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I. УВОД
Докладът представя основни изводи за прилагането на разпоредбите на НООО на

национално ниво, за отчетната 2013г.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

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.

Основните източници на информация са:
• Лица, притежаващи документ за дейности с отпадъци, съгласно изискванията на чл.16 от
Наредбата ;
•Лица, пускащи на пазара опаковани стоки, съдържащи опасни химически вещества,

въвеждането на депозитни или система за многократна употреба, от задължените лица;
• ООп;
• ПУДООС;
• НСИ;
• Кметове на общини;

Изчисляване на постигнатите цели по оползотворяване и рециклиране на отпадъци от
опаковки се базира на получената информация съгласно реда и сроковете на Наредба № 2
(отм.)

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.

III. ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД

III.1. Основни принципи и цели заложени в НООО
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, по години
Цели 2009 2010 2011 2012 2013
Оползотворяване 46% 48% 50% 53% 56%
Рециклиране 45% 47% 49% 52% 54,9%

Специфични цели
по материали

17% пластмаси 19% пластмаси 20% пластмаси 22% пластмаси 22,5% пластмаси
46% стъкло 51% стъкло 55% стъкло 59,6% стъкло 60% стъкло
60% хартия 60% хартия 60% хартия 60% хартия 60% хартия
50% метали 50% метали 50% метали 50% метали 50% метали

15% дървесина 15% дървесина 15% дървесина 15% дървесина 15% дървесина

Лицата, които пускат на пазара полимерни торбички имат задължениe да се регистрират
в регистър,  поддържан от ИАОС. Всички данни от регистърa са публично достъпни
http://eea.government.bg/mro/Registers/REG_MRO_TORBICHKI_PUSKA.aspx.

http://eea.government.bg/mro/Registers/REG_MRO_TORBICHKI_PUSKA.aspx
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Регистрацията е еднократна и безплатна, чрез „Информационна система за лицата,
пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци“ ( Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара полимерни
торбички).

III.2.Задължени лица и институции
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 № 2 (отм.).
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;

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.

III.3.ООп и индивидуално, изпълняващи задълженията си лица.
През 2013г. действащите ООп са:

 “Екобулпак” АД-№ ООп-ОО-1-00/06.12.2012;
 “Екопак България” АД-№ ООп-ОО-3-02/27.02.2014;
 “Булекопак” АД-№ ООп-ОО-4-01/08.10.2013;
 “Екоколект” АД -№ ООп-ОО-2-01/15.07.2013;
За периода 01.01.2013г. – 26.04.2013г. разрешение са имали и следните две организации:
 „Екоресурс България“ АД
 „Репак“ АД
С Решение № ООп-ОО-5-00/26.04.2013г. и Решение № ООп-ОО-6-00/26.04.2013г. на
„Екоресурс България“ АД и на „Репак“ АД министърът на околната среда и водите е издал
отказ за издаване на разрешение по чл. 81 от ЗУО.
През 2013г. 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.

На фигура 1 е показан делът на събраните за 2013г. в ПУДООС продуктови такси за
опаковки, спрямо събраните средства по ЗУО.
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Фиг. 1. Сравнение - продуктови такси за опаковки, събрани в ПУДООС, 2013г.

Източник:ПУДООС
III.4. Потребление на опаковки и системи за разделно събиране

III.4.1. Потребление на опаковки и опаковки за многократна употреба
В таблица 2 са обобщени потребените през 2013г. опаковки по материали  и съответно

количествата на опаковките за многократна употреба по материали, пуснати на пазара през
2013г. Представен е и делът на опаковките за многократна употреба, за всеки вид, спрямо
общото количество на опаковките.

Табл.2.Потребление на опаковки/опаковки за многократна употреба

Материал

2013

Потребление на опаковки,тон
Многократни опаковки
Тона Процент,%

Пластмаси 96547 8696 9
Хартия/картон (вкл композит.) 134270 356 0
Метал 15887 4596 29
Дърво 24725 20923 85
Стъкло 74017 44560 60
Други 4597 237 5
Общо 350043 79368 23

Източник: НСИ

По данни на НСИ, през 2013г. най-голям е делът на произведените стъклени опаковки в
страната (35%), следван от хартиените опаковки (26%) и пластмасови опаковки ( 23%).
Тенденциите от 2012г. за на-голям дял на износа на стъклени опаковки (44%) и вноса на
пластмасови опаковки (44%) се запазват и през 2013г.(фиг.2).
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Фиг. 2. Дял на произведени/внесени/изнесени опаковки

Източник: НСИ

Остава най-голям делът на потреблението на хартиени и пластмасови опаковки, а
общото потребление на опаковки за 2013г. е 350 043 тона, което е увеличение спрямо 2012г. с
6% (фиг.3). В общи линии през последните пет години се запазват тенденциите по
потреблението на опаковки по материали. Наблюдава се увеличаване с 19 % на потреблението
на дървени опаковки спрямо 2012г., а потреблението на хартиени и метални опаковки се е
увеличило с по около 8%, за 2013г.

Фиг.3. Потребление на опаковки, по години

Източник: НСИ

През 2013г. най-голям е делът на дървените опаковки за многократна употреба ( 85% от
потребените дървените опаковки са за многократна употреба) следвани от делът на
стъклените опаковки за многократна употреба (фиг.4.). Наблюдава се положително
увеличение с 12% на делът на опаковките за многократна употреба (фиг.5).
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Фиг. 4. Дял на опаковки за многократна употреба

Източник: НСИ

Фиг.5. Опаковки за многократна употреба, по години

Източник: НСИ
III.4.2. Съдържание на тежки метали в опаковки за опаковане на опасни химически
вещества

Съгласно информацията представена в ИАОС, през 2013г., не са пуснати 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 2013 г. 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) 213 161 27 9 703 1113

Източник: ИАОС

III.4.3.Събрани отпадъци от опаковки от ООп и обхванато население
По данни подадени от ООп през 2013 г. от системите за разделно събиране, изградени в

общините, са обхванати 5 574 246 жители в 162 общини. ( фиг.6).
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Фиг. 6. Обхванати общини от системите за разделно събиране

Източник: ИАОС

III.4.4.Кампании за популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки
Кампании

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 с анкетни
карти в общините, в
които
организацията има
сключен договор, за
изследване на
общественото
мнение и
формиране на
изводи за слабите
моменти в
кампанията с цел
подобряване
избраната
информационна
стратегия

Представяне на
екоспектакъл
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

Тематични
учебно-
дискусионни
форуми в
училища-
Сливница,
Годеч, Перник,
Карнобат,
Шабла, Балчик,
Асеновград

Организиране
съвместно с
общините по
места на
кампанийно
събиране на
отпадъци от
опаковки с
конкретна
информационна
насоченост за
ползите от
разделното
събиране

Участие в националната
кампания „Да изчистим
България за един ден”

Изготвяне на
информационни
материали

Провеждане на
национални
кампании сред

Организиране и
участие в
различни

Стариране на
проект „Зелен
офис”
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/брошури,
инструкции, афиши,
указания, учебни
помагала,
образователни
филми/

училища и детски
градини /конкурси
на национално и
регионално ниво с
екологична тема/

образователни и
информационни
кампании,
конференции и
семинари,
почиствания на
обществени и
национални
местности

Стартиране на проект за
подпомагане на
училищата за
организиране на система
за разделно събиране

Организирани
конференции и
работни семинари, с
участието на
общински
представители,
учители

Подготовка и
излъчване на
поредица от аудио
и видео клипове
по радиото и
телевизията за
популяризирането
на разделното
събиране сред
обществеността

Съдействие при
провеждане на
празници и
събития,
организирани от
общините

Популяризиране
на разделното
събиране чрез

изготвяне и
разпространение

на
информационни

материали
(информационни

брошури;)
Изработване и
разпространение на
предметни награди-
тетрадки с указания за
разделно събиране,
флаери, стикери,
брошури, календари,
тефтери, картонени
кошчета за разделно
събиране на отпадъци от
опаковки
информационни
материали

Външна реклама-
билборд

Участия в инициативи, проекти, събития  като: „Зелена
планета”, ”Да съхраним и обогатим”, „Световно
образование”, „Отпадък с късмет не отива за смет”,
„Опасни битови  отпадъци - Добри практики и
опит”,„Зеленият град на Разделко”, „От нищо нещо”,
„Моят зелен град”,  „Стара хартия за нова книга”, „Стани
Еко герой”, „Чисто знание” и т. н.

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

IV.1. Образувани отпадъци от опаковки
През 2013 г. в страната са образувани 350 043т. отпадъци от опаковки, което е 48 кг./жит.,
норма на образуване (при постоянно население към 31.12.2012 г. – 7 245 677 души). От тях:

 96 547т. са пластмасови отпадъци от опаковки;
 134 270т. - хартиени и картонени (вкл. композитни) отпадъци от опаковки;
 15 887т . - метални отпадъци от опаковки;
 24 725т. - дървените отпадъци от опаковки;
 74 017т. - стъклени отпадъци от опаковки;
 45 97т. попадат в категорията „други”.



10

Фиг. 7. Процентно разделение на генерираните през 2013 г. отпадъци от опаковки

Източник:НСИ

IV.2. Оползотворени и рециклирани отпадъци от опаковки
През 2013г. в страната са оползотворени общо 230 884т. отпадъци от опаковки, като

230 069 т. от тях са материално рециклирани. Общата постигната степен на оползотворяване
за 2013г. е 64%. (табл.4)

Табл.4. Постигната степен на оползотворяване, в т. ч. рециклиране, 2013г.
Материал Степен на рециклиране, % Степен на оползотворяване, %
Пластмаси 41,33% 41,36%
Хартия/картон (вкл
композит.) 88,83% 88,84%

Метал 69,82% 69,82%
Дърво 58,54% 61,68%
Стъкло 61,24% 61,24%
Други 0,00% 0,00%
Общо 63,55% 63,77%

Източник:НСИ и ИАОС

През 2013г. за рециклиране в предприятия извън територията на страната са изпратени
отпадъци от хартиени и метални опаковки. Най- голямо количество въведени за рециклиране в
страната са отпадъци от стъклени опаковки, следвани отпадъци от хартиени и пластмасови
опаковки. В таблица 5 са представени количествата отпадъци от опаковки, изпратени в други
страни - членки или изнесени извън общността за оползотворяване или изгаряне в инсталации
с оползотворяване на енергията и отпадъци от опаковки, образувани в други страни - членки
или внесени извън общността за оползотворяване или изгаряне в инсталации с
оползотворяване на енергията.
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Табл.5.Отпадъци от опаковки, изпратени в други страни и въведени в страната за
рециклиране

Материал Изпратени за рециклиране, тон Въведени  за рециклиране, тон
Пластмаси - 13287
Хартия/картон (вкл композит.) 16634 14205
Метал 5968 -
Дърво - -
Стъкло - 23753
Други - -
Общо 22602 51245

Източник: МОСВ и ИАОС

Най-голям е делът на рециклираните отпадъци от хартиени/картонени опаковки,
следван от делът на стъклените и пластмасови опаковки (фиг.8).

Фиг.8 . Рециклирани отпадъци от опаковки

Източник:НСИ

През 2013г. в инсталации за изгаряне на отпадъци, с оползотоворяване на енергията
най-голям е делът на изгорените отпадъци от дървени опаковки (776 т.) (фиг.9).

Фиг.9. Изгорени отпадъци от опаковки

Източник:НСИ
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V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

V.1. Цели по оползотворяване и рециклиране
През 2013 г. страната е постигнала целите за оползотворяване и материално рециклиране

на отпадъци от опаковки (по материали):
 Отпадъци от стъклени опаковки - 61,24%, при нормативно заложени- 60%;
 Отпадъци от пластмасови опаковки – 41,33%, при нормативно заложени- 22,5%;
 Отпадъци от хартиени и хартиени опаковки – 88,83, при нормативно заложени- 60%;
 Отпадъци от метали опаковки – 69,82%- при нормативно заложени- 50%;
 Отпадъци от дървени опаковки – 58,54%, 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 2013 г.
този показател е 32 кг./жит., като с всяка изминала година се увеличава процентът на
рециклираните опаковки.

V.2. Изпълнение на целите от задължените лица
Със Заповед № РД-374/16.05.2014 г. на министъра на околната среда и водите, са

определени членовете на ООп, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки за
2013г.

Със Заповед № РД-373/16.05.2014 г. на министъра на околната среда и водите, са
определени членовете на ООп, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2013г.

Със Заповед № РД-916/01.12.2014 г. на министъра на околната среда и водите, е
определено, че ООп „Екоресурс България” АД следва да заплати продуктова такса за опаковки.

Със Заповед № РД-486/26.06.2014 г. на министъра на околната среда и водите, е
определено, че ООп „Репак” АД следва да заплати продуктова такса за опаковки.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

По данни на НСИ през последните пет години . потреблението на пластмасови опаковки
в България се запазва относително постоянно (http://www.nsi.bg). Наблюдава се положителна
тенденция на увеличение на използването на опаковки за многократна употреба.
Изпълнени са общите национални цели по рециклиране и оползотворяване на отпадъци от
опаковки, както и целите по рециклиране на отпадъците от опаковки, по материали.

http://www.nsi.bg/
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