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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И АБРЕВИАТУРИ 
 

 
• Наредбата - Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за 

третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (обн. ДВ, бр. 58 / 
15.07.2005 г.); 

• Директивата - Директива 2006/66/ЕС за батерии и акумулатори; 
• МОСВ - Министерство на околната среда и водите; 
• ИАОС - Изпълнителна агенция по околна среда; 
• РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и води; 
• ПУДООС – Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда; 
• НСИ - Национален статистически институт; 
• АМ - Агенция Митници; 
• БА – Батерии и акумулатори; 
• А – Автомобилни; 
• И – Индустриални; 
• П – Портативни; 
• НУБА – Негодни за употреба батерии и акумулатори; 
• НУАБА – Негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори; 
• НУИБА – Негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори; 
• НУПБА – Негодни за употреба портативни батерии и акумулатори; 
• ЗООС – Закон за опазване на околната среда; 
• ЗУО – Закон за управление на отпадъците; 
• Наредба № 9 - Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както реда за водене на публичния регистър на издадените 
разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, бр. 
95 от 2004 г.); 

• Наредба за МПС - Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни 
превозни средства (обн. ДВ, бр. 104 от 2004г.); 

• Наредба за ЕЕО - Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и 
електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (ДВ, бр. 36 от 2006 г.); 

• ЕС – Европейски съюз; 
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I. УВОД 
 

Настоящият доклад е първият, който се изготвя след влизане в сила на Наредба за 
изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и 
транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (обн. ДВ, бр. 58 / 15.07.2005 г.). Тя 
отменя Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и 
акумулатори и третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, приета 
с ПМС № 134 от 2000 г.(ДВ бр. 61, от 2000 г.). Наредбата е разработена след приемането на 
Закона за управление на отпадъците през 2003 г. във връзка с изпълнението на изискванията на 
§ 5 от Преходните и заключителните разпоредби. Тя се издава на основание чл. 24, ал. 2 от ЗУО 
в изпълнение на Националната програма за приемане достиженията на правото на Европейският 
съюз и във връзка с транспониране в българското законодателство на Директива 91/157/ЕЕС за 
батериите и акумулаторите, съдържащи определени опасни вещества, изменена и допълнена 
с Директива на Комисията 93/86/ЕЕС за адаптиране към техническия прогрес на Директива 
91/157/ЕЕС за батериите и акумулаторите, съдържащи определени опасни вещества и 
Директива 98/101/ЕС за адаптиране към техническия прогрес на Директива 91/157/ЕЕС за 
батериите и акумулаторите, съдържащи определени опасни вещества. 

Настоящият доклад се изготвя въз основа на събраните данни по чл. 46 - 51 от Наредбата, 
като се отчита броя на издадените разрешения на лицата по чл. 16 и броя на утвърдените 
програми по чл. 29, ал. 1, т. 4 от ЗУО, във връзка с чл. 37 от Наредбата на индивидуално 
изпълняващи задълженията си лица. За целите на доклада са използвани събраните през 
изтеклата 2006 г. и през 2007 г. данни за пуснатите на пазара батерии и акумулатори и данни за 
събраните, предварително третирани и рециклирани негодни за употреба батерии и 
акумулатори. 

 
Основните източници на информация по настоящия доклад са: 

• Производителите и вносителите на батерии и акумулатори – данни за пуснатите на 
пазара в страната батерии и акумулатори; 

• Агенция Митници – данни за внесени и изнесени от страната батерии и 
акумулатори и НУБА; 

• Националния Статистически Институт - данни за пуснатите на пазара батерии и 
акумулатори в страната, в т. ч. за произведените, внесените и изнесените от 
страната батерии и акумулатори;  

• Операторите на площадки по събиране и временно съхраняване, на съоръжения по 
предварително третиране и/или на съоръжения по оползотворяване на НУБА – 
данни за събраните, предварително третираните и оползотворените НУБА; 

• Индивидуално изпълняващи задълженията си лица - информация за предприетите 
мерки и действия съгласно чл.50, ал.1 от Наредбата; 
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За целите на доклада се поставят следните рамкови условия:  
• В доклада не се включват: 

- отпадъците от производство на батерии и акумулатори; 
- внесените в страната негодни за употреба батерии и акумулатори; 
- негодните за употреба автомобилни батерии и акумулатори, образувани в 

резултат на разкомплектоването на излезли от упореба моторни превозни 
средства, тъй като се зачитат за изпълнение на целите по чл. 21, ал.3 от 
Наредбата за МПС при тяхното рециклиране и/ или оползотворяване; 

- негодните за употреба батерии и акумулатори, образувани в резултат на 
предварителното третиране на излязло от упореба електрическо и 
електронно оборудване, тъй като се зачитат за изпълнение на целите по 
чл. 15 от Наредбата за ЕЕО при тяхното рециклиране и/ или 
оползотворяване; 

• Пазарният дял е равен на количеството пуснати на пазара батерии и акумулатори от 
съответния производител или вносител отнесено към общото количество батерии и 
акумулатори пуснати на пазара в старната от всички производители и вносители в 
проценти; 

• За изчисляване на изпълнението на целите по събиране на НУБА се използват 
данните от годишните отчети по Наредбата;  

• За изчисляване на изпълнението на целите по рециклиране на НУБА (материали от 
предварително третиране на НУБА) се използват данните от годишните отчети по 
Наредбата;  

• Количеството на третираните материали получени след предварително третиране на 
НУБА е равно на количеството на предадените за съответното последващо 
третиране материали; 

 
II. ПРЕГЛЕД НА СИТУАЦИЯТА ПРЕЗ ГОДИНАТА 

 
През 2006 г. успешно приключи една от основните и приоритетни задачи през 

последните години, а именно да се постигне съответствие с директивите на ЕС. Изготвеният 
през 2006 г. мониторингов доклад на Европейската Комисия за Република България отчете 
постигнатия значителен напредък по глава 22 – “Околна среда” и в частност за 
законодателството по управление на отпадъците се казва, че е в съответствие с достиженията на 
правото на ЕС. 

В Наредбата влизащата в сила от 01 януари 2006 г. са транспонирани основните 
принципи и изисквания на разработвания по това време проект на Директива 2006/66/ЕС за 
батерии и акумулатори. На практика изискванията заложени в Директивата започват да 
действат в Р България преди да се осъществи приемането й през месец септември 2006 г. 
 

II.1. Основни принципи и изисквания въведени с Наредбата 
 

Наредбата определя изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за 
събирането, транспортирането, временното съхраняване, предварителното третиране, 
оползотворяването и/или екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба батерии и 
акумулатори. 
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За разлика от приетата през 2000 г. Наредба за изискванията за производство и пускане 
на пазара на батерии и акумулатори и третиране и транспортиране на отпадъци от батерии 
и акумулатори, която се прилагаше за батерии и акумулатори, съдържащи опасни вещества, 
Наредбата се прилага за всички видове батерии и акумулатори, пуснати на пазара на Р България, 
независимо от тяхната форма, обем, тегло, състав или употреба, включително и за тези, 
вградени в уреди, както и за НУБА, като с нея се определят: 

• изискванията към пусканите на пазара батерии и акумулатори;  
• количествени цели за разделно събиране, рециклиране и/или оползотворяване на негодни 

за употреба батерии и акумулатори; 
• реда и начините за събирането, временното съхраняване и рециклирането на негодните за 

употреба батерии и акумулатори, както и за оползотворяването и/или обезвреждането им. 
В Наредбата се дефинират три основни групи батерии и акумулатори – портативни, 

автомобилни и индустриални, в зависимост от областта на приложение на съответния вид 
батерия или акумулатор. 

Наредбата въвежда за лицата, пускащи на пазара (производители и/или вносители) 
батерии и акумулатори, след употребата на които се образуват масово разпространени 
отпадъци, отговорност за изпълнение на определени количествени цели за разделно събиране, 
рециклиране и/или оползотворяване на НУБА, съгласно чл.11, ал. 1 от ЗУО. Тези цели са 
регламентирани в чл. 12 и 13 от Наредбата и се постигат поетапно съгласно сроковете по § 2, § 3 
и § 4 от Заключителните разпоредби. 

В Наредбата е предоставена възможността производителите и вносителите на батерии и 
акумулатори да не заплащат продуктовата такса при постигане на целите за разделно събиране и 
рециклиране на НУБА индивидуално или чрез колективни системи. 

В случай, че производителите и вносителите на батерии и акумулатори не изпълняват 
задълженията си по Наредбата или не са постигнали количествените цели за разделно събиране 
и рециклиране, за финансовото обезпечаване на системата е предвидено те да заплащат 
продуктова такса по сметката на ПУДООС в размер, определен по реда и условията на чл. 21, 
чл. 22 и чл. 23 от Постановление № 144 на Министерски съвет от 5 юли 2005 г. Таксата се 
заплаща при пускане на пазара от производителите или при внос на батерии и акумулатори в 
страната от вносителите. Не се заплаща продуктова такса при износ на батерии и акумулатори 
от прекия им производител. 

Производителите и/или вносителите на портативни батерии и акумулатори са длъжни да 
осигурят събирането на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори, в количество, 
не по-малко от 20 грама на жител годишно. Събирането на количествата НУПБА се извършва 
поетапно, съгласно сроковете, посочени в § 2 от Заключителните разпоредби на Наредбата.  

Производителите и/или вносителите на автомобилни батерии и акумулатори са длъжни 
да осигурят събирането на цялото количество негодни за употреба автомобилни батерии и 
акумулатори, образувано през текущата година, като приемат без заплащане от страна на 
потребителите всички НУАБА на мястото на продажбата на батерии и акумулатори от същия 
вид или на друго достъпно място в района, в който се образуват отпадъците.  

Производителите и/или вносителите на индустриални батерии и акумулатори са длъжни 
да приемат без заплащане от страна на крайните потребители всички негодни за употреба 
батерии и акумулатори, образувани през текущата година от пуснатите от тях на пазара 
индустриални батерии и акумулатори.  

Количеството отпадъци от батерии и акумулатори (в тонове), което всеки отделен 
производител или вносител на автомобилни и/или индустриални батерии и акумулатори е 
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длъжен да събере е равно на частта от общото количество отпадъци от автомобилни и 
индустриални батерии и акумулатори (в тонове), събрани през текущата година, съответстваща 
на пазарния му дял през същата година. 

Всички НУБА, събрани в съответствие с чл. 12 от Наредбата, трябва да се предават за 
предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане. 

За извършване на дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, 
предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА, съгласно чл. 16 от 
Наредбата се изисква разрешение или регистрационен документ, издадени по реда на глава пета, 
раздел I или II от ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II 
от ЗООС. Лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране и временно съхраняване 
на НУБА, които нямат опасни свойства, трябва да притежават регистрационен документ, издаден 
по реда на глава пета, раздел II от ЗУО. 

Изнасянето на разделно събраните НУБА за рециклиране извън страната, при спазване на 
изискванията на глава пета, раздел V от ЗУО и Наредбата за реда и начина за внасянето, 
изнасянето и транзита на отпадъците и за случаите, в които се изисква банкова гаранция или 
застраховка (обн. ДВ, бр. 102 от 2004 г.), се зачита за изпълнение на целите, посочени в чл. 13, 
ал. 2 от Наредбата. 

Операторите на инсталации и съоръжения, в които се извършват дейностите рециклиране, 
оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА трябва да осигурят прилагането на най-добрите 
налични техники по отношение на опазване на човешкото здраве и околната среда. 

 
II.2. Ситуацията в страната след влизане в сила на Наредбата 

 
Производителите на батерии и акумулатори в Р България са шест – Електрохит АД, 

Елхим-искра АД, Енергия АД, Монбат АД, Мусала АД и Старт ООД. С влизането в сила на 
Наредбата се въвежда задължението на производителите и вносителите на батерии и 
акумулатори да предоставят на всеки три месеца информация на ИАОС за количествато пуснати 
на пазара в страната батерии и акумулатори от тях по приложение № 8 съгласно чл. 48, ал. 2 от 
Наредбата с цел определянето на пазарния им дял. През 2006 г. такава информация в ИАОС е 
постъпвала от всички производители и от незначителен брой вносители. Това се дължи на 
проблемното идентифициране на вносителите на батерии и акумулатори. 

През месец февруари на 2006 г. от ИАОС бе изпратено циркулярно писмо до всички 
РИОСВ във връзка с предоставяне на информация за издадените разрешения за извършване на 
дейности по третиране на НУБА на лицата притежаващи площадки за събиране, временно 
съхраняване, съоръжения за предварително третиране и съоръжения за оползотворяване. След 
обобщаването на данните се структурира работен вариант на регистър на тези лица.  

Общият брой на лицата притежаващи разрешение за третиране на НУБА в страната през 
2006 г. е 189, от които пет извършват и предварително третиране, а четири от тях и 
оползотворяване на НУБА. Тези лица са длъжни да предоставят информация за количеството на 
събраните от тях НУБА на всяко тримечие на ИАОС по приложение № 7 съгласно чл. 47, ал. 1 
от Наредбата. Общият брой на площадките за събиране и временно съхраняване на НУБА е 480. 
През 2006 г. постъпвалата информация за събраните НУБА е за 47% от площадките за събиране 
и временно съхраняване. Част от задължените лица са подавали обща информация за всички 
площадки, които притежават. 

На Фигура № 1 е представено разпределението на площадките по събиране и временно 
съхраняване, съоръженията за предварително третиране и съоръженията по оползотворяване на 
НУБА по РИОСВ, на чиято територия се намират. 
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 Източник: ИАОС 

 
На всеки три месеца на интернет страницата на ИАОС се публикува информация (в 

тонове) както на количеството на пуснатите на пазара в страната батерии и акумулатори, така и 
за количество събрани НУБА по видове (портативни, автомобилни и индустриални). За 
изчислението на общото количество пуснатите на пазара батерии и акумулатори в страната са 
използвани получаваните за всяко тримесечие в ИАОС данни от АМ за количеството на 
внесените и изнесените от страната батерии и акумулатори. 

Във връзка с изпълнението на задълженията по чл. 46, ал. 2  и ал. 4 от Наредбата 
операторите на площадки за събиране и временно съхраняване и/или на съоръжения за 
предварително третиране предоставят годишни отчети в РИОСВ, на чиято територия извършват 
дейност. За 2006 г. годишни отчети са предоставили 81 бр. от всичките 189 задължени лица. 
Лицата, които притежават разрешение по чл. 12 от ЗУО за оползотворяване на НУБА имат 
задължение да предоставят и годишен отчет по приложение № 10 - ”Годишен отчет за 
оползотворяване/обезвреждане на отпадъци” от Наредба № 9 на РИОСВ, на чиято територия 
извършват дейност. Всички лица, извършили оползотворяване през 2006 г. на НУБА са 
изпълнили това свое задължение. 

В Р България вече е изградена система за събиране на негодни за употреба оловно-кисели 
батерии и акумулатори. Това се дължи на факта, че в страната има няколко съоръжения, в които 
могат да се оползотворяват НУБА. В периода 2004 – 2006 г. на две от фирмите, които 
притежават такива съоръжения им бяха издадени комплексни разрешителни по реда на глава 
седма, раздел II от ЗООС, в които им се разрешава да приемат негодни за употреба оловно-
кисели акумулаторни батерии с цел оползотворяване/рециклиране. Във връзка с 
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регламентираните в Наредбата минималните технически изисквания, на които трябва да 
отговарят площадките, съоръженията и инсталациите за предварително третиране на НУБА, 
както и операциите извършвани в тях по приложение № 4 към чл. 32, ал. 2, на две фирми им бе 
отказано издаването на комплексно разрешително през 2006 г. 

Общият брой на издадените разрешения по чл. 37 от ЗУО от МОСВ и всички РИОСВ за 
извършване на дейности по третиране на НУБА на лицата притежаващи площадки за събиране, 
временно съхраняване, съоръжения за предварително третиране и съоръжения за 
оползотворяване през годината е 25, а на преиздадените – 12.  
 В Таблица № 1 са представени броя на издадените разрешения по чл. 37 от ЗУО 
разпределени за МОСВ и по РИОСВ. 

 
Таблица № 1 Брой издадени разрешения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСВ/РИОСВ Брой издадени разрешения 
през 2006 г. 

Брой преиздадени 
разрешения през 2006 г. 

МОСВ 0 0
РИОСВ Благоевград 2 1
РИОСВ Бургас 1 0
РИОСВ Варна 3 3
РИОСВ Велико Търново 1 0
РИОСВ Враца 0 0
РИОСВ Монтана 0 0
РИОСВ Пазарджик 0 0
РИОСВ Плевен 3 0
РИОСВ Пловдив 4 3
РИОСВ Русе 1 2
РИОСВ Смолян 1 0
РИОСВ София 5 0
РИОСВ Стара Загора 2 1
РИОСВ Хасково 1 0
РИОСВ Шумен 1 2

Източник: МОСВ и РИОСВ 
 
Наредбата е изцяло съобразена с въведените в ЗУО принципи на ЕС за покриване на 

разходите за разделно събиране, предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци - “замърсителят плаща” и “отговорност на производителя”. Наредбата дава 
възможност на производителите и вносителите на батерии и акумулатори да изпълняват 
задълженията си индивидуално или чрез колективна система. В случай, че не изпълняват 
задълженията си по Наредбата или не са постигнали количествените цели за разделно събиране 
и рециклиране заплащат продуктова такса по сметката на ПУДООС. 

До този момент няма учредена организация по оползотворяване на НУБА. 
През 2006 г. е утвърдена програмата за управление на негодни за употреба оловно-

кисели акумулаторни батерии на Монбат АД по чл. 29, ал. 1, т. 4 от ЗУО за индивидуално 
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изпълнение на задълженията им по Наредбата с период на действие 2006 – 2009 г. Програмата е 
съгласувана с РИОСВ Монтана и утвърдена от РИОСВ София.  

Останалите производители и вносители на батерии и акумулатори заплащат продуктова 
такса в ПУДООС. 

Основната задача на ПУДООС е да финансира екологични проекти и дейности за 
изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната среда. 
Приходите на ПУДООС се формират от такси, определени със специалните закони в областта 
на околната среда, целево предоставени средства от държавния бюджет за екологични 
програми, дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица, постъпления от 
лихви и депозити, глоби и имуществени санкции за административни нарушения по Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС), наложени от министъра на околната среда и водите или от 
упълномощени от него длъжностни лица, както и други постъпления, определени с нормативен 
акт.  

Постъпилите средства в ПУДООС през 2006 г. от продуктови такси по чл. 36, ал.1 от ЗУО 
за пускане на пазара на Р България на продукти, след употребата на които се образуват масово 
разпространени отпадъци е представена на Фигура № 2.  

 

 
Източник: Отчет за дейността на ПУДООС през 2006 г. 
 
Събраната сума от заплатени такси за батерии и акумулатори през 2006 г. възлиза на 

1 644 958 лв. 
На Фигура № 3 е представено разпределението на отпуснатите средства за безвъзмездни 

помощи от ПУДООС през 2006 г. по компоненти на околната среда.  
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 Източник: Отчет за дейността на ПУДООС през 2006 г. 
 
 Липсват данни за предприетите мерки за организиране на събирането, съхраняването, 
предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и/или обезврждането на НУБА 
през 2006 г. от ПУДООС. 
 Според информацията предоставена на ИАОС по чл.50, ал. 1 от Наредбата системата за 
събиране на НУБА на Монбат АД е реално действаща и работи от 2000 г., когато е пуснат в 
експлоатация Завода за рециклиране на батерии. Дружеството има сключени договори с лица, 
притежаващи разрешение по чл. 12 от ЗУО за доставка на НУБА и изкупува такива от 
физически лица. През 2006 г. не е прекъсвала, нито намалявала дейността по събирането на 
НУБА и тяхното рециклиране. Не са предприемани мерки за намаляване съдържанието на олово 
вложено в произвоството им, тъй като се използват различни видове оловни сплави според типа 
на акумулаторите и технологията не позволава да се променят и заменят. Информирането на 
потребителите на акумулаторни батерии произведени от Монбат АД за прилагането на 
разделното събиране на НУБА започва със закупуването на нов акумулатор. Във всяка 
гарационна карта се посочва възможността на дружеството да изкупува и рециклира НУБА, 
обяснено е значението на най-срещаните и използвани в производството на батерии и 
акумулатори символи, както и това че е забранено изхвърлянето на НУБА в контейнерите 
предназначени за битови отпадъци. Във връзка с насърчаване на потербителите през 2006 г. 
Монбат АД публикува реклами в местни и в някои национални вестници. В почти всички 
регионални центрове разполагащи с кабелна телевизия са излъчени реклами с указания къде се 
изкупуват НУБА и на каква цена. 
 През февруари 2007 г. е извършен одит на Монбат АД, с който се констатира 
изпълнението на целите по чл. 12 и чл. 13 на Наредбата, а със заповед № РД – 281/06.04.2007 г 
на министъра на околната среда и водите се определя, че дружеството не следва да заплаща 
продуктови такси по чл. 36, ал. 1 от ЗУО. 
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III. КОЛИЧЕСТВЕНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО 
НАРЕДБАТА 

 
III.1. Пуснати на пазара в страната батерии и акумулатори 

 
Един продукт е пуснат на пазара, когато е предоставен на разположение за първи път на 

територията на страната срещу заплащане или безплатно с цел използване и последващо 
разпространение. 

Съгласно данните получавани в ИАОС на всеки три месеца от производителите и 
вносителите на батерии и акумулатори и от АМ по чл. 48, ал. 1 – 2 от Наредбата количеството 
на пуснатите на пазара батерии и акумулатори през 2006 г. са съответно: портативни - 
808.678928 т, автомобилни – 10 017.050240 т и индустриални – 3 956.372440 т (Фигура № 4). 

 

 
Източник: ИАОС и АМ 
 
На Фигура № 5 е представено съотношението между количествата пуснати на пазара 

батерии и акумулатори от производителите и от вносителите за трите вида. 
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Фигура № 5 Съотношение между количеството пуснати на пазара батерии и 
акумулатори от производители и от вносители 

 

 
 

Източник: ИАОС и АМ 
 

Ежегодно до 31 октомври председателят на НСИ представя на изпълнителния директор 
на ИАОС данни за количеството на пуснатите на пазара батерии и акумулатори в страната през 
предходната година, в т. ч. за произведените, внесените и изнесените от страната батерии и 
акумулатори (в килограми). За 2006 г. НСИ предостави данни за количествата на внесените и 
изнесените батерии и акумулатори (в килограми) и за количеството на продадените на 
вътрешния пазара батерии и акумулатори (в брой). 

В Таблица № 2 са представени данни за броя на пуснатите на пазара и броя на 
продадените в страната батерии и акумулатори през 2006 г.  

 
Таблица № 2 Брой на пуснатите на пазара и на продадените батерии и акумулатори 
 

Пуснати на пазара Продадени Вид на батериите и 
акумулаторите брой брой 
ПОРТАТИВНИ 35 260 650 3 292 316 
АВТОМОБИЛНИ 495 181 349 249 
ИНДУСТРИАЛНИ 116 161 201 110* 
Източник: ИАОС, АМ и НСИ               * - мерна единица брой елементи 
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III.2. Събрани негодни за б и умулатори  употреба атери  и ак
 

За 2006 г. е докладвано, че не са събирани НУПБА и са събрани незначително количество 
НУИБ

рба 
автомо

 
Според данните получени в ИАОС през 2006 г. са събирани само оловно-кисели и никел-

о 

А – 27.21 т по периодични справки и 28.31 т по годишни отчети. Количеството на 
събраните НУАБА получени от периодичните справки е с 12.5% повече от това в годишните 
отчети. Тази разлика най-вероятно се дължи на факта, че част от задължените лица не попълват 
правилно периодичните справки, т.е. част от количеството приети през отчетният период НУБА 
от други площадки за временно съхраняване са отчетени като получени от физически и 
юридически лица, при чиято дейност се образуват НУБА. В годишните отчети се декларира от 
кои точно лица, регистрирани по Търговския закон се получават НУБА, било то такива, които 
образуват НУБА или имат разрешение за дейности по тертиране на НУБА по чл. 12 от ЗУО.  

На Фигура № 6 е представена разликата в данните за събраните негодни за употе
билни батерии и акумулатори по периодични справки и годишни отчети. 
 

 
Източник: ИАОС 

 
кадмиеви НУБА. От събраните НУАБА през годината 0.1% са никел-кадмиеви, а от събраните 
НУИБА - 1%. Само около 4% са събраните НУБА без електролит. Около 1% от събраните 
оловно-кисели НУБА са изнесни извън страната. Всички събрани никел-кадмиеви НУБА не са 
предавани за последващо третиране или изнасяни извън страната, т.е временно се съхраняват.  
 Съгласно данните от одиторския доклад по чл. 58, ал. от Наредбата за индивидуалн
изпълнение на задълженията на Монбат АД, дружеството е събрало значително по-голямо 
количество НУБА от това, което отговаря на пазарния му дял. 
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III.3. Предварително третирании и оползотворени негодни за употреба батерии и 
акумулатори 

 
Съгласно годишните отчети по Наредбата от събраните НУБА са предварително 

третирани 97%, а 81% са оползоворени чрез рециклиране (Фигура № 7). Предварително 
третирани и рециклирани са само оловно-кисели НУАБА (няма данни за третирани оловно-
кисели НУИБА). 

 

 
Източник: ИАОС 
 

Основните материали, които се образуват след предварителното третиране на оловно-
кисели акумулаторни батерии са: олово, оксидно-сулфатна фракция, електролит, полипропилен 
и други пластмаси. Фигура № 8 илюстрира по какви начини са третирани получените 
материали, кои от тях са рециклирани и в какво процентното съотношение. Данните показват, 
че делът на рециклираните материали е най-висок в сравнение с делът на материалите, които са 
обезвреденни или временно съхранени. 
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  Източник: ИАОС 
 
 

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО СЪБИРАНЕ 
 

Както вече беше споменато Наредбата въвежда отговорност за изпълнение на определени 
количествени цели за разделно събиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА. Целите 
по събиране са регламентирани в чл. 12 от Наредбата и се постигат поетапно за НУПБА 
съгласно сроковете по § 2 от Заключителните разпоредби. За 2006 г. целите са следните: 

• За НУПБА - 2 г на жител годишно; 
• За НУАБА – цялото количество негодни за употреба автомобилни батерии и 
акумулатори, образувано през година; 
• За НУИБА – цялото количество негодни за употреба индустриални батерии и 
акумулатори, образувано през година. 
 
В предоставената на ИАОС информация за събраните НУБА през 2006 г., няма данни за 

разделно събрани НУПБА. 
Съгласно постъпилата информация по Наредба № 9 количеството на образуваните НУБА 

през 2006 г. е 1 248.2105 т, от тях 823.635 т (около 66%) са предали на лица по чл. 16 от 
Наредбата. Съгласно данните от годишните отчети, получени в ИАОС по Наредбата, от 
физически лица са събрани 10 200.1106 т НУБА, което прави 78% от общото количество 
събрани НУБА през годината, а около една трета от събраните НУБА получени от юридически 
лица са образувани през 2006 г. (Фигура № 9). 
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Източник: ИАОС 

 
V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ 

 
Целите по рециклиране са регламентирани в чл. 13 от Наредбата и се постигат поетапно 

съгласно сроковете по § 3 и § 4 от Заключителните разпоредби.  
 През 2006 г. са предварително третирани и рециклирани само оловно-кисели батерии и 
акумулатори, за които е регламентирано в Наредбата рециклиране на не по-малко от 65 на сто 
от теглото на материалите, съдържащи се в оловно-киселите батерии и акумулатори, и не по-
малко от 95 на сто от теглото на оловото, което се съдържа в тях. 
  

  
Източник: ИАОС 
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Р България е изпълнила целите по рециклиране на оловно-кисели НУБА - от образуваните 
материали след предварителното третиране около 96% са рециклирани (Фигура № 8), като за 
оловото този процент е 100 (Фигура № 10). 

 
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
От събраната и обработена информация за 2006 г. може да се направят следните изводи и 

заключения: 
1. Все още няма организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и 

акумулатори; 
2. На територията на страната има една фирма, която изпълнява задълженията по 

Наредбата индивидуално; 
3. Единствената изградена и функционираща система за разделно събиране е за 

оловно-кисели НУАБА. Необходимо е изграждането на системи за събиране на 
портативни и индустриални НУБА; 

4. Р България е изпълнила само целите си по рециклиране за оловно-кисели НУБА. 
5. Съобразявайки се с присъединяването на Р България към ЕС и промените в 

режимите за внос и износ от страната, въвеждането на вътрешно общностното 
движение на стоки налагат задължителни промени за изчисляване количествата 
пуснати на пазара батерии и акумулатори; 

6. Липсата на информация от повечето лица, пускащи на пазара батерии и акумулатори 
води до необходимостта от нормативно регламентиране на регистирането им като 
такива, които пускат на пазазра продукти, след употребата на които се образуват 
масово разпространени отпадъци; 

7. Липсата на опит и практика в попълването на информацията по периоди за 
събраните НУБА води до завишаване на общото количество за годината.
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