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НЕОБХОДИМОСТ

Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците,
по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
• Приложение № 1 - Отчетна книга за образувани

производствени и/или опасни;
• Приложение № 2 – Отчетна книга за събиране и

транспортиране или за събиране и съхраняване;
• Приложение № 3 – Отчетна книга за депа за отпадъци;
• Приложение № 4 – Отчетна книга за оползотворяване

и/или обезвреждане;
• Приложение № 5 – Отчетна книга за търговците или

брокерите на отпадъци;
• Приложение № 6 – Отчетна книга за събиране и

транспортиране или за събиране и съхраняване;
• Приложение № 7 - Годишен отчет за събиране и

съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали;
• Приложение № 8 – Идентификационен документ;
• Приложение № 9 – Годишен отчет за образувани

производствени или опасни отпадъци;
• Приложение № 10 – Годишен отчет за събиране и

транспортиране на производствени и/или опасни
отпадъци;

• Приложение № 11 – Годишен отчет за събиране и
транспортиране на битови и/или строителни отпадъци;

• …
• Приложение № 50 - Годишен отчет по чл. 12 от

регламент (ес) 2017/852;



СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

Специфична цел 1: Повишаване на

осведомеността относно спазването на

йерархията за управление на битовите

отпадъци в контекста на инициативи за

предотвратяване на отпадъци и увеличаване

на участието на гражданите в процесите на

разделно събиране.

Специфична цел 2: Предоставяне на

информиран избор за увеличаване на дела на

предотвратените битови отпадъци и

подготовка за повторна употреба и/или

рециклиране на битови отпадъчни материали.

ОСНОВНА ЦЕЛ

Да ангажира бизнеса, неправителствения и

гражданския сектор като преки участници и

потребители на пилотния демонстрационен

модел за кръгова икономика.

Да обогати техните знания чрез предоставяне

на разбираема и потребителски ориентирана

информация.

Да насърчи целевата аудитория към

увеличаване дела на предотвратените битови

отпадъци.

Да стимулира трансфера на битови отпадъчни

материали за подготовка за повторна употреба

и/или рециклиране.
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ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

▪ ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

▪ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

▪ БИЗНЕС

▪ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

▪ ГРАЖДАНСКИ СЕКТОР

Презентатор: 

Виктория Белоконска, тематичен експерт „Събиране и третиране на 
отпадъци“.
.



С КАКВО ЗАПОЧНАХМЕ?

▪ Проучване на законодателната рамка и отговорностите; 

▪ Идентифициране на:

- предприетите действия;

- добрите практики;

- информационните нужди и затруднения.



АДМИНИСТРАЦИЯ

▪ Министерство на околната среда и водите (МОСВ);

▪ Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС);

▪ Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ);

▪ Национален статистически институт (НСИ);

▪ Държавна агенция „Електронно управление“;

▪ Агенция по вписванията.



НАЛИЧНИ ДАННИ – ИАОС

Публични регистри

▪ Публични регистри на лицата:

o притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци;
o извършващи дейности като търговец и/или брокер;

o пускащи на пазара:

– батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства;
– електрическо и електронно оборудване;

– гуми;

– масла;
– полимерни торбички.

▪ Публичен регистър на площадките за дейности с отпадъци от ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА;

▪ Публичен регистър на производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци 

Доклади за отпадъци

Справки за пуснати на пазара продукти



НАЛИЧНИ ДАННИ – РИОСВ

▪ Издадени регистрационни документи;

▪ Издадени разрешения за дейности с отпадъци;

▪ Съобщения;

▪ Справка за дължими обезпечения и отчисления за депонирани отпадъци.



НАЛИ
НАЛИЧНИ ДАННИ – НСИ

Отпадъци от дейността Битови отпадъци



НАЛИНАЛИЧНИ ДАННИ – Държавна агенция „Електронно 

управление“



НАЛИНАЛИЧНИ ДАННИ – Агенция по вписванията



НАЛИ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

▪ Кмет

▪ Заместник – кмет, направление 

„Зелена система, екология и 

земеползване“

▪ Дирекция „Управление на 

отпадъците и контролни 

дейности“

▪ Столичен инспекторат



НАЛИЧНИ ДАННИ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Основната форма за предоставяне на информация пред обществеността са 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ:

▪ Столична община: https://www.sofia.bg/en

▪ Интегрираната система за управление на отпадъците на територията на СО: 

https://sofiawastemanagement.eu/

▪ Информация как и къде да изхвърлят разделно всички видове битови 

отпадъци: https://waste.sofia.bg/

▪ Столичен инспекторат: https://inspectorat-so.org/

▪ Социални медии чрез Зелени решения за София: 

https://m.facebook.com/GreenActionSofia/

https://www.sofia.bg/en
https://sofiawastemanagement.eu/
https://waste.sofia.bg/
https://inspectorat-so.org/
https://m.facebook.com/GreenActionSofia/


НАЛБИЗНЕС

▪ Лица, притежаващи документи Йерархия на управление на отпадъците

за дейности с отпадъци;

▪ Лица, непритежаващи 

документи за дейности с отпадъци;

▪ Организации по оползотворяване (ООп) и 

индивидуално изпълняващи задълженията си 

лица.



НАЛАСОЦИАЦИИ, НПО, ГРАЖДАНСКИ СЕКТОР

▪ Неправителствени организации, работещи

в областта на управление на отпадъците,

кръгова икономика и ресурсна ефективност:

- потребители;

- изграждане на пилотен демонстрационен модел

за кръгова икономика.

▪ Общественост:

- използваща интернет интензивно на работното място, вкъщи и през свободното си време; 

- използваща по-скоро мобилните приложения на телефоните.



НАЛНАЛИЧНИ ДАННИ

Интернет връзки:

▪ Местоположение на контейнери за разделно събиране;

▪ Места за предаване на отпадъци;

▪ Графици за мобилно събиране;

▪ Предлагане на стоки за повторна употреба;

▪ Предлагане на услуги по поправка и ремонт на уреди;

▪ Извършване на споделено компостиране;

▪ Предлагане храна за нуждаещи се;

▪ Заповеди на министъра на околната среда и водите за изпълнение на целите 

на ООп и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално;

▪ и др.



ДОБРИ ПРАКТИКИ - НИСО



НАЛИДОБРИ ПРАКТИКИ – БЕЗ ОТПАДЪЦИ



НАЛИДОБРИ ПРАКТИКИ – БИБЛИОТЕКА НА НЕЩАТА



НАЛИДОБРИ ПРАКТИКИ – ПЛАТФОРМА OLIO



НАЛИДОБРИ ПРАКТИКИ – WEEE4Future



НАЛИДОБРИ ПРАКТИКИ – ПРОЕКТ REDUCES



НАЛИДОБРИ ПРАКТИКИ – SHAREWASTE



НАЛДОБРИ ПРАКТИКИ 

▪ БАЛКАНСКА ПЛАТФОРМА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА ОТПАДЪЦИТЕ (БСК): https://www.bia-bg.com/project/view/new/23479

▪ КАМПАНИЯ „ВЪРНИ СТАРИЯ СИ КЛИМАТИК И ВЗЕМИ НОВ“, „ВЪРНИ СТАРИЯ СИ ХЛАДИЛНИК И ВЗЕМИ НОВ“:

https://www.technomarket.bg/staro-za-novo

▪ КУПИ И ДАРИ: https://www.billa.bg/za-billa/korporativna-socialna-otgovornost/kampaniya-suvmestno-s-bulgarskiya-cherven-krust

▪ СПАСИ ХРАНАТА: https://www.lidl.bg/bg/polezno-info/obsluzhvane/spasihranata

▪ СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ВРАТА НА ВРАТА: http://www.balbok.com/bg/products/Sybirane-na-opasni-otpadytsi-ot-

domakinstvata-na-teritoriiata-na-Stolichna-obshtina

▪ ХРАНА ЗА ЗЕМЯТА – ДОБРО ЗА ВСИЧКИ: http://nahiatkvartalaup.blogspot.com

▪ РЕЦИКЛИРАЩО УЧИЛИЩЕ. УЧИТЕЛИ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА: https://www.ecopack.bg/retsiklirashtouchilishte

▪ ГРАФИК ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ: https://eltechresource.com/wp-content/uploads/2019/04/GRAFIK-IUEEO_SO_2019.pdf

▪ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ: https://euratec.mobile.bg и др.

https://www.bia-bg.com/project/view/new/23479
https://www.technomarket.bg/staro-za-novo
https://www.billa.bg/za-billa/korporativna-socialna-otgovornost/kampaniya-suvmestno-s-bulgarskiya-cherven-krust
https://www.lidl.bg/bg/polezno-info/obsluzhvane/spasihranata
http://www.balbok.com/bg/products/Sybirane-na-opasni-otpadytsi-ot-domakinstvata-na-teritoriiata-na-Stolichna-obshtina
http://nahiatkvartalaup.blogspot.com/
https://www.ecopack.bg/retsiklirashtouchilishte
https://eltechresource.com/wp-content/uploads/2019/04/GRAFIK-IUEEO_SO_2019.pdf
https://euratec.mobile.bg/


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Презентатор: 

Георги Зашев, специалист „Информационно-комуникационни технологии“



НАЛИВСИЧКО НА ЕДНА КАРТА

Платформата CEMIS, посредством 

дигитална карта, предоставя

информация за местата, на които:

▪ Могат да се предават отпадъчни

материали;

▪ Се предлага ремонт на домакински

уреди и техника;

▪ Се отдават под наем уреди и

техника;

▪ Безвъзмездно се предоставя храна;

▪ Безвъзмездно се предоставят стоки.



НАЛИ
ГЪВКАВОСТ И АКТУАЛНОСТ

Основна цел е информацията в платформата CEMIS да е актуална и точна, генерирана 

от първоизточника. Ето защо попълването на пространствените и непространствени 

данни се случва в партньорство с:

▪ ИАОС

▪ Столична община

▪ БалБок Инженеринг

▪ Екобатери

▪ Екопак

▪ Булекопак

▪ Екобулпак

▪ Елтехресурс

▪ Texcycle

▪ Тексайд

▪ „Нашият квартал“

▪ Share Waste

▪ и други.



НАЛИ
АКТИВНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ



ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Презентатор: 

Елица Христова, експерт „Информация и публичност“



НАЛИДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Кръгли маси/ работни 

срещи

Представяне на проекта, събиране на данни, идентифициране на

дефицити

Интернет страница Поместване на информация за проекта на интернет страницата

на Магистериум ООД

Комуникационни и 

информационни 

материали

Информационни банери за публични събития и официални

церемонии, плакати, брошури;

Интернет банер Публикуване на банер на интернет страницата на кандидата с

линк към сайта на ОПОС;

Информационни стикери Изготвяне на информационни стикери за доставеното

оборудване.

Социални мрежи Facebook, LinkedIn и др.

Мерките се изпълняват при пълно спазване на изискванията и правилата на Европейския съюз за информация и комуникация, Единен наръчник на

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г, Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и приложимото секторно

законодателство, указания, ръководства и добри практики.



НАЛИДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Реклама в печатни 

издания

Популяризиране на дейностите, резултатите, възможностите и

ползите на проекта.

Публикации в онлайн 

медии

Популяризиране на дейностите, резултатите, възможностите и

ползите на проекта.

Обучителен филм Създаване на 30 минутен обучителен видеоклип

Видеоклип Създаване на 30-секунден видеоклип

Аудиоклип Създаване на 30-секунден аудиоклип

Радио Излъчване в радиа с широко покритие

Публични събития Встъпителна конференция при стартиране на дейностите и

заключителна пресконференция за представяне на резултатите.

Мерките се изпълняват при пълно спазване на изискванията и правилата на Европейския съюз за информация и комуникация, Единен наръчник на

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г, Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и приложимото секторно

законодателство, указания, ръководства и добри практики.



НАЛИ

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!


