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Проект 

Терминът повторна използване/употреба навсякъде да се замени с 
многократно използване/употреба 
ВЪВЕДЕНИЕ 
 

България е сред страните от Централна и Източна Европа, кандидатстващи за 
членство в Европейския съюз. В тази връзка една от основните и приоритетни задачи на 
българското правителство е да се постигне съответствие с различни Директиви на ЕС 
във възможно най-кратки срокове. В началото на 2001г. България депозира в ЕК 
официална позиция за преговори за членство в ЕС, в т.ч. по глава 22 “Околна среда”. 
Тази позиция обхваща законодателството, прието от Европейския съюз и влязло в сила 
до 31.12. 1999г.  

През 2002г. България депозира позиции за преговори по законодателството на 
ЕС, прието през 2000г. и 2001г.  

Работната хипотеза на българското правителство е, че България ще стане 
пълноправен член на Европейския съюз към 01.01.2007г.  

Настоящата програма за прилагане на Директива 94/62/ЕС за опаковките и 
отпадъците от опаковки определя изискванията, целите и необходимите 
административни, законодателни и инвестиционни мерки, осигуряващи удовлетворяване 
на изискванията на ЕС в областта. 

Програмата обръща специално внимание на поетапното постигане на 
количествените цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки и 
определя ангажиментите на производителите и вносителите на опаковани стоки, след 
употребата на които се образуват отпадъци относно предприемане на конкретни мерки 
за управление на отпадъците от опаковки.  

 
 
1. ИЗИСКВАНИЯ НА ДИРЕКТИВА 94/62/ЕС 
 

Общата цел на политиката на Oбщността по управление на отпадъците е 
осигуряване на висока степен на защита на околната среда, без изкривяване 
функционирането на вътрешния пазар, с оглед насърчаване на устойчивото 
развитие. За да се постигне тази двустранна цел следните елементи са от огромна 
важност: 

 Всеобхватна и интегрирана законова рамка; 
 Подходящи дефиниции на понятията свързани с отпадъците; 
 Подходящи правила и принципи; 
 Надеждни и сравними данни.  

 
Стратегията на Общността за управление на отпадъците от 1989 година1, 

установява принципите, целите на политиката и действията, които Европейската 
Комисия възнамерява да следва при разработването на законодателството и други 
дейности в тази област и следва да бъде разглеждана като декларация на 

                                                           
1 Communication from the Commission on a Community Strategy for Waste Management (SEC(89) 934 final of 
18.9.1989). Endorsed by the Council in its Resolution of 7 May 1990 (OJ C 122/2, 18.5.1990) and Communication from 
the Commission on the Review of the Community Strategy for Waste Management  COM(96)399 final, 30 July 1996 
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намерения без това да  поражда правни задължения за Комисията или за страните 
членки. 
 

Като взема предвид, че управлението на отпадъците е комплексна задача, 
съставена от множество компоненти, Стратегията се основава на следните 
устойчиви принципи:  
 “Предотвратяване” (Prevention principle) – образуването на отпадъци трябва да 
бъде намалено и избягнато, където това е възможно;  

 “Отговорност на производителя и замърсителят плаща” (Producer responsibility 
and polluter pays principle) – тези, които образуват или допринасят за 
образуването на отпадъци или замърсяват околната среда трябва да покрият 
пълните разходи за техните действия;   

 “Предпазливост” (Precautionary principle) – потенциалните проблеми трябва да 
бъдат предвиждани и избягвани;  

 “Близост” (Proximity principle) – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани 
възможно най-близко  до мястото на тяхното образуване.  

 
Стратегията се основава на йерархията на принципите указващи, че 

предотвратяване образуването на отпадъци е основен приоритет, следвано от 
оползотворяването и на последно място от безопасното обезвреждане на 
отпадъците. При прилагането на тази йерархия, следва да бъде търсено най-
доброто решение от гледна точка на опазване на околната среда, вземайки предвид 
различни икономически и социалните фактори. 
 

Общата структура на ефективен режим за управление на отпадъците в ЕС е 
установена с Рамковата Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците и допълващата я 
Директива за опасните отпадъци. Тези две директиви са доразвити в два типа 
дъщерни директиви, установяващи изискванията за разрешаване и експлоатация на 
съоръженията за обезвреждане на отпадъците и изискванията към определени 
специфични групи отпадъци. 
 
 Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки цели да 
хармонизира националните мерки ограничавайки до минимум въздействието на 
отпадъците от опаковки върху околната среда и предотвратявайки изграждането на 
бариери за свободната търговия, както и на лоялната конкуренция в рамките на 
Общността. Директивата се отнася за потребителските, груповите и транспортните 
опаковки както и за отпадъци от опаковки образувани в производството, търговията 
или домакинствата, независимо от използваните опаковъчни материали.  Основните 
изисквания на директивата могат да бъдат обобщени както следва: 

1. Директивата налага предотвратяването на отпадъците от опаковки като 
първостепенен приоритет и установява количествени цели за рециклиране и 
оползотворяване на отпадъците от опаковки, които трябва да бъдат 
достигнати от страните – членки, чл. 6. След 2001 г. 50 – 65% от отпадъците 
от опаковки трябва да бъдат оползотворявани, и 25 – 45% от общото 
количество отпадъци от опаковки да бъдат рециклирани, като от всеки 
отделен опаковъчен материал бъдат рециклирани не по-малко от 15%. 
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2. Повторното използване, рециклирането и другите форми на оползотворяване 
(включително изгаряне с оползотворяване на енергията) са методите за 
оползотворяване. Рециклирането включва преработване и органично 
рециклиране (компостиране), но не включва изгаряне, чл. 3.  

3. Компетентните органи трябва да оценят потенциала за оползотворяване на 
опаковките на национално ниво и да поставят достижими цели на национално 
ниво в границите изисквани от директивата.  

4. Компетентните органи трябва да трябва да осигурят създаването на система 
за управление на отпадъците от опаковки, която да гарантира достигането на 
количествени цели по директивата, чл. 7. Съществуващият опит показва, че 
такива системи често се основават на доброволни споразумения, в които 
всяка от засегнатите страни (производители, търговци, събирачи, 
преработватели) се задължават да достигнат количествените цели преди това 
да им бъде наложено по административен път от компетентните органи. 
Системите следва да бъдат отворени за участие на икономически оператори 
от съответните сектори и компетентните органи и да не бъдат 
дискриминационни спрямо вносните продукти. 

5. Директивата позволява използуването на икономически стимули, които да 
подпомогнат развитието и управлението на системата в началния и етап, чл. 
15.   

6. Директива 94/62/ЕС определя ограниченията за допустими съдържания на 
тежки метали в опаковките (чл. 11),  като пределни концентрации за кадмий, 
олово, живак и шествалентен хром. Общото съдържание на посочените тежки 
метали във всяка опаковка или в отделен неин компонент не трябва да 
превишава следните граници: 

− 600 ppm от теглото на опаковката след 30 юни 1998 г. 
− 250 ppm от теглото на опаковката след 30 юни 1999 г. 
− 100 ppm от теглото на опаковката след 30 юни 2001 г. 

7. Въвеждат се изисквания за  хармонизиране на националните стандарти за 
опаковъчни материали и отпадъците от опаковки, чл. 10. 

8. Директивата изисква въвеждането на система за мониторинг и контрол върху 
образуването на отпадъци от опаковки, като за целта трябва да бъдат 
разработени хармонизирани бази от данни, осигуряващи сравними анализи на 
Европейско ниво, чл. 12. 

9. Обществеността трябва да бъде информирана по въпросите свързани с 
образуването, управлението и обезвреждането на отпадъците от опаковки и 
насърчавана да участва в мерките за предотвратяване на образуването на 
отпадъци и прилагането на системите за разделно събиране, чл. 13.    

 
Следва да бъдат отчитани и следните Решения на Европейската Комисия във 

връзка с прилагането на Директивата:  
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• Решение на Комисията 97/129/ЕС установяващо система за идентифициране 
на опаковъчните материали, в съответствие с Директива 94/62/ЕС; 

• Решение на Комисията 97/138/ЕС за форматите на системата от бази с данни,  
в съответствие с Директива 94/62/ЕС; 

• Решение на Комисията 97/622/ЕС относно въпросниците за докладите на 
страните-членки по прилагането на някои директиви в сектор управление на 
отпадъците;  

• Решение на Комисията 1999/177/ЕС за пластмасовите щайги и палети; 
• Решение на Комисията 2001/171/ЕС за стъклото за опаковки. 
 

 
2. ИЗИСКАНИ ПРЕХОДНИ ПЕРИОДИ, СЪГЛАСНО ПРЕГОВОРНАТА 
ПОЗИЦИЯ НА РБЪЛГАРИЯ 

 
Р България е посочила 1.01.2007 г. като вероятна дата за присъединяване към 

ЕС и с Общата позиция за преговори по Глава 22 “Околна среда” е поискала 
преходен период от 5 години, т.е. до 1.01.2012 г за достигане на минималните цели 
за оползотворяване по чл.6,1а на Директива 94/62/ЕС. 

Основни причини за това искане са:  
• допускане на значително по малка консумация на опаковки в страната; 
• ограничения пазар на рециклирани материали и недостатъчен капацитет за 

рециклиране, който да компенсира достигането на главното условие за 
оползотворяване; 

• липсата на инсталации за изгаряне с възстановяване на енергия, както и 
липса на обществена подкрепа за създаване на такива инсталации; 

• необходими са значителни инвестиции за построяване на такива 
съоръжения и за развиване на разделно събиране на опаковките и 
разделителна система; 

• покриване на инвестициите, които се изискват от други мероприятия по 
управление на отпадъците като закриване на съществуващи депа за 
отпадъци, депониране на опасни отпадъци и т.н. 

 
 
3. ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ 
 

3.1. ЗАКОНОДАТЕСТВО, ТРАНСПОНИРАЩО ИЗИСКВАНИЯТА НА 
ДИРЕКТИВА 94/62/ЕС 

 
 

С приемането на Закона за ограничаване на вредното въздействие на 
отпадъците върху околната среда2 (ЗОВВООС) през 1997 г. бяха създадени условия 
за правно регулиране на управлението на отпадъците в страната и беше постигнат 

                                                           
2 Обн., ДВ, бр. 86 от 30.09.1997 г., изм., бр. 56 от 22.06.1999 г., изм. и доп., бр. 27 от 
31.03.2000 г., доп., бр. 28 от 4.04.2000 г. 
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съществен прогрес в процеса на хармонизиране на националното законодателство с 
това на ЕС.  

В изпълнение на изискванията на Закона и Националната програма за 
управление на дейностите по отпадъците в периода 1998 – 2002 г. бяха приети 
редица подзаконови нормативни актове в областта на класификацията на 
отпадъците, изискванията към площадките и съоръженията за третиране и 
обезвреждане на отпадъци, изисквания към специфични отпадъчни потоци.  

В рамките на изпълнявания съвместно с Федералното Министерство на 
Германия за околна среда, защита на природата и ядрената безопасност PHARE 
Тwinning проект бе изготвено предложение за Наредба за условията и реда за 
намаляване, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки. С 
приемането й ще бъде осигурено пълно съответствие на изискванията на 
националното законодателство в областта на управление на отпадъците от 
опаковки.Настоящата програма се основава на принципите заложени в посочения 
проект на наредба. 
 
 
3.2. КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ОТГОВОРНОСТИ 
 

Икономически оператори по смисъла на директивата са доставчици на 
опаковъчни материали, производители и преработватели на опаковки, бутилиращи 
предприятия, опаковащи и всякакви производители, вносители и дистрибутори на 
опаковани стоки и потребители,  органи на властта и управлението и държавни 
организации и ведомства. 

Задълженията на отделните икономически оператори са интерпретирани в 
контекста на проекта на национално законодателство в областта на опаковките и 
отпадъците от опаковки. 
 

3.2.1. Производители и вносители на опаковани стоки 
 

От всеки производител или вносител, чиито продукти се продават в опаковки  
се изисква да допринесе за или да осигури оползотворяването на отпадъците от 
опаковки, съобразно с количествените цели поставени в законодателството. Ако 
производителят или вносителят не може да бъде идентифициран, лицето отговорно 
за първоначалното разпространение на пазара ще има същите задължения като 
производителя. Производителите или вносителите на опаковани продукти имат 
възможност да изпълнят задълженията си по два начина: 

 Като сами осигурят събирането на предлаганите от тях опаковки на пазара, чрез 
установяване на депозитни системи или осигуряване на места (или съдове) за 
обратно приемане на отпадъците от опаковки; 

 Като прехвърлят задължението си на одобрена от компетентните органи 
колективна система за съответствие (организация за оползотворяване), която да 
изпълни задължението им за събиране и оползотворяване вместо тях, срещу 
заплащане на определени възнаграждения. Производителите на опаковки в такъв 
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случай имат задължението да идентифицират опаковките, които поверяват на 
организацията.   

Производителите и вносителите на опаковани стоки са отговорни пусканите от 
тях опаковки на пазара да отговарят на изискванията на нормативната уредба, както 
и да предоставят на компетентните органи статистическа информация, относно 
количествата опаковки пуснати на пазара и количествата действително 
оползотворени отпадъци от опаковки.  

 
3.2.2. Производители и вносители на опаковъчни материали и празни 

опаковки 
 

Производителите и вносители на опаковъчни материали и празни опаковки са 
задължени съвместно с производителите на опаковани стоки да осигурят 
съответствието на пусканите опаковки на пазара с изискванията на нормативната 
уредба. Те са изцяло отговорни за това произвежданите от тях опаковки и материали 
да отговарят на изискванията за допустимо съдържание на тежки метали. 

Производителите и вносители на опаковъчни материали и празни опаковки 
могат да участват в установените колективни системи за достигане на 
количествените цели за оползотворяване и рециклиране, в това число като 
предоставят възможност за обратно приемане на предлаганите от тях опаковки. 

Където това е технически осъществимо и практически обосновано, тези 
производители и вносители следва да вземат необходимите мерки за 
предотвратяване образуването на отпадъците от опаковки, за увеличаване на дела 
на рециклируемите компоненти на опаковките, както и за влагането на рециклирани 
материали при производството на опаковките. 

Задължението за предоставяне на статистическа информация, относно 
количествата опаковки пуснати на пазара и количествата действително 
оползотворени отпадъци от опаковки се прилага и спрямо тези производители и 
вносители. 
 

3.2.3. Дистрибутори на опаковани стоки 
 
 Задължението за обратно приемане на отпадъците от опаковки се 
разпростира и върху дистрибуторите на опаковани стоки в случаите когато 
последните не са обслужвани от колективни системи за съответствие. 
 

3.2.4. Притежатели на отпадъци от опаковки 
 
  Притежателите на отпадъци от опаковки са задължени да ги изхвърлят и/или 
предават на определените за целта места. 

Отпадъците от опаковки получени в промишлеността и търговските обекти3 
задължително се предават за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване в 
                                                           
3  Отпадъци получени от разопаковането на продукт, при всички етапи на производство и продажба 
освен употребата в домакинствата. 
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случаите когато това е технически възможно. Притежателите на такива отпадъци са 
задължени да спазят една от следните възможности: 

− да осигурят сами оползотворяването на притежаваните от тях опаковки в 
собствени съоръжения, притежаващи съответното разрешение по 
ЗОВВООС;  

− да ги предадат въз основа на договор за оползотворяване в инсталация 
притежаваща съответното разрешение; 

− да ги предадат въз основа на договор на специализирана фирма за 
събиране на такива отпадъци. 

 
3.2.5. Общински администрации 

 
Общинските администрации са отговорни за организиране на разделното 

събиране на отпадъците от опаковки от домакинствата на тяхна територия въз 
основа на сключен договор с производителите и вносителите на опаковани стоки в 
лицето на колективните системи за съответствие. Общините имат правото да 
договорят и получат допълнително финансиране за прилагане на разделното 
събиране на отпадъците от опаковки, тяхното сортиране и транспортирането им до 
крайните преработватели. 

Общините могат да изберат дали да извършват сами дейността по 
събирането и сортирането на отпадъците от опаковки (чрез общински фирми)  или 
да я поверят на една или няколко специализирани частни фирми. Те също така имат 
възможността да се спрат на собствена схема на събиране и 
рециклиране/оползотворяване. Събраните и сортирани отпадъци трябва да 
отговарят на минималните технически спецификации (изисквания за качество) 
определени за всеки материал. 
 Общинските администрации са задължени да актуализират съответните 
общински програми за управление на отпадъците и наредбите за събиране, 
транспортиране, рециклиране и обезвреждане на битови отпадъци в съответствие с 
целите на настоящия програма и изискванията на нормативната уредба. 
 

3.2.6. Държавна администрация 
Държавната администрация има за задача да осигури ефективен контрол и 

достъп до информация на обществеността по прилагане на законодателство в 
областта на опаковки и отпадъците от опаковки.  

Министерството на околната среда и водите е националния компетентен орган 
осигуряващ координацията между заинтересованите държавни институции по 
прилагането на изискванията на нормативната уредба за опаковките и отпадъците от 
опаковки. 

Министерството изпълнява възложените му от законодателството задължения 
в рамките на професионалните си компетенции чрез системата от 15 Регионални 
инспекции по околната среда и водите и Изпълнителната Агенция по околна среда. 
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Разпределението на задълженията между отделните държавни институции и 
общините е както следва: 

− Контрол по достигане от производителите на опаковани 
стоки на задължителните цели на оползотворяване и 
рециклиране; 

МОСВ (РИСОВ) 

− Идентификация на засегнатите икономически оператори  НСИ, МФ 
(Данъчна 
администрация) 

− Разрешаване и контрол върху дейността на колективните 
системи за съответствие и проверка на изпълнението на 
условията по издаденото от компетентните органи 
разрешение; 

МОСВ, РИОСВ  

− Контрол върху производителите и вносителите на 
опаковани стоки и дистрибуторите изпълняващи 
самостоятелно задълженията си оползотворяване и 
рециклиране (задължения за обратно приемане) 

Общини, РИОСВ 

− Контрол върху съответствието на дейностите по събиране, 
сортиране, обработка, преработка и оползотворяване на 
отпадъци с нормативната уредба по околна среда. 

РИОСВ 

− Контрол по изпълнение на изискванията за съдържание на 
тежки метали 

ДАСМ (контрола 
да се извършва 
от РИОСВ, като  
производителят 
на опаковъчния 
материал е 
отговорен да 
покаже 
сертификат от 
акредитирана 
лаборатория) 

− Събиране и обработка на информация за количествата 
опаковки пуснати на пазара и количествата оползотворени 
отпадъци от опаковки 

ИАОС, РИОСВ, 
НСИ, АМ 

− Докладване на Европейската Комисия (след 
присъединяване) 

МОСВ 

 
3.3. КОЛИЧЕСТВА НА ОБРАЗУВАНИТЕ ОПАКОВКИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ 
И СЪЩЕСТВУВАЩА ПРАКТИКА ПО ТРЕТИРАНЕТО ИМ 
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3.3.1. Количества на опаковките и отпадъците от опаковки 
  

За изготвяне на оценката на потреблението на опаковки в страната са 
използувани направените оценки за 1998 и 1999 година, от Първоначалния доклад 
по проект “База данни за опаковките и отпадъци от опаковки в Република България”, 
реализиран в рамките на двустранното сътрудничество с ФРГ,  и финансиран от 
Федералното Германско Министерство на Околната Среда, Защита на Природата и 
Ядрената Безопасност. 

Оценките на количествата на произведените опаковки за 2000 и 2001 година е 
въз основа на информация предоставена от Националния статистически институт за 
производството на опаковки в страната, по кодове съгласно Номенклатура на 
промишлената продукция (ПРОДПРОМ), прилагана през съответната година. 
Оценките на количествата на внесените и изнесените празни опаковки за 2000 и 
2001 и на количествата на изнесените опаковки са изготвени на основата на 
информация предоставена от Агенция “Митници” за съответната година по 
митнически тарифни номера, съгласно действащата Митническа тарифа на 
РБългария за съответната година.  

Подробна информация за количествата на произведените опаковки, внесените 
и изнесените опаковки в страната е представена в Приложение 1.  

Обобщение на наличната информация, свързана с потреблението на 
опаковки, е представена по-долу по основни видове опаковъчни материали. 

 
− Хартиени и картонени опаковки 
Производство на хартиени и картонени опаковки за периода 1998 – 2001 

година варира в границите 119 хил.тона (2001 г.) – 157 хил.тона (1998 г.). В 
посочените стойности са включени и количествата на произведените хартии и 
картони за навълняване, за които по експертна оценка е прието, че са използувани 
за производство на опаковки. При така направеното допускане посочените 
стойности следва да бъдат разглеждани като максимални.  

 Количествата на внасяните празни хартиени и картонени опаковки са 
значително по-ниски от производството в страната, като за 2000 и 2001 г. възлизат 
на около 14 хил.тона . Като цяло внасяните опаковки надвишават изнасяните, в 
резултат на което количеството на  наличните на опаковки за потребление в 
страната нараства с 9 хил.-10 хил. тона годишно. 

При отчитане на количествата на хартиените опаковки изнасяни от страната с 
опакованите стоки годишното потребление за 2001 г. се оценява на 125 хил.тона или 
около 16 кг. за жител годишно. 

 
− Пластмасови опаковки 

Количествата на произведените пластмасови опаковки са оценени въз основа на 
информация за производството на изделията включени в Националната 
номенклатура на промишлената продукция. В случаите, когато съществува 
информация за производството на дадено изделие в брой единици, са използвани 
коефициенти (correction factors) за преизчисляване на количествата в килограми. 

Производството на пластмасови опаковки в страната, се запазва постоянно 
през 2000 и 2001 г. и възлиза на около 105 хил.тона. Тези количества са с около 30 
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хил.тона по-високи от произведените през 1998 г. Направените оценки не включват 
количествата на   груповите и транспортни опаковки от термосвиваемо фолио. 

Количеството на внасяните празни пластмасови опаковки през посочените 
години надвишава количествата на изнасяните съответно с 3 хил.тона през 2001 г. и 
6 хил.тона през 2000 г., като общото количество на вноса  възлиза на 12 хил. тона за 
2001 г. 

 
− Стъклени опаковки 
Производство на стъклени опаковки в страната отбелязва тенденция за 

нарастване спрямо 1999 г. и през 2001 г. достига 214 хил.тона. Независимо от това, 
посочените количества са значително по-ниски от произвежданите в периода до 
1997 г. стъклени опаковки в порядъка на 400 хил.тона годишно.  

Значителна част от произвежданите количества се изнасят като празни 
опаковки, като за 2001 г. износът възлиза на 103 хил.тона. Количествата на 
внасяните стъклени опаковки са неколкократно по-ниски – около 10 хил.тона.  

 
− Метални опаковки 
По данни на НСИ произвежданите метални опаковки в периода 1998 – 2001 г. 

варират в границите 7,9 –32,5 хил.тона. Голямата разлика в посочените стойности 
следва да бъде отдавана основно на по-малкия обхват на наблюдаваните групи 
метални опаковки при оцеенките за 1998 и 1999 г. Количествата на внасяните празни 
метални опаковки са по-големи от изнасяните и възлизат на около 10 хил.тона 
годишно. 
 
  
Таблица 1.  Оценки за количествата опаковки и образуваните отпадъци от 

опаковки в страната през 2001 година 
 

Производство 
на опаковки 

Внос 
(празни 
опаковки) 

Износ 
(празни 
опаковки)

Износ - внос 
(пълни 

опаковки) 

Количество 
пуснато на 
пазара 

Материал 

тона тона тона тона тона 

Стъкло 214012 9991 103249 +33024 87729

Пластмаси 105348 11956 8777 +3014 105514

Хартия/картони 119271 14205 5300 +3014 125163

Метали 32529 8633 6673 +13017 21473

Общо 471160 44786 123999 +52069 339878
 
 
Обобщените резултати от оценката за потреблението на опаковки в страната 

през 2001 г. са представени в Таблица 1. Количеството на потребяваните за 
съответната година опаковки по отделни опаковъчни материали е определено като 
разлика между: 
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o сумата от количеството на произведените опаковки, количеството на 
внесените празни опаковки и количеството на внесените опаковки с 
опаковани продукти,  

и 
o количеството на изнесените празни опаковки и количеството на 

изнесените опаковки с опаковани продукти, 
 

При отчитане на количествата на опаковките от дървесина, общото 
потребление на опаковки в страната се оценява на около 400 хил.тона годишно. 
 
 

3.3.2. Събиране на отпадъци за рециклиране 
 

Съществуващата система за събиране на материали за рециклиране като 
хартии, стъкло, пластмаси и метали се свежда до изкупуване на разделно събрани 
от населението или отпаднали от различни производства отпадъци. Системата е 
организирана независимо от общинските системи за събиране на битови отпадъци, 
на основата на изкупвателни пунктове, събиране от мястото на образуване на 
отпадъка (при по-големи количества) и провеждане на периодични кампании. 
Събирането на отпадъци за рециклиране е ограничено единствено до отпадъците, 
за които разходите за събиране, сортиране и транспорт надвишават пазарната цена 
заплащана от крайните потребители и се влияе силно от моментното търсене на 
пазара4. 

 
 Хартиени и картонени отпадъци от опаковки 

 
Общото количество на събраните и преработени хартиени и картонени 

отпадъци от опаковки образувани в страната в периода 1998 – 2001 г. варира в 
границите 65 хил.тона (2001) - 80 хил.тона (1998). Посочените стойности не включват 
количествата на преработвани отпадъци от внос. (В приложенията не е дадена 
оценка за отпадъците от внос, как са оценени?) 
 Съществуващата система за събиране се свежда до изкупуване на разделно 
събрани от населението или отпаднали от различни производства отпадъци от 
хартии и картони (ХКО). Системата е организирана на основата на изкупвателни 
пунктове, събиране от мястото на образуване на отпадъка (при по-големи 
количества) и провеждане на периодични кампании.  

Основната част от фирмите събиращи отпадъци, чрез изкупвателни пунктове 
разполагат с  необходимата техника и възможности за стационарна обработка на 
отпадъците. Изкупвателните пунктове обслужват живущите в района 
(домакинствата) и доброволните събирачи на ХКО. В пунктовете се дава 
информация и разяснения за качеството, вида или групата ХКО, цената начина на 
предаване, недопустими примеси и др. В изкупвателния магазин може да се 
извършва обработка за разделно съхранение, оформяне на пакети и връзки с цел 
окрупняване на ХКО, улесняване на товаренето, уплътняване на  транспортното 
средство, контейнер или друг вид транспортна опаковка. Фирмите обслужващи 
                                                           
4 Към настоящия момент това са основно отпадъчни хартии и картони, отпадъци от метали. 
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няколко изкупвателни пункта разполагат с бази осигурени с транспортна, товаро-
разтоварна техника, площадки, складове за съхранение, техника за обработка и 
други необходими съоръжения за претегляне и контрол на количествата отпадъци. 
Обработката се извършва основно при сортировъчно-балировъчни линии, каквито са 
налични в 20 от големите градове и пресите за балиране (60 броя).  

 
 

 
 Пластмасови отпадъци от опаковки 

 
 Разходите за събиране, сортиране и транспорт на пластмасови отпадъци до 
краен потребител в момента надвишават пазарната цена на търсене и 
същевременно са по-високи от разходите за депониране на отпадъците, което прави 
събирането неефективно. Изкупуването на пластмасови отпадъци, доколкото 
съществува, е организирано в съвместни пунктове с други отпадъци (най-вече 
хартиени и картонени отпадъци). 
 Към момента в страната не функционират инсталации за сепариране на 
отпадъците.  

Събирането на пластмасови отпадъци е ограничено основно до технологични 
отпадъци основно ПЕТ, ПЕВН и ПП, в големи количества и еднородни по произход 
(до 3000 тона/г.). Количествата на отпадъците от опаковки събрани чрез системата 
от събирателни пунктове с домакински или търговски произход е в рамките на 400 – 
500 тона/годишно основно ПЕВН и ПС. 

В различни райони са започнали експерименти за изкупуване на ПЕТ чрез 
събирателни пунктове. Събраните ПЕТ след предварителна обработка се изнасят за 
рециклиране извън страната. 

Въпреки, че вноса на пластмасови отпадъци намаля в последните години, 
количествата преработвани отпадъци от внос са съизмерими или по-големи спрямо 
тези събирани от страната.  
 

 Стъклени отпадъциот опаковки 
 

В големите градове функционират изкупвателни пунктове за стъклени бутилки 
в повечето случаи организирани съвместно с хартиените отпадъци. В 
изкупвателните пунктове се извършва изкупуване и сортиране на бутилките по вид и 
размери. Изкупуването е насочено предимно към повторна употреба.  

Никъде в страната не се прилага събиране на стъкло с използуване на 
контейнери за разделно събиране. 

Събирането на стъклени отпадъци е ограничено до технологичен отпадък от 
бутилиращите компании и консервната промишленост. В няколко случая е 
констатирано неконтролирано сепариране от сметищата на населените места в 
близост до преработвателните заводи. 

Налице е добре функционираща система на принципа доброволни депозити и 
приемане празно-пълно за стъклените бутилки за бира и безалкохолни напитки. 
Системата се управлява от бутилиращите компании с участието на доставчиците, 
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складовете на едро, снабдителите, търговците на дребно, ресторантите и 
заведенията за обществено хранене. 
 

 Отпадъци от метални опаковки 
 

 Към момента не съществува точна информация за дела на отпадъците от 
опаковки като част от общото количество събрани и рециклирани метални отпадъци. 
Допуска се, че процента на събираемост на металните опаковки, с изключение на 
тези от алуминий е по-нисък от средния за страната и общото количество на 
събираните отпадъци се оценява на 10 – 12 хил.тона годишно. 
 Събирането в домакинствата или сортирането в депата се извършва от 
неформалния сектор. 
 Металните отпадъци от опаковки се събират съвместно с други метални 
отпадъци чрез система от лицензирани изкупувателни пунктове и в последствие се 
сортират, групират (и балират) по качество и видове. Събраните отпадъци от 
стоманени опаковки се преработват в страната, а отпадъците от алуминий основно 
се изнасят. 
 

3.3.3. Капацитет за оползотворяване и рециклиране 
 
 Независимо от колебанията в дейността на рециклиращата промишленост в 
последните години и затрудненията срещани от значителен брой преработващи 
предприятия, страната разполага със значителни мощности за рециклирането на 
отпадъци, чиито капацитет надвишава значително количествата на събираните 
отпадъци в страната. 
 Съществуващите мощности за рециклиране по видове опаковъчни материали 
се оценяват както следва: 
 
Таблица 2. Капацитет за рециклиране и количествата рециклирани отпадъци от 

опаковки през 2001 г. 
 

Отпадъчни 
материали Капацитет 

Действително 
рециклирани отпадъци 

от опаковки 
[хил. тона] 

1. Хартия и картони 200 65 
Пластмаси 12 3 
Стъкло 60 12 
Метали -(?) 11 
ОБЩО:  91 

(Смята се че капацитета за преработка на стомана е неограничен, а на алуминий, че 
не съществува, да се уточни) 
 Информация за съществуващите мощности за рециклиране на отпадъци по 
видове опаковъчни материали е представена в Приложение 2. 
 С изключение на инсталациите за рециклиране, в страната, не съществуват 
други възможности за оползотворяване на отпадъци от опаковки, в т.ч. чрез изгаряне 
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с оползотворяване на енергията и инсталации за компостиране на хартиени 
отпадъци. 
 
 
3.4. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

3.4.1. Информационна обезпеченост 
 
Анализът на съществуващата информация позволява да бъдат потвърдени, 

коментирани и допълнени установените в [1] противоречия в данните, събирани от 
различните институции и идентифицираните редица “бели полета”, където липсва 
информация, налице са съмнения за достоверността на наличната информация 
и/или информацията е налична, но не е обработена. Основните “бели полета” могат 
да бъдат обобщени по следния начин: 

- Съществуващата информация дава обща представа за потреблението на 
опаковки в страната, но не позволява да бъдат идентифицирани поотделно 
различните потоци отпадъци от опаковки от домакинствата, от търговските 
обекти и от промишлеността.  

- В съществуващите източници информацията за потреблението на опаковки на 
глава от населението по видове материали е непълна. Въпреки това, може да 
се направи извода, че количеството на отпадъците от опаковки образувано от 
жител годишно, особено за отпадъците от хартиени и картонени опаковки и 
тези от пластмаси е по-ниско от  минималното и значително по-ниско от 
средните нива за ЕС. 

- Съществуващите данни за внос/износ на опаковки чрез опакованите продукти 
са непълни, особено на ниво отделни опаковъчни материали.  

- Липсват оценки за разпределението на потребяваните опаковки по групи в 
рамките на всеки от опаковъчните материали – напр. бяло, зелено и кафяво 
стъкло, а също и за  различните видове пластмаси.  

- Към момента не съществува количествена оценка на количествата повторно 
употребявани отпадъци, вкл. опаковки за повторна употреба в обръщение и 
т.н. 

- Големия брой и ниските обороти на множеството малки фирми, промените в 
предмета на дейност, временно неактивните фирми и др. фактори 
затрудняват точното идентифициране на всички участници в процеса. 

 
3.4.2.Административен капацитет 

 
- Администрацията ангажирана с контрола по управление на отпадъците, 

събирането, планирането и обработката на информация е с недостатъчен 
капацитет, особено на общинско ниво. 

 
3.4.3.Събиране и сортиране 

 
- Събирането на значителни количества отпадъци от контейнерите за битови 

отпадъци и от сметищата е факт, който в повечето случаи се игнорира от 
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общинските власти, фирмите събиращи отпадъци и операторите на депа за 
отпадъци.  

- Събирането на отпадъците за рециклиране е основано на изкупуване от 
населението, а не на безвъзмездно предаване. Събирането на отпадъците за 
рециклиране е организирано изцяло на търговски принцип и е ограничено до 
отпадъците, за които цената заплащана от крайния преработвател покрива 
разходите за събиране, обработка и транспортиране. В този смисъл 
рециклирането е в резултат на търговски интерес с цел ресурсно обезпечаване, а 
не в резултат на осъзната полза за околната среда 

- Участието на обществеността в прилаганите схеми за разделно събиране е 
незначително. 

- Пазарът на отпадъците за рециклиране се влияе силно от състоянието на 
рециклиращата промишленост. Спадовете в търсенето на материали за 
рециклиране,  поради колебания в производството, както и спадовете в цените 
предлагани от крайните преработватели периодично води до ограничаване или 
преустановяване на събирателния процес. 

- Събиращите фирми в повечето случаи разполагат с ограничени възможности за 
инвестиции. Наличното специализирано оборудване като преси и балиращи 
инсталации, съоръжения за сепариране са силно амортизирани и недостатъчни 
като цяло, което предполага значителен дял на ръчните манипулации с отпадъци. 

- Планирането на бъдещите мерки изисква да бъдат отчетени и по-ниските нива на 
образуване на отпадъците за рециклиране в страната в сравнение с ЕС. 
Основание за това заключение са по-ниското потребление на хартии, пластмаси 
и метали на глава от населението. По-малките количества отпадъци предполагат 
по-високи разходи за единица събран отпадък. 

 
3.4.4.Рециклиране и оползотворяване 

 
- Значителна част от предприятията се нуждаят от допълнителни инвестиции във 

връзка с привеждане на дейността им в съответствие с нормативната уредба по 
околна среда. 

- Вносът на отпадъци за рециклиране също оказва негативно влияние върху 
количествата събирани и преработени отпадъци от страната. Проблемът 
вероятно ще се задълбочава с поставянето на по-високи количествени цели за 
рециклиране в страните от ЕС и очакваното по-високо предлагане на отпадъци. 

 
 
4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОД 
   
 4.1. ПРОГНОЗА ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ОПАКОВКИ В СТРАНАТА  
 

За изготвянето на прогноза за бъдещо потребление на отпадъците от 
опаковки е използувана оценката за потреблението на опаковки през 2001 г.  
Прогнозата се основава на допускането, че общото количество на потребяваните 
опаковки в страната ще нараства постепенно в резултат на икономическия растеж, 
очакваното нарастване на производството и подобряването на жизнения стандарт на 
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населението. Прието е, че количеството на образуваните отпадъци от опаковки е 
равно на потреблението на опаковки в страната, за съответната година. 

Като основа за изчисленията на макроикономическите показатели е 
използувана прогнозата на Националния Осигурителен Институт, изготвена при 
преговорите между българското правителство и Световната Банка в края на  2002  г. 

За нуждите на програмата е прието, че количествата на хартиените и 
картонените опаковки, пластмасовите и металните опаковки, потребявани от един 
жител, ще нарастват с 1,5% годишно, докато за опаковките от стъкло е направено 
предположение за запазване на текущите нива на потребление. Прогнозните 
стойности за потребление на опаковки в страната са представени в Таблица 3. 
(откъде идва оценката 1.5% нарастване на количеството потребени опаковки от 
жител на година, ) 

Предвид ограниченията в съществуващата информация прогнозираните 
стойности за потребление на хартиени и картонени опаковки и тези за пластмасови 
опаковки следва да бъдат разглеждани като минимални. 
 В бъдеще при отчитане и актуализация на програмата тази прогноза следва 
да бъде подлагана на внимателна преоценка и адаптирана, съобразно данните 
постъпващи в информационната система за опаковки.  
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Таблица 3 Прогноза за потреблението и количествата отпадъците от опаковки по групи опаковъчни 
материали 
 
Показател мярка 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Население брой 7785091 7740829 7696568 7652307 7608045 7563784 7519522 7475261 7437373 7399484

БВП млн.лв. 35 287 38 431 41 797 44 848 48 211 51 827 55 714 59 893 63 486 67 295

Нарастване на БВП  % 4,72 5,41 5,26 4,30 4,50 4,50 4,50 4,50 3,50 3,50

Инфлация % 3,5% 3,5% 3,5% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,5% 2,5%

Среднен доход подлежащ на 
осигуряване 

лв. 282 305 328 351 374 398 429 462 494 526

Годишно увеличение на реалните 
доходи 

% 5,36 4,53 3,95 3,94 3,66 3,35 4,91 4,76 4,42 3,88

КОЛИЧЕСТВА НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ 

Хартии и картони тона 127 496 128 673 129 856 131 046 132 242 133 445 134 654 135 870 137 209 138 557
Пластмаси тона 107 481 108 473 109 470 110 473 111 482 112 496 113 515 114 540 115 668 116 805
Стъкло тона 86 743 86 250 85 757 85 263 84 770 84 277 83 784 83 291 82 869 82 446
Метали тона 21 873 22 075 22 278 22 482 22 687 22 893 23 101 23 309 23 539 23 771

ОБЩО тона 343 593 345 470 347 361 349 265 351 182 353 112 355 054 357 009 359 285 361 580
КОЛИЧЕСТВА НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ , ЗА ЖИТЕЛ                 

Хартии и картони кг./жит.год. 16,38 16,62 16,87 17,13 17,38 17,64 17,91 18,18 18,45 18,73
Пластмаси кг./жит.год. 13,81 14,01 14,22 14,44 14,65 14,87 15,10 15,32 15,55 15,79
Стъкло кг./жит.год. 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14
Метали кг./жит.год. 2,81 2,85 2,89 2,94 2,98 3,03 3,07 3,12 3,16 3,21

ОБЩО кг./жит.год. 44,13 44,63 45,13 45,64 46,16 46,68 47,22 47,76 48,31 48,87

 
 



Проект 

4.2. ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ  
 
  Избраният период на планиране е 2003 – 2012 г., като към момента на 
неговото изтичане е прието, че страната ще бъде в състояние да достигне 
количествените цели поставени в Директива 94/62/ЕС. 
  Прието е, че събирането на отпадъците от опаковки ще бъде организирано в 
два основни потока: 

− Чрез въвеждане на общински системи за разделно събиране на 
отпадъците от опаковки,  финансирани от производителите и вносителите 
на опаковани стоки, в рамките на колективни системи за съответствие 
(организации за оползотворяване);  

− Чрез съществуващите пунктове за изкупуване на отпадъци и чрез директно 
предаване на отпадъци от опаковки от търговията и промишлеността от 
притежателите им на крайните преработватели;  

  
  Разпределението на количествата събирани отпадъци между съществуващите 
системи за изкупуване и предаване и новите системи за разделно събиране, при 
направените допускания за обхванато население  е представено в Таблица 4. В 
рамките на програмата са направени допускания за нарастване на общите 
количества събирани отпадъци от опаковки, годишно, както следва: 

− 1,5% – 3%  за металните, хартиени и картонени отпадъци;   
− 5% – 20%  за пластмасовите отпадъци; 
− 10% – 30%  за стъклените отпадъци. 
(на какво се основават конкретните допускания за нарастване на количествата, 
събирани метални, пластмасови, стъклени отпадъци от опаковки?) 

 
 4.3. СИСТЕМИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ ФИНАНСИРАНИ ОТ 
ОРГАНИЗАЦИЯТА(ИТЕ) ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНИ ОТ 
ОБЩИНИТЕ 

 
  Програмата се основава на допускането, че производителите и вносителите 
на опаковани стоки ще установят в кратки срокове, поне една колективна система за 
съответствие с изискванията за оползотворяване и рециклиране (организация за 
оползотворяване).  
  Основната роля на организацията, ще бъде да осигури финансов поток към 
общините с цел подпомагане на разделното събиране и оползотворяване, чрез 
система от възнаграждения заплащани от производителите и вносителите на 
опаковани стоки. 
  При избрания подход за прилагане, колективните системи за съответствие, 
следва да имат доминираща роля пред индивидуалните системи за съответствие, 
основани на обратно приемане на отпадъците от опаковки. 
 

4.3.1. Изисквания към колективна система за съответствие (организация 
по оползотворяване) 
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 Прието е, че колективна система за съответствие може да бъде организирана  
от организация по оползотворяване, която отговаря на следните изисквания: 

− да бъде търговско дружество регистрирано по реда на Търговския закон;  
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Таблица 4 
Пресметнатите междинни цели по разглеждания модел се различават от 
предвидените в  законодателството (Закона за управление на отпадъците) по 
години
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− дейността на дружеството не е свързана с разпределяне на печалба; 
− да няма правото да събира и рециклира отпадъци самостоятелно, а като 

осигурява постигане на целите за рециклиране и оползотворяване от името 
на производителите и вносителите на опаковани стоки, чрез сключване на 
съответните договори с общините и преработвателите на отпадъци; 

− да регистрира собствена търговска марка, която да бъде поставяна върху 
опаковките попадащи под нейна отговорност. 
 

  Програмата допуска възможност в организацията за оползотворяване да 
участват и производители и вносители на опаковъчни материали и празни опаковки, 
както и в страната да функционират повече от една организации. 

4.3.1.2. Взаимоотношения между “Организацията” и производителите и вносителите 
на опаковани стоки 

− Взаимоотношенията между “Организация за оползотворяване” и 
производителите и вносителите на опаковки се основават на двустранни 
договори, при спазване на националното законодателство. Условията на 
договорите, следва да гарантират спазването на принципа за 
равнопоставеност и свободно присъединяване за всички производители и 
вносители на опаковани стоки и опаковки, извършващи дейност на 
територията на страната.  

− Договорите между производителите или вносителите на опаковани стоки и 
Организацията са за определен срок, ограничен до срока на притежаваното 
от организацията разрешение. Договорът дава право на съответния 
производител, да прехвърли на Организацията задължението си за събиране 
и оползотворяването, в замяна, на  което производителят заплаща 
определено възнаграждение изчислено въз основа на вида и количествата на 
опаковките пускани от него на пазара.  

− Сключването на договор между  производител или вносител на опаковани 
стоки и Организацията по оползотворяване предоставя следните 
възможности: 

 дава право и задължава производителя и/или вносителя да постави 
върху опаковката на неговите продукти, символа указващ 
търговската марка на Организацията;  

 определя вида на опаковките, очаквания обем на отпадъците, 
количествените цели за събиране и оползотворяване за всяка 
година, както и възнаграждението, която производителят ще заплати 
на организацията, съобразно пуснатото количество опаковки на 
пазара за предходната година,  което количество бива изрично 
упоменато в договора; 

− Договорът се отнася до всички стоки произведени, внесени, продавани или 
разпространявани в България, с намерение да бъдат използвани в 
домакинствата или с вероятна домакинска употреба, както и към търговски 
опаковки, еквивалентни на домакински опаковки, но използвани в търговската 
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мрежа, заведенията за обществено хранене, хотели или ресторанти или при 
други търговски дейности.  

− “Организация за оползотворяване” следва да има право, сама или чрез 
своите упълномощени представители, да прави необходимите проверки, за 
да се увери, че производителите и вносителите, участващи в колективната 
система, са начислили и изплатили точния  размер на възнаграждението, 
както и да получи мостри от опаковките предмет на договора. 

4.3.1.3.    Взаимоотношения между “Организация за оползотворяване” и 
общините 

− Организацията подпомага прилагането на разделно събиране и рециклиране 
на отпадъците от опаковки, като за целта сключва съответните договори със 
заинтересованите общини. Подпомагането се изразява във:  

• предоставяне на средства на общините, пропорционални на тон 
разделно събрани и сортирани отпадъци от опаковки, които да 
компенсират, свързаните с това разходи; предоставя гаранция за 
изкупуване на разделно събраните от общините отпадъци като 
гарантира, че сортираните материали ще бъдат приети от 
фирмите за преработка, при условие че отговарят на 
определените технически спецификации;  

• участие във финансирането на обществени кампании; 
• предоставяне на техническа помощ при управлението на пилотни 

проекти; 

• “Организация за оползотворяване” покрива и транспортните 
разходи за доставка на материалите от общините до 
преработвателите. 

− В договорите между организацията и общините се предвижда да бъдат 
посочени: 
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• общите условия и задълженията на двете страни; 
• подробностите в проекта на общините  за въвеждане на разделно 

събиране, рециклиране или оползотворяване на отпадъците, 
както и тяхната програма за управление на дейностите по 
отпадъците; 

• изискванията към качеството на събираните отпадъци от 
опаковки; 

• условията и начинът за заплащане на допълнителните разходи за 
общините от страна на организацията. 

 
− Изборът на система за събиране и последващото третиране на опаковките 

е предмет на преговори между “Организация за оползотворяване” и всяка 
община, като общините са отговорни за вземане на окончателното 
решение.  

4.3.1.4.   Взаимоотношения между “Организация за оползотворяване” и 
преработвателите 

− За да гарантира приемането на събраните от общините отпадъци, 
“организацията за оползотворяване” ще сключи договори с основните 
преработватели на отпадъци или техни организации в страната.  В 
случаите когато такива не съществуват или са с недостатъчен капацитет 
договорите могат да бъдат сключени с фирми, извършващи търговска 
дейност с отпадъци или техни организации, като по този начин се 
гарантира  износът на отпадъци за оползотворяване извън страната. Тези 
договори трябва да обхващат поотделно различните видове опаковъчни 
материали.  

− В договорите между “организацията за оползотворяване” и 
преработвателите се определят условията на приемане и цените на 
сортираните и доставени от общините отпадъци. Предприятията 
преработватели поемат финансови и логистични задължения да приемат 
материалите сортирани от общините на минимална гарантирана цена.  

− Гаранцията за приемане покрива само отпадъците от опаковки, които 
отговарят на минималните технически спецификации за качество на 
сортирани материали. 
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4.3.1.5.    Взаимоотношения между “Организация за оползотворяване” и 
държавните власти 

− Дейността на “организацията за оползотворяване” подлежи на разрешение от 
компетентните държавни власти, в лицето на Министерството на околната 
среда и водите. 

− Ежегодно “Организация за оползотворяване” се задължава да публикува и 
предоставя за одобрение на органа издал разрешението, отчет за 
предходната календарна година, с подробно описание на: 

• Финансовото си състояние (приходи и разходи); 
• Информация за потреблението на опаковки от членовете на 

организацията и количествата на оползотворените и 
рециклирани чрез организацията отпадъци от опаковки; 

• Изпълнението на договорите с членовете, общинските 
администрации и преработвателите; 

• програма за намаляване на образуването на отпадъци от 
опаковки и за влагане на рециклирани материали при 
производството на опаковки; 

• Прогреса и резултатите от дейността; 
• Проведените кампании за повишаване на общественото 

съзнание в т.ч. образователни кампании сред децата; 
• финансови разчети за следващата година; 
• Възприетите технически решения; 
• Научноизследователска дейност; 
• Функциониране на различните диалогови структури. 

   
4.3.2. Разходи за организиране на разделно събиране от общините 

 
Направената оценка се основава на определяне на разходите за въвеждане 

на разделно събиране, сортиране и транспорт до краен преработвател, за населено 
място (регион) със 150000 жители, като получените резултати са мултиплицирани, 
съобразно целите за обхванато население в периода до 2010 г.  

За оценка на разходите за използувани два варианта за организиране на 
разделно събиране с последващо сепариране и обработка на отпадъците: 

 
Вариант 1 Събиране чрез контейнери за различните опаковъчни 

материали.
Вариант 2 Събиране чрез безвъзмездно предаване на отпадъците в 

пластмасови чували при мястото на образуване;
Вариант 1 предвижда събирането на всички отпадъци да става в контейнери 

разположени в близост до мястото на образуване.Оценката се основава на 
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използуване на три различни вида контейнери за стъкло, за хартии и карони и за 
други отпадъци (пластмаси, метали, композитни). 

За Вариант 2 се предвижда събиране на отпадъците от хартии и картони, 
пластмаси и метали в чували от мястото на образуване и поставяне на контейнери 
за разделно събиране на отпадъците от стъкло. И при двата варианта събраните 
отпадъци се транспортират до общинска площадка за сортиране и обработка, 
оборудвана с линия за сортиране и балиране на отпадъците, оборудване за трошене 
на стъкло и отделяне на металните примеси, складови площи за съхранение на 
постъпващите и обработените отпадъци, транспортни средства и товаро-разтоварна 
техника. 

За количества на отпадъците при оценката са използуваните прогнозните 
стойности за потреблението на опаковки за периода до 2012 г.   

Използуваните стойности за цените за изкупуване на сортираните отпадъци от 
краен преработвател, към 2004 съответстват на цените, валидни към момента на 
изготвяне на програмата. Направено е допускане, че общите приходи от реализация 
на сортирани отпадъци ще намаляват с 2% годишно. 

За всеки от вариантите е изготвен модел за оценка на необходимите 
инвестиции, разходите и приходите, като са използувани действащи към 2002 г. 
цени. За изчисляване на годишните инвестиционни разходи не е използуван 
дисконтов фактор. Обобщени показатели за прилагане поотделно на двата 
разглеждани  варианта, са представени в Таблици 5 и 6. Използуваните разчети за 
разходите за двата разглеждани варианта и приетите технически решения са 
представени в Приложение 3. Изборът на конкретен вариант за организиране на 
разделно събиране и свързаните с това разходи ще варират значително между 
различните населени места, в зависимост от възприетите технически решения от 
общините, обслужвано население, отдалеченост от крайните преработватели на 
отпадъците, достигнати нива на събираемост и др.  
  Необходимите инвестиции за въвеждане на разделно събиране за населено 
място регион с население 150,000 жители възлизат на 2567 хил.лева (1314 хил.Евро) 
за Вариант 1, съответно на 2210 хил. лева (1131 хил.Евро) за Вариант 2. 
 Направената оценка показва, че и при двата разглеждани варианта, приходите 
от реализация на сортирани материали не покриват разходите по събирането и 
обработката на отпадъците, и че разделното събиране не може да бъде 
реализирано без значително по размер външно финансиране. При направените 
допускания, размерът на допълнителното финансиране при Вариант 1, през периода 
2003-2012 г., се оценява на 303 – 311 лева ( 155 – 159 Евро) за тон събрани и 
сортирани отпадъци или 4,1 – 4,9 лева за жител обхванато население. За Вариант 2 
тези показатели са 250 – 264 лева ( 127 – 135 Евро) за тон събрани и сортирани 
отпадъци или 3,4 – 4,2 лева за жител обхванато население. 
 Програмата предвижда допълнителното финансиране да бъде осигурено и 
предоставено на общините изцяло от частни източници, чрез организацията(ите) за 
оползотворяване. Използуването  на общински ресурси е ограничено единствено до 
безплатното предоставяне на терени общинска собственост.  
 
Таблица 5,6  
Количества събрани отпадъци за 150 000 ж., ХК – грешни цифри?. 
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Да се обясни как се смятат съответните величини в графа показател. За целта са 
достатъчни формули в графата показател, под името на съответната величина. 
Как са сметнати приходите от реализацията на материалите? 
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4.4. СЪЩЕСТВУВАЩИ СИСТЕМИ ЗА СЪБИРАНЕ 
 
 В рамките на програмата е направено допускането, че съществуващите 
пунктове за изкупуване ще продължат да работят на търговска основа, при което 
реализираните приходи ще покриват извършените разходи. Независимо от това 
амортизирания сграден фонд и съоръжения ще трябва да бъдат постепенно 
подменени, което ще изисква допълнителни разходи. 
 Разчетът на разходите за изграждане на нов събирателен пункт е представен 
в Таблица 10 от Приложение 3 при допускане за 200 тона отпадъци обработвани в 
пункта годишно. 
 Общите допълнителни разходи свързани с изграждане на нови, реконструкция 
на съществуващи събирателни пунктове за различните години са оценени като 
инвестициите за единица събран отпадък (13 (16?) BGN), са умножени по 
количествата на събираните хартиени и картонени отпадъци за съответната година. 
(Не е ясен смисъла на последното изречение) 
   
 
 4.5. КАПАЦИТЕТ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ 
 
 Програмата отчита, че съществуващите инсталирани мощности за 
рециклиране, надвишават значително количествата на събираните отпадъци от 
опаковки в страната. Документът разглежда рециклирането на отпадъците, като 
единствено приложима форма за оползотворяване. Независимо от това, наличието 
на достатъчен капацитет само по себе си не гарантира достигането на поставените с 
директивата количествени цели, предвид колебанията в дейността на 
рециклиращата промишленост. В тази връзка ще бъдат необходими усилия за 
разширяване на пазара на рециклираните материали и ??? 
 Като отчита, че изграждането на определена инсталация за рециклиране е 
изцяло търговско решение, продиктувано от условията на пазара, програмата не 
предвижда осигуряване на целево финансиране, от публични източници, за  
изграждане на нови инсталации за рециклиране на материали, за които в страната 
вече има изградени мощности.  
 Наред с това, поставянето на нарастващи във времето количествени цели за 
рециклиране и осигуряването на допълнително финансиране за събирането и 
сортирането на отпадъците от опаковки ще доведе до увеличено предлагане на 
отпадъци. Намаляването на цените заплащани от крайните преработватели, като 
резултат от увеличеното предлагане на отпадъци, се очаква да бъде достатъчен 
стимул за рециклиращата промишленост да осигури самостоятелно необходимите 
инвестиции за реконструкция, модернизация и разширение на съществуващите 
мощности. 
  

Предвид горното програмата не включва конкретни мерки, за изграждане на 
нови мощности за рециклиране и оползотворяване на отпадъци. Документът 
разглежда изграждането на такива съоръжения като решение, което трябва да бъде 
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взето самостоятелно от индустрията, с оглед осъществяването на поставените цели 
за оползотворяване и рециклиране, при отчитане на икономическата 
целесъобразност и техническата осъществимост.  
 
 

4.6. РАЗХОДИ ЗА ПРИЛАГАНЕ 
 

Разходите за прилагане на директивата, включват инвестиционните разходи 
за въвеждане на разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки от 
общините и разходите, свързани с изграждане на нови и реконструкция на 
съществуващите пунктове за разделно събиране. 

Оценката на разходите и необходимите инвестиции за прилагане на 
директивата, за разгледаните два варианта на организиране на разделно събиране е 
представена в Таблица 7. Съответните разходи и инвестиции са определени в BGN 
по цени валидни към края на 2002 г. и са преизчислени в ЕВРО (EURO) при курс 
1,954 BGN за 1,00 ЕВРО. 

Размерът на необходимите инвестиции за прилагане на разделно събиране и 
сортиране на отпадъците от опаковки, в периода 2003 – 2012 г., се оценяват на 74 – 
79 млн. BGN (38 – 41 млн. Евро). Програмата не предвижда използуването на 
външни източници за финансиране на инвестициите.  

Общите разходи за прилагане на програмата възлизат на 121 - 148 млн  BGN 
(72 – 76 млн. Евро) и към 2012 г., годишните разходи се оценяват на 23 – 27 млн.  
BGN. Прието е,  че  необходимите приходи ще бъдат осигурени в основната си част 
от вноски на производителите и вносителите на опаковани стоки в Организацията за 
оползотворяване. 

Посочените стойности не включват необходимите инвестиции за 
реконструкция на съществуващите и/или изграждане на нови мощности за 
преработка на отпадъците. 

Прието е, че административните разходи, свързани с назначаване на 
допълнителен персонал в държавната администрация, обезпечаване на 
информационната система за опаковки и отпадъци от опаковки, приемането на 
национални стандарти и т.н. ще бъдат осигурени от държавния бюджет и от 
Предприятието за управление на дейностите по околна среда, съгласно Плана за 
действие в т. 6 от програмата. 
 
5. СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ 

 
Изпълнението на програмата за прилагане се основава на изброените по долу 

принципи: 
 
− отговорност на производителите и вносителите на опаковки и опаковани стоки 

за пусканите от тях опаковки на пазара; 
− споделена отговорност на общините при организирането на разделното 

събиране на отпадъците от опаковки на тяхна територия; 
− прилагане на йерархия на методите за управление на отпадъците: 

 34



Проект 

o насърчаване предотвратяване на образуването на отпадъци от 
опаковки, в т.ч. намаляване на съдържанието на опасни вещества в 
опаковките; 

o постигане на високи нива на оползотворяване на отпадъците от 
опаковки с приоритет на рециклирането пред другите форми на 
оползотворяване. 

− равнопоставеност и възможности за доброволно колективно изпълнение на 
задълженията произтичащи от законодателството от страна на засегнатите 
икономическите оператори; 

− насърчаване участие на обществеността;  
− диалог с индустрията и обществения сектор; 
 

таблица 7 да се направи поотделно за левове и евро 
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ефективност на предлаганите решения за събиране и оползотворяване на 
отпадъците от опаковки; 
− достъп до информация за всички заинтересовани страни,  
− адекватни, пропорционални на нарушението и възпиращи санкции за 

стопанските субекти нарушаващи изискванията на законодателството, в т.ч. 
за недостигане на поставените количествени цели; 

− предотвратяване на ограниченията върху производството и свободното 
движение на стоки отговарящи на нормативната уредба. 

 
По-долу са обобщени основните приоритетни законодателни, 

административно-организационни, технически и финансови мерки, обезпечаващи 
прилагането на програмата.  
 

5.1. НОРМАТИВНИ МЕРКИ 
 

5.1.1. Хармонизиране на националното и местното законодателство 
Хармонизирането на националното законодателство с изискванията на 

Директива 94/62/ЕС, ще бъде осигурено с приемането на новия Закон за управление 
на отпадъците и последващо приемане на Наредба за условията и реда за 
намаляване, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки. 
Последващата актуализация на общинските наредби и програми за отпадъци, ще 
позволи прилагането на хармонизираното законодателство по места. 

Приемането на национални стандарти съответстващи на хармонизираните 
европейски стандарти (CEN)5 е необходимо условие и може да подпомогне 
българските производители на опаковки, опаковъчни материали и опаковани стоки, 
при прилагането на изискванията на Директива 94/62/ЕС.   

 
5.2. АДМИНИСТРАТИВНО- ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ 
5.2.1. Укрепване на административния капацитет 
Ефективния контрол върху изпълнението на изискванията на 

законодателството от страна на държавната и общинските администрации, изисква 
осигуряване на съответните човешки ресурси и оборудване. За прилагане на 
програмата се предвижда създаване на подходяща административна 
инфраструктура, което включва: 

• създаване на Комисия за опаковане; 
• назначаване на допълнителен персонал в МОСВ, ИАОС, РИОСВ и другите 

държани  институции ангажирани с опаковките и отпадъците от опаковки; 
• назначаване на допълнителен персонал в общините, съобразно нуждите и 

възможностите на съответните общински администрации; 
• изготвяне на програма за обучение на държавната администрация и общините 

относно изискванията на нормативната уредба и прилагането й. 

                                                           
5 prEN13427 и свързаните с него стандарти в процес на изготвяне и одобрение от European 
Committee for Standardization. 
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5.2.2. Информация и докладване 
Осигуряването на достатъчно и достоверни данни за опаковките, следва да 

послужи за контрол по достигането на количествените цели за оползотворяване и 
рециклиране, както и за оценка на тенденциите в потреблението на опаковки в 
страната. Не на последно място информационната система ще осигури 
необходимите данни за докладване на Европейската Комисия след 
присъединяването на Р. България към ЕС. За да докладва пред ЕК, съгласно 
изискванията на Директивата за опаковките и отпадъците от опаковки, Р. България 
следва да предприеме следните мерки: 

• въвеждане на информационна система за за опаковките и отпадъците от 
опаковки към 1.01.2004 г.; 

• включване на опаковките за повторна употреба в информационна система за 
опаковки и отпадъци от опаковки след 1.01.2005 г. 

 
Допълнително програмата предвижда, реализацията на проучвания за 

количествата и състава на образуваните битови отпадъци и дела на опаковките в тях 
в населени места с над 20000 жители. 

5.2.3. Работа с обществеността 
Информирането на обществеността и популяризирането на дейностите по 

разделното събиране на отпадъци е ключов елемент от прилагането на 
националното законодателство в областта на опаковките. Предвиждат се следните 
дейности: 

• публикуване и разпространение на информационни материали; 
• информационна кампания за разделно събиране и оползотворяване на 

отпадъците от опаковки; 
• разработване и реализация на програма за обучение по въпросите за 

рециклиране на отпадъци насочена към училищата; 
• информационни кампании за привличане на обществеността за участие в 

системите за разделно събиране и депозит; 
• информационна кампания сред производителите на опаковки и опаковъчни 

материали относно изискванията на директивата. 
 

5.3. ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА 
ДИРЕКТИВА 94/62/ЕС 
5.3.1. Общи мерки 
За изпълнение на изискванията по Директива 94/62/ЕС се предвиждат 

следните конкретни действия: 
• учредяване и регистрация на организация за оползотворяване (ООп); 
• получаване на разрешение за дейността на организацията за 

оползотворяване; 
• изготвяне на указания за договаряне между ООп и общини (вкл. типов договор 

между ООп и общините); 
• определяне изискванията към качеството на сортираните отпадъци, 

съобразно условията в преработващите предприятия; 
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• изпълнение на пилотни проекти за въвеждане на системи за организирано 
разделно събиране; 

• поетапно въвеждане на разделно събиране в съответствие с целите в 
програмата и разрешението за дейността на ООп; 

• привеждане на съществуващите съоръжения в съответствие с нормативната 
уредба по околна среда (ИПКЗ, ЗУО, ЗЧАВ, ЗВ); 

• проучване на възможностите за оползотворяване на отпадъците от опаковки в 
съществуващи производства; 

• определяне на изискванията към отпадъците от опаковки изгаряни с 
оползотворяване на енергията;  

• изграждане на допълнителни мощности за оползотворяване. 
 

 
5.3.2. Специфични мерки, отнасящи се до прилагането на Директивата 

 
5.3.2.1.Съответствие на пусканите на пазара опаковки, с изискванията на 
нормативната уредба 

 
Прилагащата програма предвижда постигането на съответствие с 

изискванията за допустимо съдържание на тежки метали в опаковките, съгласно  
член 11 на Директива 94/62/ЕС и въвеждането на практики за адекватно им 
наблюдение, в следните срокове: 

• 600 части на милион от 01.01.2005; 
• 250 части на милион от 01.01.2006; 
• 100 части на милион от 01.01.2008; 
 

 
5.3.2.2. Предотвратяване и повторна употреба 

 
Предотвратяването на образуването на отпадъци от опаковки е основен 

приоритет на националната политика в областта. Програмата предвижда запазване 
на количествата образувани отпадъци от опаковки на глава от населението в 
долните граници на този показател за страните от ЕС към 2010 г. 

Достигането на поставената цел следва да бъде постигнато в контекста на 
планирано нарастване на количествата образувани отпадъци от опаковки в резултат 
на очаквания икономически растеж в областа на производството и предоставянето 
на услуги, както и в резултат на повишаване на доходите на населението.  

Държавната администрация ще продължи да насърчава прилагането на мерки 
в област на предотвратяването и повторната употреба, като специално внимание ще 
бъде обърнато на: 

− разширяване на обхвата на доброволните депозитни системи за 
стъклени опаковки; 

− разширяване на пазара на опаковките за многократна употреба; 
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− обхващане на повторно употребяваните опаковки в информационната 
система и разработване на количествени индикатори за 
предотвратяване потреблението на опаковки. 

 
5.3.2.3.Оползотворяване и рециклиране 

 
Основната цел в областта на оползотворяване и рециклиране на отпадъци от 

опаковки е достигане, през 2012 година, на посочените в член 6 (1) на Директива 
94/62/ЕС  цели, както следва:  

− оползотворяване на не по-малко от 50% от общото тегло на 
образуваните отпадъци от опаковки.  

− рециклиране на не по-малко от 25 % от общото тегло на образуваните 
отпадъци от опаковки, в т.ч. не по-малко от 15 % от теглото на всеки 
опаковъчен материал. 

 
В допълнение към посочената основна цел се поставят и следните междинни 

цели: 
 

Година Оползотворяване 
[тегловни %] 

Рециклиране 
[тегловни %] 

2004 20 20 

2005 25 25 

2006 30 30 

2007 35 30 

2008 40 35 

2009 44 40 

2010 46 43 

2011 48 45 

2012 50 45 

Целите за рециклиране/оползотворяване е необходимо да съответстват на 
проекта на ЗУО!  

 
Независимо от поставените количествени цели за оползотворяване и 

рециклиране с националната програма и при издаването на разрешение на 
организация по оползотворяване се поставя за цел и въвеждане на организирано 
разделно събиране на отпадъците от опаковки от домакинствата в страната, както 
следва:  
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Година Обхванато население 
[хиляди жители] 

2003 - 

2004 300 

2005 600 

2006 1200 

2007 2400 

2008 3000 

2009 3600 

2010 3900 

2011 4050 

2012 4200 
 

 
5.3.2.4. Индивидуални системи за съответствие (задължение за обратно 
приемане) 
Производителите и вносителите на опаковани стоки, изпълняващи 

самостоятелно задълженията си за рециклиране и оползотворяване, ще бъдат 
задължени да осигурят обратно приемане на пусканите от тях опаковки на пазара. 
Това задължение ще се отнася и за техните дистрибутори, включително и за лицата 
извършващи продажби на дребно. 

Всяко лице дистрибутор на опаковани стоки, следва да предостави на 
купувачите на тези стоки, възможност да върнат техните опаковки след съответната 
им употреба в мястото на продажба или в непосредствена близост до него. 
Потребителите, независимо дали са крайни потребители или дистрибутори при 
последваща продажба, могат да върнат употребените опаковки на продавача или 
доставчика от когото са закупили опакования продукт без да заплащат, каквито й да 
е било такси или други възнаграждения на същия. 

 
5.3.2.5. Депозитни системи 
Производителите и дистрибуторите на опаковани стоки, могат да организират 

самостоятелно или съвместно с други производители и дистрибутори системи за 
депозиране на опаковките от  пусканите от тях на пазара опаковани стоки. 

Условията, вида на опаковките, за които се прилага система на депозиране и 
цените на депозиране на опаковките се определят свободно от икономическите 
оператори, съобразно икономическата ефективност и целесъобразност, като същите 
трябва да бъдат доведени до знанието на потребителите. 
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Държавата има правото да подпомага и съдейства, включително като 
предвижда съответното  финансиране чрез Предприятие за управление на 
дейностите по околната среда, за извършването на необходимите проучвания и 
разпространяване на резултатите от тях относно икономическата ефективност, 
целесъобразност и ефект върху околната среда в резултат на въвеждането на 
системи за депозиране на определени видове опаковки.  

5.4. ФИНАНСОВИ МЕРКИ 
 
  Направената оценка показва, че прилагането на изискванията на 
Директивата, ще изисква значителни по размер инвестиции и осигуряване на 
допълнително финансиране  за  организирането на разделното събиране и 
сортиране на отпадъците от опаковки от общините. 
Програмата предвижда, това допълнително финансиране да бъде изцяло осигурено 
от индустрията в лицето на производителите и вносителите на опаковани стоки.   
 В този смисъл, готовността на индустрията да организира и обезпечи 
дейността на една или повече колективни системи за съответствие (организации за 
оползотворяване), които да обхванат възможно най-голям дял от предлаганите 
опаковки на пазара ще бъде от решаващо значение за успешното прилагане на 
програмата.  
 Наред с мерките описани в програмата, нарастването на разходите на 
общините за обезвреждане на отпадъците, в резултат на прилагане на съвременни 
технически стандарти допълнително ще способстват рециклирането на отпадъци. 
 Въвеждането на продуктови такси за опаковките като цяло или за определени 
групи опаковки, в  случай на неизпълнение на поставените количествени цели, и 
използуването на получените средства за насърчаване на рециклирането, следва да 
бъде разглеждано като последна възможност за прилагане на директивата.  
 

5.5. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
 В резултат на изпълнението на прилагащата програма за опаковките и 
отпадъците от опаковки се очаква да бъдат постигнати следните резултати:  

− установяване на системи за разделно събиране, сортиране и обработка на 
отпадъците от опаковки; 

− значително нарастване на количествата рециклирани и оползотворени 
отпадъци от опаковки и достигане на посочените в законодателството 
количествени цели;  

− ограничаване на рисковете за околната среда и човешкото здраве, в т.ч. в 
резултат на преустановяване събирането на отпадъци от контейнерите и 
депата за битови отпадъци във възможно най-висока степен; 

− повишаване на общественото съзнание и участието на гражданите в 
предлаганите системи за разделно събиране на отпадъците от опаковки. 
Постепенно преминаване от събиране на отпадъци срещу заплащане към 
безвъзмездно предаване на отпадъци. 

− съответствие с нормативната уредба в страната с изискванията на 
Европейското законодателство в областта на опаковките и отпадъците от 
опаковки,  намаляване на сроковете по искания преходен период и 
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осигуряване на условия за по-лесна адаптация на националните мерки във 
връзка с бъдещите промени в Европейското законодателство; 

− съответствие на пусканите на пазара опаковки в страната, с изискванията на 
Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки; 

− подобряване качеството на информацията за потреблението на опаковки и 
оползотворяването на отпадъците от опаковки. 

 
 

5.6. ПРЕХОДНИ ПЕРИОДИ 
 

Необходимите срокове за организиране на изпълнението на техническите мерки 
в програмата и осигуряване на разходите за прилагане, потвърждават необходимостта 
от поискания преходен период за достигане на количествените цели по член 6 (1). 

Основните мотиви в подкрепа на искания преходен период са: 
− ниското потребление на отпадъци от опаковки в страната и произтичащите 

от това затруднения за достигане на високи нива на събиране по 
отделните опаковъчни материали и високи единични разходи за събиране 
на отпадъците; 

− необходимостта от технологично време за създаване на организация за 
оползотворяване от страна на производителите и вносителите на 
опаковани стоки; 

− необходимия период от няколко години, през които организацията за 
оползотворяване да обхванат достатъчно представителен дял от 
опаковките пускани на пазара в Р България и осигуряване на 
необходимите средства за организиране и прилагане на разделно 
събиране; 

− необходимото технологично време за  създаване на изцяло нова 
инфраструктура за събиране и сортиране на отпадъците от опаковките с 
битов произход, обхващаща достъчен брой население; 

− високите допълнителни разходи за събиране и сортиране на отпадъците; 
− необходимостта поставените количествени цели за оползотворяване по 

член 6(1)(а) да бъдат достигнати изцяло чрез рециклиране на отпадъците 
от опаковки, поради липсата на други подходящи съоръжения и методи в 
периода на действие на програмата; 

− липсата на опит в прилагане на системи за разделно събиране на 
отпадъците от опаковки от домакинствата; 

− липсата на интерес от страна на населението за участие в системите за 
разделно събиране, в случаите на безвъзмездно предаване на 
отпадъците. 
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6. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
 Мярка/дейност Срок за 

изпълнение
Отговорни 

институции и 
организации 

Оценка на 
разходите 

Източник на 
финансиран

е 
    Хиляди 

лева 
 

I. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПОВТОРНА УПОТРЕБА     
1.1. Включване на опаковките за повторна употреба в 

информационна система за опаковки и отпадъци от 
опаковки  

1.01.2004 ИАОС, НСИ 50 ПУДОС 

1.2. Разработване на индикатори за предотвратяване 
образуването на отпадъци от  опаковки 

30.06.2004 МОСВ 10 ПУДОС 

1.3. Изготвяне на анализи за предотвратяване на 
образуването на отпадъци от опаковки и повишаване 
на многократната употреба 

30.06.2005 МОСВ 
БАООС 

40 бизнеса 

II.  РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ    
2.1  Учредяване и регистрация на организация за 

оползотворяване (ООп) 
30.06.2003 индустрия 

(БАООС) 
- - 

2.2. Проучвания за количествата и състава на 
образуваните битови отпадъци и дела на опаковките в 
тях, като обхватът на проучванията е представителен 
за населените места с население над 20000 жители 

30.06.2004 Общини, 
Индустрия  

50 бизнеса 

2.3. Получаване на разрешение за дейността на 
организацията за оползотворяване 

31.12.2003 МОСВ, 
индустрия 
(БАООС)  

- - 

2.4. Изготвяне на указания за договаряне между ООп и 
общини (вкл. типов договор между ООп и общините) 

30.06.2004 Общини, ООп - - 

2.5. Договаряне изискванията към качеството на 
сортираните отпадъци 

30.06.2004 Комисия за 
опаковане, 
ООп 
Преработвате
ли, Общини  

- - 

2.6. Актуализация на общинските програми за отпадъците, 
във връзка с въвеждане на изискванията за 
управление на отпадъци от опаковки от Закона за 

30.06.2004 Общини - - 
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управление на отпадъците и Наредбата за 
условията и реда за намаляване, оползотворяване 
и рециклиране на отпадъците от опаковки 

  за общините с население над 10 000 жители  - - 30.06.2004 Общини 
  за останалите общините  30.06.2005 Общини - - 

2.7. Изпълнение на пилотни проекти за въвеждане на 
системи за организирано разделно събиране 
обхващащи не по-малко от 400000 жители (съгласно 
разрешението за дейността на ООп) 

31.12.2004 ООп, пилотни 
общини 

10000 бизнеса 

2.8. Определяне на препоръчителни изискванията към 
пунктовете за събиране и изкупуване на отпадъци от 
опаковки 

31.12.2004 МОСВ  10 ПУДОС 

2.9. Поетапно въвеждане на разделно събиране в 
съответствие с целите в програмата и разрешението за 
дейността на ООп 

01.01.2004 – 
31.12.2010 

ООп, бизнеса, 
Общини 

съгласно 
инвест. 
план  

ООп, бизнеса, 
Общини 

2.10. Привеждане на съществуващите съоръжения в 
съответствие с нормативната уредба по околна среда 
(ИПКЗ, ЗУО, ЗЧАВ, ЗВ) 

31.12.2006 Преработвате
ли на 
отпадъци 

Съгласно 
програмите 
за 
привеждан
е в съотв., 
приети от 
МОСВ 

Преработвате
ли на 

отпадъци 

2.11. Изграждане на допълнителни мощности за 
оползотворяване 

31.12.2010 Преработв., 
производител
и на опаковки 
и опаковъчни 
материали 
 

Съгласно 
договорите 
с ООп 

Преработв., 
производител
и на опаковки 
и опаковъчни 
материали 

 
2.12. Проучване на възможностите за оползотворяване на 

отпадъците от опаковки в съществуващи производства 
31.12.2004 ООп, 

Циментова 
промишленос
т 

50 бизнеса 

2.13. Определяне на изискванията към отпадъците от 
опаковки, изгаряни с оползотворяване на енергията  

31.12.2005 Предприятия, 
Комисия по 
опаковане 

- - 
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III.  СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПУСКАНИТЕ НА ПАЗАРА 
ОПАКОВКИ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРМАТИВНАТА 
УРЕДБА 

   

3.1. Информационна кампания сред производителите на 
опаковки и опаковъчни материали относно 
изискванията на директивата 

31.12.2003 МОСВ, БСК 100 ПУДОС 

3.2. Приемане на стандартизирани методи за определяне 
съдържанието на тежки метали в опаковките 

01.01.2005 ДАСМ 30 ПУДОС 

3.3. Преустановяване производството на опаковки не 
отговарящи на изискванията за съдържание на тежки 
метали 

01.01.2005 Производител
и на опаковки 
и опаковъчни 
материали 

В съответв. 
с 

фирмените 
програми

бизнеса 

3.4. Приемане на националните стандарти в областта на 
опаковките и отпадъците от опаковки, идентични на 
действащите хармонизирани европейски стандарти 

30.06.2003 – 
1.01.2005 

ДАСМ, МОСВ 80 ПУДОС 

IV.  ИНФОРМАЦИЯ И КОНТРОЛ    
4.1. Въвеждане на автоматизирана система за обработка 

на данните за опаковки и отпадъци от опаковки в ИАОС 
1.01.2004 ИАОС 10 външно 

финансиране  
4.2. Контрол по прилагане на изискванията на Закона за 

управление на отпадъците и Наредбата за условията и 
реда за намаляване, оползотворяване и рециклиране 
на отпадъците от опаковки  

Постоянен РИОСВ - - 

4.3. Контрол по изпъление на условията на разрешението 
на Организацията по оползотворяване  

Постоянен РИОСВ - - 

V. УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ    
5.1. Създаване на Комисия за опаковане 30.06.2003  МОСВ, други 

институции и 
организации 

- - 

5.2.  Назначаване на допълнителен персонал в МОСВ, 
ИАОС, РИОСВ и другите държани  институции 
ангажирани с опаковките и отпадъците от опаковки 

   

      През 2003 г. (посочените разходи са за 1 година)
  МОСВ – 2 специалисти 31.03.2003  МОСВ 14 Държавен 

бюджет 
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  ИАОС – 1 специалист  31.03.2004 МОСВ 
(ИАОС) 

7 Държавен 
бюджет 

  ДАСМ – 1 специалист   31.03.2004 ДАСМ 7 Държавен 
бюджет 

  НСИ – 1 специалист   31.03.2004 НСИ 7 Държавен 
бюджет 

  Агенция “Митници” – 1 специалист 31.03.2004 Агенция 
“Митници” 

1 Държавен 
бюджет 

  РИОСВ – 15 специалисти 31.12.2004 МОСВ 
(РИОСВ) 

90 Държавен 
бюджет 

 След 2003 г.  - 20 специлисти във връзка с контрола по 
прилагане 

1.01.2005 МОСВ, ДАСМ, 
Агенция 
“Митници” 

120 Държавен 
бюджет 

5.3. Назначаване на допълнителен персонал в общините, 
съобразно нуждите и възможностите на съответните 
общински администрации 

1.01.2004 Общини Съгласно 
общинскит
е бюджети

Общински 
бюджет 

5.4. Изготвяне на програма за обучение на държавната 
администрация и общините по прилагане на 
изискванията на нормативната уредба 

31.12.2003 МОСВ, 
Комисия по 
опаковане 

10 ПУДОС 

5.5. Изпълнение на програмата за обучение 
(разходите се отнасят за година) 

1.01.2004 МОСВ, други 
институции 

25 ПУДОС 

VI. ПРИВЛИЧАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И 
ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ 

   

6.1. Публикуване и разпространение на информационни 
материали  

30.06.2003 – 
31.12.2010 

МОСВ, 
общини, 
индустрия 

5 000 ПУДОС, 
бизнеса, 

общиските 
бюджети 

6.2. Информационна кампания за разделното събиране и 
оползотворяване на отпадъците от опаковки, в медиите

30.06.2005 МОСВ 500 ПУДОС 

6.3.  Разработване и реализация на програма за обучение 
по въпросите за рециклиране на отпадъци насочена 
към училищата 

1.01.2004-
30.06.2007 

МОСВ, 
общини 

1200 ПУДОС, 
бизнеса 

6.4. Информационни кампании за привличане на 1.01.2004 – ООп, общини Съгл. разр. бизнеса 
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обществеността за участие в системите за разделно 
събиране и депозит 

31.12.2005 за 
дейността 

на ООп
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7. МОНИТОРИНГ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЛАГАЩАТА ПРОГРАМА 
 
Предвижда се изпълнението на програмата да се следи непрекъснато. 

Предлагат се  следните нива на приемане на отчетите за изпълнение на 
програмата по схемата на правителствения координационен механизъм по 
европейска интеграция: 

− Междуведомствена Работна група 22 “Околна среда”; 
− Основен екип за преговори; 
− Съвет по Европейска интеграция към МС, с председател министъ-

председателя 
 

При необходимост в процеса на отчитане изпълнението на програмата ще 
се приемат и мерки за актуализация на програмата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

КОЛИЧЕСТВА НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ, ВНЕСЕНИТЕ И ИЗНЕСЕНИТЕ ОПАКОВКИ В 
СТРАНАТА, ПО ГРУПИ ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ 

 

Не би ли следвало да се използва NACE кода = хармонизираната Евростат 
номенклатура = PRODCOM код, вместо стария съответстващ му NCIP=НОК код 
(Национален отраслов класификатор). 

 
Таблица 1-1 . Производство на хартиени и картонени опаковки в периода 1998 – 
2001 г. 

Production quantity NCIP 
Code  

Description 
  

Unit  
1998 1999 2000 2001

2321.11.00 Corrugated paper and cardboard as 
rollers and sheets  

tons 75,84 61,189  

30.12.2321 Sacks and bags with a base width 40 
cm and more, made from cellulose 
wadding and plates of cellulose fibres 

tons 1,424 2,482 29152748,000

2321.12.50 Other bags, envelopes, paper bags, 
including coneshaped: from paper and 
cardboard, made from cellulose 
wadding and plates of cellulose fibres 

tons 9,767 4,788 11841628,000

2321.13.00 Boxes, cardboard boxes, fortifying and
compacting materials, from corrugated 
paper and cardboard  

 tons 58,595 45,845 4492848153,00
0

2321.14.00 Folding boxes and cardboard articles 
from non-corrugated paper or 
cardboard  

tons 11,653 8,824 77607525,000

2321.15.30 Other paper packaging, not otherwise 
classified   

tons 103 56 1478 739,000

2323.12.30
.00 

Пликове от хартия или картон tons    5 60,000

2325.14.57
.00 

Отляти или пресовани изделия, от 
хартиена маса, вкл. амбалаж на 
гнезда за яйца 

tons    323 13,000

2312.23.15
.00 

Крафтхартия за торби, 
непокрита,неизбелена (без тази за 
писане,печатане или други 
графични цели…) 

tons     16205 231,000

2312.25.10
.00 

Многослойни хартия и картон, 
непокрити,на които всеки слой е 
избелен, на роли или на листа 

tons     776  

2312.25.35
.00 

Многослойни хартия и картон, 
непокрити,на които само един 
външен слой е избелен - 
тестлайнер, на роли или на листа 

tons     7105 126,000

2312.25.75
.00 

Други многослойни хартия и 
картон,непокрити - тестлайнер, на 
роли или на листа 

tons     3375136466,00
0

2312.30.10
.00 

Сулфитна амбалажна хартия, 
непокрита(тънка), на роли или на 
листа 

tons     11661953,000
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2312.30.60
.00 

Хартия и картон за 
навълняване,непокрити, с тегло 
непревишаващо 150g/m¤, на роли 
или на листа 

tons     1696919629,00
0

Total packaging production * tons 157,382 123,184 134565 119271
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Таблица 1-2. Производство на пластмасови опаковки в периода 1998 – 2001 г. 
NCIP Code Description Data from NSI  Conv. 

factor
Production quantities (tons) 

    Unit 1998 1999 2000 2001 (kg/pce
) 

1998  1999 2000 2001

17.40.21.73.0
0 

Амбалажни чували и торбички, от 
полиетиленови или поли-
пропиленови ленти или подобни 
суровини, с маса за единица 
площ на тъканите  ≤120 g/m2 

P/st 
(?) 

      48592 0,100       0,005

17.40.21.75.0
0 

Амбалажни чували и торбички, от 
полиетиленови или 
полипропиленови ленти или 
подобни суровини, с маса за 
единицаплощ на тъканите ≥ 120 
g/m2 

P/st       2000 0,150       0,000

2822.11.00 Sacks and bags of polymers of 
ethylene (incl. cones) 

kg  11,809,259 10,196,693 11492756 15077732 11,809 10,197 11,493 15,078

2822.12.00 Plastic sacks and bags (incl. cones) 
(excl. of polymers of ethylene) 

kg   4,037,270 2,897,430 2327873 2303757 4,037 2,897 2,328 2,304

2822.13.00 Plastic boxes; cases; crates and 
similar articles for the conveyance 
or packing of goods 

kg   3,153,789 2,508,769 3288854 3440776 3,154 2,509 3,289 3,441

2822.14.50 Plastic carboys; bottles; flasks and 
similar articles for the conveyance 
or packing of goods; capacity ≤ 2l 

P/st 200,378,71
0 

428,310,774364677891648404536 0,035 7,013 14,991 12,764 22,694

2822.14.70 Plastic carboys; bottles; flasks and 
similar articles for the conveyance 
or packing of goods; capacity > 2 l 

P/st 4,202,208 17,317,505 4424911 21782850 0,055 231,000 952,000 0,243 1,198

2822.15.23 Plastic spools; cops; bobbins and 
similar supports  

P/st 40,896,107 19,777,379   0,100 4,090 1,978 0,000 0,000

2822.15.25 Plastic caps and capsules for 
bottles 

P/st 105325189 93560810117088202168766919 0,010 1,053 936,000 1,171 1,688

2822.15.27 Plastic stoppers; lids; caps and 
other closures (excl. for bottles) 

P/st 55632811 128049278168089720114525585 0,010 556,000 1,280 1,681 1,145

2822.15.40 Other articles for the conveyance or 
packing of goods of plastics 

P/st 105612969 91212196178208411191544113 0,300 31,684 27,364 53,463 57,463
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2822.15.88 Other containers of other plastics P/st 61770000 57060552 86828956 1660778 0,200 12,354 11,412 17,366 0,332
Total production * 75,982 74,516 103,797 105,348

 
 
Таблица 1-3. Производство на стъклени опаковки в периода 1998 – 2001 г. 

Data from NSI 
  

Conv. 
factor 

Production quantities (tons) NCIP 
Code 

  

Description 
  

    1998 1999 2000 2001 (kg/piece
) 

1998 1999 2000 2001

2913.11.10.0
0 

Glass preserving jars; 
stoppers; lids and other 
closures  

t. p/st 182,889 114,552 89756 133183 0,237 43,345 27,149 21,272 31,564

2913.11.53.0
0 

Bottles for beverages and 
foodstuffs: non coloured 

t. p/st 261,877 160,262 179579 157848 0,384 100,561 61,541 68,958 60,614

2913.11.55.0
0 

Bottles for beverages and 
foodstuffs: coloured 

t. p/st 377,605 151,591 249801 313893 0,384 145,000 58,211 95,924 120,53
5

26.13.11.57.0
0 

Бутилки и флакони за 
напитки или хранителни 
продукти с вместимост < 
0,15l 

t. p/st    4780 0 0,040   0,191 0,000

26.13.11.70.0
0 

Съдове за транспорт или 
амбалаж, от стъкло, за 
фармацевтични продукти с 
вместимост <= 0,33 l 

t. p/st    34422 21649 0,060   2,065 1,299

  Total production t. p/st 822,371 426,405    288,906 146,900 188,41
1

214,01
2
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Таблица 1-4. Производство на метални опаковки в периода 1998 – 2001 г. 
NCIP 
Code 

Description Data from NSI 
  

Conv. 
factor 

Production quantities (tons) 

    Unit 1998 1999 2000 2001 (kg/piece
) 

1998  1999 2000 2001

3371.11.00 Tanks, casks, drums, cans... (excl. for 
gas) of iron or steel,≥ 50 l, ≤300 l 

p/st   282,508 91,347 48499 47992 15,000 4,2 1,4 0,727 0,720

3371.12.00 Tanks, casks, drums... (excl. for gas) 
of iron or steel, < 50 l 

p/st   77,723 9,753 2298 40366 1,000 78,0 10,0 0,002 0,040

3372.11.33 Cans used for preserving food and 
drink of iron or steel, < 50 l, food cans

p/st  25,898,32
3 

13,478,45
6

4388464
7

3181219
8

0,100 2,6 1,3 4,388 3,181

3372.11.50 Cans other than for preserving food 
and drink of iron or steel, < 50 l 

p/st  11,586,18
8 

10,335,96
1

1252336
4

1279216
6

0,200 2,3 2,1 2,505 2,558

3372.11.55 Cans other than for preserving food 
and drink of iron or steel, < 50 l, other 

p/st 10,022,41
0 

8,012,491  8284770 0,200 2,0 1,6 0,000 1,657

3372.13.70 Base metal closures, stoppers, caps 
and lids  

t. p/st 1,265,232 743,837   0,002 2,5 1,5 0,000  

3372.12.10.00 Гъвкави туби за опаковки за 
всякакви материали, с изключение 
на сгъстените или втечнени газове, 
с вместимост, непревишаваща 300 l, 
от алуминий 

бр.     4088857
7

4061077
0

0,050    2,044 2,031

3372.13.30.00 Кроненкоркови капачки, от 
неблагородни метали 

хил. бр.     1279715 818887 0,005    6,399 4,094

3372.13.50.00 Капсули за запушване или за 
пломбиране, с диаметър над 21 mm, 
от олово или от алуминий 

хил. бр.     12462 9441 0,030    0,374 0,283

28.72.12.30.0
0 

Твърди туби за опаковки за всякакви
материали, с изключение на 
сгъстените или втечнени газове, с 
вместимост < 300l, от алуминий 

 бр.       4170120
0

0,200    0,000 8,340

28.72.12.80.0
0 

Резервоари, варели, барабани, 
бидони,кутии и подобни съдове за 
опаковки за всякакви материали,  с 
изключение на сгъстените или 
втечнени газове, с вместимост < 50 
l, от алуминий 

бр.       9623767 1,000    0,000 9,624
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Total production 13,8 7,9 16,4 32,5



 

Таблица 1-5. Внос/износ на празни хартиени и картонени опаковки през 2000 и 2001 г. 
2000 2001 Подпозици

я
Митническа 
тарифа (?) 

Име подпозиция 

Внос 
(нето) 

Износ 
(нето) 

Разлика 
(внос-
износ) 

Внос 
(нето) 

Износ 
(нето) 

Разлика 
(внос-
износ) 

   тона тона тона тона тона тона 
480530 Сулфитна амбалажна 

хартия 
1 238 57 1 181 837 265 572

481710 Пликове 363 4 359 458 3 455
481910 Кутии и кашони от 

навълнена хартия или 
картон 

3 579 2 157 1 422 4115 2241 1 874

481920 Сгъваеми кутии и 
картонени изделия от 
ненавълнени хартия и 
картон 

6 322 587 5 734 6405 933 5 472

481930 Торби с широчина на 
основата 40 см. и 
повече 

1 120 24 1 096 884 990 -105

481940 Други торби, пликове и 
кесии, включително 
конусообразните 

420 534 -113 590 790 -199

481950 Други опаковки 92 86 7 95 71 24
482370 Отляти или пресовани 

артикули от хартиена 
маса 

717 55 662 821 8 813

 ОБЩО: 13 851 3 504 10 347 14 205 5 300 8 906

 58



 

Таблица 1-7. Внос/износ на празни пластмасови опаковки през 2000 и 2001 г. 
2000 2001 Подпозици

я 
Име подпозиция 

Внос 
(нето) 

Износ 
(нето) 

Разлика 
(внос-
износ) 

Внос 
(нето) 

Износ 
(нето) 

Разлика 
(внос-
износ) 

   тона тона тона тона тона тона 
392310  Кутии, каси, щайги и 

подобни артикули 
960 2025 -1064 1188 2000 -812

392330 Дамаджани, бутилки, 
флакони и подобни 
артикули 

9 298 819 8 479 6915 1108 5 807

392340 Ролки, шпули и 
подобни подложки 

176 60 116 225 54 171

392350 Тапи, капаци, капсули 
и други 
приспособления за 
затваряне 

1 377 315 1 062 1740 499 1 240

392390 Други 1 264 155 1 110 1494 205 1 289
630532 Гъвкави опаковки за 

материали в насипно 
състояние 

384 3 863 -3 479 365 4049 -3 684

630533 Други получени от 
ленти или подобни 
форми от полиетилен 
или полипропилен 

28 121 -93 29 862 -833

ОБЩО: 13 489 7 358 6 131 11 956 8 777 3 179
 
 
 
Таблица 1-8. Внос/износ на празни стъклени опаковки през 2000 и 2001 г. 

2000 2001 Подпозици
я 

Име подпозиция 
Внос 
(нето) 

Износ 
(нето) 

Разлика 
(внос-
износ) 

Внос 
(нето) 

Износ 
(нето) 

Разлика 
(внос-
износ) 

    тона тона тона тона тона тона 
7010 Дамаджани, бутилки, 

флакони, буркани и 
други съдове за 
транспорт или 
амбалаж от стъкло 

            

701020 Тапи, похлупаци и 
други средства за 
затваряне 

1 17 -15 23 0 23
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701091  с вместимост 
превишаваща 1 L: 

415 10 414 -9 999 196 8742 -8 546

701092 с вместимост 
превишаваща 0,33 L, 
но непревишаваща 1 
L: 

5 559 52 971 -47 412 5000 87491 -82 491

701093 с вместимост 
превишаваща 0,15 L, 
но непревишаваща 
0,33 L: 

655 11 744 -11 089 2863 6557 -3 694

701094 с вместимост 
непревишаваща 0,15  
L: 

1 287 553 734 1910 460 1 450

 ОБЩО:  7 916 75 698 -67 781 9 991 103 249 -93 258
 
 
Таблица 1-9. Внос/износ на празни метални опаковки през 2000 и 2001 г. 

2000 2001 Подпозици
я 

Име подпозиция 
Внос 
(нето) 

Износ 
(нето) 

Разлика 
(внос-
износ) 

Внос 
(нето) 

Износ 
(нето) 

Разлика 
(внос-
износ) 

    тона тона тона тона тона тона 
7310 Резервоари, варели, 

барабани, бидони, 
кутии и подобни 
съдове за всякакви 
материали  

            

731010 С вместимост 50 L или 
повече 

1 127 523 604 1174 184 991

731021 Кутии за затваряне 
чрез заваряване или 
обковаване 

545 63 482 1124 187 937

731029 Други 234 249 -14 255 359 -104
7607 Алуминиево фолио, с 

дебелина 
непревишаваща 2 мм 

          

760711 Само валцувани 1 226 2 512 -1 287 1551 5126 -3 575
760719 Други 1 337 53 1 284 1242 287 954
760720 Върху подложка 2 383 228 2 155 2163 252 1 911
761210 Гъвкави туби за 

опаковки 
563 134 430 306 150 157

761290 Други 791 69 721 818 128 690
 ОБЩО: 8 206 3 831 4 376 8 633 6 673 1 961
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Таблица 1-10. Внос/износ на пълни опаковки през 2000 и 2001 г. 
 

Износ Внос 

2000 2001 2000 2001 

 
2000 

 
2001 

Разлика 

(бруто-нето) 

Разлика 

(бруто-нето) 

Разлика 

(бруто-нето)

Разлика 

(бруто-нето)

Разлика 

(внос-износ) 

Разлика 

(внос-износ)

тона тона тона тона тона тона 

429507 265157 132624 200071 -296882 -65086 
 
 
 
Таблица 1-10. Оценка на количествата внесени/изнесени пълни опаковки, по 

групи опаковъчни материали през 2001 г. 
 

Износ Внос Разлика 
 Материал % тона % тона тона 

1. Хартиени и картонени опаковки 20 53031 25 50017 -3013 

2. Пластмасови опаковки 20 53031 25 50017 -3013 

3. Стъклени опаковки 20 53031 10 20007 -33024 

4. Метални опаковки 20 53031 20 40014 -13017 

5. Опаковки от дървесина 20 53031 20 40014 -13017 

ОБЩО: 100 265157 100 200071 65086 
 
Забележка: Общото количество внасяни/изнасяни в страната пълни опаковки е 
оценено като разлика между тегло “бруто” и тегло “нето” на внасяните в страната 
стоки.  За определяне на потреблението на опаковки е направено допускането, че 
количеството изнасяни пълни опаковки се разпределя поравно между петте групи 
опаковъчни материали (хартии, пластмаси, метали, стъкло и дървесина). При 
оценката на количествата на внасяните пълни опаковки са приети следните 
стойности: 25% за хартиените и пластмасовите опаковки, 10% за стъклените 
опаковки и по 20% за металните и опаковките от дървесина. 
(Основания за приемането на дадените проценти внесени и изнесени опаковани 
стоки по материали?) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 

СЪЩЕСТВУВАЩИ МОЩНОСТИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ  
 
 

Съществуващите предприятия рециклиращи отпадъци в страната са 
представени по видове рециклирани материали.6 Посочените стойности за 
капацитет на преработвани отпадъци, в общия случай отразяват технически 
възможните количества за преработка, а не реално преработваните (приеманите) 
отпадъци. Посочената допълнителна информация се отнася за състоянието на 
пазара на отпадъци за рециклиране към момента. 

 
 ХАРТИЕНИ И КАРТОНЕНИ ОТПАДЪЦИ 

 
Преработвателите на хартиени и картонени отпадъци в страната са групирани в 

зависимост от вида на произвежданите хартии и картони в следните групи: 
 
1. Производство на хартии за гладките пластове (тестлайнер) и за вълнообразните 

пластове (флутинг) необходими за производството на велпапе. 
2. Производство на многослойни картони използувани за потребителски и групови 

опаковки. 
3. Производство на амбалажни хартии; 
4. Производство на амбалаж; 
5. Производство на хартии за торби. 
 

В Таблица 2-1 е посочена информация за съществуващите мощности за 
преработка на хартиени и картонени отпадъци. 
 
Таблица 2-1. Капацитет за преработка на хартиени и картонени отпадъци 
 Предприятие Приблизителен капацитет 

преработвани отпадъци 
[хил. тона] 

a) “ТРАКИЯ-ПАПИР”- АД гр. Пазарджик 50 
b) “БЕЛОВО”- АД 30 
c) “КОСТЕНЕЦ” ХХИ  АД 12 
d) “ЦЕЛХАРТ”-АД гр. Стамболийски 10 
e) ЗКМО-КОЧЕРИНОВО7 5,0 
f) ЗМК “НИКОПОЛ”-АД 70,0 
g) “ПИРИН ХАРТ” –АД гр. Разлог 30,0 
h) “РУЛОН ИСКЪР“-АД гр. София 22 
i) “КНАУФ ГИПСОФАЗЕР”  10 
 
                                                           
6 Използувани са и данни по проект“База данни за опаковките и отпадъци от опаковки в 
Република България” 
7 Не е включен капацитета за овоцелови табла – 18 млн. бр./г. 
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Общия капацитет за оползотворяване на хартиени и картонени отпадъци се 
оценява на до 200,000 тона. “РУЛОН ИСКЪР“-АД е изключен от тази оценка предвид 
това, че дружеството не притежава разрешение за преработка на отпадъци и 
политиката на новия собственик не предвижда възобновяване на производството на 
хартии и картони в бъдеще.8  

Реалното количество преработвани отпадъци в страната годишно е около 
50%9 от капацитета. 

В последните години се наблюдават значителни колебания в дейността на 
посочените дружества и обема на произвежданата продукция, като тенденцията за 
спад в производството е явна. 

Към момента основните преработватели на хартиени и картонени отпадъци са 
“ТРАКИЯ ПАПИР”АД гр. Пазарджик за отпадъците от вълнообразен картон (велпапе) 
и “БЕЛОВО”АД за отпадъците от смесени хартии, които заедно формират около 90% 
от количествата на преработваните отпадъци в страната към момента. 

Може да се очаква нарастване на количествата преработвани отпадъци в 
резултат на очаквано засилване на икономическата активност на останалите 
преработватели на отпадъци. 
  
 Въпреки, че съществуващите мощности в страната могат да бъдат оценени 
като достатъчни е необходимо да бъдат отчетени следните рискови фактори, които 
ще оказват влияние върху количествата разделно събирани и преработвани ХК 
отпадъци в стараната: 

 поставянето на по-високи изисквания за рециклиране в страните от ЕС, 
вероятно ще доведе до излишъци от събрани хартиени и картонени отпадъци. 
Цените на предлагане на тези отпадъци могат да бъдат по-ниски от цените на 
отпадъците събирани в страната и да доведат до намаляване в събирането на 
отпадъци в страната. Проблемът съществува и в момента, но в резултат 
ограниченото корабоплаване по р. Дунав (?не е ли стара тази информация) 
влиянието му не е не е толкова значимо. Възможен е спад на цените 
предлагани от преработвателите. 

 Изискванията за по-високо качество на произвежданите хартии и картони, 
могат да доведат до значително редуциране на количествата отпадъци 
влагани за производството на 1 тон готова продукция, които в момента са 
завишени. 

 Цената заплащана от преработвателите за 1 тон ХКО е динамична и се влияе 
както от моментното състояние на дружествата, така и от цените на 
международните пазари. Периодичните спадове в цената могат да доведат до 
преустановяване на събирателния процес, основно поради спада в цените на 
изкупуване от населението. 

 
 
 

 ПЛАСТМАСИ 
 
                                                           
8  Преработени за 1997 г. 19000 тона 
9 През 1997 г. е преработено максимално количество отпадъци в размер на 150 хил. тона. 
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Наличните мощности за преработка на пластмасови отпадъци са посочени в 
Таблица 2-2.  

 
 
 

 
Таблица 2-2. Основани преработватели на пластмасови отпадъци в страната.10

 
 Преработвател Преработвани 

отпадъци 
Капацитет 
[тона] 

1. “ХИМИК”АД – гр. Асеновград ПЕВН, ПЕНН,ПС, PVC-
меко, ПП 

12 000 

2. “ФЕНИКС ПЛАСТИК”-ООД – гр. 
Търговище 

ПЕВН, ПП 3000 

3. “ПОДЕМ ПЛАСТ”АД – с. Подем, обл. 
Плевен 

ПЕВН 500 

4. “ЕВРОПЛАСТ”ООД – с. Склаве, общ. 
Сандански 

ПЕВН 1500 

 
 От посочените преработватели към момента на практика работят “ХИМИК”АД и 
“ФЕНИКС ПЛАСТИК”ООД с обща преработка около 400 т./месечно. Преработката е 
насочена изцяло към фоллиини материали от ПЕВН. Останалите преработватели 
имат по-скоро местно значение. 
 Списъкът не включва множество малки преработватели работещи без 
необходимите разрешения. 
 
 Следните фактори следва да бъдат отчитани: 
 
 Пазарът на вторичен гранулат и пластмасови изделия произведени от отпадъчни 
пластмаси, заедно с високите цени на пластмасовите отпадъци са лимитиращите 
фактори за преработка на пластмаси в стараната; 

 Всички преработватели показват значителни колебания в дейността си, в т.ч. 
преустановяват периодично приемането на отпадъци; 

 Понастоящем преработката на пластмасови отпадъци събрани от страната не 
надхвърля 200 тона месечно и процентът на отпадъците от внос е значителен11; 

 Дори и при наличие на пазар за произвежданата продукция достигането до 
посочените в Таблица 2-2 капацитети ще изисква значителни инвестиции за 
капиталови ремонти, и монтаж на ново оборудване  

                                                           
10 От списъка е изключена инсталацията за преработка на хетерогенни пластмаси в 
“МЕХАПЛАСТ”АД гр. София, която не работи повече от 5 години. 
 Намерения за преработка на отпадъци от ПЕТ в количества около 4000 т./год. и наличие на 
технологични възможности бяха заявени и от “ЯМБОЛЕН”АД – гр. Ямбол, но до момента 
предприятието не приема отпадъци (вероятно поради високи изисквания за качеството на 
приеманите отпадъци) 
11 “ХИМИК”АД преработва основно отпадъци от внос 
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 Независимо, че влиянието на дребните преработватели на пластмасови 
отпадъци се счита за незначително, тяхното присъствие не трябва да бъде 
игнорирано.  Не е без значение, че тези предприятия разполагат с нужния 
квалифициран персонал и в последните години все по-успешно конкурират 
големите преработватели.  

 През последната година се наблюдава засилен интерес към възможностите за 
изграждане на нови мощности за преработка (най-вече ПЕТ, също ПЕ, ПП) на 
пластмаси в страната, както от страна на български така и на чужди фирми. 

 
 
 

 СТЪКЛО 
 

 Съществуващите производители на стъкло в страната с възможности за 
преработка на отпадъчно стъкло са посочени в Таблица 2-3. 
 
Таблица 2-3. Производители на стъкло в страната 
 
Наименование на фирмата Преработвани  отпадъци Капацитет12  

[тона] 

“СТИНД”АД - гр. София Стъкло опаков. бяло, 
кафяво, зелено 

15000  

“ДРУЖБА”АД - гр.Пловдив  Стъкло опаков. бяло, 
кафяво, зелено 
Стъкло плоско бяло 

25000 

“РУБИН” –АД – гр. Плевен Само  опаков. безцветно 5000 
“КИТКА” –АД– гр. Нови пазар Стъкло опаков. 3500 

Нямат интерес 
“ИНТЕРИОР” –ЕАД– гр. Елена  Нямат интерес 
“БЕЛОПАЛ” АД – с. Белослав  Нямат интерес 

 
Към момента единствено “СТИНД”АД - гр. София приема стъклени отпадъци 

за преработка. Периодично отпадъци се приемат в заводите в Пловдив и Плевен. 
Възможностите за преработка на стъклени отпадъци в останалите 

предприятие ще зависят от финансовото им състояние и запазването на 
производството им като цяло.  
 Съществуващата преработка на стъклени отпадъци е ограничена основно до 
технологични отпадъци от бутилиращите предприятия. 
 Независимо от относително високите цени предлагани в момента (40 – 50 
лв./тон) разходите по организиране на събирателен процес надхвърлят възможните 
приходи. 
 
 

 МЕТАЛИ 
 
                                                           
12 Посочените стойности са ориентировъчни 
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 Стомана 
 
Капацитетът на основните преработватели “СТОМАНА ИНДЪСТРИ”АД – гр. 

Перник и “КРЕМИКОВЦИ”АД – гр. София е около 750 хил.тона и не съществуват 
ограничения за преработката на такива отпадъци в страната. 

В миналото, като поделение на КЦМ – гр.Пловдив е функционирало 
предприятие за извличане на калай от покалаена ламарина (основна суровина за 
производство на стоманени опаковки). Предприятието не работи в момента. 
 
Алуминий 

В страна съществува едно предприятие за преработка на алуминиеви 
отпадъци до крайни продукти “АЛКОМЕТ” АД – гр. Шумен (Бивша “АЛУМИНА”). 

В общия случай алуминиевите отпадъци след сортиране, балиране и/или 
преработка чрез леене до полуфабрикат (алуминий на блок) се изнасят извън 
страната.  
 Може да се приеме, че в резултат на наличието на пазар за метални отпадъци 
в страната и чужбина, мощностите за преработка не са лимитиращ фактор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Таблица 3.1 
Контейнерът от 1.5 м3 за стъкло ще бъде извозван 2 пъти годишно. Следва да се 
предвидят разходи за контрол. Каква е функцията на оборотните контейнери? Как са 
сметнати разходите за извозване – да се направи необходимата препратка? Да се 
добави количество отпадъци за контейнер в графа показател. В графата да се 
напишат формулите по които са пресметнати стойностите 
 
Таблица 3.2 
Как са сметнати разходите за извозване – да се направи необходимата препратка? В 
графата “показател” да се напишат формулите по които са пресметнати стойностите. 
 
Таблица 3.3 
Как са сметнати разходите за извозване – да се направи необходимата препратка? В 
графата “показател” да се напишат формулите по които са пресметнати стойностите. 
 
Таблица 3.4, 3.8 
Как е получено годишното количество отпадъци, да се даде формулата? В каква 
валута са графите единичната цена и стойност? От какъв източник/експертна оценка 
са посочените цени за съответното оборудване, помещения, др. Как е направена 
оценката за негодните за рециклиране отпадъци по материали и за разходите за 
обезвреждане на отпадъци? 
 
Таблица 3.5 
Корекционна поправка – “хария и картон”. Да се оразмерят графите “ед стойност” и 
“количество” и да се направи препратка към таблицата от където са взети дадени 
стойности. 
 
Таблица 3.6, 3.7, 3.9 
Да се добави “доставена стойност на автомобила”, лева да се означава “лв.” В графа 
“разходи” да се добави формулата/лите по които са изчислени. 
 
Таблица 3.10  
Какви са мерните единици графи “ед. цена” и “стойност” - лева? Общото количество 
кв. м. на елементите от пункта не отговарят на предоставеното от общината. 
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РАЗЧЕТИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ В 
НАСЕЛЕНО МЯСТО/РЕГИОН СЪС 150,000 ЖИТЕЛИ 
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