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Други признаци 2  3  4  5  6  Моля, посочете колко 

време Ви отне 

попълването на 

формуляра (в 

минути)................ 

Брой 

заети 

във 

фирмата

........... 
 

 

Установени грешки при огледа на отчета 

Попълва се от ТСБ! Отговори: Да (1) Не (празно)  

01. Грешни измерителни единици  

02. Грешно класифициране на опаковки и материали 

03. Други (непълен обхват опаковки и др.)  
   

     

                    

 

I. Раздел. Потребителски или първични опаковки, използвани за опаковане на реализираната от производителя/търговеца продукция. 

№ 

на 

ред 
Наименование на опаковката (бутилки, буркани, кутии, торби/пликове, 

флакони, фолио и др.) съгласно Номенклатурата от Приложение 1. 

Код на 

опаковката 

съгласно 

номенклатурата 

Приложение 1 

Код на 

материала 

съгласно 

номенклатурата 

Приложение 2 

Опаковка за 

еднократна (1) 

многократна (2) 

употреба 

Обем на 

една 

опаковка 

(л) 

Тегло на 

една 

опаковка 

(кг) 

Общ брой 

опаковки 

Общо тегло 

на 

опаковките 

(кг) 

в т.ч. 

в продукция за 

износ (кг) 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          



  

II. Раздел. Групови или вторични опаковки, използвани за опаковане на реализираната от производителя продукция. 

 

№ 

на 

ред 

 

Наименование на опаковката (каси, кутии, кашони, щайги и др.) 

съгласно Номенклатурата от Приложение 1. 

Код на опаковката 

съгласно 

номенклатурата 

Приложение 1 

Код на материала 

съгласно 

номенклатурата 

Приложение 2 

Опаковка за 

еднократна (1) 

многократна (2) 

употреба 

Общо тегло на 

опаковките  (кг) 

в т.ч. 

в продукция за износ (кг) 

А Б 1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

III. Раздел. Транспортни опаковки или третични опаковки, използвани за опаковане на реализираната от производителя продукция. 

 

№ 

на 

ред 

 

Наименование на опаковката (палети, подложки, профилни укрепващи 

елементи, ленти, фолио и др.) съгласно Номенклатурата от Приложение 1. 

Код на опаковката 

съгласно 

номенклатурата 

Приложение 1 

Код на материала 

съгласно 

номенклатурата 

Приложение 2 

Опаковка за 

еднократна (1) 

многократна  (2) 

употреба 

Общо тегло на 

опаковките  (кг) 

в т.ч. 

в продукция за износ (кг) 

А Б 1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 



  

IV. Раздел. Произведени и реализирани от производителя опаковки за опаковане на стоки в търговската мрежа и прибори за храна за еднократна употреба. 

 

№ на 

ред 

 

Наименование на опаковките / приборите за еднократна употреба (пазарски 

торби, пликове, чаши, чинии, вилици, лъжици, ножове, бъркалки и др.) 

съгласно Номенклатурата от Приложение 1. 

Код на опаковката 

съгласно 

номенклатурата 

Приложение 1 

Код на материала 

съгласно 

номенклатурата 

Приложение 2 

Общо тегло на опаковките  

(кг) 

в т.ч. 

в продукция за износ (кг) 

А Б 1 2 3 4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

 

 

 

 

Бележки към отчета:……........................................................................................................ ...............................................................................................................................................  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 

 

Съставител:  

 

…………………………………………………………………………………………………Дата:…………………………Тел:…………………Ръководител….….…….………….. 

                      Име, фамилия 
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Други признаци 2  3  4  5  6   

Моля, посочете колко 

време Ви отне 

попълването на 

формуляра (в 

минути)................ 

Брой 

заети 

във 

фирмата

........... 
 

 

Установени грешки при огледа на отчета 

Попълва се от ТСБ! Отговори: Да (1) Не (празно)  

01. Грешни измерителни единици  

02. Грешно класифициране на опаковки и материали 

03. Други (непълен обхват опаковки и др.) 
 

     

                    

 

I. Раздел. Потребителски или първични опаковки използвани за опаковане на реализираната от производителя/търговеца продукция. 

№ 

на 

ред 

Наименование на опаковката (бутилки, буркани, кутии, 

торби/пликове, флакони, фолио и др.) съгласно 

Номенклатурата от Приложение 1. 

Код на опаковката 

съгласно 

номенклатурата 

Приложение 1 

Код на материала 

съгласно 

номенклатурата 

Приложение 2 

Опаковка за 

еднократна (1) 

многократна (2) 

употреба 

Обем на 

една 

опаковка 

(л) 

Тегло на 

една 

опаковка 

(кг) 

Общ брой 

опаковки 

Общо тегло 

на 

опаковките 

(кг) 

в т.ч. 

в продукция за 

износ (кг) 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          



  

.II. Раздел. Групови или вторични опаковки, използвани за опаковане на реализираната от производителя продукция. 

 

№ 

на 

ред 

 

Наименование на опаковката (каси, кутии, кашони, щайги и 

др.) съгласно Номенклатурата от Приложение 1. 

Код на опаковката 

съгласно 

номенклатурата 

Приложение 1 

Код на материала 

съгласно 

номенклатурата 

Приложение 2 

Опаковка за 

еднократна (1) 

многократна (2) 

употреба 

Общо тегло на 

опаковките (кг) 

в т.ч. 

в продукция за износ (кг) 

А Б 1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

 

III. Раздел. Транспортни опаковки или третични опаковки, използвани за опаковане на реализираната от производителя продукция. 

 

№ 

на 

ред 

 

Наименование на опаковката (палети, подложки, профилни 

укрепващи елементи, ленти, фолио и др.) съгласно 

Номенклатурата от Приложение 1. 

Код на опаковката 

съгласно 

номенклатурата 

Приложение 1 

Код на материала 

съгласно 

номенклатурата 

Приложение 2 

Опаковка за 

еднократна  (1) 

многократна  (2) 

употреба 

Общо тегло на 

опаковките (кг) 

в т.ч. 

в продукция за износ (кг) 

А Б 1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 



  

IV. Раздел. Произведени и реализирани от производителя опаковки за опаковане на стоки в търговската мрежа и прибори за храна за еднократна употреба. 

 

№ на 

ред 

 

Наименование на опаковките / приборите за еднократна употреба 

(пазарски торби, пликове, чаши, чинии, вилици, лъжици, ножове, 

бъркалки и др.) съгласно Номенклатурата от Приложение 1. 

Код на опаковката 

съгласно 

номенклатурата 

Приложение 1 

Код на материала 

съгласно 

номенклатурата 

Приложение 2 

 

Общо тегло на 

опаковките (кг.) 

в т.ч. 

в продукция за  

износ (кг) 

А Б 1 2 3 4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

 

 

 

 

Бележки към отчета:……................................................................................................................ ............................................................................................................................. .......... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 

 

Съставител:  

 

…………………………………………………………………………………………………Дата:…………………………  Ръководител….….…….………….. 

                      Име, фамилия 

 

 

 



  

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 

 

У К А З А Н И Я 

 

ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА "ОТЧЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО 

 НА ОПАКОВАНИ СТОКИ И ОПАКОВКИ" 

 

/Формуляр ЕЕ 08060/ 

 

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

Чл. 25. от Закона за статистиката 

 

 Опаковките са един от най-масовите и видими компоненти на отпадъците и налагат да се търси решение 

на проблема както на национално, така и на международно ниво. Информацията за опаковките е необходима за 

вземане на управленски решения в страната. Информацията е необходима и съгласно изискванията на 

нормативните документи на ЕС (Директива за опаковките и отпадъците от опаковки 94/62/EC, Решение на ЕК 

97/138/ЕС и Регламент за статистика на отпадъците 2002/2150/EC). 
 

 1. Формуляр "Отчет за производството на опаковани стоки и опаковки" е предназначен за осигуряване 

на информация за генерираните опаковки в страната, съгласно Националната статистическа програма и чл. 32 от 

Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с ПМС № 271/30.10.2012 г. обн. ДВ бр.85 от 

06.11.2012 година. 
 

 2. Формулярът се попълва от фирми, които: 

  - произвеждат опаковани стоки (I, II и III раздели); 

  - осъществяват пакетиране на стоки на външен клиент срещу възнаграждение или по договор; 

  - търговски вериги, които пакетират стоки за собствена реализация (I раздел); 

 - произвеждат опаковки и прибори за хранене за еднократна употреба, които се използват в търговската  

мрежа (IV раздел). 
 

 3. Отчетът се съставя в два екземпляра. Единият от тях, подписан и подпечатан се представя в 

Териториалното статистическо бюро, а другият остава на съхранение в предприятието. Ако анкетираното 

предприятие няма нито един вид от посочените в класификацията опаковки, съдържащият нулеви данни отчет 

се подписва от упълномощеното лице и подпечатан се изпраща в Териториалното статистическо бюро. 
 

ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА 
 

 ВЪВ ФОРМУЛЯРА СЕ ПОПЪЛВАТ ДАННИ ЗА ОПАКОВКИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОПАКОВАНЕ НА 

РЕАЛИЗИРАНАТА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/ТЪРГОВЕЦА ПРОДУКЦИЯ. РЕАЛИЗИРАНА Е ПРОДУКЦИЯТА, ЗА 

КОЯТО Е ИЗДАДЕНА ФАКТУРА НА КЛИЕНТА. НАМИРАЩАТА СЕ НА СКЛАД ПРОДУКЦИЯ В КРАЯ НА 

ГОДИНАТА, КОЯТО НЕ Е ФАКТУРИРАНА НЕ СЕ ОТЧИТА. 

 АКО Е НЕОБХОДИМО, ДАННИ ЗА ВИДА НА МАТЕРИАЛИТЕ И ОПАКОВКИТЕ ДА СЕ ПОЛУЧАТ СЛЕД 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ЗАПИСВАНИЯТА В СЧЕТОВОДНИТЕ ДОКУМЕНТИ ИЛИ СЕРТИФИКАТИТЕ, ЧРЕЗ КОИТО 

СЕ ОПРЕДЕЛЯ ИЗПОЛЗВАЕМОСТТА НА МАТЕРИАЛА ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ. 

 

 I. Раздел. Потребителски или първични опаковки, използвани за опаковане на реализираната от 

производителя продукция.  
 

"Потребителски или първични опаковки" са тези опаковки, които са част или се възприемат като част от 

търговския продукт от крайния потребител в момента на покупката. 
 

 В раздела се попълва информация по вид на опаковките, използвани от фирмата през годината. Тъй като 

разнообразието на опаковките е голямо, в приложение към формуляра са описани основните видове опаковки, 

към които трябва да се придържа попълващият. Опаковките на стока предадена на други (специализирани) 

фирми за опаковане не се отчитат.  

 Теглото се записва в килограми с точност до три знака след десетичната запетая. Обемът се записва в 

литри (куб. дециметри) до три знака след десетичната запетая. 

 

 1. В колона Б се записва поотделно с думи наименованието на опаковката, съгласно Номенклатурата на 

опаковките и компонентите на опаковките от Приложение 1. Ако една или повече опаковки нямат близък аналог 

с разновидностите в номенклатурата, то те се записват на последните редове на раздела. 



  

 2. В колона 1. се попълва кода на опаковката съгласно Номенклатурата от Приложение 1. Ако в колона 

Б са описани опаковки без аналог в номенклатурата, попълва се код "99". 

 3. В колона 2. се попълва кода на материала, от който е изработена опаковката съгласно Номенклатурата 

на материалите от Приложение 2. 

 4. В колона 3. се отбелязва дали опаковката е за еднократна употреба - записва се "1" или за 

многократна употреба - записва се "2". Като опаковки за многократна употреба се записват само опаковките, 

които предприятието събира обратно, независимо от тяхната конструкция. Ако опаковката има разновидности, 

както за еднократна така и многократна употреба, всяка разновидност се попълва на отделен ред. 

  

* Съгласно Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки: “Многократна употреба” е всяка операция, с 

която опаковките, предназначени и проектирани да извършат съответен минимален брой транспортирания и 

употреби в рамките на жизнения си цикъл, се пълнят или използват отново за целта, за която са били 

предназначени, с или без помощта на допълнителни продукти, даващи възможност за следващо използване на 

опаковката и разпространението й на пазара. Многократно употребяваните опаковки се превръщат в отпадък, 

когато повече не могат да бъдат употребявани.  

 

 5. В колона 4. се записва обема на една опаковка в литри. Поради голямото разнообразие на опаковките, 

обемът се записва само ако в Номенклатурата на опаковките от Приложение 1 срещу дадената опаковка е 

записано "единично тегло и обем". В противен случай колоната се оставя празна. Ако има опаковки от един и 

същи вид и материал, но с различен обем, то всяка опаковка със съответния обем се записва на отделен ред.  

 6. В колона 5. се записва теглото на една опаковка в килограми. Записването се извършва, само ако в 

предходната колона 4 са попълнени данни. 

 7 В колона 6. се записва общия брой на опаковките. Записването се извършва, само ако в предходните 

колони 4 и 5 са попълнени данни. 

 8. В колона 7. се записва общото тегло на опаковките от дадения вид в килограми. Ако колони 5 и 6 са 

попълнени, то трябва да е изпълнено следното условие: к.7 = к.5  х  к.6. 

 9. В колона 8. се записва количеството на опаковките изнесени извън страната чрез износа на 

продукцията. Те са част от количеството записано в к.7. 

 

 II. Раздел. Групови или вторични опаковки, използвани за опаковане на реализираната от 

производителя продукция.  
 

"Групови или вторични опаковки" са опаковките, които в момента на покупката обхващат определен брой 

стоки за продажба, независимо дали стоките се продават на потребителя опаковани или опаковките служат 

само за складиране и съхраняване на стоките на мястото на продажбата. Груповите опаковки могат да бъдат 

отделени от продукта, без да засегнат неговите характеристики. 

 

 В раздела се попълва информация по вид на опаковките, използвани от фирмата през годината. Попълва 

се аналогично с Първи раздел. 

 

 1. В колона Б се записва поотделно с думи наименованието на опаковката, съгласно Номенклатурата от 

Приложение 1. Ако една или повече опаковки нямат близък аналог с разновидностите в номенклатурата, то те 

се записват на последните редове на раздела. 

 2. В колона 1. се попълва кода на опаковката съгласно Номенклатурата от Приложение 1. Ако в колона 

Б са описани опаковки без аналог в номенклатурата, попълва се код "99". 

 3. В колона 2. се попълва кода на материала, от който е изработена опаковката, съгласно 

Номенклатурата от Приложение 2. 

 4. В колона 3. се отбелязва дали опаковката е за еднократна употреба - записва се "1" или за 

многократна употреба - записва се "2". Ако опаковката има разновидности, както за еднократна така и 

многократна употреба, всяка разновидност се попълва на отделен ред (Виж пояснението относно опаковка за 

"многократна употреба" в т. 4 от Раздел I.). 

 5. В колона 4. се записва общото тегло на опаковките от дадения вид в килограми.  

 6. В колона 5. се записва количеството на опаковките изнесени извън страната чрез износа на 

продукцията. Те са част от количеството записано в к.4.  

 

 III. Раздел. Транспортни опаковки или третични опаковки, използвани за опаковане на 

реализираната от производителя продукция. 
 

"Транспортни или третични опаковки" са тези опаковки, които служат или се възприемат като средство за 

улесняване на манипулирането и транспортирането на стоките или груповите опаковки чрез ограничаване на 

физическата манипулация с тях и предотвратяване увреждането на стоките или груповите опаковки при 



  

товарене и транспортиране. Транспортните опаковки не включват пътни, железопътни, корабни или самолетни 

контейнери. 

 

 В раздела се попълва информация по вид на опаковките използвани от фирмата през годината. Попълва 

се аналогично с Първи раздел. 

 1. В колона Б се записват поотделно с думи наименованието на опаковката, съгласно Номенклатурата от 

Приложение 1. Ако една или повече опаковки нямат близък аналог с разновидностите в номенклатурата, то те 

се записват на последните редове на раздела. 

 2. В колона 1. се попълва кода на опаковката, съгласно Номенклатурата от Приложение 1. Ако в колона 

Б са описани опаковки без аналог в номенклатурата, попълва се код "99". 

 3. В колона 2. се попълва кода на материала, от който е изработена опаковката, съгласно 

Номенклатурата от Приложение 2.  

 4. В колона 3. се отбелязва дали опаковката е за еднократна употреба - записва се "1" или за 

многократна употреба - записва се "2". Ако опаковката има разновидности, както за еднократна така и 

многократна употреба, всяка разновидност се попълва на отделен ред. (Виж пояснението относно опаковка за 

"многократна употреба" в т. 4 от Раздел I.)  

 5. В колона 4. се записва общото тегло на опаковките от дадения вид в килограми.  

 6. В колона 5. се записва количеството на опаковките изнесени извън страната чрез износа на 

продукцията. Те са част от количеството записано в к.4.  
 

 IV. Раздел. Произведени и реализирани от производителя опаковки за опаковане на стоки в 

търговската мрежа и прибори за храна за еднократна употреба. Разделът се попълва от производители на 

опаковки. 
 

"Опаковки за стоки използвани в търговската мрежа и прибори за храна за еднократна употреба" са 

тези, които се използват от магазините и заведенията за обществено хранене за обслужване на клиентите.  

 

 1. В колона Б се записва по отделно с думи наименованието на опаковките/приборите, съгласно 

Номенклатурата от Приложение 1. Ако едно или повече изделия нямат близък аналог с разновидностите в 

номенклатурата, то те се записват на последните редове на раздела. 

 2. В колона 1. се попълва кода на опаковката/приборите съгласно Номенклатурата от Приложение 1. 

Ако в колона Б са описани изделия без аналог в номенклатурата, попълва се код "99". 

 3. В колона 2. се попълва кода на материала, от който са изработени опаковките/приборите съгласно 

Номенклатурата от Приложение 2.  

 4. В колона 3. се записва в килограми, сумарното тегло на опаковките/приборите от дадения вид през 

годината. 

 5. В колона 4. се записва количеството на опаковките/приборите изнесени извън страната. Те са част от 

количеството записано в к.3. 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОПЪЛНЕНИЯ ФОРМУЛЯР 

 
 

1. На титулната страница се записва времето в минути, необходимо за попълване на формуляра, 

включително времето, необходимо за подготовката на данните. 

2. На титулната страница се посочва броя на заетите през 2017 г. Данните се вземат от годишния отчет 

за заетите лица и средства за работна заплата. Показателят е сума от среден списъчен брой на наетите лица по 

трудово или служебно правоотношение, списъчния брой на 31.12. на лица, които имат само граждански 

договор, списъчния брой на 31.12 на работещите собственици и на наетите само по договор за управление и 

контрол.  

 3. Отчетът се изготвя от упълномощено от ръководителя на предприятието длъжностно лице, като се 

спазят инструкциите на настоящото указание. 

 4. В бележките към отчета се вписват някои пояснения относно попълнените данни, като изготвилият 

документа вписва своите имена и телефон. Подпечатан и подписан от ръководителя на предприятието, 

формулярът се изпраща в Териториалното статистическо бюро. 

 5. За допуснати съзнателни или несъзнателни нарушения по достоверността на декларираните данни, 

както и по отношение на сроковете за представянето им, изготвилите документа носят административно-

наказателна отговорност, съгласно чл. 25 от Закона за статистиката. 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Номенклатура на опаковки и компоненти на опаковките  

 

Код Опаковки и компоненти на опаковката Попълват се данни за: 

01 Блистери общо тегло на цялото количество 

02 Буркани и кофички  единично тегло и обем 

03 Бутилки и шишенца единично тегло и обем 

04 Варели, баки (кофи), бидони, кегове и бурета единично тегло и обем 

05 Вилици, лъжици, ножове, бъркалки общо тегло на цялото количество 

06 Влагопоглъщащи материали общо тегло на цялото количество 

07 Етикети, стикери, указания и упътвания общо тегло на цялото количество 

08 Капачки общо тегло на цялото количество 

09 Каси общо тегло на цялото количество 

10 Кашони общо тегло на цялото количество 

11 Кутии  единично тегло и обем 

12 Ленти /залепващи/ за пакетиране и укрепване  общо тегло на цялото количество 

13 Ленти /стягащи/ за пакетиране и укрепване общо тегло на цялото количество 

14 Пазарски торби, пликове, чували и сашети  общо тегло на цялото количество 

15 Палети общо тегло на цялото количество 

16 Подложки общо тегло на цялото количество 

17 Профилни укрепващи елементи общо тегло на цялото количество 

18 Стреч фолио общо тегло на цялото количество 

19 Тапи общо тегло на цялото количество 

20 Тел общо тегло на цялото количество 

21 Термосвиваемо фолио общо тегло на цялото количество 

22 Туби за медикаменти и козметика единично тегло и обем 

23 Уплътнения за херметичност общо тегло на цялото количество 

24 Флакони единично тегло и обем 

25 Чаши общо тегло на цялото количество 

26 Чинии общо тегло на цялото количество 

27 Щайги/касетки общо тегло на цялото количество 

28 Ампули единично тегло и обем 

29 Други фармацевтични опаковки общо тегло на цялото количество 

30 Амбалажна хартия общо тегло на цялото количество 

99 Други неупоменати опаковки и компоненти  общо тегло на цялото количество 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Номенклатура на материалите използвани за изработване на опаковки 

 

Код Наименование на материала Абревиатура  

  Пластмаса   

01 Полиетилен терефталат PET 

02 Полиетилен висока плътност  HDPE 

03 Поливинил хлорид PVC 

04 Полиетилен ниска плътност LDPE 

05 Полипропилен PP 

06 Полистирен (стиропор) PS 

  Хартия и картон   

20 Вълнообразен картон PAP 

21 Друг картон PAP 

22 Хартия PAP 

  Гума   

30 Гума RUB 

     

  Метал   

40 Стомана FE 

41 Алуминий ALU 

  Дърво   

50 Дърво FOR  

51 Корк FOR  

  Текстил   

60 Памук ТЕХ 

61 Юта ТЕХ 

  Стъкло   

70 Безцветно стъкло GL 

71 Зелено стъкло GL 

72 Кафяво стъкло GL 

  Композитни материали   

80 Хартия и картон/метали   

81 Хартия и картон/пластмаси   

82 Хартия и картон/алуминий   

83 Хартия и картон/бяла ламарина   

84 Хартия и картон/пластмаси/алуминий   

85 Хартия и картон/пластмаси/алуминий/бяла ламарина    

90 Пластмаса/алуминий   

91 Пластмаса/бяла ламарина   

92 Пластмаса/метали   

95 Стъкло/пластмаса   

96 Стъкло/алуминий   

97 Стъкло/бяла ламарина   

98 Стъкло/метали   

 Други материали  

99 Други материали  

 

 


