
1 

 

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ  ИНСТИТУТ 
 

Име на предприятието …………………………………………………………………… 

 

Булстат код ЕИК:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ 

Гр./с (местоположение на площадката) …………………………………………………………. 

 

      Код ЕКАТТЕ: _ _ _ _ _ 

 

Адрес: ……………………………………………………………………………….         Eл. поща………………………………………………………………….. 

 

Съставител: име/фамилия………………………………………………………………. Телефон за контакт………………………………………………………                                                                                                    

Брой заети лица в предприятието през 2020 г.  …………………….                              Време за попълване на отчета (мин.) ……………………….    

 

ОТЧЕТ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2020 ГОДИНА 

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗУВАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ СОБСТВЕНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ  ГОДИНАТА (БАЛАНС) 

Ако един и същи вид отпадък е обезвреден чрез няколко операции (кол.10), то същия код отпадък се отчита на следващ ред според операцията. 
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Отбележете 

операция (D)
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ОБЩО

Нетретирани, 

непредадени 

собствени 

отпадъци към края 

на годината
Код Наименование 

В страната Извън страната Оползотворени (R) Обезвредени (D)  

тонове

Вид отпадък по Прил.1 Списък на отпадъците Образувани 

отпадъци, общо 

количество 

=к.(2+3+4+5+6+10+12) 

Отпадъци, предадени за третиране на други физически/юридически лица 

(R и D операции)

Третирани отпадъци  на мястото на образуване (в предприятието)

(виж Прил.2 Списък операции)
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РАЗДЕЛ 2. ОБЕЗВРЕДЕНИ  В ПРЕДПРИЯТИЕТО ЧУЖДИ ОТПАДЪЦИ (ОТ ДРУГИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА)  
Ако един и същи вид отпадък е обезвреден чрез различни операции, то същият код отпадък се отчита на следващ ред според операциите за обезвреждане. 

  

Ако един и същи вид отпадък е с различен произход, то същият код отпадък се отчита на следващ ред според произхода.  
    

Вид отпадък ( съгласно Списък на отпадъците) Обезвредени чужди отпадъци през годината  

Код  Наименование 

Общо количество 

отпадъци 

(тонове) 

Произход на отпадъците 

1. Приети от 

територията на страната 

2. Директен внос от 

чужбина 

Отбележете операция (D) 

(виж текст в Прил.2 списък 

операции) 

А Б В 1 2 

ОБЩО 
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РАЗДЕЛ 3.  ОПОЛЗОТВОРЕНИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО ЧУЖДИ ОТПАДЪЦИ (ОТ ДРУГИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА)   

Ако един и същи вид отпадък е с различен произход, то същият код отпадък се отчита на следващ ред според произхода. 

  

Вид отпадък ( съгласно Списък на отпадъците) Произход на 

отпадъците 

1. Приети от 

територията на 

страната 

2. Директен внос от 

чужбина  

Оползотворени чужди отпадъци (R) 

Код  

  

Наименование 

  

Общо 

количество 

= к.(2+3+4) 

Изгорени с 

получаване на 

енергия (R1) 

Рециклирани 

(R3+R4+R5) 

Други операции 

по 

оползотворяване 

тонове 

А Б В 1 2 3 4 

ОБЩО 
    

        

  

  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

          

 

 

     

 

 

Бележки…………… 
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IV РАЗДЕЛ. СПРАВКА ЗА ЗЕМЯТА, ТЕХНИКАТА И РИБОЛОВА ПРЕЗ 2020 Г. 

 

шиф. Земя дка 
Използваната земеделска площ е земята, която обхваща ниви, трайни насаждения и ливади. 

Може да бъде собствена или наета. 

 Площта се записва с точност до 1 знак след десетичната точка. 

000100 Използвана земеделска площ  

000101    в това число: оранжерии и парници   

        

шиф. Техника, използвана в селското и горското стопанство брой      

000200 Извън пътни машини (трактори, комбайни и др.)   Групите са формирани с оглед очакваните отпадъци.  

000201 Камиони и автобуси       

000202 Лекотоварни и 4х4 (пикапи, микробуси и др.)        

000203 Леки автомобили        

000204 Мотокултиватори, косачки и друга техника       

        

шиф. Рибовъдство и риболов 

улов  
(тона)      

000304 Риба       

000305 Мекотели и ракообразни       

 

 

V РАЗДЕЛ.  СПРАВКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА ГЕНЕРИРАНИЯ ЖИВОТИНСКИ ТОР ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 

 

шиф. Животновъдство, брой животни към: 

Към  

01 януари 

 

Към  

01 април 

Към 

01 юли 

Към 

01 октомври 

Към 

31 декември 

 

Общо количество 

тор, генериран 

през годината - 

тона 1  

(виж. Прил.2, 

табл.1) 

Брой дни годишно 

(приблизително), 

през които 

животните са били 

на паша извън 

територията на 

стопанството  

А В 1 2 3 4 5 7 8 

000700 Крави               

000701 Телета               

000702 Биволи               

000703 Малачета               

000704 Свине               

000705 Прасенца               

000706 Овце               

000707 Кози               

000708 Птици               

000709 Коне, магарета, мулета и катъри               

000710 Други               

000799 Контролен сбор               
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР “ОТПАДЪЦИ ОТ ИКОНИОМИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ 2020 ГОДИНА” 

Статистическото наблюдение се провежда съгласно Националната статистическа програма 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

Отчетът се представя от предприятията от всички икономически дейности, които през годината 

са образували отпадъци от собствена дейност и/или са третирали отпадъци  от други 

предприятия, в т.ч. и внесени от чужбина. Отчитането се извършва по кодове отпадъци съгласно 

„Списък на отпадъците". Списъкът на отпадъците със съответните кодове и наименования може 

да бъде намерен в приложение №1 на Наредба №2 от 23 юли 2014 г. за класификация на 

отпадъците (обн. ДВ, бр. 66 от 08.07.2014 г.) или Списъка на отпадъците, поместен на сайта на 

НСИ. 

 

За попълване на данните да се използват заведените в предприятието Отчетни книги за          

отпадъците. 

Мерна единица - данните за количеството отпадъци се попълват в тонове до три знака след 

десетичната точка. 

Задължително се попълва броя на заетите лица в предприятието, дори когато през отчетната 

година предприятието не е образувало отпадъци от собствена дейност и не е третирало чужди 

отпадъци (от други фирми/внос). 

 

Формулярът е структуриран в следните три раздела: 

 

Раздел 1. - отчитат се количествата на образуваните и третираните собствени отпадъци през 

отчетната година.  

Раздел 2. - отчитат се количествата само на приетите/получените за обезвреждане отпадъци 

от други предприятия (през отчетната година), вкл. и от внос. 

Раздел 3. - отчитат се количествата само на приетите/получените за оползотворяване 

отпадъци от други предприятия (през отчетната година), вкл. и от внос. 

При предварително третиране/разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, 

електрическо и електронно оборудване и/или батерии и акумулатори, с цел получаване на 

отпадъци за последващо рециклиране, получените отпадъци (например масла, черни метали, 

цветни метали, стъкло, антифриз, гуми и т.н.) се посочват в първи раздел като образувани. 

Получените части за повторна употреба не са отпадъци. 

Раздел 4 и 5 – отчита се  обща информация за предприятието- за използваната земеделска площ, 

наличната техника, риболова, животните и образувания тор. За улеснение при попълването на 

формуляра вижте таблиците в приложение 3. 
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Приложение 2 

СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ/ОПЕРАЦИИТЕ ПО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  

Код 

операция 

Дейности/операции по обезвреждане, съгласно Приложение №1 към &1 т. 11 от Закона за 

управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) 

D1 депониране (наземно или подземно) 

D2 обработване на замърсени земя и почви (например биоразграждане на течности или утайки в почви) 

D3 дълбочинно инжектиране (например инжектиране на отпадъци в кладенци, солни находища и естествени 

хранилища, които могат да бъдат изпомпвани) 

D4 повърхностни заграждения (например съхраняване на течни отпадъци или утайки в изкопи, 

хвостохранилища, лагуни и други подобни съоръжения) 

D5 специално проектирани депа (например депониране в отделни клетки, които са запечатани и изолирани 

помежду си и от околната среда) 

D6 изхвърляне на отпадъци във водни обекти, с изключение на морета 

D7 изхвърляне на отпадъци в морета и океани, в т. ч. инжектиране под морското дъно 

D8 биологично третиране, непосочено на друго място, при което се образуват крайни съединения или смеси, 

които се обезвреждат по някоя от операциите от D1 до D12 

D9 физико-химично третиране, неупоменато в друга операция по обезвреждане (например изпарение, 

сушене, калциниране, микровълнова обработка и други, при което се получават съединения или смеси, 

които се обезвреждат по която и да е от операциите от D1 до D12) 

D10 наземно изгаряне (инсинерация) 

D11 изгаряне в море 

D12 постоянно съхраняване (например съхраняване в контейнери в мини и други) 

D13 смесване преди предаване за обезвреждането от D1 до D12 

D14 препакетиране преди предаването им за обезвреждане от D1 до D13 

D15 съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от D1 до D14 

 

СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ/ОПЕРАЦИИТЕ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Код 

операция 

Дейности/операции по обезвреждане, съгласно Приложение № 2 към &1 т. 13 от Закона за 

управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) 

R1 използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия 

R2 пречистване или регенериране на разтворители 

R3 рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, 

включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане 

R4 рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения 

R5 рециклиране или възстановяване на други неорганични материали 

R6 регенериране на киселини и основи 

R7 възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването 

R8 възстановяване на компоненти от катализатори 

R9 повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла 

R10 обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на 

околната среда 

R11 използване на отпадъците, получени по някои от методите на оползотворяване (R1 до R10) 

R12 размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите по (R1 до R11) 

R13 съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите (R1 до R12) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
 

Ориентировъчни таблици за изчисление на количествата на някои видове отпадъци 

 

 

Табл. 1. Ориентировъчни данни за средногодишното количество тор от някои видове животни 

 

  

Животни Средно количество тор 

на животно (кг/год) 

Говеда 4098 

Биволи 3977 

Свине 392 

Овце 260 

Кози 262 

Птици 5 

Коне 2518 

Мулета и катъри 1929 

Магарета 1083 

 

 

Табл. 2. Ориентировъчни данни за тегло на оловни акумулатори и електролит 

 

 

Капацитет Ah Тегло без 

електролит 

(кг) 

Тегло на 

електролита 

(кг) 

40 8 - 10 4 - 5 

50 10 - 12 5 - 7 

60 12 - 14 5 - 7 

70 13 - 16 6 - 8 

80 15 - 18 7 - 9 

90 17 - 20 7 - 10 

100 18 - 22 8 - 11 

110 20 - 24 8 - 11 

120 22 - 26 9 - 12 

130 23 - 28 9 - 13 

140 25 - 30 10 - 14 

150 27 - 31 11 - 14 

160 28 - 33 11 - 15 

170 30 - 35 12 - 16 

180 32 - 37 12 - 17 

190 33 - 39 13 - 18 

200 35 - 41 14 - 18 

210 36 - 43 14 - 19 

220 38 - 45 15 - 20 

230 40 - 47 15 - 21 

240 41 - 49 16 - 21 

250 43 - 51 16 - 22 
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Табл. 3. Ориентировъчни данни за теглото на някои видове гуми 

 

Вътрешен* диаметър  

(инч/цол) 

Ширина 

(инч/цол) 

Тегло 

(кг)** 

Леки автомобили  

13 5-7 6-8 

14 6-8 7-10 

15 7-10 8-23 

16 7-10 10-24 

17-19 9-11 12-17 

Камиони, автобуси и лекотоварни 

13 6-7 7-8 

14 7-9 12-16 

15 8-10 15-25 

16 7-8 9-17 

17 8-10 25-40 

19 9-12 34-44 

20 7-12 30-90 

22 11-15 50-90 

Селскостопански машини 

15 8-10 20-25 

16 6-12 14-30 

20 7-16 22-60 

24 14-21 62-128 

26 23-28 160-290 

28 12-14 40-60 

30 14-24 90-220 

32 9-26 41-190 

38 13-15 70-122 

42 22-24 180-220 

Строителни и индустриални машини 

24 14-16 110-140 

25 18-30 300-900 

29 29-30 900-1000 

 

* Различията в теглото при еднакви вътрешен диаметър и ширина са големи, тъй като не се отчита външният диаметър и 

конструкцията на гумите. 

** Данните са за нови гуми, износените губят около 15-20 % от теглото си. 

 

Табл. 4. Ориентировъчни данни за теглото на някои видове масла 

 

Тегло на 1 литър масло - кг 

Моторно масло Трансмисионно масло Хидравлично масло 

0.880 0.890 0.870 

 

Табл. 5 Ориентировъчни данни за оценка на теглото на други видове отпадъци (превръщане от обемни в тегловни 

единици) 

 

Отпадъци Тегло на 1 куб. м - тона 

Строителни отпадъци и земни маси  1.0 - 1.5 

Биоразградими 0.2 

Метален скрап - арматурно желязо 0.0615 

Стъкло 0.275 

Хартия 0.09 

Смесен битов отпадък 0.0975 

Опаковки 0.025 

 


