на населението относно принципите и ползите от разделното събиране 

на отпадъци от опаковки; 

 Увеличаване на процента от населението, което активно участва в системите за разделно събиране; 

 Устойчива промяна на нагласите у най-младите по темите „Екология” и „Разделно сметосъбиране”, 

както и трайно изграждане на навици свързани с тях. 

       Реализирани са дейности за популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки в 

следните основни направления: 

 Информационно-образователни дейности за деца в училищна и предучилищна възраст; 

 Популяризиране на разделното събиране чрез изготвяне и разпространение на информационни материали; 

 Съдействие при провеждане на празници и събития, организирани от общините, с които организациите 

работят; 

 Активности в интернет и социалните мрежи, насочени към най-младите. 
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      Реализирани са информационно-образователни кампании, включващи следните дейности: 

•Разпространение на брошури, листовки и материали с информационна насоченост; 

•Поддържане на информационен сайт, съдържащ тематични информационни модули относно 

разделното събиране на отпадъци; 

•Печат и разпространение на брошури с образователна насоченост, с подходящо цветово оформление 

и достъпни послания, за различните възрастови аудитории, за които са предназначени; 

•Провеждане на кампании в общините, в които организациите имат сключен договор, за изследване 

на общественото мнение с цел подобряване на информираността на населението и бизнеса; 

•Изнасяне на тематични учебно-дискусионни форуми в училища с цел информиране на младите хора 

за ползата от разделно събиране на отпадъците; 

•Представяне на еко-спектакъл и/или еко-игра пред деца от детски градини и от началния курс в 

училищата, които по увлекателен начин илюстрират ползите от разделното събиране и формират съзнание у 

най-малките за екологосъобразно поведение; 

•Организиране съвместно с общините по места на кампанийно събиране на отпадъци от опаковки с 

конкретна информационна насоченост за ползите от разделното събиране; 

•Национални рекламни кампании, популяризиращи разделното събиране и рециклиране на отпадъци 

от опаковки. 

•Засаждане  на  еко градинки 

 

Образователни кампании „Стани екогерой! Научи всички в къщи да събират разделно!”, „Нахрани 

ме!Ям разделно!“ с цел запознаване по интересен и интерактивен начин на най-младите с разделното 

събиране, опазването на природата и спестяването на природни ресурси; обучителни материали относно 

разделното събиране и включването в този процес на цялото семейство.Разработена  е  игра за персонални 

компютри и смарт устройства наречена„Разделко“,в  която  по  нагледен  начин са  обяснени основните  

принципи на  разделното  събиране и използвайки доказано  най-ефикасния обучителен  метод-

игровизация,потребителите  могат да  добият  елементарни  навици за  използването на  цветните  

контейнери. 

 

През 2016г. стартира и информационно-образователна кампания„Еколабиринт“ насочена към ученици 

от различни  възрасти ,свързана  с разделното събиране и рециклиране на  отпадъци. 

 

По проект „Зелен офис” фирми и предприятия са получили картонени контейнери, информационни 

брошури и афиши. Изнесени са презентации и са дадени практически съвети как да се организира ефективна 

система за разделно събиране в офиси и търговски помещения. 

 

През 2016г. в проект„Еко администрация“(оказване на  подкрепа при организиране  на  разделно 

събиране на  отпадъци от  общинските  администрации,отделите  за  социално  подпомагане,центрове  за  

деца  и възрастни хора,държавни институции и агенции) са включени район Слатина  и  район Надежда на 

Столична община, община  Казанлък и Костинброд. На  тези общини са  предоставени картонени 

контейнери за разделно  събиране както и информационни брошури. 

 

Продължава инициативата „Книги за смет”и „Стара  хартия за нова  книга“посветени на  разделното  

събиране и рециклиране  на  отпадъци,провеждащи се  съвместно с фондации,издателства и инициативни 

комитети в общините. Основната цел на инициативата е популяризиране на отговорното отношение на 

хората към околната среда, пестенето на ресурси и опазването на природата. 

 

През 2016г. стартира информационна интернет кампания „Има смисъл“,чиито лица са известни 

публични  личности,популяризиращи разделното събиране  на  отпадъци. 

 

         Продължава  инициативата „Моят зелен град”, която обединява  16 населени места в България под  

мотото „Бъди зелен не  само за ден“,в която  инициатива  се  включват доброволци  от  цялата  страна в  

дейности по залесяване,почистване, обновяване  и облагородяване на  местно ниво . 

 

 

III.  
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IV. КОЛИЧЕСТВЕНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО 

НАРЕДБАТА 

 

III.1. Образувани отпадъци от опаковки 

През 2016 г. в страната са образувани 421 145т. отпадъци от опаковки, което е 59 кг./жит., 

норма на образуване на отпадъци от опаковки (при постоянно население към 31.12.2016 г. – 

7 101859  души). От тях: 

 108 247т. са пластмасови отпадъци от опаковки; 

 148 229т. - хартиени и картонени (вкл. композитни) отпадъци от опаковки;   

 31890т . - метални отпадъци от опаковки;  

 51400т. - дървените отпадъци от опаковки;  

 77421т. - стъклени отпадъци от опаковки; 

 3958т. попадат в категорията „други”.  

 

III.2. Оползотворени и рециклирани отпадъци от опаковки 

През 2016г. в страната са  материално рециклирани 287 777т.  

 

Табл.4. Постигната степен на оползотворяване, в т. ч. рециклиране, 2016г. 

 

Материал Цели за 2016 г. Постигната степен на 

рециклиране, в т. ч. 

рециклиране % 

Пластмаси 22,5% 53% 

Хартия/картон (вкл. 

композитни) 

60% 80% 

Метал 50% 59% 

Дърво 15% 39% 

Стъкло 60% 70% 

Други  1% 

Източник:НСИ 

 

Най-голям е дела на рециклираните отпадъци от хартиени/картонени опаковки, следван от 

дела на пластмасовите и стъклени опаковки (фиг.8). 

 

Фиг.8 . Рециклирани отпадъци от опаковки 

 

29%

41%

7%

16%

7%

пластмаси

хартия/картон(вкл.композ

ит)

дърво

стъкло

метал

 
Източник:НСИ 
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V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

IV.1. Цели по оползотворяване и рециклиране 
През 2016 г. страната е постигнала целите за оползотворяване и рециклиране на отпадъци 

от опаковки (по материали): 

 Отпадъци от стъклени опаковки – 70 %, при нормативно заложени- 60%; 

 Отпадъци от пластмасови опаковки – 53%, при нормативно заложени- 22,5%; 

 Отпадъци от хартиени и хартиени опаковки – 80%, при нормативно заложени- 60%; 

 Отпадъци от метали опаковки – 59%- при нормативно заложени- 50%; 

 Отпадъци от дървени опаковки – 39%, при нормативно заложени- 15%. 

Специфичен показател, измерващ ефективността на работа на системата за управление на 

отпадъците от опаковки е количеството рециклиран отпадък на жител за година. За 2016 г. този 

показател е 40,5 кг./жит., като с всяка изминала година се увеличава процент на рециклираните 

опаковки (за 2015 г. този показател е 36 кг./жит.). 

 

IV.2. Изпълнение на целите от задължените лица 

Със Заповед № РД-315/15.05.2017 г. (публикувана на 18.05.2017 г.) на министъра на 

околната среда и водите, са определени членовете на организациите по оползотворяване на 

отпадъци от опаковки, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2016г. 

Със Заповед № РД-316/15.05.2017 г. (публикувана на 18.05.2017 г.) на министъра на 

околната среда и водите, са определени членовете на организациите по оползотворяване на 

отпадъци от опаковки, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2016г. 


