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I. УВОД 

Докладът представя основни изводи за прилагането на разпоредбите на НООО на 

национално ниво, за отчетната 2019г.  

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 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:  

https://nwms.eea.government.bg/app/registers/polymer-bags 

 

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, 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 2019г. са:  

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

Екобулпак“ 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.  

ПУДООС предоставя в ИАОС информация за събраните средства от продуктови такси, 

платени за опаковки. 

През 2019г. няма лица, изпълняващи задълженията си индивидуално. 
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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, 2019г. 

0%

79%

0%

14%
1%

1%

5%

Дялово разпределение на събраните 
средства от продуктови такси по чл. 59, 

ал. 1 ЗУО в ПУДООС през 2019 г, %
ПРОДУКТОВИ ТАКСИ ЗА ПЛАСТМАСОВИ 
ТОРБИЧКИ ЗА ПАЗАРУВАНЕ  съгласно Чл. 9 

ПРОДУКТОВИ ТАКСИ ЗА МОТОРНИ 
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА съгласно Чл.10 Ал.6

ПРОДУКТОВИ ТАКСИ ЗА ГУМИ И /ИЛИ 
ГУМЕНИ ВЕРИГИ съгласно Чл.14 Ал.6

ПРОДУКТОВИ ТАКСИ ЗА ОПАКОВАНИ СТОКИ 
съгласно Чл.16 Ал.6

ПРОДУКТОВИ ТАКСИ ЗА БАТЕРИИ И 
АКУМУЛАТОРИ съгласно Чл.18 Ал.6

ПРОДУКТОВИ ТАКСИ ЗА МАСЛА В ПЕРИОДА 
съгласно Чл.20 Ал.6

ПРОДУКТОВИ ТАКСИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И 
ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ съгласно Чл.22 

Ал.6

 
     *Полетата със стойност "0" отразяват дялово разпределение по-малко от 1%                        Източник:ПУДООС 

 

II.3. Събрани отпадъци от опаковки от ООп и обхванато население 

По данни  от ООп през 2019 г. в 193 общини, с обхванато население от  5 221 381 жители 

са изградени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 15 общини са обхванати 

100% от системите за разделно събиране. 

 

     Фиг. 6. Обхванати общини от системите за разделно събиране 

 
Източник: ИАОС 
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II.4. Кампании за популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки 
 

През изминалата година „Екоколект“ АД е провела информационно-образователни кампании, 

включващи поддържане на информационен сайт и Фейсбук страница, съдържаща тематични 

информационни модули относно разделното събиране на отпадъци; печат и разпространение 

на материали с образователна насоченост; изнасяне на тематични учебно-дискусионни 

форуми в училища, детски градини и др. образователни центрове; участие в национални 

рекламни кампании, популяризиращи разделното събиране и рециклиране на отпадъци от 

опаковки. 

„Еко Партнърс България“ АД осъществява национална информационно-образователна 

кампания по разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез издаване на рекламни 

материали за различни инициативи – детски празници, конкурси, открити уроци по разделно 

събиране; участва в национални и регионални медийни прояви чрез издаване на 

информационни статии в печатни и електронни медии, изработва информационни материали 

и осигурява тяхното разпространение; осъществява информационно-рекламно обслужване 

чрез разработване на рекламни материали за цялостна концепция по управление на отпадъци. 

„Екобулпак“ АД провежда единна информационна кампания в общините, където има 

изградени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, с оглед обхващане на 

населението и постигане на заложените цели: 

  формиране и утвърждаване на съзнание и съпричастност сред населението към опазване на 

околната среда, както и трайни навици по отношение на ползване на системите за разделно 

събиране;  

 разясняване на същността и ползите от изгражданите системи за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки;  

 привличане на представители от различни структури на обществото към активно 

съдействие при осъществяване на информационно-образователната стратегия на 

организацията. 

Екобулпак“ АД работи с подчертан ангажимент към обществото за популяризиране на 

разделното събиране: изготвя информационни материали; провежда кампании в училища и 

детски градини; организира и участва в различни образователни и информационни кампании, 

конференции и семинари, почиствания на обществени места и природни местности.  

Една от многобройните инициативи от организацията бе подкрепата на поредното седмо 

издание на организираното от Български икономически форум изложение „Мисия здраве 

2019“. Събитието представи както традиционната медицина, така и множество алтернативни 

методи и продукти за поддържане на добро здраве и добра форма. „Мисия Здраве“ се утвърди 

като "празник на открито за цялото семейство", който промотира не само отговорното 

отношение към здравето, но и грижа към околната среда. Еко-посланията за разделно 

събиране на отпадъци достигнаха до изложителите и посетителите на събитието чрез 

разпространените информационни материали и призивите за опазване на природата и 

разделно събиране на отпадъците. 

„Булекопак“ АД реализира различни проекти с цел:  

 повишаване информираността на населението съобразени с различните възрастови групи 

относно принципите и ползите от разделното събиране на отпадъци от опаковки; посещения в 

детски градини и учебни заведения, мултимедийни презентации за ученици, съвместно с 

общини провеждане на различни конкурси с наградни фондове;  

 увеличаване на процента от населението, което активно участва в системите за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки - съдейства на общините, с които работи при 

организирането на всички празници и събития, които биха могли да допринесат за 

популяризирането на разделното събиране, включва се активно в традиционното пролетно 
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почистване на страната чрез предоставяне на  информационни и наградни материали; 

стартира и проект за комуникационна кампания в споделена среда съвместно със Столична 

Община, като са избрани 79 обекта, на които са предоставени информационни и указателни 

табели, съобразени със спецификата  и предназначението на сградата, относно разделното 

събиране на отпадъците. 

 устойчива промяна на нагласите у най-младите по темите „Екология“ и „Разделно събиране 

на отпадъци от опаковки“, както и трайно изграждане на навици свързани с тях чрез 

реализиране на разнородни проекти „Булекопак-посланици“, „Екоистично“, присъствие в web 

пространството, интерактивно мобилно приложение игра "Разделко“, поставяне на картонени 

контейнери в училищата и детските градини, на територията на търговски обекти и държавни 

институции и други. 

През 2019г. “Екопак България“ АД, следвайки своята мисия да оползотворява с грижа за 

обществото и природата, работи в посока повишаване информираността на гражданите за 

ползите от разделното събиране, за засилване на мотивацията им да използват цветните 

контейнери и за изграждане на трайни навици за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

Посоките на тяхната дейност са насочени:  

 към потребителите чрез провеждане на дигитални кампании- създадена е серия от 45 

бр. анимационни образователни видеа, с които  по интересен и любопитен начин се 

разказва за ползите от разделното събиране и ефекта върху природата в цифри и 

факти; стартиране на кампанията „Планета или пластмаса?“, съвместно с National 

Geographic България и посланници Юлиян Вергов и Магдалена Малеева, които 

застават в подкрепа на Природата и запазването на чиста планета срещу 

пластмасовите замърсители; за 7 поредна година е проведена едновременно в 5 града в 

страната инициативата „Книги за смет“ като в рамките на инициативата са 

рециклирани 13 т. пластмаса и са раздадени 17 000 книги;  

 към децата и младите хора чрез инициативите: Стара хартия за нова книга“; 

използване на влог видеа за разделното събиране; детски „Театър на приказките“; 

провеждане на детски турнир по бадминтон; създаване на образователен пакет с 

методически указания в помощ на учителите „Рециклиращо училище! Учители за 

чиста природа!“; създаде първия за страната интерактивен образователен център който 

има за цел безплатно да обучава подрастващите за ползите от разделното събиране и 

рециклиране, както и за значението на тази дейност за опазване на околната среда от 

заплахите на съвремието; 

 към сътрудничество с медиите за популяризиране разделното събиране на отпадъците 

с цел повишаване информираността на обществото за правилно управление на 

ресурсите и отпадъците. 

 
 

 

 

 

 

 

III. КОЛИЧЕСТВЕНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ 

ПО НАРЕДБАТА 

 

III.1. Образувани отпадъци от опаковки 

През 2019 г. в страната са образувани 554 489 т отпадъци от опаковки, което е 79 кг/жит. 

норма на образуване на отпадъци от опаковки (при постоянно население към 31.12.2019 г. – 

6 951 482  души). От тях: 
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 162 921т. са пластмасови отпадъци от опаковки; 

 138 797т. - хартиени и картонени (вкл. композитни) отпадъци от опаковки;   

 31 233т . - метални отпадъци от опаковки;  

 79 649т. - дървените отпадъци от опаковки;  

 124 017т. - стъклени отпадъци от опаковки; 

 17 873т. попадат в категорията „други”.  

 

III.2. Оползотворени и рециклирани отпадъци от опаковки 

През 2019г. в страната са материално рециклирани общо 302 094 т отпадъци от опаковки. 

Общата постигната степен на рециклиране е 60,27%. (табл.4). 

 

Табл.4. Постигната степен на оползотворяване, в т. ч. рециклиране, 2019г. 

 

Материал Степен на рециклиране, % Степен на оползотворяване, % 

Пластмаси 48.11% 50.62% 

Хартия/картон (вкл композит.) 93.92% 93.93% 

Метал 75.91% 75.91% 

Дърво 31.31% 32,83% 

Стъкло 61.71% 61.72% 

Други 1.50% 1.67% 

Източник:НСИ и ИАОС 

 

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

металните и стъклени опаковки (фиг.8). 

 

Фиг.8 . Рециклирани отпадъци от опаковки 

48%

94%

76%

31%

62%

2%
Пластмаси

Хартия/картон 
(вкл. композит.)

Метал

Дърво

Стъкло

Други

 
Източник:НСИ 
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IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

IV.1. Цели по оползотворяване и рециклиране 
През 2019 г. страната е постигнала целите за оползотворяване и рециклиране на отпадъци 

от опаковки (по материали) както следва: 

 Отпадъци от стъклени опаковки - 61,71%, при нормативно заложени- 60%; 

 Отпадъци от пластмасови опаковки – 48,11%, при нормативно заложени- 22,5%; 

 Отпадъци от хартиени и картонени опаковки – 93,92%, при нормативно заложени- 60%; 

 Отпадъци от метали опаковки – 75,91%- при нормативно заложени- 50%; 

 Отпадъци от дървени опаковки – 31,31%, 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 2019 г. този 

показател е 44 кг/жит., като с всяка изминала година стойността му се увеличава.  

 

IV.2. Изпълнение на целите от задължените лица 

Със Заповед № РД-351/04.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите, са 

определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които не 

следва да заплащат продуктова такса за опаковки за 2019 г. поради доказано изпълнение на 

задълженията им за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в 

съответствие с нормативната уредба чл.9, ал.1 от НООО. 

Със Заповед № РД-345/04.05.2020 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 2019 г. поради доказано неизпълнение от 

тяхно име на целите по чл.9, ал.1 от НООО. 

 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Waste/Opakovki/ZAPOVEDI_RESHENIYA_2020/Zapoved_351_040520.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Waste/Opakovki/ZAPOVEDI_RESHENIYA_2020/Zapoved_345_040520.pdf

