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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

от 18.4.2012 година 

за формулиране на въпросник за докладите на държавите-членки относно 
прилагането на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

относно отпадъците 

(Текст от значение за ЕИП) 
 



 

BG 2   BG 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

от 18.4.2012 година 

за формулиране на въпросник за докладите на държавите-членки относно 
прилагането на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

относно отпадъците 

(Текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви1, и по-
специално член 37, параграф 1 от нея, 

като има предвид, че: 

(1) Съгласно Директива 2008/98/ЕО, от държавите членки се изисква на всеки три 
години да информират Комисията за прилагането на посочената директива, като 
подават секторен доклад в електронен вид въз основа на въпросник или 
схематичен план, формулирани от Комисията. 

(2) Следователно, с цел да се даде възможност на държавите-членки да изпълнят 
своите задължения за докладване съгласно Директива 2008/98/ЕО, е необходимо 
да бъде формулиран споменатият въпросник. 

(3) Първият доклад за прилагането обхваща периода от датата на транспониране на 
Директива 2008/98/ЕО, т.е. от 12 декември 2010 г., до края на тригодишния 
отчетен период, т.е. до 31 декември 2012 г. 

(4) Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището 
на Комитета, създаден съгласно член 6 от Директива 91/692/ЕИО, 

                                                 
1 ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3. 
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ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:  

Член 1 

Държавите-членки изготвят своите доклади относно прилагането на 
Директива 2008/98/ЕО въз основа на въпросника, формулиран в приложението към 
настоящото решение. 

Член 2 

Адресати на настоящото решение са държавите-членки. 

Съставено в Брюксел на 18.4.2012 година. 

 За Комисията 
 Janez POTOČNIK 
 Член на Комисията 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

ВЪПРОСНИК 

за докладите на държавите-членки относно прилагането на Директива 2008/98/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците 

1. ТРАНСПОНИРАНЕ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (ЧЛЕН 40 ОТ 
ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО) 

Направете позовавания и, ако съществуват, посочете линкове към вашите национални 
нормативни документи, транспониращи Директива 2008/98/ЕО, включително и към 
всички техни изменения. 

2. ПРИОРИТЕТЕН РЕД НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ (ЧЛЕН 4 ОТ 
ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО) 

Опишете как формулираният в член 4 от Директива 2008/98/ЕО приоритетен ред на 
дейностите по отпадъците е отразен в законодателството и в политическите мерки в 
областта на предотвратяването на генерирането на отпадъци и на управлението на 
отпадъците, както и по какъв начин съответната държава-членка насърчава тези 
варианти на прилагане на приоритетния ред на дейностите по отпадъците, които дават 
най-добри цялостни резултати за околната среда. 

По-специално, дайте примери за такива категории потоци на отпадъци, при които 
отклонението от приоритетния ред е обосновано от съображения във връзка с жизнения 
цикъл, отнасящи се за цялостните въздействия на генерирането и управлението на 
такива отпадъци. В доклада следва да бъде обяснено как съответната държава-членка 
осигурява спазването на изискването, че отклонението от приоритетния ред на 
дейностите по отпадъците следва да бъде обективно обосновано, като се имат предвид 
критериите, посочени в член 4, параграф 2, последното изречение и в съображение 31. 

3. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЧЛЕН 7 ОТ ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО) 

(1) Във връзка с посоченото в член 7 от Директива 2008/98/ЕО, опишете системата 
за класификация на отпадъците на съответната държава-членка. 

(2) По отношение на посоченото в член 7, параграфи 2 и 3 от 
Директива 2008/98/ЕО, посочете дали някой вид отпадък, който е 
класифициран като опасен в Списъка на отпадъците, установен с 
Решение 2000/532/EО на Комисията2, не е класифициран като опасен от 
държавата-членка, или съответно дали някой вид отпадък, който не е 
класифициран като опасен в Списъка на отпадъците, е класифициран като 
опасен от държавата-членка? 

                                                 
2 OВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3. 
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(3) Посочете дали класификационната система на съответната държава-членка за 
неопасните отпадъци се отклонява от Европейския списък на отпадъците? 

4. РАЗШИРЕНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ЧЛЕН 8 ОТ 
ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО) 

(1) Опишете чрез какви законодателни и незаконодателни мерки държавата-членка 
е въвела разширена отговорност на производителя, отнасяща се за всяко 
физическо или юридическо лице, което професионално разработва, 
произвежда, обработва, третира, продава или внася продукти. По-специално, 
посочете дали държавата-членка е въвела задължения за обратно приемане на 
използвани продукти или дали е предприела мярка, осигуряваща възможност за 
многократно използване или рециклируемост на продуктите? 

(2) Какви мерки е предприела държавата-членка, за да насърчи проектирането на 
продукти по начин, намаляващ техните въздействия върху околната среда и 
намаляващ генерирането на отпадъци при производството и използването на 
продуктите, както и последващото управление на продуктите, превърнали се в 
отпадъци? 

5. ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ (ЧЛЕН 10 ОТ ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО)  

(1) Опишете как държавата-членка е приложила член 10 от Директива 2008/98/ЕО 
по отношение на оползотворяването и разделното събиране на отпадъци, в 
съответствие също с членове 4 и 13 от посочената директива. 

(2) Посочете къде държавата-членка счита, че разделното събиране би могло да не 
е технически, екологично и икономически подходящо. Разделно събиране е 
събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на 
отпадъците с оглед улесняване на специфична обработка. 

6. ПОВТОРНА УПОТРЕБА И РЕЦИКЛИРАНЕ (ЧЛЕН 11 ОТ ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО) 

(1) Опишете какви мерки е предприела държавата-членка за прилагане на 
изискванията, посочени в член 11, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО, за 
насърчаване на повторната употреба на продуктите и на дейностите по 
подготовка за повторна употреба. Какви допълнителни мерки е предприела 
държавата-членка?  

(2) За отразяване на постигнатите от държавата-членка резултати във връзка с 
целите по член 11 от Директива 2008/98/ЕО, попълнете таблицата в точка 19 от 
настоящия въпросник. Ако целите не са постигнати, посочете съответните 
причини, както и действията, които държавата-членка възнамерява да 
предприеме за постигането на тези цели. 
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7. РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ (ЧЛЕН 11, ПАРАГРАФ 1 ОТ ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО) 

(1) Опишете за кои потоци от отпадъци са въведени в държавата-членка схеми за 
разделно събиране, с оглед да се подобри и улесни оползотворяването на 
отпадъците и за насърчаване на висококачествено рециклиране. По-специално, 
какви стъпки са предприети за въвеждане на разделно събиране на хартиени, 
метални, пластмасови и стъклени отпадъци до 2015 г., както и за насърчаване 
на разделното събиране на органичните битови отпадъци (bio-waste)? 

(2) Кои потоци от отпадъци се събират заедно или посредством събиране, 
комбинирано с последващо сортиране (co-mingled collection), и защо? 

8. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ (ЧЛЕН 12 И ЧЛЕН 36, ПАРАГРАФ 1 ОТ 
ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО) 

Опишете какви мерки са взети, за да се гарантира, че отпадъците преминават през 
дейности по безопасно обезвреждане в съответствие с разпоредбите на член 13 от 
Директива 2008/98/ЕО относно опазването на човешкото здраве и околната среда. В 
съответствие с приоритетния ред на дейностите по отпадъците, какви мерки са взети за 
намаляване на депонирането на отпадъци? По-специално, въвела ли е съответната 
държава-членка забрани за депониране или икономически инструменти, водещи до 
отклоняване на отпадъците от депониране? Какви мерки са взети за предотвратяване на 
изоставянето, изхвърлянето или неконтролираното управление на отпадъци, в 
съответствие с член 36, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО? 

9. ПРИНЦИПЪТ „ЗАМЪРСИТЕЛЯТ ПЛАЩА“ И ОТГОВОРНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА 
ОТПАДЪЦИТЕ (ЧЛЕНОВЕ 14 И 15 ОТ ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО) 

(1) Изяснете накратко системата, чрез която съответната държава-членка е въвела 
цялостно принципа „замърсителят плаща“. 

(2) Обяснете дали държавата-членка е избрала да има цялостно или частично 
поемане на разходите за управление на отпадъците от съответния производител 
на продукта, от който произхождат отпадъците, както и дали дистрибуторите 
на такива продукти участват в поемането на разходите и съгласно каква схема 
за разпределяне на разходите. 

10. ПРИНЦИПИ НА САМОДОСТАТЪЧНОСТ И БЛИЗОСТ (ЧЛЕН 16 ОТ 
ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО) 

(1) Какви мерки са взети в изпълнение на задължението по член 16, параграф 1 от 
Директива 2008/98/ЕО за изграждане на интегрирана и адекватна мрежа от 
инсталации за обезвреждане на отпадъци, както и на инсталации за 
оползотворяване на смесени битови отпадъци, събрани от частни домакинства, 
включително когато това събиране обхваща такива отпадъци от други 
причинители, и организирана ли е тази мрежа на регионално равнище?  
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(2) Как съответната държава-членка осигурява обезвреждането или 
оползотворяването на отпадъците да се провежда в една от най-близките 
подходящи инсталации? 

(3) Дайте подробни данни относно степента и формата на сътрудничество, което 
може да е осъществено с други държави-членки по изпълнението на 
задължението по член 16, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО. 

(4) Каква степен на самодостатъчност при обезвреждането на отпадъците е 
постигната от съответната държава-членка? Илюстрирайте отговора си с числа 
за действителните или оценени количества на отпадъците, обезвреждани в 
съответната държава-членка, в съпоставка с общото количество генерирани 
отпадъци в тази държава-членка, които подлежат на обезвреждане. 

11. УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ (ЧЛЕНОВЕ 17—20 ОТ 
ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО) 

(1) Опишете мерките, които съответната държава-членка е взела, за да гарантира, 
че генерирането, събирането, съхранението и третирането на опасните 
отпадъци се извършва при условия, осигуряващи защита за околната среда и 
човешкото здраве. 

(2) Какви мерки са взети за осигуряване на проследимостта на опасните отпадъци 
от генерирането им до окончателното им обезвреждане — по-специално чрез 
воденето на отчет съгласно член 35 от Директива 2008/98/ЕО — както и за 
подходящото етикетиране на опасните отпадъци? Какви мерки са взети за 
осигуряването на правилно класифициране на отпадъците с опасни свойства 
като опасни отпадъци? 

(3) Посочете как се прилага забраната за смесване на опасни отпадъци, по какъв 
начин и в кои случаи държавата-членка е въвела дерогации от член 18, 
параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО, разрешаващи такова смесване. 

12. ОТПАДНИ МАСЛА (ЧЛЕН 21 ОТ ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО) 

(1) Опишете прилаганата в съответната държава-членка схема за разделно 
събиране и третиране на отпадни масла. 

(2) Взела ли е държавата-членка мерки за предотвратяване на смесването на 
отпадни масла с различни характеристики или на отпадни масла с други 
отпадъци или материали? Какви мерки? 

(3) Какви допълнителни мерки — като например технически изисквания, 
отговорност на производителя, икономически инструменти или доброволни 
споразумения — прилага съответната държава-членка за постигането на 
разделно събиране на отпадните масла, както и за тяхното адекватно 
третиране? 
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(4) Посочете също дали отпадните масла са обект в съответната държава-членка на 
изисквания за регенериране, както и дали държавата-членка е въвела 
ограничения за трансграничния превоз на отпадни масла от нейната територия 
към инсталации за изгаряне или за съвместно изгаряне с гориво, с оглед да се 
даде приоритет на регенерирането на отпадни масла.  

13. ОРГАНИЧНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ (BIO-WASTE, ЧЛЕН 22 ОТ 
ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО) 

Опишете как съответната държава-членка насърчава:  

а) разделното събиране на органичните битови отпадъци с цел компостиране и 
анаеробно разлагане; 

б) третирането на органичните битови отпадъци по начин, осигуряващ висока 
степен на защита на околната среда; 

в) използването на безопасни за околната среда материали, произведени от 
органични битови отпадъци.  

14. РАЗРЕШЕНИЯ (ЧЛЕНОВЕ 23, 24 И 25 ОТ ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО) 

(1) Как държавата-членка осигурява третирането на отпадъци да се провежда само 
от институции или предприятия, имащи съответно разрешение съгласно 
член 23 от Директива 2008/98/ЕО? 

(2) До каква степен държавата-членка е въвела дерогации от изискването за 
разрешителен режим и какви разпоредби се прилагат, за да се осигури, че 
третиранията на отпадъци, които са освободени от изисквания за разрешения, 
са в съответствие с принципа за екологосъобразно управление на отпадъците? 
Използвала ли е държавата-членка указанията на Комисията относно 
разрешенията и инспекциите? 

15. ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЧЛЕН 28 ОТ 
ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО) 

(1) Съставен ли е план (планове) за управление на отпадъците, с оглед постигане 
на целите по членове 1, 4, 13 и 16 от Директива 2008/98/ЕО? Дайте линк към 
публично достъпен уебсайт, където е публикуван този план (планове). 
Използвала ли е държавата-членка указанията на Комисията относно 
подготовката на планове за управление на отпадъците? 

(2) Колко планове за управление на отпадъците са съставени, така че да се обхване 
цялата географска територия на съответната държава-членка? Ако плановете са 
повече от един, как държавата-членка осигурява обхващането на цялата ѝ 
територия от плановете за управление на отпадъците, а също и как осигурява 
тяхното съответствие с целите, посочени в членове 1, 4, 13 и 16 от 
Директива 2008/98/ЕО? 
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16. ПРОГРАМИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГЕНЕРИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ (ЧЛЕН 29 
ОТ ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО) 

(1) Съставена ли е програма (програми) за предотвратяване на генерирането на 
отпадъци съгласно членове 1 и 4 от Директива 2008/98/ЕО? Дайте линк към 
публично достъпен уебсайт, където е публикувана тази програма (програми). 
Използвала ли е държавата-членка указанията на Комисията относно 
подготовката на програми за предотвратяване на генерирането на отпадъци? 

(2) Посочете кои са основните елементи на програмите за предотвратяване на 
генерирането на отпадъци, които държавата-членка е приела с оглед да се 
разкъса връзката между стопанския растеж и екологичните въздействия във 
връзка с генерирането на отпадъци. 

(3) Докладвайте за евентуален напредък, постигнат благодарение на програмите за 
предотвратяване на генерирането на отпадъци по време на докладвания период, 
и посочете каква е промяната в генерирането на отпадъци през докладвания 
период.  

17. ИНСПЕКЦИИ (ЧЛЕН 34 ОТ ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО) 

Опишете накратко системата за периодични инспекции по член 34 от 
Директива 2008/98/ЕО, като посочите каква е периодичността и степента на 
задълбоченост на инспекциите. Посочете също какъв е наличният административен 
капацитет на държавата-членка за провеждането на такива инспекции. Използвала ли е 
държавата-членка указанията на Комисията относно разрешенията и инспекциите? 

18. ПРИВЕЖДАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ И САНКЦИИ (ЧЛЕН 36, ПАРАГРАФ 2 ОТ 
ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО) 

Дайте примери за системата с ефективни, пропорционални и имащи възпиращ ефект 
санкции на държавата-членка, приложими при нарушаване на разпоредбите на 
Директива 2008/98/ЕО. 

19. ДАННИ ОТНОСНО ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛЕН 11, ПАРАГРАФ 2, 
БУКВИ А) И Б) ОТ ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО 

Докладването следва да се базира на разпоредбите на Решение 2011/753/ЕС на 
Комисията3. 

Докладван период: 

В съответствие с Решение 2011/753/ЕС държавите-членки следва да верифицират 
съответствието с целите по член 11, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО, като 
изчисляват тегловните количества на потоците генерирани отпадъци и на потоците 
отпадъци, подготвяни за повторна употреба, рециклиране или друг вид 

                                                 
3 ОВ L 310, 25.11.2011 г., стр. 11. 
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оползотворяване като материали, за една календарна година. Държавите-членки следва 
да предоставят информация за състоянието на подготовката за повторна употреба, 
рециклиране или оползотворяване като материали на отпадъци от съответните потоци 
по един от следните два начина: или за всяка година от тригодишния отчетен период, 
или за годините на докладваните периоди, посочени в раздел 5 от приложение I към 
Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета4.  

1 Държавата-членка предоставя данни относно 
постигането на целите през всяка година от 
тригодишния докладван период (изберете подходящия 
отговор)5. 

 

да / не 

2 Държавата-членка предоставя данни относно 
постигането на целите през годините от докладваните 
периоди, посочени в раздел 5 от приложение I към 
Регламент (ЕО) № 2150/2002 (изберете подходящия 
отговор)6. 

 

да / не 

3 (да се докладва само в първия доклад за прилагането, 
въз основа на настоящия въпросник) 

Чрез избор на подходящия отговор, посочете кой е 
избраният изчислителен метод съгласно член 3, 
параграф 1 от Решение 2011/753/EС. 

Изчислителен метод 1 
Изчислителен метод 2 
Изчислителен метод 3 
Изчислителен метод 4 

4 (да се докладва само от втория доклад за 
прилагането нататък) 

Посочете дали държавата-членка е сменила 
изчислителния метод, посочен по точка 3. Ако 
отговорът е положителен, посочете с кой изчислителен 
метод той е сменен и как държавата-членка осигурява 
взаимно съответствие на докладваните данни. 

 

5 Данните за процента на оползотворяваните отпадъци 
(отчитащи подготовката за повторна употреба и 
оползотворяване) и за процента на рециклиране 
(отчитащи подготовката за повторна употреба и 
рециклиране) се събират от Евростат. Държавите-
членки могат да въведат тези данни за проверка: 

 

                                                 
4 ОВ L 332, 9.12.2002 г., стр. 1. 
5 Тези данни ще се събират от Евростат ежегодно. 
6 Тези данни ще се събират от Евростат на всеки две години. 
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% в … година 

% в … година 

Степен на подготовка за повторна употреба и 
рециклиране на битови и подобни на тях отпадъци, 
както е определено в избрания от държавата-членка 
изчислителен метод, за всяка година, включена в 
настоящия доклад за прилагането: % в … година 

% в … година 

% в … година 

Степен на оползотворяване на строителни отпадъци и 
отпадъци от разрушаване, за всяка година, включена в 
настоящия доклад за прилагането: 

% в … година 

6 Ако целите не са постигнати, посочете съответните 
причини, както и действията, които държавата-членка 
възнамерява да предприеме за постигането на тези 
цели. 
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