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A. УВОД

Настоящият доклад се изготвя за четвърта поредна година въз основа на събраните 
данни чрез Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени 
масла и нефтопродукти (Наредбата), приета на 01 Ноември 2005 г. с ПМС № 230, изм. ДВ 
бр. 53 от 10 юни 2008 г. В Наредбата се регламентират изисквания за:

o събиране, временно съхраняване, транспортиране, оползотворяване и 
обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

o предотвратяване и ограничаване на замърсяването на въздуха, водите, почвите 
и ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и 
транспортирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

o предприемане на мерки от лицата, които пускат на пазара масла, за 
събирането, оползотворяването и/или обезвреждането на образуваните в резултат на 
тяхната употреба отработени масла.

Йерархията при третирането на отработени масла е в съответствие със Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО), като първи приоритет е оползотворяване на 
отработените масла и отпадъчни нефтопродукти чрез регенериране. При условие че 
техническите, икономическите и организационни условия не позволяват регенериране, то 
отработените масла се изгарят с оползотворяване на енергията (втори приоритет). При 
невъзможност за използване по нито един от горните методи на последно място в 
йерархията стои екологосъобразно обезвреждане.

В съответствие с принципа „отговорност на производителя”, Наредбата 
регламентира изисквания към лицата, които пускат на пазара масла да оползотворяват 
процент от количествата, пуснати от тях на пазара свежи масла. Заложената количествена 
цел за 2009 г. е оползотворяване на не по-малко от 30% отработени масла.

Настоящият доклад включва информация за броя на издадените разрешения на 
лицата, броя на издадените разрешения на организациите по оползотворяване на 
отработени масла и броя на утвърдените програми на лица, които пускат на пазара масла, 
и изпълняват задълженията си индивидуално, както и изводи за постигането на целите по 
оползотворяване на отработени масла от Наредбата на национално ниво.
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AI. ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Основните източници на информация по настоящия доклад са:
1. Националния Статистически Институт - данни за пуснатите на пазара масла в 

страната през предходната година.
2. Министерство на финансите, Агенция Митници – количества, внесени и 

изнесени от страната масла по митнически тарифни номера съгласно Комбинираната 
номенклатура на Република България;

3. Национална агенция по приходите – количества, въведени и изведени от
страната свежи масла от друга страна членка на ЕС;

4. Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда -
събрани средства от продуктови такси по чл.36, ал.1 от ЗУО за пуснатите на пазара на 
Република България масла;

5. Организациите по оползотворяване на масла - предприети мерки по чл.45, ал.1 
и ал.2, както и обобщена информация от документите за превоз по чл.84, т.12 ЗУО 
относно количеството изнесени през предходната година отработени масла;

6. Лица, които пускат на пазара масла, които изпълняват задълженията си 
индивидуално - предприети мерки по чл.45, ал.1, както и обобщена информация от 
документите за превоз по чл.84, т.12 ЗУО относно количеството изнесени през 
предходната година отработени масла;

7. Лица, които пускат на пазара масла - количества масла, пуснати от тях на 
пазара през предходната година;

8. Лицата, които извършват дейности по събиране на отработени масла –
количества, събрани отработени масла на периоди по тримесечия за текущата година;

9. Лицата, които извършват дейности по оползотворяване на отработени масла –
количества, оползотворени отработени масла за предходната година.
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B. НАСТОЯЩА СИТУАЦИЯ

Със своята политика ЕС успя да облекчи в значителна степен натиска върху 
околната среда. Националните правителства взеха сериозни мерки в изпълнение на 
европейското законодателство. Опазването на околната среда стана основен приоритет 
във почти всички политически области.

Термини
 “Пускане на пазара на масла” е първото предоставяне на разположение на 

друго лице слещу заплащане или безплатно като част от търговска или професионална 
дейност с цел продуктът да бъде разпространен на територията на Република България 
и/или използван като част от търговска, производствена или професионална дейност.

 „Лице, което пуска на пазара масла” е физическо или юридическо, което е 
производител и/или вносител/ и/или лице, което въвежда на територията на страната от 
територията на друга държава-членка на ЕО, и предоставя масла на друго лице срещу 
заплащане или безплатно, и/или ги използва като част от търговска, производствена или 
професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени или използвани на 
територията на Република България.

 „Лице, което въвежда масла от друга държава – членка на ЕО” е физическо или 
юридическо лице, което въвежда масла на територията на Република България като част 
от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат 
разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговската или 
професионална дейност.

 Лицата, които извършват дейности по събиране на отработени масла, 
предоставят на изпълнителния директор на ИАОС информация за количествата събрани 
масла по периоди за текущата година;

 Лицата, които извършват дейности по събиране на отработени масла, 
предоставят на изпълнителния директор на ИАОС информация за количествата събрани 
масла по периоди за текущата година.

 Лицата, които пускат на пазара масла, предоставят информация за 
количествата, пуснати от тях на пазара, изготвена на база месечна – справка декларация 
по чл.15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса 
за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, в 
електронен вид. Информацията се подава в информационна система, поддържана от 
ИАОС по периоди за текущата година. Периодите, по които се подава необходимата 
информация са както следва: (1 януари – 31 март; 1 април – 30 юни; 1 юли – 30 
септември; 1 октомври – 31 декември). Информацията се предоставя в 20 – дневен срок 
от изтичане на съответния период, като в 10 – дневен срок от получаване на 
информацията  данните се обобщават в ИАОС и се осигурява достъп до тях, чрез 
страницата на ИАОС.

Съгласно принципа „Отговорност на производителя” лицата, които пускат на 
пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци 
са отговорни за организиране на събирането, оползотворяването и/или обезвреждането 
им. Във връзка с изпълнението на тези ангажименти, лицата които пускат на пазара 
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци за 
организиране могат да постигнат задълженията си като:

 сами организират събирането на отпадъци и постигането на поставените цели за 
тяхното оползотворяване или рециклиране

 присъединяване към колективна система за изпълнение на целите (организация по 
оползотворяване на масла).
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За изпълнението на целите оползотворяване първата и единствена към момента 
организация по оползотворяване на масла е „Национална компания за събиране и 
оползотворяване на отработени масла” ООД /НКСООМ/, получила разрешението си на 25 
август 2006 

BI. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ

IB1. Предприети мерки от лицата, които пускат на пазара масла, организациите 
по оползотворяване на отработени масла и лицата, изпълняващи целите по 
наредбата индивидуално

През 2009 г. 23 фирми, изпълняват задълженията си индивидуално. Всички 
декларират, че имат изградени система за събиране на отработени масла и сключени 
договори за оползотворяване.

„Лубрика” ООД е най-големия регенератор на отработени масла  в България и 
като такава фирма от 1997 г. разполага с изградена система за събиране и преработване 
на отработени масла, която усъвършенства през годините, и която включва: 

o организиран специализиран транспорт;
o техника за изпомпване на отработени масла;
o утвърдена фирмена спецификация;
o изграден резервоарен парк за приемане на и съхранение на отработени масла 
за преработката им.
o изградена инсталация за регенериране на отработени масла с 
производителност 30 хил. т./годишно

. „Лубрика” ООД има сключени договори с генераторите на отработени масла от 
цялата страна. От фирмата разпространяват брошури, в които се разяснява ползата от 
събирането на отработените масла, както по отношение на опазване на околната среда, 
така и от икономическа гледна точка. 

Във връзка с предприемането на мерки за организиране на събирането и 
оползотворяването на отработените масла от страна на НКСООМ през юли 2009 г. са 
проведени семинари в гр.Сливен и гр.Русе, с цел запознаване на фирмите с предприетите 
мерки за намаляване и предотвратяване на нерегламентираното оползотворяване на 
отработени масла и начините за противодействие срещу нелегалното събиране на 
отработени масла  от лицата, които нямат разрешително за дейности с отпадъци.

С цел предотвратяване на нерегламентирани дейности с отработени масла от лица, 
които не притежават съответното разрешение, организацията и през 2009 г. продължава 
да предоставя на своите обекти стикери с размери 50/40 см. със следното съдържание: 
„ТОЗИ ОБЕКТ Е ВКЛЮЧЕН В СИСТЕМАТА ЗА СЪБИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ 
НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА НА НКСООМ”. Предприети са действия за информиране и 
привличане на потребителите в системата събиране на отработени масла. Публикувани са
данни за новостите в дейността по събиране и оползотворяване на отработени масла в 
специализираното корпоративно издание „Приста” и са издадени информационни
брошури, предназначени както за генераторите на отработени масла, така и за фирмите, 
извършващи транспорт и съхранение на отработени масла

И през 2009 година продължава присъединяването на нови фирми към системата 
за събиране на отработени масла на НКСООМ (покрива около 95 % от територията на 
страната).

През 2009 година особено внимание е отделено на заводи и предприятия в 
ликвидация, в които има натрупани количества отработени масла. Предприети са 
дейности по изземването им преди разфасоване или разрязване на съдовете в които са 
съхранявани.
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НКСООМ декларира, че продължава договореностите с фирмите „Верила 
Лубрикънтс” и „Амко” за доставка на подходящи базови масла, употребявани при 
производството на консистентни смазки. Останалите фирми декларират, че до този 
момент не е имало намаляване н количествата събрани отработени масла и не се е 
налагало да предприемат мерки в тази връзка, въпреки заложените такива в тяхната 
програма за управление дейности с отпадъците. Някои фирми са констатирали временно 
намаляване на количеството на събраните отработени масла и са предприели своевремено 
мерки, изразяващи се в активизиране на информационните кампании, срещи на място с 
потенциални потребители и привличането им в системите за събиране на отработени 
масла и чрез повишаване на икономическия интерес.

Във връзка с изпълнението на ангажиментите за провеждане на  информационни 
кампании, фирмите, които изпълняват индивидуално целите си през 2009 г. са наблегнали 
на преки срещи със заинтересованите лица, предлагане на икономически стимули и 
разясняване на вредите за околнота среда от нецелесъобразното използване на 
отработени масла. Продължават срещите с фирми-генератори на отработени масла, които 
нямат разрешения за дейности с отпадъци за оказване на съдействие от страна на 
НКСООМ при изготвянето на фирмени програми за управление на отпадъците на 
заинтересованите дружества и издаване на съответните документи.

Към края на 2009 г. в НКСООМ членуват 25 фирми, които пускат на пазара масла, 
което е два пъти повече сравнено с 2008 г. Това се дължи основно на проведени срещи с 
лица, които внасят/въвеждат на пазара смазочни масла, както и на увеличената 
продуктова за масла през 2009 г. И през настоящата година продължават срещите с 
представители на колективни системи за оползотворяване на отпадъци от опаковки, на 
които се осъществява обмен на информация за новопоявили се лица, пускащи на пазара 
опаковани смазочни продукти.

След проверка и обобщаване на одиторските доклади на индивидуално 
изпълняващи целите си фирми и НКСООМ бе установено, че НКСООМ е изпълнили 
количествената си цел за 2009 г., както и че четири от фирмите не са изпълнили целите си 
и трябва да заплатят дължимата продуктова такса за масла, в зависимост от пуснатите от 
тях количества масла на пазара, по реда на Наредбата за определяне на реда и размера за 
заплащане на продуктовата такса за продукти, след употребата на които се образуват 
масово разпространени отпадъци. 

BII. КОЛИЧЕСТВЕНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБАТА

IIB1. Брой на издадените разрешения

Броят на обхванатите фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за 
извършване на дейности по събиране и/или оползотворяване на отработени масла и 
отпадъчни нефтопродукти към 2009 г. е 81 (Фиг.1). Други пет имат издадени комплексни 
разрешителни, по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда, 
но не са събирали отработени масла. От фигурата се вижда, че най-много разрешения за 
събиране на отработени масла са издадени в РИОСВ София и Велико Търново.
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Фиг.1

Източник: ИАОС

IIB2. Брой утвърдени програми

Лицата, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си 
индивидуално, изготвят програма по чл.29, ал.1, т.4 от ЗУО, която включва:

o предварителен финансов отчет на избраната система за събиране на 
отработени масла и тяхното предаване за оползотворяване в изпълнение на целта за 
оползотворяване на отработените масла и доказателство за финансово обезпечаване на 
първоначалните инвестиции и експлоатационни разходи;

o мерки за изпълнение на целта по чл.9, ал.1 съгласно сроковете по §2;
o план за увеличаване на количеството събрани и оползотворени отработени 

масла, включващ мерки за оптимизиране на събирането, временното съхраняване, 
транспортирането на отработени масла и тяхното предаване за оползотворяване;

o план, посочващ сроковете за сключване на договори за събиране на 
отработени масла и предаването им за оползотворяване по години в съответствие с целта 
по чл.9, ал.1 съгласно сроковете по §2;

o план за информиране и привличане на потребителите в прилаганата система 
за събиране на отработени масла, включващ провеждането на информационни кампании;

o мерки, които ще бъдат взети в случай на временно прекъсване събирането 
или намаляването на количеството на събраните отработени масла и тяхното последващо 
оползотворяване.

През 2009 г. фирмите, които имат утвърдени програми и изпълняват задълженията 
си индивидуално са 23.

IIB3. Внесените и изнесени от страната масла

Количествата внесени и изнесени от страната масла съгласно кодовете от 
комбинираната номенклатура са представени в Табл.1.
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Табл.1. Внесени и изнесени от страната масла
кодове масла от 
комбинираната 

номенклатура 2009
вид на маслото

Количества масла 
  внесени

(т)
  изнесени

(т)                 
1 2 3 4

27101981
моторни, компресорни и 
турбинни 3 119.24 6 493.99

27101983 хидравлични 305.54 254.07
27101987 за зъбни предавки 197.73 401.59

27101991

за обработка на метали, 
формовъчни и 
антикорозионни 29.49 13.21

27101993 електроизолационни 17.65 729.56

27101999
други смазочни масла и 
други масла

41 861.55 305 353.99

34031991

препарати за смазване на 
машини, апарати и превозни 
средства

111.96 181.93

Източник : Агенция „Митници”
Внесеното в страната количество масла за 2009 г. е 45 643.16 т. а 313 428.34 т. са 
изнесени. Изнесените количества масла са няколко пъти повече в сравнение с 2008 г, 
докато внесените масла запазват сравнително еднакви стойности. В групата „Други 
смазочни масла и други масла” са включени видове като смазочни минерални, смазочно-
охлаждащи, смазочни – полусинтетични масла, смазочно - охлаждащи течности –
полусинтетични. На фиг. 2 е представено разпределението на внесените масла в страната 
по видове, където най - голям дял внесени масла заема групата „Други смазочни масла и 
други масла” – 88%.

Фиг.2

Източник: АМ
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IIB4. Въведени и изведени от страната масла
Въведени на територията на страната от друга държава – член на ЕС масла са 43 844.70 т., 
а изведените от територията на страната към територията на друга държава – член на ЕС 
За 2009 г. са 19 432.07 т. /Табл. 2/.
Табл. №2. Въведени и изведени от страната масла

кодове масла от 
комбинираната 
номенклатура

2009

вид на маслото

Количества масла 

Въведени
(т)

Изведени 
(т)

1 2 3 4

27101981
моторни, компресорни и турбинни 
масла 10 540.69 5 626.74

27101983 хидравлични масла 1 629.19 3 394.13
27101987 масла за зъбни предавки 798.80 2 403.39

27101991

масла за обработка на метали, 
формовъчни масла и антикорозионни 
масла 163.94 5 004.01

27101993 електроизолационни масла 2 485.17 304.44

27101999 други смазочни масла и други масла 27 551.38 2 175.67

34031991
препарати за смазване на машини, 
апарати и превозни средства 675.52 523.70

Източник: НАП
На Фиг. 3 е представена графика на въведените масла по видове, от където се 

вижда, че през 2009 г., както внесените, така и въведените масла от групата „Други 
смазочни масла и други масла” заемат най–голям дял, следвана от „Моторни, 
компресорни и турбинни масла”.

Фиг. 3

Източник: НАП
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IIB5. Сравнителна характеристика на получените данни

Лицата, които пускат на пазара масла /в това число лицата, които внасят/въвеждат 
и изнасят/извеждат свежи масла/ са длъжни да предоставят информация за количествата,
пуснати от тях на пазара, изготвена на база месечна – справка декларация по чл.15 от 
Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за 
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
Информацията трябва да се предоставя за текущата година на тримесечни периоди в 
информационна система на ИАОС. Липсата на изградена информационна система, както 
и отпадането на годишните отчети за пуснатите на пазара масла са причината към 
настоящия момент ИАОС да не разполага с такава информация. Поради това не може да 
се направи и сравнителен анализ между данните на АМ и НАП от.една страна и 
получените данни в ИАОС от друга. Възможно е единствено сравнение на данните, 
получени от НАП и АМ (фиг. 4). 

Фиг.4.

Източник: АМ, НАП

Европейският съюз е на първо място по търговия в света, със своите 20% от 
световния внос и износ /ЕUROPA/ Свободната търговия между страните от Съюза е в 
основата на неговото създаване преди 50 години. 

Ръста на търговията със стоки на Общността и разликата в данните на АМ и НАП 
може да се обясни и с възползването на България от по-благоприятните възможности за 
бизнес, които се предлагат в рамките на Общността, като уеднаквени процедури, 
приложими към стоки, с които се търгува със страни в ЕС, премахването на митата и 
митническите ограничения, както и редица други (Фиг. 5).



12

Фиг.5                 

Източник АМ,НАП

На фиг.№ 6 е представена общото количество внесени/въведени на територията на 
страната масла по видове.

Фиг.6

Източник АМ,НАП

78 % от общото количество внесените/въведени масла (по данни на АМ и НАП) на 
територията на страна през 2009 г. са от групата „Други смазочни масла и други масла”, 
следвани от „Моторни, компресорни и турбинни масла” със 15 %.Синтетичните масла, 
поради повишените си експлоатационни качества и предимствата пред минералните 
масла, заемат и по-голям пазарен дял.

IIB6. Пуснати на пазара масла по данни от НСИ
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Съгласно изискванията на чл.44 от Наредбата председателят на Националния 
статистически институт предоставя на изпълнителния директор на ИАОС данни за 
пуснатите на пазара масла в страната през предходната година.

Пуснатите на пазара на Република България масла се определят като към
количеството внесени/въведени се прибави количеството произведени и се извади 
количеството изнесени/изведени масла за съответната година.

Съгласно даннните на НСИ, пуснатите на пазара са 12 523 т.

IIB7. Сравнителна характеристика между предоставените от НСИ и 
лицата, които пускат на пазара масла информация за пуснатите на 
пазара масла

За 2009 г. може да се направи сравнителен анализ между данните, предоставени от 
НСИ, от една страна за количествата, пуснати на пазара масла и данните от НКСООМ, 
лицата, изпълняващи целите си индивидуално по Наредбата и ПУДООС от друга.

Лицата, които пускат на пазара масла изпълняват целите си, като членуват в 
организация по оползотворяване на масла или индивидуално. Фирмите, които не 
изпълняват задълженията си индивидуално и не членуват в организация по 
оползотворяване на масла заплащат продуктова такса по сметка на ПУДООС.

Основен предмет на дейност на ПУДООС е реализация на екологични проекти и 
дейности за изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на 
околната среда. С Наредбата е въведено изискване събраните средствата от продуктовите 
такси, да се разходват от Предприятието за управление дейностите по опазване на околна 
среда за събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и 
обезвреждане на отработени масла, както и за информационни кампании, контрол и 
други дейности, свързани с управление на масла и нефтопродукти, и отпадъците от тях в 
съответствие с Правилника за устройство и дейността на Предприятието за управление 
дейностите по опазване на околна среда . 

За 2009 г събраните средства от продуктови такси в ПУДООС за пуснатите на 
пазара масла на Република България са в размер на 3 256 298.49 лв., което е с повече от 
60 %, повече от миналата година, но въпреки това пуснатите на пазара са два пъти по –
малко от предходната година. Причината е увеличаването на продуктовата такса от 
началото на 2009 г. от 0.22 лв/кг на 0.60 лв./кг. Пуснатите на пазара масла според 
заплатените такси в ПУДООС за 2009 г. е 5 427.16 т.

По данни на организацията по оползотворяване НКСООМ членовете й са пуснали 
на пазара 5 036.17 т. масла. Фирмите, изпълняващи индивидуално целите са пуснали на 
пазара 5 461.67 т. Общо пуснатите на пазара масла са 15 925 т.

По така подадените данни през 2009 г. се наблюдава сериозен спад на пуснатите 
на пазара масла, в сравнение с 2008 г. Причина, с която може да се обясни този спад е 
световната финансова криза, която значително засегна и България през 2009 г. и изпадане 
на фирмите в трудна финансова обстановка и намалено потребление.

Фиг.7
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      Източник ИАОС

Дяловото разпределение между НКСООМ, лицата които изпълняват задълженията 
си индивидуално и фирмите които заплащат продуктова такса в ПУДООС е представено 
на Фиг. 8.

Фиг.8

Източник ИАОС, ПУДООС, НКСООМ

За 2009 г. се наблюдава изравняване на пазарното дялово разпределение на 
пуснатите на пазара масла между ПУДООС, НКСООМ и Индивидуално изпълняващите 
фирми.

IIB8. Събрани масла от лицата извършващи дейности по събиране на 
отработени масла
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От 2008 г. лицата, които извършват дейности по събиране на отработени масла, 
предоставят на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда 
информация за количеството събрани отработени масла по тримесечни периоди за 
текущата година. Поради въвеждане на новите изисквания за подаване на тримесечни 
докладвания от фирмите в средата на 2008 г в ИАОС няма събрани данни за събрани 
отработени масла за цялата 2008г. За тази цел през тази година са взети под внимание 
данните от крайните праработватели, т.е лицата, които оползотворяват отработените 
масла. Според техните данни, получените масла за оползотворяване са 5 607.35 т, което 
показва, че и през настоящата година продължава да расте количеството на събраните 
отработени масла. За 2009 г. данните са вече по отчетите от тримесечните периоди на 
задължените лица, изпратени до ИАОС и те са 6 547.76 т, което от една страна се дължи 
на подобряване на отчетността и докладването от по-голям брой фирми, от друга на по-
големия контрол от страна на РИОСВ върху лицата, при чиято дейност се образуват 
отработени масла.

IIB9. Оползотворени и/или обезвредени масла
Съгласно чл. 40 и чл. 41, ал.1 от Наредбата лицата, които извършват дейности по 

оползотворяване на отработени масла, предоставят на ИАОС и на РИОСВ, на чиято 
територия извършват дейността информация за количеството оползотворени отработени 
масла през предходната година.

С промените в Наредбата през 2008г., които въвеждат задължение на лицата, 
извършващи дейност по оползотворяване да предоставят списък с лицата, чиито цели са 
били изпълнени и съответните количества стана възможно да се проследят количествата 
на оползотворените масла.

По данни от годишните отчети на лицата, които извършват дейност по 
оползотворяване са събрани 6 135.28 т., но общото количество оползотворени отработени 
масла е 6 273.23 т., където влизат и масла, събрани през 2008 г. и оставени на временно 
съхранение към началото на 2009 г. От тях оползотворените, чрез регенериране са 6
210.29 т.

На следващата фигура е представена сравнителна характеристика на 
оползотворените отработени масла за последните три години.  

Фиг.9

Източник: ИАОС
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Наблюдава се съществен ръст на оползотворените отработени масла от Лубрика” 
АД, - 5650.80 т., с което фирмата остава най-големия регенератор в страната. Освен, 
оползотворените отработени масла за изпълнение на собствената си цел за събиране и 
оползотворяване, Лубрика е оползотворила и за изпълнение на целите на 14 фирми –
индивидуалисти. 

IIB10. Изпълнение на целите по регенериране и оползотворяване 

Съгласно изискванията на Наредбата за 2009 г. лицата, които пускат на пазара 
масла трябва да достигнат праг на оползотворяване не по- малък от 30 % от пуснатите на 
пазара свежи масла, с 5% повече от 2008 г. През настоящата година поради сравнително 
ниското количество на пуснатите свежи масла на пазара се наблюдава значителен ръст на 
оползотворените масла, които са 39% от пуснатите на пазара масла, и с което за първа 
година, не само се стига до изпълнение на целите на национално ниво, но дори се 
преизпълнява целта с 9%.

Фиг.10

Източник: ИАОС
Съгласно Заповед на Министъра на околната среда с № РД–546/31.05.2010 г. и 

Заповед № РД–547/31.05.2010 г. през 2009 г. организацията по оползотворяване 
(НКСООМ) и 17 индивидуално изпълняващи целите си лица са изпълнили задълженията
си за събиране и оползотворяване на отработени масла.

Съгласно заповед на Министъра с № РД – 548/31.05.2010г. 4 от лицата, които 
изпълняват индивидуално задълженията си следва да заплатят продуктова такса, поради 
това, че не са доказали изпълнение на задълженията си за събиране и оползотворяване на 
отработени масла.

Въпреки наложените санкции и неизпълнение на задълженията си на част от 
фирмите, и за настоящата година НКСООМ и лицата, които изпълняват индивидуално 
задълженията си за поредна година декларират преизпълняване на  целите си. За 2009 г. 
са изпълнени 53% спрямо заложените 30%. Съотношение между заложените и 
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изпълнените цели за 2009 г. от НКСООМ и лицата, които изпълняват индивидуално 
задълженията си е представен на фиг.11.

Фиг.11

Източник: ИАОС

C. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въпреки направените нормативни изменения с цел по-голям контрол върху 
събирането и оползотворяването на отработени масла част от проблемите и през 
настоящата година остават същите, както и през предходнате, а именно:

1. Създадените системи за събиране и предаване за оползотворяване на 
отработените масла от лицата, които пускат на пазара масла работят при затруднени 
условия, поради съществуващото нерегламентирано използване и влагане на маслата в 
горива, както и изгарянето им в различни видове отоплителни инсталации.

2. Извършва се смяна на моторни масла (с най висок дял в пуснатите на пазара)
от собствениците на автомобили на нерегламентирани за това места, извън 
специализираните пунктовете за смяна на масла, което затруднява събирането на 
количествата моторни отработени масла .

3. За по-ефективно практическо прилагане изискванията на Наредбата и 
подобрение в съществуващата системата за събиране и контрол върху предоставяните 
данни е необходимо засилване на сътрудничеството между институции отговорни за 
контрола и прилагането на действащото законодателство.
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A. УВОД

Настоящият доклад се изготвя за четвърта поредна година въз основа на събраните данни чрез Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и нефтопродукти (Наредбата), приета на 01 Ноември 2005 г. с ПМС № 230, изм. ДВ бр. 53 от 10 юни 2008 г. В Наредбата се регламентират изисквания за:


· събиране, временно съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;


· предотвратяване и ограничаване на замърсяването на въздуха, водите, почвите и ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;


· предприемане на мерки от лицата, които пускат на пазара масла, за събирането, оползотворяването и/или обезвреждането на образуваните в резултат на тяхната употреба отработени масла.



Йерархията при третирането на отработени масла е в съответствие със Закона за управление на отпадъците (ЗУО), като първи приоритет е оползотворяване на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти чрез регенериране. При условие че техническите, икономическите и организационни условия не позволяват регенериране, то отработените масла се изгарят с оползотворяване на енергията (втори приоритет). При невъзможност за използване по нито един от горните методи на последно място в йерархията стои екологосъобразно обезвреждане.


В съответствие с принципа „отговорност на производителя”, Наредбата регламентира изисквания към лицата, които пускат на пазара масла да оползотворяват процент от количествата, пуснати от тях на пазара свежи масла. Заложената количествена цел за 2009 г. е оползотворяване на не по-малко от 30% отработени масла.

Настоящият доклад включва информация за броя на издадените разрешения на лицата, броя на издадените разрешения на организациите по оползотворяване на отработени масла и броя на утвърдените програми на лица, които пускат на пазара масла, и изпълняват задълженията си индивидуално, както и изводи за постигането на целите по оползотворяване на отработени масла от Наредбата на национално ниво.


AI. Основни източници на информация

Основните източници на информация по настоящия доклад са:


1. Националния Статистически Институт - данни за пуснатите на пазара масла в страната през предходната година.


2. Министерство на финансите, Агенция Митници – количества, внесени и изнесени от страната масла по митнически тарифни номера съгласно Комбинираната номенклатура на Република България;


3. Национална агенция по приходите – количества, въведени и изведени от страната свежи масла от друга страна членка на ЕС;

4. Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - събрани средства от продуктови такси по чл.36, ал.1 от ЗУО за пуснатите на пазара на Република България масла;


5. Организациите по оползотворяване на масла - предприети мерки по чл.45, ал.1 и ал.2, както и обобщена информация от документите за превоз по чл.84, т.12 ЗУО относно количеството изнесени през предходната година отработени масла;


6. Лица, които пускат на пазара масла, които изпълняват задълженията си индивидуално - предприети мерки по чл.45, ал.1, както и обобщена информация от документите за превоз по чл.84, т.12 ЗУО относно количеството изнесени през предходната година отработени масла;


7. Лица, които пускат на пазара масла - количества масла, пуснати от тях на пазара през предходната година;


8. Лицата, които извършват дейности по събиране на отработени масла – количества, събрани отработени масла на периоди по тримесечия за текущата година;


9. Лицата, които извършват дейности по оползотворяване на отработени масла – количества, оползотворени отработени масла за предходната година.


B. Настояща ситуация


Със своята политика ЕС успя да облекчи в значителна степен натиска върху околната среда. Националните правителства взеха сериозни мерки в изпълнение на европейското законодателство. Опазването на околната среда стана основен приоритет във почти всички политически области.

Термини


· “Пускане на пазара на масла” е първото предоставяне на разположение на друго лице слещу заплащане или безплатно като част от търговска или професионална дейност с цел продуктът да бъде разпространен на територията на Република България и/или използван като част от търговска, производствена или професионална дейност.


· „Лице, което пуска на пазара масла” е физическо или юридическо, което е производител и/или вносител/ и/или лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава-членка на ЕО, и предоставя масла на друго лице срещу заплащане или безплатно, и/или ги използва като част от търговска, производствена или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени или използвани на територията на Република България.


· „Лице, което въвежда масла от друга държава – членка на ЕО” е физическо или юридическо лице, което въвежда масла на територията на Република България като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговската или професионална дейност.


· Лицата, които извършват дейности по събиране на отработени масла, предоставят на изпълнителния директор на ИАОС информация за количествата събрани масла по периоди за текущата година;

· Лицата, които извършват дейности по събиране на отработени масла, предоставят на изпълнителния директор на ИАОС информация за количествата събрани масла по периоди за текущата година.

· Лицата, които пускат на пазара масла, предоставят информация за количествата, пуснати от тях на пазара, изготвена на база месечна – справка декларация по чл.15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, в електронен вид. Информацията се подава в информационна система, поддържана от ИАОС по периоди за текущата година. Периодите, по които се подава необходимата информация са както следва: (1 януари – 31 март; 1 април – 30 юни; 1 юли – 30 септември; 1 октомври – 31 декември). Информацията се предоставя в 20 – дневен срок от изтичане на съответния период, като в 10 – дневен срок от получаване на информацията  данните се обобщават в ИАОС и се осигурява достъп до тях, чрез страницата на ИАОС.


Съгласно принципа „Отговорност на производителя” лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци са отговорни за организиране на събирането, оползотворяването и/или обезвреждането им. Във връзка с изпълнението на тези ангажименти, лицата които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци за организиране могат да постигнат задълженията си като:


· сами организират събирането на отпадъци и постигането на поставените цели за тяхното оползотворяване или рециклиране


· присъединяване към колективна система за изпълнение на целите (организация по оползотворяване на масла).


За изпълнението на целите оползотворяване първата и единствена към момента организация по оползотворяване на масла е „Национална компания за събиране и оползотворяване на отработени масла” ООД /НКСООМ/, получила разрешението си на 25 август 2006 

BI. Предприети мерки

IB1. Предприети мерки от лицата, които пускат на пазара масла, организациите по оползотворяване на отработени масла и лицата, изпълняващи целите по наредбата индивидуално


През 2009 г. 23 фирми, изпълняват задълженията си индивидуално. Всички декларират, че имат изградени система за събиране на отработени масла и сключени договори за оползотворяване.


„Лубрика” ООД е най-големия регенератор на отработени масла  в България и като такава фирма от 1997 г. разполага с изградена система за събиране и преработване на отработени масла, която усъвършенства през годините, и която включва: 


· организиран специализиран транспорт;


· техника за изпомпване на отработени масла;


· утвърдена фирмена спецификация;


· изграден резервоарен парк за приемане на и съхранение на отработени масла за преработката им.


· изградена инсталация за регенериране на отработени масла с производителност 30 хил. т./годишно


.
„Лубрика” ООД има сключени договори с генераторите на отработени масла от цялата страна. От фирмата разпространяват брошури, в които се разяснява ползата от събирането на отработените масла, както по отношение на опазване на околната среда, така и от икономическа гледна точка. 


Във връзка с предприемането на мерки за организиране на събирането и оползотворяването на отработените масла от страна на НКСООМ през юли 2009 г. са проведени семинари в гр.Сливен и гр.Русе, с цел запознаване на фирмите с предприетите мерки за намаляване и предотвратяване на нерегламентираното оползотворяване на отработени масла и начините за противодействие срещу нелегалното събиране на отработени масла  от лицата, които нямат разрешително за дейности с отпадъци.


С цел предотвратяване на нерегламентирани дейности с отработени масла от лица, които не притежават съответното разрешение, организацията и през 2009 г. продължава да предоставя на своите обекти стикери с размери 50/40 см. със следното съдържание: „ТОЗИ ОБЕКТ Е ВКЛЮЧЕН В СИСТЕМАТА ЗА СЪБИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА НА НКСООМ”. Предприети са действия за информиране и привличане на потребителите в системата събиране на отработени масла. Публикувани са данни за новостите в дейността по събиране и оползотворяване на отработени масла в специализираното корпоративно издание „Приста” и са издадени информационни брошури, предназначени както за генераторите на отработени масла, така и за фирмите, извършващи транспорт и съхранение на отработени масла


И през 2009 година продължава присъединяването на нови фирми към системата за събиране на отработени масла на НКСООМ (покрива около 95 % от територията на страната).


През 2009 година особено внимание е отделено на заводи и предприятия в ликвидация, в които има натрупани количества отработени масла. Предприети са дейности по изземването им преди разфасоване или разрязване на съдовете в които са съхранявани.



НКСООМ декларира, че продължава договореностите с фирмите „Верила Лубрикънтс” и „Амко” за доставка на подходящи базови масла, употребявани при производството на консистентни смазки. Останалите фирми декларират, че до този момент не е имало намаляване н количествата събрани отработени масла и не се е налагало да предприемат мерки в тази връзка, въпреки заложените такива в тяхната програма за управление дейности с отпадъците. Някои фирми са констатирали временно намаляване на количеството на събраните отработени масла и са предприели своевремено мерки, изразяващи се в активизиране на информационните кампании, срещи на място с потенциални потребители и привличането им в системите за събиране на отработени масла и чрез повишаване на икономическия интерес.

Във връзка с изпълнението на ангажиментите за провеждане на  информационни кампании, фирмите, които изпълняват индивидуално целите си през 2009 г. са наблегнали на преки срещи със заинтересованите лица, предлагане на икономически стимули и разясняване на вредите за околнота среда от нецелесъобразното използване на отработени масла. Продължават срещите с фирми-генератори на отработени масла, които нямат разрешения за дейности с отпадъци за оказване на съдействие от страна на НКСООМ при изготвянето на фирмени програми за управление на отпадъците на заинтересованите дружества и издаване на съответните документи.

Към края на 2009 г. в НКСООМ членуват 25 фирми, които пускат на пазара масла, което е два пъти повече сравнено с 2008 г. Това се дължи основно на проведени срещи с лица, които внасят/въвеждат на пазара смазочни масла, както и на увеличената продуктова за масла през 2009 г. И през настоящата година продължават срещите с представители на колективни системи за оползотворяване на отпадъци от опаковки, на които се осъществява обмен на информация за новопоявили се лица, пускащи на пазара опаковани смазочни продукти.



След проверка и обобщаване на одиторските доклади на индивидуално изпълняващи целите си фирми и НКСООМ бе установено, че НКСООМ е изпълнили количествената си цел за 2009 г., както и че четири от фирмите не са изпълнили целите си и трябва да заплатят дължимата продуктова такса за масла, в зависимост от пуснатите от тях количества масла на пазара, по реда на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктовата такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. 

BII. КОЛИЧЕСТВЕНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБАТА


IIB1. Брой на издадените разрешения


Броят на обхванатите фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за извършване на дейности по събиране и/или оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти към 2009 г. е 81 (Фиг.1). Други пет имат издадени  комплексни разрешителни, по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда, но не са събирали отработени масла. От фигурата се вижда, че най-много разрешения за събиране на отработени масла са издадени в РИОСВ София и Велико Търново.


Фиг.1



Източник: ИАОС

IIB2. Брой утвърдени програми

Лицата, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, изготвят програма по чл.29, ал.1, т.4 от ЗУО, която включва:


· предварителен финансов отчет на избраната система за събиране на отработени масла и тяхното предаване за оползотворяване в изпълнение на целта за оползотворяване на отработените масла и доказателство за финансово обезпечаване на първоначалните инвестиции и експлоатационни разходи;


· мерки за изпълнение на целта по чл.9, ал.1 съгласно сроковете по §2;


· план за увеличаване на количеството събрани и оползотворени отработени масла, включващ мерки за оптимизиране на събирането, временното съхраняване, транспортирането на отработени масла и тяхното предаване за оползотворяване;


· план, посочващ сроковете за сключване на договори за събиране на отработени масла и предаването им за оползотворяване по години в съответствие с целта по чл.9, ал.1 съгласно сроковете по §2;


· план за информиране и привличане на потребителите в прилаганата система за събиране на отработени масла, включващ провеждането на информационни кампании;


· мерки, които ще бъдат взети в случай на временно прекъсване събирането или намаляването на количеството на събраните отработени масла и тяхното последващо оползотворяване.


През 2009 г. фирмите, които имат утвърдени програми и изпълняват задълженията си индивидуално са 23.

IIB3. Внесените и изнесени от страната масла


Количествата внесени и изнесени от страната масла съгласно кодовете от комбинираната номенклатура са представени в Табл.1.

Табл.1. Внесени и изнесени от страната масла

		кодове масла от комбинираната номенклатура 2009

		вид на маслото

		Количества масла 



		

		

		  внесени
(т)

		  изнесени
(т)                 



		1

		2

		3

		4



		27101981

		моторни, компресорни и турбинни

		3 119.24

		6 493.99



		27101983

		хидравлични

		305.54

		254.07



		27101987

		за зъбни предавки

		197.73

		401.59



		27101991

		за обработка на метали, формовъчни и антикорозионни

		29.49

		13.21



		27101993

		електроизолационни

		17.65

		729.56



		27101999

		други смазочни масла и други масла

		41 861.55

		305 353.99



		34031991

		препарати за смазване на машини, апарати и превозни средства

		111.96

		181.93





Източник : Агенция „Митници”

Внесеното в страната количество масла за 2009 г. е 45 643.16 т. а 313 428.34 т.  са изнесени. Изнесените количества масла са няколко пъти повече в сравнение с 2008 г, докато внесените масла запазват сравнително еднакви стойности. В групата „Други смазочни масла и други масла” са включени видове като смазочни минерални, смазочно-охлаждащи, смазочни – полусинтетични масла, смазочно - охлаждащи течности – полусинтетични. На фиг. 2 е представено разпределението на внесените масла в страната по видове, където най - голям дял внесени масла заема групата „Други смазочни масла и други масла” – 88%.

  Фиг.2

Източник: АМ

IIB4. Въведени и изведени от страната масла


Въведени на територията на страната от друга държава – член на ЕС масла са 43 844.70 т., а изведените от територията на страната към територията на друга държава – член на ЕС За 2009 г. са 19 432.07 т. /Табл. 2/.

Табл. №2. Въведени и изведени от страната масла

		кодове масла от комбинираната номенклатура 2009

		вид на маслото

		Количества масла 



		

		

		Въведени


(т)

		Изведени 


(т)



		1

		2

		3

		4



		27101981

		моторни, компресорни и турбинни масла

		10 540.69

		5 626.74



		27101983

		хидравлични масла

		1 629.19

		3 394.13



		27101987

		масла за зъбни предавки

		798.80

		2 403.39



		27101991

		масла за обработка на метали, формовъчни масла и антикорозионни масла

		163.94

		5 004.01



		27101993

		електроизолационни масла

		2 485.17

		304.44



		27101999

		други смазочни масла и други масла

		27 551.38

		2 175.67



		34031991

		препарати за смазване на машини, апарати и превозни средства

		675.52

		523.70





Източник: НАП

На Фиг. 3 е представена графика на въведените масла по видове, от където се вижда, че през 2009 г., както внесените, така и въведените масла от групата „Други смазочни масла и други масла” заемат най–голям дял, следвана от „Моторни, компресорни и турбинни масла”.

Фиг. 3 




Източник: НАП

IIB5. Сравнителна характеристика на получените данни


Лицата, които пускат на пазара масла /в това число лицата, които внасят/въвеждат и изнасят/извеждат свежи масла/ са длъжни да предоставят информация за количествата, пуснати от тях на пазара, изготвена на база месечна – справка декларация по чл.15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Информацията трябва да се предоставя за текущата година на тримесечни периоди в информационна система на ИАОС. Липсата на изградена информационна система, както и отпадането на годишните отчети за пуснатите на пазара масла са причината към настоящия момент ИАОС да не разполага с такава информация. Поради това не може да се направи и сравнителен анализ между данните на АМ и НАП от.една страна и получените данни в ИАОС от друга. Възможно е единствено сравнение на данните, получени от НАП и АМ (фиг. 4). 

Фиг.4.



Източник: АМ, НАП


Европейският съюз е на първо място по търговия в света, със своите 20% от световния внос и износ /ЕUROPA/ Свободната търговия между страните от Съюза е в основата на неговото създаване преди 50 години. 


Ръста на търговията със стоки на Общността и разликата в данните на АМ и НАП може да се обясни и с възползването на България от по-благоприятните възможности за бизнес, които се предлагат в рамките на Общността, като уеднаквени процедури, приложими към стоки, с които се търгува със страни в ЕС, премахването на митата и митническите ограничения, както  и редица други (Фиг. 5).

Фиг.5                    

Източник АМ,НАП

На фиг.№ 6 е представена общото количество внесени/въведени на територията на страната масла по видове.



Фиг.6 



Източник АМ,НАП

78 % от общото количество внесените/въведени масла (по данни на АМ и НАП) на територията на страна през 2009 г. са от групата „Други смазочни масла и други масла”, следвани от „Моторни, компресорни и турбинни масла” със 15 %.Синтетичните масла, поради повишените си експлоатационни качества и предимствата пред минералните масла, заемат и по-голям пазарен дял.


IIB6. Пуснати на пазара масла по данни от НСИ

Съгласно изискванията на чл.44 от Наредбата председателят на Националния статистически институт предоставя на изпълнителния директор на ИАОС данни за пуснатите на пазара масла в страната през предходната година.

Пуснатите на пазара на Република България масла се определят като към количеството внесени/въведени се прибави количеството произведени и се извади количеството изнесени/изведени масла за съответната година.

Съгласно даннните на НСИ, пуснатите на пазара са 12 523 т.


IIB7. Сравнителна характеристика между предоставените от НСИ и лицата, които пускат на пазара масла информация за пуснатите на пазара масла


За 2009 г. може да се направи сравнителен анализ между данните, предоставени от НСИ, от една страна за количествата, пуснати на пазара масла и данните от НКСООМ, лицата, изпълняващи целите си индивидуално по Наредбата и ПУДООС от друга.

Лицата, които пускат на пазара масла изпълняват целите си, като членуват в организация по оползотворяване на масла или индивидуално. Фирмите, които не изпълняват задълженията си индивидуално и не членуват в организация по оползотворяване на масла заплащат продуктова такса по сметка на ПУДООС.

Основен предмет на дейност на ПУДООС е реализация на екологични проекти и дейности за изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната среда. С Наредбата е въведено изискване събраните средствата от продуктовите такси, да се разходват от Предприятието за управление дейностите по опазване на околна среда за събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и обезвреждане на отработени масла, както и за информационни кампании, контрол и други дейности, свързани с управление на масла и нефтопродукти, и отпадъците от тях в съответствие с Правилника за устройство и дейността на Предприятието за управление дейностите по опазване на околна среда . 


За 2009 г събраните средства от продуктови такси  в ПУДООС за пуснатите на пазара масла на Република България са в размер на 3 256 298.49 лв., което е с повече от 60 %, повече от миналата година, но въпреки това пуснатите на пазара са два пъти по – малко от предходната година. Причината е увеличаването на продуктовата такса от началото на 2009 г. от 0.22 лв/кг на 0.60 лв./кг. Пуснатите на пазара масла според заплатените такси в ПУДООС за 2009 г. е 5 427.16 т.


По данни на организацията по оползотворяване НКСООМ членовете й са пуснали на пазара 5 036.17 т. масла. Фирмите, изпълняващи индивидуално целите са пуснали на пазара 5 461.67 т. Общо пуснатите на пазара масла са 15 925 т.


По така подадените данни през 2009 г. се наблюдава сериозен спад на пуснатите на пазара масла, в сравнение с 2008 г. Причина, с която може да се обясни този спад е световната финансова криза, която значително засегна и България през 2009 г. и изпадане на фирмите в трудна финансова обстановка и намалено потребление.

Фиг.7



      Източник ИАОС



Дяловото разпределение между НКСООМ, лицата които изпълняват задълженията си индивидуално и фирмите които заплащат продуктова такса в ПУДООС е представено на Фиг. 8.


Фиг.8



Източник ИАОС, ПУДООС, НКСООМ

За 2009 г. се наблюдава изравняване на пазарното дялово разпределение на пуснатите на пазара масла между ПУДООС, НКСООМ и Индивидуално изпълняващите фирми.

IIB8. Събрани масла от лицата извършващи дейности по събиране на отработени масла


От 2008 г. лицата, които извършват дейности по събиране на отработени масла, предоставят на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда информация за количеството събрани отработени масла по тримесечни периоди за текущата година. Поради въвеждане на новите изисквания за подаване на тримесечни докладвания от фирмите в средата на 2008 г в ИАОС няма събрани данни за събрани отработени масла за цялата 2008г. За тази цел през тази година са взети под внимание данните от крайните праработватели, т.е лицата, които оползотворяват отработените масла. Според техните данни, получените масла за оползотворяване са 5 607.35 т, което показва, че и през настоящата година продължава да расте количеството на събраните отработени масла. За 2009 г. данните са вече по отчетите от тримесечните периоди на задължените лица, и
зпратени до ИАОС и те са 6 547.76 т, което от една страна се дължи на подобряване на отчетността и докладването от по-голям брой фирми, от друга на по-големия контрол от страна на РИОСВ върху лицата, при чиято дейност се образуват отработени масла.

IIB9. Оползотворени и/или обезвредени масла



Съгласно чл. 40 и чл. 41, ал.1 от Наредбата лицата, които извършват дейности по оползотворяване на отработени масла, предоставят на ИАОС и на РИОСВ, на чиято територия извършват дейността информация за количеството оползотворени отработени масла през предходната година.



С промените в Наредбата през 2008г., които въвеждат задължение на лицата, извършващи дейност по оползотворяване да предоставят списък с лицата, чиито цели са били изпълнени и съответните количества стана възможно да се проследят количествата на оползотворените масла.


По данни от годишните отчети на лицата, които извършват дейност по оползотворяване са събрани 6 135.28 т., но общото количество оползотворени отработени масла е 6 273.23 т., където влизат и масла, събрани през 2008 г. и оставени на временно съхранение към началото на 2009 г. От тях оползотворените, чрез регенериране са 6 210.29 т.


На следващата фигура е представена сравнителна характеристика на оползотворените отработени масла за последните три години.  

Фиг.9



Източник: ИАОС


Наблюдава се съществен ръст на оползотворените отработени масла от Лубрика” АД, - 5650.80 т., с което фирмата остава най-големия регенератор в страната. Освен, оползотворените отработени масла за изпълнение на собствената си цел за събиране и оползотворяване, Лубрика е оползотворила и за изпълнение на целите на 14 фирми – индивидуалисти. 

IIB10. Изпълнение на целите по регенериране и оползотворяване 


Съгласно изискванията на Наредбата за 2009 г. лицата, които пускат на пазара масла трябва да достигнат праг на оползотворяване не по- малък от 30 % от пуснатите на пазара свежи масла, с 5% повече от 2008 г. През настоящата година поради сравнително ниското количество на пуснатите свежи масла на пазара се наблюдава значителен ръст на оползотворените масла, които са 39% от пуснатите на пазара масла, и с което за първа година, не само се стига до изпълнение на целите на национално ниво, но дори се преизпълнява целта с 9%.

Фиг.10



Източник: ИАОС



Съгласно Заповед на Министъра на околната среда с № РД–546/31.05.2010 г. и Заповед № РД–547/31.05.2010 г. през 2009 г. организацията по оползотворяване (НКСООМ) и 17 индивидуално изпълняващи целите си лица са изпълнили задълженията си за събиране и оползотворяване на отработени масла.

Съгласно заповед на Министъра с № РД – 548/31.05.2010г. 4 от лицата, които изпълняват индивидуално задълженията си следва да заплатят продуктова такса, поради това, че не са доказали изпълнение на задълженията си за събиране и оползотворяване на отработени масла.

Въпреки наложените санкции и неизпълнение на задълженията си на част от фирмите, и за настоящата година НКСООМ и лицата, които изпълняват индивидуално задълженията си за поредна година декларират преизпълняване на  целите си. За 2009 г. са изпълнени 53% спрямо заложените 30%. Съотношение между заложените и изпълнените цели за 2009 г. от НКСООМ и лицата, които изпълняват индивидуално задълженията си е представен на фиг.11.

Фиг.11



Източник: ИАОС

C. Заключение 


Въпреки направените нормативни изменения с цел по-голям контрол върху събирането и оползотворяването на отработени масла част от проблемите и през настоящата година остават същите, както и през предходнате, а именно:


1. Създадените системи за събиране и предаване за оползотворяване на отработените масла от лицата, които пускат на пазара масла работят при затруднени условия, поради съществуващото нерегламентирано използване и влагане на маслата в горива, както и  изгарянето им в различни видове отоплителни инсталации.

2. Извършва се смяна на моторни масла (с най висок дял в пуснатите на пазара) от собствениците на автомобили на нерегламентирани за това места, извън специализираните пунктовете за смяна на масла, което затруднява събирането на количествата моторни отработени масла .

3. За по-ефективно практическо прилагане изискванията на Наредбата и подобрение в съществуващата системата за събиране и контрол върху предоставяните данни е необходимо засилване на сътрудничеството между институции отговорни за контрола и прилагането на действащото законодателство.
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