ОТПАДЪЦИ ОТ ДЕЙНОСТТА
ОТПАДЪЦИ ОТ СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО
Данни за отпадъците се получават чрез три статистически наблюдения, провеждани
съгласно изискванията на Регламент на ЕС № 2150 от 25.11.2002 г. относно статистика на
отпадъците. Наблюденията се отнасят за:
- отпадъците от дейността на стопанските субекти (без тези от селското стопанство);
- отпадъците от селското, горското и рибното стопанство;
- битови и строителни отпадъци.
Регламентът определя списъка от отпадъци и икономически дейности, за които да се
докладват представителни данни на национално ниво.
1. Цел, същност и предназначение
Основна цел на статистическото изследване за отпадъците от дейността е да осигури
информация за количествата на образуваните отпадъци от всички икономически дейности, без
домакинствата и какво се случва с тях. Посочват се количествата на отпадъците, които се
предават на други предприятия за последваща преработка или обезвреждане, както и
изнесените количества.
Основна цел на статистическото изследване за отпадъците от селското, горското и
рибното стопанство е да осигури информация за количествата на образуваните отпадъци от
селското, горското и рибното стопанство. Посочват се количествата на отпадъците които се
предават на други предприятия за последваща преработка или обезврждане, както и изнесените
количества.
2. Обхват и източници на информацията
Статистическите наблюдения за отпадъците са с годишна периодичност и са извадкови, в
комбинация с изчерпателно наблюдение за някои икономически сектори и отрасли. За първото
наблюдение извадката се излъчва на базата на брой на заетите лица, за второто наблюдение на
базата на приходите на предприятието. Данни се представят от всички фирми, поделения на
фирми, ведомства и други юридически лица, при чиято дейност се образуват, оползотворяват,
обезвреждат, събират или разкомплектоват отпадъци. Получените от извадките данни се
пренасят на национално ниво чрез претегляне по заети и приходи. Тези данни се допълват с
информация от ИАОС за предприятията с разрешителни за отпадъци, вкл. с данни за опасните
отпадъци от Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ).
3. Дефиниции на показателите
За провеждане на наблюденията се използват показателите и дефинициите, възприети в
Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г.).
Отпадък е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се
освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи и попада поне в
една от категориите, изброени в Закона за управление на отпадъците.
Отпадъците от собствена дейност, оползотворени на мястото на тяхното образуване, не се
включват в количеството на образуваните отпадъци.
Опасни отпадъци са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за
човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят
като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са определени
като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни
отпадъци и тяхното обезвреждане.
Операциите, на които се подлагат отпадъците, са оползотворяване и обезвреждане.

4. Използвани класификации и номенклатури:
 Списък на отпадъците (Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от НАРЕДБА № 3 от
1.04.2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната
среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г);
 Европейски каталог на отпадъците;
 Номенклатура на дейностите по обезвреждане, съгласно чл. 8 от "Допълнителни
разпоредби" от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г.)
 Номенклатура на дейностите по оползотворяване, съгласно чл. 17 от
"Допълнителни разпоредби" от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86 от
30.09.2003 г.).
5. Срокове и начини за разпространение на резултатите от изследванията
Сроковете за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на
отпадъците от дейността и отпадъците от селското, горското и рибното стопанство се посочват
в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се
публикуват един път годишно – окончателни данни. Резултатите от изследванията се
публикуват на Интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg и в следните публикации:
 Публикация „Статистически годишник”
 Публикация „България – статистическа панорама”
 Публикация „Околна среда”

