
Н А Ц И О Н А Л Е Н   С Т А Т И С Т И Ч Е С К И   И Н С Т И Т У Т

Инструкции

ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА “ОТЧЕТ ЗА БИТОВИТЕ И СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ГОДИНА”

В съответствие с изискванията на Закона за статистиката Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2005 г; Доп. - ДВ, бр. 98 от 2008 г.)(1) получаваните и

събираните при статистическите изследвания индивидуални данни са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели

С формуляра "ОСС-Битови отпадъци" се събира информация, която е от компетентността на Общинските администрации - управление на битови 

отпадъци. Информацията се събира в изпълнение на задълженията на държавата за докладване до ЕК/Евростат и формиране на национални и регионални 

политики.

Общините отговарят за управлението на отпадъците на тяхна територия, съгласно: Закон за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 

г.):

Чл. 19. (1) Кметът на общината организира управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно 

изискванията на този закон и наредбата по чл. 22.

Чл. 22. (1) Общинският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни 

битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на своя територия, разработена съгласно изискванията на този закон и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 1 



Попълване на адресната част

Въвеждат се адресните характеристики на Общината и контакти със съставителя на отчета. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА РАБОТНАТА ЧАСТ

Раздел 1. Битови и строителни отпадъци, събрани от територията на общината (чрез системи за сметосъбиране)Целта е да се установи количеството и вида на битовите и строителните отпадъците, събрани от територията на общината, от коя фирма са събрани и в 

коя инсталация за третиране са приети. Приема се, че количеството отпадъци, което е събрано от територията на общината е равно на количеството 

отпадъци, което стига до входа на инсталациите. 

кол. А и кол. Б.

Обхват на видове отпадъци: Отчитат се само отпадъците с битов характер (на входа на инсталацията за третиране на отпадъци), попадащи в следните 

групи: 1) група 20 -  битови отпадъци, 2) група 15 - отпадъци от опаковки и 3) група 17 - строителните отпадъци.

Кол. А: Код и наименование на отпадък - кодът на отпадъка се избира от Списък на отпадъците, а наименованието се записва в кол.Б. Приложеният 

списък е извлечен от "Списък на отпадъците",  съгласно Наредба №2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 66 от 08.07.2014 г.).

Дефиниция "Битови отпадъци"  (ЗУО): отпадъци от домакинствата и подобни на отпадъците от домакинствата

Кол.1 (=кол2+кол.3+кол.4+кол.5 ) - събрани битови/строителни отпадъци e сума от  Кол.2,3,4,5. В тези колони е нужно да се отчитат само количествата 

предадени битови отпадъци  на входа на изброените инсталации за третиране на отпадъци.  Мерната единица за количеството отпадъци е тонове, до три 

знака след десетичната точка.

Обхват на количествата на отпадъците:

1. Отчитат се количествата отпадъци,  събрани САМО от територията на общината. 

 -  от фирми с които общината има сключен договор за събиране/третиране на отпадъци

 -  от фирми, които оперират на територията на общинската администрация, но нямат сключен договор за събиране/третиране на отпадъци с общината.

2. Не се отчита: 

 - количеството отпадъци, постъпили в регионалната система от други общини. 

 - количеството на отпадъците, предадени за последващо третиране след предварителни операции (сортиране, компактиране и др.)"

Таблица 1: Списък фирми, събиращи отпадъци от територията на общината, от които са изчислени отчетените количества отпадъци в Раздел 1 

(кол.1)

Посочването на фирмите-събирачи на отпадъци е много важно при обобщаването на статистическите данни  - поради сложните потоци от отпадъци, 

които претърпяват различни трансформации докато се превърнат в краен отпадък. Информацията е само за статистически цели и се изисква за да се 

избегне повторно броене на събраните количества отпадъци от едни и същи фирми при интегрирането на данни от административни източници. 

Раздел2. Морфологичен състав на смесените битови отпадъци

Изискват се данни от последно извършения морфологичен анализ на смесените битови отпадъци по Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и 

третиране на биоразградимите отпадъци.

Ред шифър 20 - Записва се годината, за която година се отнасят данните за морфологичния състав.

Ред шифър 99 - Сумата от процентите по състав на отпадъците трябва да е равна на 100%



Раздел 3. Справка за населените места в общината, 
Тук се записват всички населени места на територията на общината. 

Кол.3 - Отбелязват се с 1-ца само населените места, които са обхванати от системите за организирано сметосъбиране или се обслужват по заявка на кмета 

или кметския наместник на малките населени места.

Раздел 4. Описание на инсталациите за третиране на отпадъци  на територията на общината, включително като част от регионално сдружение

Попълват се данните за инсталациите за третиране на отпадъци единствено на територията на общината.

Кол.Б - избира се вид на инсталацията.

Кол. В - наименование на инсталацията в свободен текст.

Кол. Г - записва се името на най-близкото населеното място, до което се намира инсталацията.

Кол. Д - избира се ЕКАТТЕ на най-близкото населено място, до което се намира инсталацията.

Кол. 1 - 7 се попълват данните за съответната инсталация. 



БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Отчетна година

ЕИК по БУЛСТАТ

Име община, област

Съставител:

Тел. за контакт

Време за попълване на отчета:

Код 

отпадък
Наименование отпадък Депо за отпадъци

Сепарираща 

инсталация

Инсталация за 

третиране на 

биоотпадъци

Инсталация за 

изгаряне на 

отпадъци

А Б 1 = (2+3+4+5) 2 3 4 5

ОБЩА СУМА ЗА ОБЩИНАТА

Предадени битови отпадъци (на входа на инсталацията)

Раздел 1. Битови и строителни отпадъци, събрани от територията на общината (чрез системи за сметосъбиране)

Вид отпадък - Списък на отпадъците
Събрани отпадъци от 

територията на общината, 

общо

(тона)



3. Не се отчитат отпадъците, предадени за последващо третиране след предварителни операции (сортиране, компактиране и др.)

1. Отчитат се количествата отпадъци,  събрани САМО от територията на общината. Не се отчита количеството отпадъци, постъпили в регионалната 

система от други общини. 

2. Отчитат се отпадъците с битов характер от групи:  битови отпадъци (група 20), отпадъци от опаковки (група 15) и строителните отпадъци (група 17). 

Кодът на отпадъка може да се избeре от "Списък на отпадъците". 



ЕИК/Булстат Име фирма ЕИК/Булстат Име фирма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ЕИК/Булстат Име фирма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Таблица 1: Списък фирми, събиращи отпадъци от територията на общината, от които са изчислени отчетените 

количества отпадъци в Раздел 1 (кол.1)

Фирма, събираща отпадъци от група 20 - битови отпадъци Фирма, събираща отпадъци от група 15 - отпадъци от опаковки

Фирма, събираща отпадъци от група 17 - строителни отпадъци

№

№

Посочването на фирмите е много важно при обобщаването на 

статистическите данни  - поради сложните потоци от отпадъци, 

които претърпяват различни трансформации докато се превърнат 

в краен отпадък. Информацията е само за статистически цели и се 

изисква за да се избегне повторно броене на събраните 

количества отпадъци от едни и същи фирми при интегрирането на 

данни от административни източници. 



Раздел 2. Морфологичен състав на смесените битови отпадъци (последни налични данни) 

20

Градове Села Общо

01 Хранителни отпадъци %

02 Хартия %

03 Картон %

04 Пластмаса %

05 Текстил %

06 Гума %

07 Кожа %

08 Градински отпадъци %

09 Дървесни отпадъци %

10 Стъкло %

11 Метали %

12 Инертни %

13 Опасни %

99 Контролна сума %

Отбележете от падащото меню - за коя година се отнасят данните за морфологичния състав?



код населено 

място (ЕКАТТЕ)
Списък селища в общината

Отбележете селищата в общината, 

обхванати с организирано 

сметосъбиране 

(въведете "1" за обслужвано 

селище)

1 2 3

Брой обхванати селища в общината

Раздел 3. Справка за населените места в общината, обхванати от организирано сметосъбиране, 

вкл. по заявка на кмета или кметския наместник в малки населени места









Раздел 4. Описание на инсталациите за третиране на отпадъци  на територията на общината, включително като част от регионално сдружение

№ по 

ред  

Изберете вид на инсталацията

1.Депо за битови отпадъци

2.Депо за строителни отпадъци

3.Сепарираща инсталация

4.Инсталация за третиране на 

биоотпадъци

5.Инсталация за изгаряне на отпадъци

Наименование 

на инсталацията

 (свободен 

текст)

Име на най-

близкото 

населеното 

място

ЕКАТТЕ

Географ-

ска дължина 

(десетични 

градуси)

Географ-

ска ширина 

(десетични 

градуси)

Проектна 

площ  

(дка)

Заета 

площ 

(дка)

Проектен 

капацитет 

(куб. м)

Остатъчен 

капацитет 

(куб. м)

Проектен 

капацитет 

(тона)

А Б В Г Д 1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Адресна част на инсталацията Площ и капацитет на инсталацията



БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА 

(В свободен текст се записват пояснения към отчетените данни или причини за липсата на данни)



КОД НАИМЕНОВАНИЕ

1 2

150101 Хартия и хартиени опаковки

150102 пластмасови опаковки

150103 опаковки от дървесни материали

150104 метални опаковки

150105 композитни/многослойни опаковки

150106 смесени опаковки

150107 стъклени опаковки

150109 текстилни опаковки

150110 опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

150111

метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди 

под налягане

150202

абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри,неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, замърсени с опасни вещества

150203 абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02

170101 бетон

170102 тухли

170103 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

170106 смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества

170107 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

170201 дървесен материал

170202 стъкло

170203 пластмаса

170204 пластмаса, стъкло и дървесен материал, съдържащи или замърсени с опасни вещества

170301 асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран

170302 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01

170303 каменовъглен катран и катранени продукти

170401 мед, бронз, месинг

170402 алуминий

170403 олово

170404 цинк

СПИСЪК  НА ОТПАДЪЦИТЕ - БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ (САМО ОТ ГРУПА 15, 17 И 20)



170405 желязо и стомана

170406 калай

170407 смеси от метали

170409 метални отпадъци, замърсени с опасни вещества

170410 кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества

170411 кабели, различни от упоменатите в 17 04 10

170503 почва и камъни, съдържащи опасни вещества

170504 почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03

170505 изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества

170506 изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05

170507 баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества

170508 баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07

170601 изолационни материали, съдържащи азбест

170603 други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

170604 изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03

170605 строителни материали, съдържащи азбест

170801 строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества

170802 строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01

170901 отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак

170902

други отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например, съдържащи PCB уплътняващи материали, подови 

настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, съдържащи PCB закрити пломбирани системи, съдържащи PCB кондензатори)

170903 други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества

170904 смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03

200101 хартия и картон

200102 стъкло

200108 биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене

200110 облекла

200111 текстилни материали

200113 разтворители

200114 киселини

200115 основи

200117 фотографски химични вещества и препарати

200119 пестициди



200121 флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

200123 излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди

200125 хранителни масла и мазнини

200126 масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25

200127 бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества

200128 бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27

200129 перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества

200130 перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29

200131 цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

200132 лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31

200133

батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи 

такива батерии

200134 батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33

200135

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни 

компоненти (3)

200136 излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35

200137 дървесни материали, съдържащи опасни вещества

200138 дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37

200139 пластмаси

200140 метали

200141 отпадъци от почистване на комини

200199 други фракции, неупоменати другаде

200201 биоразградими отпадъци

200202 почва и камъни

200203 други бионеразградими отпадъци

200301 смесени битови отпадъци

200302 отпадъци от пазари

200303 отпадъци от почистване на улици

200304 утайки от септични ями

200306 отпадъци от почистване на канализационни системи

200307 обемни отпадъци

200399 битови отпадъци, неупоменати другаде


