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 СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ  (ДМА) 
И НЕМАТЕРИАЛНИ (ДНА) АКТИВИ  С ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Показатели
Код  
на 

реда 

    Разходи за 
придобиване 
на ДМА и ДНА 
с екологично 

предназначение 

Разходи за 
поддържане на ДМА 
и ДНА и извършени 

мероприятия 
с екологично 

предназначение (без 
амортизации

и платени такси смет 
и вода)

а б 1 2
Разходи - общо 80000
Разходи за отпадъчни води 80100

Специализирани съоръжения (end-of-pipe) 80110
в това число:

Производствени пречиствателни станции за отпадъчни води 80111
Селищни пречиствателни станции за битови отпадъчни води 80112
Канализация 80114
Други за отвеждане на отпадъчни води 80115

Интегрирани технологии (integrated technology) 80120
Разходи за оборотно водоснабдяване 80200
Разходи за опазване на въздуха 80300

Специализирани съоръжения (end-of-pipe) 80310
Интегрирани технологии (integrated technology) 80320

Разходи за опазване на почвата, подземните и повърхностните води 80400
Специализирани съоръжения (end-of-pipe) 80410
Противоерозионни мероприятия 80411 х
Рекултивация на сметища и депа за отпадъци 80412 х
Рекултивация на други нарушени терени 80413 х
Почистване на замърсени земи 80414 х
Почистване на повърхностни и подземни води от замърсители 80415 х
Биологическа и интегрирана растителна защита 80416 х
Отводняване 80417 х
Други (напр. химическа мелиорация) 80418 х

Интегрирани технологии (integrated technology) 80420
Разходи за опазване на горите 80500
Разходи за опазване на биоразнообразието и защитените територии, защитените 
зони и обекти 80600

Специализирани съоръжения (end-of-pipe) 80610
Интегрирани технологии (integrated technology) 80620

Разходи за ловно и рибностопански мероприятия 80700
Разходи за третиране на отпадъците (без такса за битови отпадъци) 80800

Специализирани съоръжения (end-of-pipe) 80810
Инсталации за оползотворяване на неопасни отпадъци 80811
Инсталации за оползотворяване на опасни отпадъци 80812
Инсталации за обезвреждане на неопасни отпадъци, различни от депа 80825
Инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци, различни от депа 80826
Депа за неопасни отпадъци 80813
Депа за опасни отпадъци 80814
Отстраняване, транспортиране и съхранение на неопасни отпадъци 80815
Отстраняване, транспортиране и съхранение на опасни отпадъци 80816
Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване 80817 х
Поддържане на транспортни средства и други съоръжения за неопасни отпадъци 80818 х
Поддържане на транспортни средства и други съоръжения за опасни отпадъци 80819 х

Интегрирани технологии (integrated technology) 80820

(Хил. левове)
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Разходи за защита от шума 80900

Специализирани съоръжения (end-of-pipe) 80910

Интегрирани технологии (integrated technology) 80920

Разходи за научноизследователска дейност 81100

Разходи за  просветна, образователна и други подобни дейности 81200 х

Разходи за административна дейност 81300 х

Мониторинг, контрол, анализи и разходи за поддържане на апаратурата 81400
Разходи за оценка на въздействието върху околната среда и оценка за 
съвместимост 81500 х

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКАЗАНИЯ

Формулярът се попълва от всички предприятия, които са изразходвали средства за дълготайни материални и нематериални активи за 
околната среда (ДМА-ЕП и ДНА-ЕП) и за тяхното поддържане (текущи разходи), независимо дали са собствени или не (ново строителство; 
реконструкция; поддържане и експлоатация на ДМА - ЕП; мероприятия за околната среда). 
В отчета не се включват разходите за опазване на здравето и безопасността на работното място.
Съгласно Регламент 58/97 на Евростат, съоръженията за опазване на околната среда се разделят на два вида:
- специализирани съоръжения за околната среда (end-of-pipe) - включващи съоръжения, които не участват в производствения 
процес и служат само за намаляване замърсяването, което е резултат от производството.
- интегрирани технологии (integrated technologies) - елементи на производствения процес/технологии, в резултат на които се постига 
по-малко замърсяване на околната среда в сравнение с други подобни. Често оборудването е напълно интегрирано в производствения 
процес и не може да се идентифицира като отделен компонент. В този случай се отчита само оценения дял от общата инвестиция, свързан 
с избора на технология, по-щадяща околната среда.

На код 80100 в кол. 1 и кол. 2 се посочват направените разходи само за отпадъчни води, независимо че по програма „Околна среда” се 
изразходват средства и за водоснабдяване.
На код 80500 в кол. 1 се посочват разходите за лесоустройствени и други проекти, а в кол. 2 - разходите за защита на горските ресурси 
от болести, вредители и пожари, както и разходите за проведените санитарни сечи. Не се включват разходите за мероприятия в горския 
фонд - рекултивация и т.н., които се включват в разходите за опазване на почвата и подпочвените води.
На код 80600 в кол. 1 се посочват разходите за придобиване на ДМА за опазване на биоразнообразието и защитените територии и обекти, 
а в кол. 2 - за извършените мероприятия.
На код 80700 в кол. 2 не се включват разходите за мероприятия с промишлени цели (рибни запаси и други)
На код 81100 в кол. 1 се посочват разходите за лицензи, патенти и други, а в кол. 2 - за научноизследователска и развойна дейност, свързана 
с опазване на околната среда (код 702 от Раздел ІІІ на „Справка за научноизследователската и развойна дейност”). Това са разходите за 
НИРД, свързани с осъществяване на контрол над замърсяването, идентифициране на източниците и причините за замърсяване, неговото 
разпространение и влияние върху флората, фауната, микроорганизмите и биосферата; създаване на устройства за следене и измерване 
на всички видове замърсявания; превенция и премахване на замърсяването и други.
На код 81300 в кол. 2 се посочват изплатените суми за работна заплата, социални осигуровки и надбавки на заетия персонал в 
административните дейности пряко ангажирани в областта на околната среда, вкл. МОСВ, ИАОС, РИОСВ, РЗИ, ДИК и други.
На код 81400 в кол. 1 се посочват разходите за придобиване на апаратура за мониторинг и контрол, а в кол. 2 - както разходите за 
поддържане на апаратурата за мониторинг и контрол, така и заплатите на персонала зает с тази дейност.
На код 81500 в кол. 2 се посочват изплатените суми за експертизи и оценки свързани с опазването на околната среда (ОВОС).

Дата:

Ръководител:
 Съставител:

(име, презиме, фамилия) (подпис)
Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия) (телефон)

(Хил. левове)




