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I. УВОД 

Докладът представя основни изводи за прилагането на разпоредбите на НООО на 

национално ниво, за отчетната 2014г.  

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 2014г. 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 

http://eea.government.bg/mro/Registers/REG_MRO_TORBICHKI_PUSKA.aspx. 

 

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 2014г. са (пълен списък е публикуван на  

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Opakovki/Spisuk_organizacii_opakovki.pdf) 

“Екобулпак” АД,“Екоколект” АД, “Екопак България” АД, “Булекопак” 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. 

http://eea.government.bg/mro/Registers/REG_MRO_TORBICHKI_PUSKA.aspx
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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; 
ООп-тата притежаващи разрешение за 2014г. са (пълен списък е публикуван на  

http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=440) “Екобулпак”АД, “Екопак България” АД, 

“Булекопак” АД, “Екоколект” АД. През 2014г. няма лица, изпълняващи задълженията си 

индивидуално. 

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.  

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. 
През 2014г. спрямо 2013г. е намалял дела на заплатените продуктови такси за опаковки в 

ПУДООС (от 67% на 56%). Като основна идентифицирана причина за тази тенденция е 

предпочитанието на лицата, които пускат на пазара опаковани стоки да изпълняват задълженията си 

чрез колективна система. (фиг.1).  
 

Фиг. 1. Сравнение - продуктови такси за опаковки, събрани в ПУДООС, 2014г. 

 
Източник:ПУДООС 

 

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

вещества 

Съгласно информацията представена в ИАОС, през 2014г., 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 2014 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) 463 133 45 3 637 1281 

Източник: ИАОС 

http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=440
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II.4. Събрани отпадъци от опаковки от ООп и обхванато население 

По данни подадени от ООп през 2014 г. в 172 общини, с обхванато население от  6 332 019 

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. 
      За 1-4 клас-Приказката за Разделко е съчетана с принципите на интерактивната анимация-едновременно с 
поднасянето на новата информация се създават игрови ситуации с основна възпитателно-образователна цел-
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формиране на знания и умения относно използването на контейнерите за разделно събиране по съответния 
начин. 
       За 5-8 клас-Информационните дейности насочени към тази възрастова група са организирани с цел 
повишаване на екологичната култура на подрастващите, стимулиране на участието им в процеса на разделно 
събиране и изграждане на отговорност към околната среда. В рамките на програмата по нагледен и достъпен за 
учениците начин се представят материали и информация относно принципите на разделното сметосъбиране и 
ползите от него, като за стимулиране на участието и интереса към събитието под формата на игри и викторини, 
раздават се множество награди, носещи послание за участие в процеса. 
      За 9-12 клас-За да се стимулира участието на учениците от тази възрастова група в процеса на разделно 
събиране, е необходимо да се реализират такива информационни проекти, които окуражават автономното 
усвояване и стимулират творческия потенциал. В презентацията по подходящ за съответната възрастова група 
начин се представя информация относно принципите и ползите от разделното сметосъбиране. За да се 
провокира интереса на учениците и тяхното активно ангажиране с проблемите на околната среда се раздават 
различни информационни и наградни материали. 
       Образователен филм „От нищо-нещо”.Филмът е подходящ за всички възрастови групи и популяризира 
разделното събиране на отпадъци от опаковки сред децата и техните родители. Той не само представя 
принципите на разделното събиране на отпадъци от опаковки, но и разяснява какво точно се случва с разделно 
събраните опаковки и как те биват използвани повторно и рециклирани, което допълнително мотивира 
подрастващите за участват в процеса. 
       Уеб рубрика „За децата”, където се поместват материали разясняващи принципите и ползите от разделното 
събиране по подходящ за тази възрастова група начин. От там децата имат възможност да научат какво 
означават „сложни” термини като „рециклиране”, „повторна употреба” и „отпадъци”. По този начин те 
получават и полезна информация как и защо да прилагат наученото за отпадъците и разделното им събиране. 
Рубриката се обновява периодично. 

      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. 

       Мерки насочени към детски градини, училища и университети. Еко училище гр. София-132 СОУ „Ваня 
Войнова”- организация инвестира в подобряване на инфраструктурата на училището, както и в разработването 
на учебни материали за всички ученици от 1 до 12 клас. Специализираните методични материали за 
провеждане на еко-часовете са разработени от учители по програмата „Заедно в час”, съвместно с експерти, в 
рамките на традиционната четвърта Лятна академия на „Заедно в час”. В рамките на една учебна година 
учениците ще разгледат влиянието на човешката дейност върху компонентите на околната среда, като 
специално внимание ще се отдели на разделното събиране и рециклиране и ползите за природата и 
обществото. Крайната цел на проекта е създаването на трайни навици у децата и техните семейства за разделно 
събиране на отпадъци и изграждане на отговорно отношение към околната среда. 
       Конкурс с рисунка „Моята зелена мечта за България” с цел да се спомогне за образоването и възпитанието 
на учениците в зелените идеи като още от най-ранна детска възраст ги подтикне да следват принципите за 
опазване на околната среда и разделното събиране на отпадъци. 
       Конкурс „Стани Еко герой” за училищата в Кюстендил и Монтана. Целта на проекта е чрез предоставяне на 
информационни и обучителни материали за разделното събиране и ползите от него на децата (1-7 клас) да се 
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достигне до техните родители и така да се включи цялото домакинство. 
       Участие в инициативата „Чисто знание” на БТВ с образователна цел. 
        Пилотен проект в кв. Горубляне за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Предоставени са 
индивидуални жълти контейнери с обем 240 л на желаещите да се включат домакинства. Поставени са и цветни 
контейнери за различните видове разделно събирани опаковки в района. Разработена е и информационно - 
образователна кампания за жителите на кв. Горубляне. 
       Съорганизатор на Детския празник „Стара хартия за нова книга” и „Книги за смет”-инициативи, посветени на 
разделното събиране и рециклиране на отпадъци, провеждащи се съвместно с фондации, издателства и 
инициативни комитети в общините. 

     Проект „Обмен на опит и добри практики в провеждането на информационни кампании за разделното 
събиране и третиране на отпадъци - Еко Трейн”. Целева група по проекта са журналисти от български медии, 
които подготвят материали за „зелената” икономика и организации, осъществяващи информационни кампании, 
както и лица, занимаващи се с връзки с обществеността в организации, свързани с процеса по управление на 
отпадъци. Цел на проекта е изграждане на платформа за пренос на идеи и планове за подобряване на 
образованието, обучението и квалификацията на работещите за ефективен преход към „зелена” икономика. 
      Проект „Еко читалище”- подпомагане на читалищата при организиране на система за разделно събиране. На 
читалищата във всички райони на СО са раздадени картонени контейнери за разделно събиране, 
информационни афиши, брошури, тетрадки, книги.  
      Проект „Еко училище”- подпомагане на училищата при организиране на система за разделно събиране, като 
през годината проекта обхваща и детските заведения във всички райони, които организацията обслужва. 
Училищата и детските заведения са получили картонени контейнери за разделно събиране, информационни 
афиши, брошури и тетрадки с указания за разделно събиране. По проект „Зелен офис” раздадени са картонени 
контейнери, информационни брошури и афиши; изнесени са презентации как да се организира ефективна 
система за разделно събиране в офиси и търговски помещения. 
       Организирани са обучения и активни участия в изложения и семинари, за споделяне на опит, технологии за 
третиране на отпадъка, реализирани проекти, постигнати резултати, методи за намаляване на количеството 
депонирани отпадъци, рециклиране и промяна на потребителското поведение. 
През изминалата година националните и местните медии са активен партньор по разясняване на ползите от 
разделното събиране и намаляването на количествата отпадъци, които се депонират. 

 

 

III. КОЛИЧЕСТВЕНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ 

ПО НАРЕДБАТА 

 

III.1. Образувани отпадъци от опаковки 

През 2014 г. в страната са образувани 380 682т. отпадъци от опаковки, което е 53 кг./жит., 

норма на образуване на отпадъци от опаковки (при постоянно население към 31.12.2014 г. – 

7 202 198  души). От тях: 

 102 093т. са пластмасови отпадъци от опаковки; 

 129 580т. - хартиени и картонени (вкл. композитни) отпадъци от опаковки;   

 15 998т . - метални отпадъци от опаковки;  

 48 725т. - дървените отпадъци от опаковки;  

 78 251т. - стъклени отпадъци от опаковки; 

  4 021т. попадат в категорията „други”.  

 

III.2. Оползотворени и рециклирани отпадъци от опаковки 

През 2014г. в страната са оползотворени общо 235 540т. отпадъци от опаковки, като 234 

901 т. от тях са материално рециклирани. Общата постигната степен на оползотворяване за 

2014г. е 62,20%. (табл.4). 
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Табл.4. Постигната степен на оползотворяване, в т. ч. рециклиране, 2014г. 

Материал Степен на рециклиране, % Степен на оползотворяване, % 

Пластмаси 64,07% 64,13% 

Хартия/картон (вкл композит.) 70,07% 70,31% 
Метал 67,12% 67,12% 

Дърво 37,81% 37,85% 

Стъкло 63,17% 63,17% 

Други 2,49% 8,72% 

Източник:НСИ и ИАОС 

 

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. 

 

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 9330 8291 

Хартия/картон (вкл композит.) 25228 15975 

Метал 5430 81 

Дърво - - 

Стъкло 5 25479 

Други - - 

Общо 39998 49826 

Източник: МОСВ и ИАОС 
 

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 

 
Източник:НСИ 
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IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

IV.1. Цели по оползотворяване и рециклиране 
През 2014 г. страната е постигнала целите за оползотворяване и рециклиране на отпадъци 

от опаковки (по материали): 

 Отпадъци от стъклени опаковки - 63,17%, при нормативно заложени- 60%; 

 Отпадъци от пластмасови опаковки – 64,07%, при нормативно заложени- 22,5%; 

 Отпадъци от хартиени и хартиени опаковки – 70,07%, при нормативно заложени- 60%; 

 Отпадъци от метали опаковки – 67,12%- при нормативно заложени- 50%; 

 Отпадъци от дървени опаковки – 37,81%, 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 2014 г. този 

показател е 33 кг./жит., като с всяка изминала година се увеличава процент на рециклираните 

опаковки. 

 

IV.2. Изпълнение на целите от задължените лица 

Със Заповед № РД-346/21.05.2015 г. (Публикувана на 22.05.2015 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 2014г. 

Със Заповед № РД-347/21.05.2015 г. (Публикувана на 22.05.2015 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 2014г. 

 


