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      Приложение № 1А 

Приложения 

към Договор за поемане на задължение по управление на отпадъците от опаковки  

 

1. На основание чл.5 от Договора за поемане на задължение по управление на отпадъците от 

опаковки („Договора“) се формират 3 (три) Отчетни групи в зависимост от количеството отпадъци, 

заявени от ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ с Прогнозните данни. Отчетните групи със съответните им 

минимални и максимални прагове са както следва: 

Вид отчетна група Минимален праг Максимален праг 

Първа отчетна група  Над 50 тона годишно  Неограничен  

Втора отчетна група Над 10 тона годишно  До 50 тона годишно 

Трета отчетна група  0 До 10 тона годишно  

 

2. На основание чл.5, ал.5 от Договора ЕКОПАК има право едностранно да променя количествата 

опаковки, заложени като минимален и максимален праг за отделните Отчетни групи.  

3. Изискванията, свързани с отчитането и предоставянето на Актуализираните данни, както и със 

заплащането на възнаграждението, които ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ следва да спазва, зависят от 

Отчетната група и са както следва:  

Вид отчетна 

група  

Периодичност 

на 

представянето 

на 

Актуализирани 

данни 

Краен срок за 

представяне на 

Актуализираните 

данни 

Вид дължима 

вноска за 

оползотворяване 

Краен срок за 

заплащане на 

дължимата 

вноска 

Първа отчетна 

група 

Ежемесечни 

актуализирани 

данни  

До 15-то число на 

месеца, следващ 

месеца, за който 

се отнасят 

данните 

Месечна вноска за 

оползотворяване  

До края на 

месеца, 

следващ 

месеца, за 

който са 

подадени 

данните  

Втора отчетна 

група 

Тримесечни 

актуализирани 

данни   

До 15- то число 

на месеца, 

следващ 

тримесечието, за 

което се отнасят 

данните  

Тримесечна 

вноска за 

оползотворяване  

До края на 

месеца, 

следващ 

тримесечието, 

за което са 

подадени 

данните  

Трета отчетна 

група 

Не се 

представят 

актуализирани 

данни 

Не се представят 

актуализирани 

данни  

Годишна вноска 

за 

оползотворяване  

Най-късно до 1 

март на 

текущата 

година  

 

Валидно от: 01.07.2012 г.
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ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ:_____________________________                    Номер Удостоверение: _________ 

 
 Лице за контакти: _______________________________                                                                                                                                             Приложение № 1 

Телефон: ________________ Факс:_____________E-mail: ________________________ 

 
ПРОГНОЗНИ ДАННИ И АКТУАЛИЗИРАНИ ДАННИ ЗА КОЛИЧЕСТВАТА ОПАКОВКИ ПУСКАНИ НА ПАЗАРА ОТ ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ 

 
Отчетен период:  Месец  /Тримесечие/ __________________ Година 2019 
 
Дата на представяне: 15 число на месеца следващ отчетния период 

 

Опаковъчен материал 

Данни за отчетния период 
Данни с натрупване от началото на 

годината 
Прогнозни данни 

Количество на опаковките пуснати на 
пазара през отчетния период 

Количество на опаковките пуснати на 
пазара от началото на годината 

Следващ отчетен 
период 

Общо за годината 

Категория Подкатегория 

 с внесени/ 
придобити 

стоки 

с произве-
дени стоки 

Общо за 
месеца 

 с внесени/ 
придобити 

стоки 

с произве-
дени стоки 

Общо от 
началото на 

годината 

Количество на 
опаковките пускани на 

пазара 

Количество на 
опаковките пускани на 

пазара 

килограми килограми килограми килограми килограми килограми килограми килограми  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стъкло общо                 

от което безцветно                 

  зелено                 

  кафяво     
 

          

Пластмаси общо                 

от които: LDPE                 

  HDPE                 

  PP                 

  PET                 

  PS                 

  PVC                 

  други                 
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Опаковъчен материал 

Данни за отчетния период 
Данни с натрупване от началото на 

годината 
Прогнозни данни 

Количество на опаковките пуснати на 
пазара през отчетния период 

Количество на опаковките пуснати на 
пазара от началото на годината 

Следващ отчетен 
период 

Общо за годината 

Категория Подкатегория 

 с внесени/ 
придобити 

стоки 

с произве-
дени стоки 

Общо за 
месеца 

 с внесени/ 
придобити 

стоки 

с произве-
дени стоки 

Общо от 
началото на 

годината 

Количество на 
опаковките пускани на 

пазара 

Количество на 
опаковките пускани на 

пазара 

килограми килограми килограми килограми килограми килограми килограми килограми  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Хартия и картон                   

Метали общо                 

от които: стомана                 

  алуминий     
 

          

Композитни  общо                 

от които: 
Картонени 
опаковки за 
течности 

                

  
предимно от 
пластмаси 

                

  
предимно от 
картон 

                

  
предимно от бяла 
ламарина 

                

  
предимно от 
алуминий 

                

  други     
 

          

Дървесина                   

Други                   

ОБЩО                   

 
Изготвил: …………………………………… 

(име, подпис и печат) 
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Указания за попълване: 
 

1. Попълването на справките е задължително за всички. Предоставената информация се 
отнася за всички видове опаковки независимо от вида (потребителски, групови и 
транспортни) и броя на употреби (опаковки за еднократна и опаковки за многократна 
употреба). Опаковките за многократна употреба се декларират еднократно  при първото 
пускане на пазара. 
 

2. Предоставената в справката информация може да бъде използвана за отчитане от страна на 
ЕКОПАК пред компетентните органи. 

 
3. В справката се попълват Прогнозните данни /колона 10/ за периода от датата, от която се 

поема задължението за оползотворяване до края на календарната година или за периода     
1 януари – 31 декември на годината /съгласно чл.1, ал.3 от договора/. Справката се попълва 
и представя от ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ в рамките на 10 дни от подписване на договора и до 
31 януари за всяка следваща календарната година. 

 
 

4. Актуализирани данни се попълват от фирмите с годишно количество над 10 тона за 

пуснатите на пазара опаковки през предходния отчетен период в колона 3 за количество 
опаковки на внесените /придобити от ЕС/ стоки  и в колона 4 за количеството опаковки на 

произведените стоки. 
 

5. ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА с годишно количество до 10 тона не предоставят Актуализирани 

данни. 
 

6. Отчетният период за ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА с годишно количество над 50  тона е 

съответно предходният календарен месец, през който реално са пуснати опаковките на 
пазара, а за ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА с годишно количество между 10 и 50 тона е съответно 

предходното тримесечие, през което реално са пуснати опаковките на пазара.  
 
 

7. Актуализирани данни се предоставят до 15-то число на месеца следващ отчетния период 

или първия работен ден, ако 15-ти е неработен. Актуализирани данни за м.декември или 
последното тримесечие се подават до 7-ми януари. 
Отчетните тримесечия са както следва: 
Януари - Март  – данни се предоставят до 15-ти април; 
Април – Юни – данни се предоставят до 15-ти юли; 
Юли – Септември – данни се предоставят до 15-ти октомври; 
Октомври – Декември – данни се предоставят до 7-ми Януари. 
 

8. Данните в колона 9 „Следващ отчетен период“ не са задължителни имат за цел улесняване 
на прогнозирането. В тях се попълват очакваното количество опаковки за месеца или 
тримесечието, следващи представените Актуализираните данни. 
 



Приложение № 2 

 

 
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ:_____________________________                    Номер Удостоверение: _________ 

ЕИК: _________________ 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КОЛИЧЕСТВА НА ОПАКОВКИТЕ ПУСНАТИ НА ПАЗАРА 

Отчетен период:  ___________________   Година 

 

Материал 

Количество на опаковките пуснати на пазара 

Общо за 
годината 

според произхода на 
опаковката 

според вида на опаковката 

Категория Подкатегория 
 с внесени/ 
придобити 

стоки 

с произве-
дени стоки 

за еднократна 
употреба  

за 
многократна 

употреба 

    килограми килограми килограми килограми килограми 

1 2 5 3 4 6 7 

Стъкло общо           

от което безцветно           

  зелено           

  кафяво           

Пластмаси общо           

от които: LDPE           

  HDPE           

  PP           

  PET           

  PS           

  PVC           

  други           

Хартия и картон           

Метали общо           

от които: стомана           

  алуминий           

Композитни  общо           

от които: 
Картонени 
опаковки за 
течности 

          

  
предимно от 
пластмаси 

          

  
предимно от 
картон 

          

  
предимно от бяла 
ламарина 

          

  
предимно от 
алуминий 

          

  други           

Дървесина             

Други             

ОБЩО             

 
 
Изготвил: ……………………………………… (име, подпис и печат) 
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Указания за попълване: 
 

1. Годишният отчет и Справката за опаковки за многократна употреба по Приложение № 3 се попълват и 
представят от ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ за всяка календарна година до 20 януари на следващата 
календарна година. 

 
2. Попълването на Годишния отчет и Справката за опаковки за многократна употреба  (при наличие на 

такива) е задължително за всички ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА. Предоставената информация се отнася за 
всички видове опаковки независимо от вида (потребителски, групови и транспортни) и броя на употреби 
(опаковки за еднократна и опаковки за многократна употреба). 
 

3. Предоставената информация може да бъде използвана за отчитане от страна на ЕКОПАК пред 
компетентните органи.  
 

4. Информацията предоставена в Годишния отчет и Справката за опаковки за многократна употреба 
трябва да съответства на информацията предоставена от ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ на ЕКОПАК с 
Актуализираните данни за отделните месеци, съответно тримесечия. 
 

5. Годишният отчет задължително се изпраща на ЕКОПАК на хартиен носител в оригинал, с подпис и печат 
на управителя на ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ или друго надлежно упълномощено за това лице. В случай, че 
ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ ползва електронната система за отчитане на ЕКОПАК, същото се задължава да 
изпраща годишния отчет и по електронен път.  
 

6. Данните предоставени с  годишния отчет са финални за годината и след приключването й не могат да 
се коригират.



 

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ:_____________________________   Номер Удостоверение: _________     ЕИК: _________________ 

Приложение № 3 

 
СПРАВКА ЗА ОПАКОВКИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА 

 
Отчетен период:  Година ___________________ 
Дата на представяне: 20 януари на следващата календарна година 

 

Материал
и 

Вид опаковка Продукт Общо 
количество на 

продукта, пуснат 
на пазара 

Общо 
количество на 

продукта,  
пуснат на 
пазара в 

опаковки за 
многократна 

употреба 

Общо 
количество на 

продукта,  
пуснат на 
пазара в 

опаковки за 
еднократна 
употреба 

Общ брой на 
опаковките за 
многократна 

употреба 
пуснати на 

пазара 

Общ брой на 
опаковките за 
многократна 
употреба в 
обръщение 

Среден брой 
употреби за една 

година 

Жизнен  
цикъл на 

опаковката за 
многократна 

употреба 

Брой пуснати на 
пазара опаковки 
за еднократна 
употреба от 
същия тип 

(кг или л) (кг или л) (кг или л)  бр. бр. год. бр. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7) (8) (9) (10) 

Стъкло бутилки напитки         

 други         

буркани          

Пластмаси бидони 
> 20л - < 250л 

хранителни         

 не хранителни         

бидони 
> 250л 

хранителни         

 не хранителни         

торби          

бутилки напитки         

 други         

кутии          

чашки          

щайги          

палети          

Картон кутии          

бидони          

кашони          

палети          

Алуминий варели  
< 50л 

хранителни         

 не хранителни         

варели 
> 50л - < 300л 

хранителни         

 не хранителни         
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Материал
и 

Вид опаковка Продукт Общо 
количество на 

продукта, пуснат 
на пазара 

Общо 
количество на 

продукта,  
пуснат на 
пазара в 

опаковки за 
многократна 

употреба 

Общо 
количество на 

продукта,  
пуснат на 
пазара в 

опаковки за 
еднократна 
употреба 

Общ брой на 
опаковките за 
многократна 

употреба 
пуснати на 

пазара 

Общ брой на 
опаковките за 
многократна 
употреба в 
обръщение 

Среден брой 
употреби за една 

година 

Жизнен  
цикъл на 

опаковката за 
многократна 

употреба 

Брой пуснати на 
пазара опаковки 
за еднократна 
употреба от 
същия тип 

(кг или л) (кг или л) (кг или л)  бр. бр. год. бр. 

Стомана варели 
< 50 л 

хранителни         

 не хранителни         

Варели 
> 50л - < 300л 

хранителни         

 не хранителни         

Дървесин
а 

кутии          

палети          

сандъци          

палети          

палетни кутии          

 
 
 
 
 
 
     Изготвил: ……………………………………… (име, подпис и печат) 



 

Приложение № 4 

  
МАРКИРОВКА ОБОЗНАЧАВАЩА ПРИНАДЛЕЖНОСТТА НА ОПАКОВКАТА КЪМ 

ОРГАНИЗИРАНАТА ОТ ЕКОПАК КОЛЕКТИВНА СИСТЕМА 
 
1. Маркировката, обозначаваща принадлежността на опаковката към организираната от ЕКОПАК 
колективна система, е марката “Зелена точка“ (DER GRÜNE PUNKT), регистрирана, съгласно 
Мадридската спогодба под номера 585 714, 585 713, 653 450 и 653 449 от Duales System Deutschland 
AG (Фигура 1). 
 
Фигура 1. Примерна маркировка. 

 
 
 
2. При маркировка поставяна върху бяла основа, стрелката сочеща наляво е светло зелена. 
Препоръчва се използването на цвят: Pantone 366 C. Стрелката сочеща надясно е тъмно зелена. 
Препоръчва се използването на цвят: Pantone 343 C. 
 
3. За да бъде осигурена ползата от разпознаването на търговската марка, препоръчвания 
минимален размер е 10 mm. Независимо от това се приема размерът на търговската марка да бъде 
над 6 mm за малките опаковки. 
 
4. При четирицветен печат се препоръчва използването на следните цветове: 

Светлозелено Тъмнозелено 

Pantone 366 C Pantone 343 C 

Cyanide: 19% 
Purple: 0% 
Yellow: 47% 
Black: 0% 

Cyanide: 100% 
Purple: 0% 
Yellow: 69% 
Black: 60% 

 

Стрелка сочеща надясно 
(задължително оцветена в тъмно) 
 

Стрелка сочеща наляво 
(задължително оцветена в светло) 
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Приложение № 5 

Валидни от 01.01.2020 г. 
 

ТАРИФИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВНОСКИТЕ 
 
 
1. Месечна вноска за оползотворяване 
 
Вноската за оползотворяване, дължима от ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ на ЕКОПАК за съответния месец, 
се определя като сбор от дължимите за съответния месец вноски за оползотворяване на отделните 
видове опаковъчни материали, пуснати на пазара от ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ през съответния месец. 
От своя страна вноската за оползотворяване на отделния вид опаковъчен материал се изчислява 
като се умножи количеството (в килограми) на опаковките от съответния вид материал, пуснати на 
пазара през съответния месец, по единичния размер на вноската за съответния материал, посочена 
в Таблица 1 по-долу в лв за 1 кг опаковъчен материал; 
 
Таблица 1. Тарифа за определяне на единичния размер на вноската за оползотворяване 

 
№ 

Опаковъчен материал 

Единичен размер на 
вноската 

UMAT 
[лв./кг] 

1 Пластмаси  0.137 

2 Хартия, картон и велпапе  0.145 

3 Стомана 0.041 

4 Алуминий  0.089 

5 Стъкло 0.165 

6 Композитни материали 0.194 

7 Дървесина 0.098 

8 Други 0.259 

 
2. Тримесечна вноска за оползотворяване  
 
Вноската за оползотворяване, дължима от ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ на ЕКОПАК за съответния 
тримесечен период, се определя като сбор от дължимите за съответния тримесечен период вноски 
за оползотворяване на отделните видове опаковъчни материали, пуснати на пазара от 
ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ през съответния период. От своя страна вноската  за оползотворяване на 
отделния вид опаковъчен материал за съответния тримесечен период се изчисляват като се умножи 
количеството (в килограми) на опаковките от съответния вид материал, пуснат на пазара през 
съответния тримесечен период, по единичния размер на вноската за съответния материал, посочен  
в Таблица 1 по-горе в лв за 1 кг опаковъчен материал; 
 
 
3. Еднократна годишна вноска за оползотворяване 
 
Еднократната годишна вноска за оползотворяване, дължима от ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ на ЕКОПАК, 
се определя като сума от вноските за оползотворяване на отделните видове опаковъчни материали. 
От своя страна вноската за оползотворяване на всеки отделен вид опаковъчен материал се 
изчислява като се умножи количеството опаковки (в килограми) от съответния материал по 
прогнозни данни по единичния размер на вноската за оползотворяване за съответния материал, 
посочен в Таблица 1 по-горе в лв за 1 кг опаковъчен материал.   
 
Минималният размер на Еднократната годишна вноска за оползотворяване е 150 лв. 
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