
Отговори на поставени от БСК въпроси, касаещи функционирането и работата на национална 
информационна система отпадъци (НИСО) 

ОБЩИ ВЪПРОСИ: 

1. С какъв акт НИСО е въведена в действие? Разпоредбите в ЗУО и Наредба 1/2014 г.  вменяват 
задължение за водене на отчетност и предоставяне на информация в НИСО, но не 
регламентират въвеждането й в действие. Фирмите смятат, че следва да има подзаконов акт, с 
който да бъдат уредени обществените отношения по отношение реда и начина на въвеждане в 
действие на НИСО и нейните функционалности.   
Отговор: в чл.48, ал.8 от ЗУО. 
 

2. Според указанията, фирмите трябва да подават пълномощно, с което упълномощават 
управителя си за администратор на данни. По логично е управителят на фирмата да е 
администратор на данни по право, а пълномощно да се подава за делегиране на права на други 
субекти.  

Отговор: Достъпът до НИСО може да се осъществи от различни потребители, които имат 
различни роли. Това налага необходимостта всеки потребител да се идентифицира в системата, 
като администраторите на профил на задължено лице трябва да декларират че са такива, 
заради разширените им права и отговорностти. Когато управителят е и администратор, е 
необходимо той да се идентифицира в НИСО, като документа (пълномощно) е декларация от 
него че той е потребителя, който ще е администратор на профила. За да може управителят да 
има достъп до пълната функционалност на системата, за съответното задължено лице, той 
трябва да удостовери с пълномощно, че е въпросното задължено лица. НИСО няма как да 
удостовери, кой стои зад компютъра. Поради тази причина е необходимо да се предостави 
пълномощно, когато се заявява роля „Администратор на профил“. 

3. Качените на сайта на ИАОС видео уроци и Ръководство за външни потребители са неясни за 
повечето потенциални потребители на НИСО. Много от фирмите искат обучения, разяснения в 
реално време и информация за техническите проблеми, които срещат и методи за тяхното 
отстраняване. Работниците по площадките няма да разбират термини като „автентикиране в 
системата“, „потребителски случай“, „оторизиране“, както и самото описание за въвеждане на 
отчетност, напр. „изберете стойност от списъка“ за тях ще означава, че трябва да въведат число, 
а не текст.  

Отговор: Отговори на възникналите въпроси в реално време се дават по телефона или имейл 
от отдел „Мониторинг на отпадъците“ ИАОС. Проведени бяха обучения на задължените лица, 
като се превиждат и нови. 

4. Основен проблем за отчетността на фирмите остава срока, в който следва да се въвежда 
информацията – до 5-то число на следващия месец. Този срок не е достатъчен за въвеждане на 
коректни данни, тъй като не кореспондира с финансовото приключване на месеца – 15-то число 
на следващия месец.  

Отговор: Това е нормативно заложен срок, с който НИСО се съобразява. Воденето на отчетните 
книги може да става през целия отчетен месец, като периода от 1 до 5 число е възможност за 
корекция или допълване на въведената информация. Ако законодателният орган прецени, че е 



необходимо срока да се промени, това ще бъде отразено в НИСО. За информация - допреди 2 
години се изискваше ежедневно водена на отчетност. 

5. Голямо несъвършенство на НИСО е това, че информацията не може автоматично да се въведе 
в НИСО като готов документ, напр. годишен отчет или файл за отчетността за съответния месец. 
Въвеждането в НИСО е изключително трудоемко: попълват се отделни клетки, като за всяка 
клетка данните трябва да се избират от  падащи менюта. Така написването на  документ в НИСО 
отнема повече време, отколкото да се напише на ръка. Това поставя проблем за спазване на 
срокове, например при подаване на годишните отчети. Още повече, че всички отчети трябва да 
бъдат подписани с един КЕП.  

Отговор: Предвиден е импорт на Годишни отчети, Тримесечни отчети и Отчетни книги - към 
настоящия момент е в процес на тестване и скорошно предоставяне на задължените лица.  

6. Записаните данни в отчетните книги не могат да се извличат в PDF или в MS Excel от съответните 
бутони. Системата изписва грешка при зареждане на данни за регистъра или дава съобщение 
за зареждане на данни, при което процесът продължава безкрайно дълго и накрая нищо не се 
извлича. Ще може ли да се прави извличане на записаните данни в отчетните книги в PDF или в 
MS Excel и кога ще е възможно това?  

Отговор: Към настоящия момент техническият проблем е отстранен и експортът на данни 
работи. 

7. При актуализирано разрешително с добавен нов код, в системата не се отразява промяната и 
това води до невъзможност да се записват данни за транспортираните количества отпадъци. 
Трябва да се определи срок, известен на операторите и администраторите кога ще могат да 
бъдат въвеждани данни по актуализираното разрешително.  

Отговор: Информацията, която се зарежда е въз основа на всички въведени в НИСО документи. 
Ако актуализацията е подадена чрез НИСО (а не на хартия) веднага след издаване на документа 
се зареждат всички промени.  Ако заявлението за актуализация е подадено на хартия е 
необходимо, решението да бъде въведено в НИСО, за да може да се зареждат промените. Ако 
е подадено заявление за актуализация от външните потребители в НИСО, това заявление 
следва да се обработи и одобри/отхвърли актуализацията от вътрешните потребители. Ако 
заявлението бъде одобрено, всички добавени кодове са налични при подаването на данни в 
съответните отчетни книги.  

8. При актуализиран разрешителен и регистрационен документ, въведените данни преди 
актуализацията изчезват. Системата пази ли ги и ако е така, как могат да бъдат достъпни?  

Отговор: Този технически проблем е отстранен още февруари месец, като няма загубена 
информация.  

9. Компании, които извършват дейност по подготовка за повторна употреба, от която се образуват 
малка част отпадъци и по-голяма част годни за повторна употреба - дрехи (неотпадък) до 
момента записваха на отделен ред в книгите на хартия количествата образувани след 
подготовката за повторна употреба годни дрехи, но в момента в НИСО няма как да ги отразят.  



Отговор: В НИСО е добавено поле Повторна употреба, (както в Отчените книги, така и в 
Годишните отчети), което след избора му позволява отразяването на предадените за повторна 
употреба. Анологично поле е добавено и за Край на отпадъка.  
 

10. При актуализиране на регистрационен документ не приема попълване повече от няколко 
символа в полето методи за третиране.  

Отговор: Както при издаване на нов регистрационен документ, така и при актуализиране на 
съществуващ регистрационен документ, в полето „МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА 
ОТПАДЪЦИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ, ВИД И КАПАЦИТЕТ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА“ могат да се 
вписват до 3000 символа. В случай, че се докаже необходимостта от увеличаване размера на 
полето ще се реализира. 

11. Когато има подаден към РИОСВ регистрационен документ за актуализация, потребителят не 
може да подаде друга промяна, докато РИОСВ не измени или откаже вече подаденото. Следва 
да се уточнят сроковете, в които администраторите актуализират данните в системата, за да се 
синхронизират действията. Пример: дружеството регистрира 2 нови площадки. Подава 
документи за актуализиране на едната площадка и през това време получава решението за 
преценка на ОВОС на другата площадка, съответно иска да подаде актуализиране като добави 
и нея, но не може, тъй като РИОСВ не се е произнесло по първото изменение.  

Отговор: НИСО спазва всички нормативно заложени срокове. Системата е организирана така, 
че при заявка за актуализация на регистрационен документ, тя трябва да бъде обработена от 
вътрешен потребител. Задълженото лице има възможност да изчака подаването на заявката 
за актуализация, като статуса в който трябва да бъде заявлението е „В процес на актуализация“. 
Това означава, че задълженото лице може да прави безброй корекции на заявлението за 
актуализация. След като задълженото лице е сигурно, че няма да има повече необходимост от 
корекции по заявлението за актуализация, може да го подпише и то ще премине в статус 
„Актуализиране“.  

12. В отчет за оползотворяване на битови отпадъци дава грешка в част „образувани отпадъци“ 
относно равенство за полета, които не съществуват в таблицата.  

Отговор: Проблемът е отстранен в оперативен порядък, след като беше подаден от 
потребителите, в предишни версии на системата. 

13. В НИСО липсват площадки вписани в разрешителното издадено на хартиен носител.  

Отговор: Още един проблем, който ще разреши НИСО, а именно допускане на технически 
грешки при въвеждане и обработка на документи (проблем на коректното въвеждане на данни 
от вътрешните потребители). Тези грешки са технически и касаят конкретни разрешителни, 
които ще бъдат коригирани. 

14.  Няма утвърден работен лист, а в НИСО има утвърден такъв.  

Отговор: Още един проблем, който ще разреши НИСО, а именно допускане на технически 
грешки при въвеждане и обработка на документи (проблем на коректното въвеждане на данни 
от вътрешните потребители). Тези грешки са технически и касаят конкретни разрешителни, 
които ще бъдат коригирани. 



15.  В НИСО има кодове на отпадъци, които липсват в издаденото комплексно разрешително.  

Отговор: Още един проблем, който ще разреши НИСО, а именно допускане на технически 
грешки при въвеждане и обработка на документи (проблем на коректното въвеждане на данни 
от вътрешните потребители). Тези грешки са технически и касаят конкретни разрешителни, 
които ще бъдат коригирани. 

16.  НИСО трябва да дава възможност за генериране на справки, които да дават възможност за 
бърза проверка на въведените данни преди тяхното потвърждаване.  

Отговор: Виж т.6 - Към настоящия момент техническият проблем е отстранен и експорта на 
данни работи. 

17.  В НИСО трябва да се създаде възможност за подписване с КЕП на отчети и други документи в 
самата система, без да се генерира отделен документ, който да се сваля, подписва с КЕП и качва 
в системата.  

Отговор: Софтуерите за подписване на електронни документи с квалифициран електронен 
подпис (КЕП), предполагат подписване на файлове (pdf, xml, други). Разпространителите на КЕП-
ове препоръчват използването на техните софтуери за подписване, за да не се компрометира 
сигурността им (открадване на пин на КЕП и други). Същите разпространители силно 
препоръчват подписването на документите един по един (за всяко подписване се въвежда пин). 
Целта на това е да не бъдат подменени нежелани документи. 

С цел прилагане на добри практики и некомпроментиране на препоръките, издадени от 
официално признатите доставчици на удостоверителни услуги (КЕП-ове) сме избрали този 
вариант. 

ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ: 

1. Годишните отчети не са обозначени с номерата им по Наредба 1/2014 г., по които фирмите 
са свикнали да ги идентифицират;  

Отговор: Може да бъдат добавени щом ще доведат до оптимизиране на работата в НИСО. 
Ако бъдат предоставени желаните имена за визуализация на Годишните отчети, те ща бъдат 
променени в НИСО и ще се показват по начина, по който желаят крайните потребители. 

2. Годишните отчети не се визуализират на екрана във формата, в която са по образците в 
Наредба 1/2014 г., което води до объркване;  

Отговор: За по-лесна работа, полетата за попълване и таблиците в НИСО са  подредени в 
хронологичен ред на форматите от Наредба 1. От гледна точка на уеб системи, е строго 
непрепоръчително екранните форми да отговарят едно към едно с образците от Наредба 
1/2014 г, защото тогава става безпредметно въобще да има уеб система, в която да се 
вписват данни за годишни отчети, отчетни книги и тримесечни отчети. 

3. В някои отчети има различно наименование на колоните на таблиците (напр. „произход“ е 
преименувано на „предназначение“ в отчетите за ИУЕЕО и НУБА) или има допълнителни 



полета за избор на вида контрагент, за произход на отпадъка (отчет за ОЧЦМ), което е 
разминаване с образците;  

Отговор: Моля, да предоставите списък с имена на отчети и полета в тях, на които следва да 
се коригират имената в системата и това ще бъде реализирано. 

4. Не се генерира отчет за търговец, когато фирмата работи като търговец на основание 
издаденото разрешение за дейности с отпадъци, съгласно чл.47, ал.2 ЗУО. Това важи и за 
отчетните книги- не се генерира отчетна книга по Прил. 5;  

Отговор: В процес на разработване е нова функционалност, която ще позволи на вътрешните 
потребители да активират форматите за Търговец и Брокер (на основание на издаден 
документ по чл. 35 за съответните задължени лица), без тези формати да бъдат видими в 
публичния регистър за Търговци и Брокери. 

5. В режим отчети, в меню отчетни книги – преглед – например отчетна книга за 
транспортиране – търсене – отваряне на отчетна книга за транспортиране на отпадъци, се 
избира период, например от 01.01.2021г. до 31.01.2021г., избира се получен отпадък или 
съответно предаден отпадък, но се зареждат въведените данни за всички месеци до 
момента, а не само тези за зададения конкретен период.  

Отговор: Проблемът е отстранен и вече след въвеждането на конкретен период в отчетните 
книги, се визуализират само данните за съответният период. 

6. В падащото меню за кодовете са всички кодове и е неудобно търсенето му чрез скролване, 
затова по удобния вариант е да се въвежда саморъчно. Тук препоръката е да се генерира 
кода независимо от интервалите между числата, както и да се запазва на първо място 
последния избран код, а не да се търси постоянно;  

Отговор: Интервалът между числата ще бъде премахнат. Търсенето може да е или чрез 
скролване или чрез изписване на кода на отпадъка. 

7. В таблиците за количествени данни да не се изисква попълване на нули във всички полета, 
да се въведе възможност за автоматично пресмятане на общо приетото, общо образуваното 
и наличности към 31.12.;  

Отговор: Заложени са проверки, които са съобразени с логическите и нормативни 
изисквания. Ако има конкретно предложение то може да бъде разгледано и реализирано. 

8. При поставяне на данни да не е необходимо потвърждаването им чрез кликване върху 
обозначението му от падащото меню, а да е достатъчно въвеждането му (напр. поставям 
копирано ЕИК в съответното поле и за да се приеме в НИСО трябва да се потвърди чрез 
кликването му в падащото меню);  

Отговор: Представеното предложение е в разрез със стандартната работата на уеб системи. 
Причината за това е, че ако системата директно взима впредвид изписаното от потребителя, 
то той няма да има възможност да прегледа списъка, който отговаря на въведените от него 
данни. Ако в списъка има повече от един запис, то тогава остават въпросът - по какъв 
критерий ще се избере кой запис да бъде взет автоматично под внимание. Това е стандартен 



начин за работа с падащи менютав системите, прилаган в световен аспект. Не би било 
логично и целесъобразно да се промени логиката на работа с това меню. 

9. Разрешението по ЗУО да излиза автоматично след въвеждане на ЕИК на фирмата;  

Отговор: Предвиждаме реализацията на това да се осъществи като в поле „Основание за 
притежание“- да се визуализира списък на всички документи, които има задълженото лице.  

10. Наименованието на някои фирми се генерират без вида на дружеството ЕООД, АД и т.н.  

Отговор: Имената на задължените лица в НИСО зависят изцяло от потребителите, които 
управляват профила на съответното задължени лице. Те имат възможност да го коригират и 
това е отразено в ръководството за външни потребители. Има възможност всяко задължено 
лице да промени атрибутите на фирмата.  

11. В отчетите да се въведе възможност за редактиране по редове. Сега трябва да се изтрие 
съответния ред и да се въведе наново;  

Отговор: Има такава възможност, като в отчетните книги редакцията се записва (нормативно 
е заложено). В Годишните отчети редакцията е реализирана, чрез клониране на ред и 
последващо изтриване на грешния ред. В момента не е възможно директно да се коригира 
вече въведен ред, поради лимитации от страна на базата от данни. 

12. В отчетите трябва да се създаде възможност за проверка на данните напр. чрез сумиране 
или да визуализира грешка, ако количествата не си кореспондират (напр. в табл. Приети 
отпадъци количеството е по-голямо от въведеното в табл. Количествени данни);  

Отговор: При бъдещо надграждане на системта, (след като е минало достатъчно време от 
въвеждане на данните в НИСО) може да бъде реализирано. 

13. Когато има изменение на разрешението НИСО генерира последното в отчета на фирмата, а 
не това което е било в действие през отчетния период;  

Отговор: Този технически проблем е отстранен още февруари месец.  

14. В Приложение 18 има няколко проблема: 
14.1. В табл. IV за дейност по предварително третиране (R12) трябва да се попълни само табл. 

IV.1., но НИСО не допуска това и дава грешка – изисква попълване на таблица IV.2, което 
е за оползотворяване/обезвреждане на отпадъка;  

Отговор: Ако има дейност оползотворяване, съпроводена с предварително третиране 
дейността по предварително третиране се записва в полето „Предварително третиране“. 
Ако единствената разрешена дейност е предварително третиране-R12, тогава тя трябва 
да се попълни в полето „Оползотворяване/Обезвреждане“. Дейност R12 е 
оползотворяване по смисъла на ЗУО. 

14.2.  Има указание, че при заверен работен лист, се попълва отчет по Приложение 9, което не 
трябва да се отнася за фирмите, които генерират отпадъци, напр. от дейност R12 на 
метали;  



Отговор: Предложението ще бъде взето впредвид при последващо изменение на 
Наредба 1 (и това ще бъде отразено, за да съответства на логиката на една 
информационна система). 

14.3.  При попълване на таблица V.А с отпадъците, генерирани от съоръжението/инсталацията, 
не се визуализира частта от таблицата за „Предаден отпадък“;  

Отговор: Предложението ще бъде взето впредвид при последващо изменение на 
Наредба 1 (и това ще бъде отразено, за да съответства на логиката на една 
информационна система). 

15. В Приложение 13 – отчет за НУБА има някои разминавания с образеца по отношение на 
описанието на НУБА и обозначението му с числа 1, 2, 3;  

Отговор: Моля да предоставените ясна и точна информация, какво точно е разминаването, 
за да можем евентуално да го коригираме в системата. 

 ВЪПРОСИ ПО ОТЧЕТНИТЕ КНИГИ: 

1. Не се генерира отчет на търговец за фирма, която работи като търговец въз основа на 
издаденото разрешение по ЗУО, без нарочна регистрация като търговец в ИАОС.  

Отговор: В процес на разработване е нова функционалност, която ще позволи на вътрешните 
потребители да активират форматите за Търговец и Брокер (на основание на издаден документ 
по чл. 35 за съответните задължени лица), без тези формати да бъдат видими в публичния 
регистър за Търговци и Брокери. 

2. В отчетната книга (ОК) по образец, съгласно Приложение 4, в противоречие с чл.8, ал.6 и 7 от 
Наредба 1/2014 г., НИСО не допуска водене само на ОК по  Приложение 4 за всички отпадъци;   

Отговор: Предложението ще бъде взето впредвид при последващо изменение на Наредба 1 
(и това ще бъде отразено, за да съответства на логиката на една информационна система). 

3. Не се генерират нулеви записи, съгласно изискванията на чл.10, ал.3, 4 и 7 от Наредба 1/2014 
г.;  

Отговор: Този нормативен текст касае воденето на отчетност на хартия. В НИСО, след изтичане 
на периода за въвеждане на данни, системата заключва дадения период, тоест не позволява 
на задължените лица да попълват данни за изминал период.   

4.  При въвеждане на НУБА в отчетна книга по Приложение 2 НИСО изисква описание на отпадъка 
в свободен текст, което го няма в образеца на тази отчетна книга, но ако не се въведе нещо, 
системата не допуска генериране на запис;  

Отговор: Полето не е свободен текст, а е избор от падащо меню в зависимост от избраното в 
полето „Вид на НУБА“. Променено е на „Наименование на НУБА“ и отговаря точно на 
нормативния текст. 



5. За отпадъците, образувани от разкомплектоване на ИУМПС или третиране на ИУЕЕО, за които 
има заверени работни листа, НИСО генерира отчетна книга по Приложение 1, а те трябва да се 
попълват в отчетна книга по Приложение 4.  

Отговор: Предложението ще бъде взето впредвид при последващо изменение на Наредба 1 
(и това ще бъде отразено, за да съответства на логиката на една информационна система). 

6. В НИСО не се генерират всички заверени работни листа по площадки;  

Отговор: Моля за конкретен пример, в който не се генерират заверени работни листове по 
площадки? НИСО визуализира всички въведени работни листа, ако има такива които са 
издадени на хартия но не са въведени в НИСО няма какво да се визуализира. 

7. Датата може да се избере само от меню, а не може да се избира ръчно и това бави много;  

Отговор: Форматите на дати са много различни и потребителите се затрудняват при тяхното 
точно изписване. Коментарът че избирането на дата от меню бави много е коренно 
противоположен на това, което имаме като опит от дългогодишното създаване на подобни 
системи. 

8. В таблицата за образувани отпадъци на отчетна книга по Приложение 4 излизат всички кодове 
в падащото меню, а не само тези които се отнасят за съответната площадка, съгласно заверени 
работни листа;  

Отговор: НИСО предоставя възможността на задължените лица да попълват информация, а 
зареждането само на определени кодове е за улеснение.  

9. При необходимост от корекции на даден ред – не се допуска смяна на дата; също и въвеждане 
на отбив или кантарна разлика с отрицателна количествена стойност. Възможността за 
корекции е декларативна, а не реална и не съответства на чл.10, ал.2 от Наредба 1/2014 г.;  

Отговор: Тази промяна следва да бъде бъдещо надграждане на системата. В момента 
корекциите на данни в отчетните книги могат да се правят посредством клониране на запис и 
избиране на дата от менюто за избор на дата.  

10. Трябва да се въведе възможност да не се въвеждат хронилогично данните за отпадъците, а по 
дати и системата да си ги подрежда.  

Отговор: Това винаги е било така, НИСО само подрежда датите независимо от 
последователността на въвеждане. 

 

ДРУГИ ВЪПРОСИ: 

1. Относно обхвата на НИСО: 



В НИСО е предвидено да се подават заявления за издаване на разрешения, работни листа и 
удостоверения за разкомплектоване на ИУМПС, които не са определени като документи за водене на 
отчетност и предоставяне на информация.  

Отговор: Така е, но понеже цялата логика в НИСО е свързана с тях и с цел намаляване на техническата 
грешка са разработени като част от НИСО. 

2. За издадените вече работни листа се установява, че не са въведени пълно. Освен това електронната 
форма на работните листа още не е актуализирана в съответствие с образеца по Приложение 5 от 
Наредба 2/2014 г. за класификация на отпадъците.  

Отговор: Въвеждането на утвърдените работни листа на хартия е извършено ръчно от служителите на 
РИОСВ и е възмоно да са допуснати технически грешки при въвеждането им предвид краткия срок.  

3. Формите на отчетните книги и годишните отчети са объркващи, тъй като макар и формално да 
съдържат необходимите полета от образците по Наредба 1/2014 г., в НИСО те са визуализирани по 
различен начин. Освен това част от описанията под клетките са неясни за масовия потребител, напр. 
„изберете стойност от списък“, „число с плаваща запетая“ и т.н. ю 

Отговор: За по лесна работа полетата за попълване и таблиците в НИСО са  подредени в хронологичен 
ред на форматите от Наредба 1. С оглед на това, че този въпрос не е обект на текущото надграждане 
на системата, промени по формите могат да бъдат заложени в бъдещо надграждане на системата. 

 

  


