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І. УВОД 
 
 През септември 2003 г., Народното събрание на Република България прие 
Закона за управление на отпадъците, който напълно транспонира Рамкова Директива 
75/442/ЕЕС за отпадъци, както и основните изисквания на Директива 91/689/ЕС и 
създаде законодателната основа за приемане на подзаконови нормативни актове за 
цялостно транспониране на общностното право в областта на управление на 
отпадъците. Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни 
превозни средства приета с ПМС №311 през 2004 г. напълно транспонира 
изискванията на Директива 2000/53/ЕС за излезлите от употреба моторни превозни 
средства. 

В тази Наредба се посочват мерките, имащи за цел намаляване генерирането на 
отпадъци от моторни превозни средства (МПС) и от друга страна стимулиране на 
повторната употреба, рециклирането и други форми на оползотворяване на ИУМПС. 
Чрез нея се определя реда и начините за събирането, временното съхраняване и 
разкомплектоването на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), 
както и оползотворяването и/или обезвреждането и изпълнението на целите за 
повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците от МПС. 

Настоящият доклад се изготвя въз основа на събраните данни по чл. 22 и чл. 25 – 
27 от Наредбата, като се отчита броя на издадените разрешения на лицата по чл. 9 и на 
организациите по оползотворяване по чл. 35, ал. 2 и броя на утвърдените програми на 
лицата по чл. 33. За целите на доклада са използвани събраните през изтеклата 2005 г. 
данни за пуснатите на пазара МПС, данни за събраните от центрове за 
разкомплектоване и площадки за временно съхраняване ИУМПС и третирани 
отпадъци от МПС. 

 
Основните източници на информация по настоящия доклад 

 
Основните източници на информация по настоящия доклад са: 

 Националния Статистически Институт - данни за брой пуснати на пазара 
МПС в страната през предходната година, в т. ч. за внесените и 
изнесените от страната МПС; 

 Агенция Митници - количествата внесени и изнесени от страната МПС; 
 Национална Агенция за Приходите към Министерство на Финансите - 
брой МПС, чиито собственици не са платили данък върху моторните 
превозни средства за повече от две години към 31.12.2005 г; 

 Генерална Дирекция “Полиция”, Главна Дирекция “ППОРП” към 
Министерство на Вътрешните Работи - брой регистрирани леки 
автомобили, водени на отчет към 01.01.2006 г. по възраст; 

 Организациите по оползотворяване - предприетите през предходната 
календарна година мерки относно изпълнението на задълженията по чл. 4, 
6, 8, 10, 16 и чл. 17, ал. 2; 

 Производителите и вносителите на МПС - предприетите през предходната 
календарна година мерки за изпълнението на задълженията по чл. 4, 6, 8, 
10, 16 и чл. 17, ал. 2; 

 Лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално - предприетите 
през предходната календарна година мерки относно изпълнението на 
задълженията по чл. 4, 6, 8, 10, 16 и чл. 17, ал. 2; 

 Операторите на центрове за разкомплектоване и на площадки за временно 
съхраняване на ИУМПС - брой приети ИУМПС, които не съдържат 
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основни части и компоненти, и за сумата, заплатена от собственика на 
ИУМПС по чл.12, ал. 2 от Наредбата. 

 
За целите на доклада се поставят следните рамкови условия 

 
 За целите на отчета за изпълнението на целите по чл. 21 съгласно 
сроковете по § 4 от преходните и заключителните разпоредби се приема, 
че един брой МПС е с тегло 1 тон (1 бр. = 1 т.); 

 Пазарният дял е равен на количеството ИУМПС (в тонове), за което всеки 
производител или вносител е длъжен да постигне целите по ал. 3, равно 
на част от общото количество предадени ИУМПС (в тонове) през 
текущата година, съответстваща на пазарния му дял през същата година; 

 Произведени преди 1980 г. и произведени след 1980 г. МПС са МПС с 
първа регистрация съответно преди и след 1980 г.; 

 Представят се данни за внесените и изнесените от страната МПС; 
 Количеството пуснати на пазара МПС e равно на количеството внесени в 
страната минус количеството изнесени МПС; 

 Данните предоставяни от Агенция Митници са съгласно Кодовете по 
митническата тарифа за 2005 г; 

 Данните предоставяни от Главна Дирекция “ППОРП” са за леки 
автомобили съгласно параграф 6, точка 12, буква “а” от Закона за 
движението по пътищата на основание чл. 28., ал. 5 от Тарифа № 4 за 
таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните 
работи по Закона за държавните такси; 

 Изнесените отпадъци от МПС се отчитат за оползотворени/рециклирани, 
само ако са спазени разпоредбите на Наредбата за реда и начина за 
внасянето, изнасянето и транзита на отпадъците и за случаите, в които се 
изисква банкова гаранция или застраховка, приета с ПМС № 298 от 
8.11.2004 г. 

 Предоставените данни от Национална Агенция за Приходите за брой 
МПС, чиито собственици не са платили данък върху моторните превозни 
средства за повече от две години към 01.11.2005 г са съгласно чл.54 от 
Закона за местни данъци и такси; 

 Задължени да заплащат продуктова такса по чл. 36, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО) за всяко отделно МПС са 
производителите и вносителите, пускащи на пазара МПС; 

 При нееднозначно определяне на количествата в тонове на третираните 
отпадъци от МПС в годишните отчети, подавани от операторите на 
центрове за разкомплектоване и площадки за временно съхранение за 
отпадъци с кодове (160103 - излезли от употреба гуми; 160108 - 
компоненти, съдържащи живак; 160111 - спирачни накладки, съдържащи 
азбест; 160112 - спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11; 
и 160601 - оловни акумулаторни батерии) са използвани следните 
приравнявания (брой към килограм), съответно за 160103 - 1 брой = 1.6 
кг.; за 160108 - 1 брой = 0,2 кг; за 160111 - 1 бр. = 0,2; за 160112 - 1 бр. = 
0,2 кг. и за 160601 - 1 бр. = 4 кг. При определяне отношението 
брой/килограм са използвани публикуваните в “Method of calculation for 
determining of the recovery quatas according to Directive 2000/53/EC and 
Commission decision 2005/293/EC prepared by ACEA/JAMA/KAMA, from 
July 2006” резултати; 
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 Информация за 2005 г. за териториалното разположение на 
регистрираните МПС по региони на страната не е използвана поради 
липса на официална статистика към момента на изготвяне на доклада; 

 Използвания термин “демонтиране” е практическото разкомплектоване на 
събраните ИУМПС. 

 
Поради нововъведените с Наредбата комплексни изисквания и липсата на 

установена практика да се води и предоставя документация за третираните отпадъци 
от МПС, в данните за 2005 г. се наблюдават следните информационни дефицити и 
проблеми при предоставяне на информацията и отчитане изпълнението на целите: 

 контрола върху фирмите, които не изпълняват задълженията си за 
докладване по Наредбата; 

 в счетоводни номенклатури обикновено се поддържат данни за точното 
тегло на МПС (в килограми), а не се приравнява към условието 1бр.=1тон; 

 въведеното за изпълнението на целите по чл. 21 приравняване (1бр.=1тон) 
възпрепятства стриктния контрол и отчитането на реално третираните 
количества; 

 липсата на количества отпадъци от МПС, временно съхранени към 31.12 
на отчетната година и налични количества от минали години в 
приложенията за докладване възпрепятства проверката. 

 
ІІ. Настояща ситуация. 
 

Република България ще се присъедини към държавите от Европейския Съюз от 
01.01.2007 г. За практическото осъществяване на работната хипотеза на българското 
правителство спомогна успешното приключване на една от основните и приоритетни 
задачи през последните години, а именно да се постигне съответствие с директивите 
на ЕС. 

Изготвения през 2006 г. мониторингов доклад за Република България отчете 
постигнатия значителен напредък по глава 22 – “Околната среда” и в частност в 
сектор “Управление на отпадъците”. 
 В държавите-членки от много години ИУМПС се третират по различни методи, 
съобразени със специфичните икономически, културни и регионални характеристики 
на отделните страни. Още преди регламентирането на изисквания от 
законодателството на ЕС относно екологосъобразното третиране на ИУМПС, 
държавите-членки са организирали системи за събиране и екологосъобразно третиране 
на ИУМПС. Организирането на тези системи е било продиктувано от обективни 
обстоятелства, като огромния брой ежегодно излизащи от употреба МПС, липсата на 
достатъчно пространства за тяхното съхранение и т.н. Това е наложило 
предприемането на съответни конкретни и ефективни мерки за решаване на проблема. 

С Директива 2000/53/ЕС се поставят общи за всички държави-членки 
конкретни, краткосрочни и дългосрочни цели, определят се общите правила за 
организиране на системите за събиране и разкомплектоване и се разширява обхвата на 
задълженията към производителите на МПС по отношение произвежданите и 
внасяните от тях автомобили. 
 Поставените с Директива 2000/53/ЕС изисквания са напълно транспонирани в 
националното законодателство с Наредбата за изискванията за третиране на 
отпадъците от моторни превозни средства, приета с ПМС № 311 от 17.11.2004 г., обн., 
ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г., в сила от 1.01.2005 г. През месец март на 2005 г. от ИАОС 
бе изпратено циркулярно писмо до всички РИОСВ във връзка с предоставяне на 
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информация за издадени на тяхна територия разрешения на фирми за дейности по 
третиране на ИУМПС. Общия брой на фирмите притежаващи разрешение за дейности 
по събиране и третиране на ИУМПС в страната за 2005 г. е 70. След обобщаване на 
получените данни, в ИАОС се структурира работен вариант на регистър на 
операторите на центрове за разкомплектоване и площадки за временно съхранение на 
ИУМПС. В регистъра се подържа и информация за събраните ИУМПС по площадки 
за временно съхранение и центрове за разкомплектоване. На всеки три месеца в 
интернет страницата на ИАОС се публикува информация (в брой) както за внесените и 
изнесени от страната МПС, така и за общото количество събрани ИУМПС. 
На Фигура № 1 са представени данните от регистъра, като определянето на тип 
съоръжение е извършено на база информацията от годишните отчети по чл. 22, ал. 2 от 
Наредбата. За лицата не представили отчети, съоръженията са посочени като 
“неопределени”.
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Фигура № 1. Източник: ИАОС 



 Във връзка с изпълнението на задълженията по чл. 22, ал. 2 операторите на 
площадка за временно съхраняване и/или на центрове за разкомплектоване 
предоставят годишни отчети в РИОСВ, на чиято територия извършват дейност, като за 
2005 г. годишни отчети са предоставили 41 бр. от всичките 70 задължени лица. След 
проверяване и заверяване от РИОСВ данните от годишните отчети се изпращат в 
ИАОС съгласно реда и в сроковете, определени в наредбата по чл. 27, ал. 1 ЗУО. 
 
 1. Преглед на ситуацията в страната след приемане на Наредбата. 
 

Наредбата за третиране на отпадъците от МПС регламентира практическото 
приложение на “отговорност на производителя”, като задължава производителите1 и 
вносителите2 да вземат участие в процеса по третирането на отпадъците от МПС. 

В рамките на първата година от действието на Наредбата, задължените лица бяха 
изправени пред голямо предизвикателство, да достигнат цели от повторно използване 
и оползотворяване (от 1 януари до 31 декември 2005 г.) - най-малко 75 на сто от 
теглото на всяко ИУМПС, като най-малко 70 на сто се рециклират. 

Договорените преходни периоди за изпълнението на заложените в Директива 
2000/53/ЕС и транспонирани в Наредбата цели са представени на Таблица 1. 

 
Преходни периоди за постигане на целите, заложени в Директива 2000/53/ЕС3

 
Таблица № 1 

Периоди от 01 
януари до 31 

декември, година 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

Ниво на повторно 
използване и 

оползотворяване 
75% 85% 86% 87% 88% 89% 90% 91% 93% 95% 

Ниво на повторно 
използване и 
рециклиране 

70% 80% 80% 81% 81% 82% 82% 83% 84% 85% 

Източник: МОСВ. 
 
Наредбата дава възможност на производителите и вносителите на МПС да 

изпълняват задълженията си индивидуално или чрез колективна система. 
Индивидуалното изпълнение може да се осъществи по 2 начина – чрез организиране 
на всички дейности от задълженото лице или чрез заплащане на продуктова такса по 
сметка на Предприятие за Управление Дейностите по Опазване на Околната Среда 
(ПУДООС). 

На 3 юни 2005 г. беше връчено разрешението на първата организация по 
оползотворяване на отпадъци от МПС, “Автоекобул” АД. 

Организациите по оползотворяване имат задача да организират целия процес от 
събирането до предаването на ИУМПС в лицензирани центрове за разкомплектоване 

                                                           
1 Към настоящия момент няма производители на МПС в страната. 
2 На вносителите се делегират част от отговорностите на производителите. 
3 Целите за МПС произведени преди 1 януари 1980 г. са съответно от 1 януари до 31 декември 2005 г. 
най-малко 70 на сто от теглото на всяко ИУМПС, като най-малко 65 на сто се рециклират и от 1 януари 
до 31 декември 2006 г. най-малко 75 на сто от теглото на всяко ИУМПС, като най-малко 70 на сто се 
рециклират. 
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или площадки за временно съхраняване. Финансирането от Организациите се 
осъществява чрез събираните лицензионни възнаграждения. 

Основната задача на ПУДООС се състои във финансиране на 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. 

Справка за размера на отпуснатите средства от ПУДООС за 2005 г. е представена 
на Фигура № 2. 

Отпуснати средства от ПУДООС за 2005 г.

2.12%
3.10%1.60%

71.31%

21.87%

Води Отпадъци Въздух Биоразнообразие Екотуризъм
 

       Фигура № 2. Източник: ПУДООС 
 
 2. Състояние на автопарка в страната. 
 

В България не се произвеждат автомобили. Автомобилите пуснати на пазара в 
страната са изцяло от внос (пуснати на пазара = внесени - изнесени), като в основната 
си част са втора употреба от държавите-членки на ЕС. На Фигура № 3 са представени 
данни за внесените в страната автомобили по страни вносителки за периода 2003 – 
2005 г. Въпреки поскъпването през последните години на употребяваните автомобили 
се запазва тенденцията Германия (с 266 703 бр. за разглеждания период) да е 
предпочитаната дестинация за внос на стари автомобили, следвана от Франция 
(81786бр.) и Италия (28 236 бр.). Основната причина за това е относително близкото 
разстояние и голямото многообразие на пазара за употребявани автомобили. 
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Внесени автомобили
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   Фигура № 3. Източник: Агенция Митници4

Броят на новорегистрираните5 автомобили в страната за наблюдавания период 
е 414 306 бр.6, от които 96 708 - нови автомобили и 317 598 - употребявани. 
Разпределението на новорегистрираните леки автомобили в България е представено на 
Фигура № 4. 

 

Регистрирани нови, употребявани и общ брой МПС

19 839 39 18324 347 45 573 58 601

97 044

11 129 12 196 14 361

92 033
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  Фигура № 4. Източник МОСВ, СВАБ, МВР Дирекция “ППОРП” 
                                                           
4 За целите на Фигура №3 са използвани следните съкращения: Германия – DE, Франция -FR, Италия -
IT, Испания -ES, Япония - JP, Великобритания - GB, Република Корея - KR, Чехия - CZ, Русия - RU, 
Турция - TR и Швеция - SE. 
5 Новорегистрирани са автомобилите, които се регистрират за първи път . 
6 Общия брой е изчислен за годините попадащи в наблюдението. 
* Използваните данни за 2002 са преизчислени, като от общия брой новорегистрирани МПС (по данни 
от МВР Дирекция “ППОРП”) са извадени броя нови продадени МПС (по данни от СВАБ) и е получен 
броя на новорегистрираните употребявани МПС. 
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Регистрирани нови и употребявани 
автомобили

23.34%

76.66%

Нови Употребявани
 

            Фигура № 5. Източник МОСВ, МВР Дирекция “ППОРП” 

 

Съотношението между регистрираните нови и регистрираните употребявани 
автомобили е неравномерно разпределено с превес на употребяваните автомобили 
(76.66%). 

 

Общият брой леки автомобили, регистрирани в КАТ през периода 1992 - 2005 г. 
нараства от 1 411 278 бр. през 1992 г. на 2 944 855 през 2005 г. Данните за общия брой 
регистрирани автомобили за наблюдавания период са представени на Фигура № 6. 

 

Брой регистрирани автомобили
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Фигура № 6. Източник МОСВ, МВР Дирекция “ППОРП” 
 

От графиката се забелязва тенденция към увеличаване броя на регистрираните 
автомобили за наблюдавания период. 
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По данни, предоставени от КАТ към 01.01.2006 г. - 368 760 броя леки 
автомобили са спрени от движение, като е прекратена регистрацията на 72 436 бр. 
Съотношението на общо регистрираните, автомобилите с прекратена регистрация и 
спрените от движение към 01.01.2006 г. е представено на Фигура №. 7. 

Общ брой регистрирани, автомобили с прекратена 
регистрация и спрени от движение

72 436

368 760

2 944 855

Общо регистрирани Спрени от движение Прекратена регистрация
 

       Фигура № 7. Източник: МВР Дирекция “ППОРП” 
 

На Фигура № 8 са представени данни за броя продадени нови автомобили от 
1992 до 2005 г. 

Брой продадени нови автомобили
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      Фигура № 8. Източни: СВАБ 
 
След отчетливите колебания през първите осем години от наблюдавания период 

се изявява тенденция към постепенно увеличаване на броя закупени нови автомобили, 
което е много силно изразено през последните три години (2003 - 2005 г.). Тази 
аритметична прогресия може да се обясни със стабилизирането на икономическата 
обстановка в страната, добре провеждана лизингова политика, както от вносителите на 
автомобили, така и от банките. 

По данни от Съюза на вносителите на автомобили в България (СВАБ) 
разпределението на продадените нови автомобили, мотоциклети и автобуси и 
камионни по вносители и марки е представено на Таблица № 2. 
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Продадени леки автомобили, мотоциклети и камиони и автобуси според 
процентния дял на вносителите 

Таблица № 2 

 Леки автомобили   

Марка Вносител Общо, 
брой % 

IZ СЕЙ ХАЙ 1 0.00 
ROVER ДАРУ КАР 4 0.01 
SAAB ГРИФИН 7 0.02 

DACIA ПРОМОБИЛ 9 0.03 
JAGUAR МОТО ПФОЕ 15 0.04 

DAIHATSU АВТОТРАНССЕРВИЗ 21 0.06 
LANCIA АУТО ИТАЛИЯ 21 0.06 

MINI КАМОР АУТО 20 0.06 
ALFA ROMEO АУТО ИТАЛИЯ 33 0.10 

GAZ АНТАРИС ТРЕЙД СЕРВИЗ 41 0.12 
SUBARU СУБАРУ БЪЛГАРИЯ 54 0.16 

AUDI АУТОТЕХНИКА 58 0.17 
LEXUS Т М АУТО 57 0.17 

CHRYSLER БАЛКАН СТАР 75 0.22 
JEEP БАЛКАН СТАР 75 0.22 

LAND ROVER МОТО ПФОЕ 128 0.38 
UAZ КАРБОН 141 0.42 
UAZ СЕЙ ХАЙ 140 0.42 
AUDI ПОРШЕ БГ 151 0.45 

IVECO Торино Моторс, Чефин България, Пълдин Транс Сервиз, 
Булавто 163 0.49 

RENAULT РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ 182 0.54 
SEAT АУТОТЕХНИКА 191 0.57 

SSANG YONG РАТОЛА КОРПОРЕЙШЪН 287 0.86 
HONDA БУЛТРАКО 308 0.92 
VOLVO МОТО ПФОЕ 345 1.03 

MITSUBISHI БАЛКАН СТАР 385 1.15 
MAZDA СТАР МОТОРС 462 1.38 

BMW КАМОР АУТО 469 1.40 
NISSAN Нисан София, ЕС Транс, Мавро, Ауто Ташев, Бург Ауто 493 1.47 

FIAT АУТО ИТАЛИЯ 542 1.62 
KIA КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ 555 1.66 

SUZUKI МИРКАТ 555 1.66 
MERCEDES БАЛКАН СТАР 832 2.49 

CHEVROLET Булвария, Каргоекспрес, София Ауто, Бояна Ауто, Сервиз 
Стефанов, Бова 1163 3.48 

HYUNDAI ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС 1165 3.48 
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 Леки автомобили   

Марка Вносител Общо, 
брой % 

LADA НАР 1193 3.57 
VOLKSWAGEN ПОРШЕ БГ 1493 4.47 

RENAULT ПРОМОБИЛ 1744 5.22 
SKODA ЕУРАТЕК 2543 7.61 

CITROEN АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ 2795 8.36 

OPEL Аксон, Булвария, Оникс Ауто, Каргоекспрес, София Ауто, 
Бояна Ауто, Сервиз Стефанов, Бова 2818 8.43 

TOYOTA Т М АУТО 2840 8.49 
FORD МОТО ПФОЕ 3126 9.35 

PEUGEOT СОФИЯ ФРАНС АУТО 4672 13.97 
 Мотоциклети   

BMW КАМОР АУТО  3 0.88 

SUZUKI МИРКАТ 12 3.52 

YAMAHA БРАТЯ ИЛИОПУЛИ 26 7.62 

HONDA БУЛТРАКО 37 10.85 

PEUGEOT СОФИЯ ФРАНС АУТО 63 18.48 

IZ КАРБОН 200 58.65 
 Автобуси и камиони   

OTOKAR ПРОМОБИЛ 1 0.07 
TOYOTA Т М АУТО  1 0.07 
SETRA БАЛКАН СТАР 6 0.40 

MULTICAR ДАРУ КАР 11 0.73 
RENAULT ПРОМОБИЛ 19 1.26 

GAZ АНТАРИС ТРЕЙД СЕРВИЗ 32 2.12 
VOLVO ВОЛВО БЪЛГАРИЯ 88 5.84 

HYUNDAI ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС 89 5.91 
KIA КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ 153 10.16 

MAN ЕВРОКАМИОН 164 10.89 
IZUZU СОФ КО 190 12.62 

MERCEDES БАЛКАН СТАР 288 19.12 

IVECO Торино Моторс, Чефин България, Пълдин Транс Сервиз, 
Булавто 464 30.81 

Източник: СВАБ 

През 2005 г. най-много продавани автомобили са от марка Пежо (3.97% от общо 
продадените ), следвани от Форд (10.85%) и Тойота (7.62%). При мотоциклетите най-
много продавани са марките Иж (58.65%), които изпреварват заемащите второ място 
мотоциклети на Пежо (18.48%) с повече от 40%. При автобусите и камионите най-
продавани са марките Ивеко (30.81%), следвани от Мерцедес (19.12%) и Исизу 
(12.62%). 

Разпределението на пазара спрямо продадените през 2005 г. нови леки 
автомобили, мотоциклети и автобуси и камионни е представено на Фигура № 9.
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Продадени през 2005 г.

0.97% 4.27%

94.76%

Леки автомобили Мотоциклети Автобуси и Камиони
 

Фигура № 9. Източник: СВАБ 
 

Териториалното разположение на регистрираните МПС по региони на страната 
е неравномерно. Около 27% от автомобилите са в Софийска област. По-висока е 
концентрацията и в по-големите градове– Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора – от 
4% до 8% от автомобилите в страната. Броя на МПС (леки автомобили) по место 
регистрация към 31.12 на съответната година е представено в Таблица № 3. 
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Разпределение на автомобилите по место-регистрация. 

Таблица № 3 
 Место-

регистрация 
1992 1995 1998 2002 % от общото за 

страната 
1 Благоевград 45 641 54 431 60 741 78 958 3,63 
2 Бургас 73 345 83 987 92 074 109 578 5,04 
3 Велико Търново 52 965 58 606 60 783 68 034 3,13 
4 Видин 24 271 28 309 27 837 31 561 1,45 
5 Варна 83 340 98 874 112 178 136 906 6,30 
6 Враца 36 959 41 724 41 568 52 762 2,43 
7 Габрово 29 282 31 910 33 813 39 562 1,82 
8 Добрич 36 407 41 159 43 914 50 942 2,34 
9 Кърджали 25 723 29 493 31 265 37 617 1,73 

10 Кюстендил 29 743 40 520 42 129 49 774 2,29 
11 Ловеч 33 182 36 726 38 675 43 401 2,00 
12 Монтана 30 789 32 796 36 332 43 220 1,99 
13 Пловдив 12 6368 149 768 162 397 193 185 8,89 
14 Пазарджик 41 449 47 662 52 263 63 167 2,91 
15 Перник 29 178 33 857 36 325 42 200 1,94 
16 Плевен 52 315 57 309 62 405 72 128 3,32 
17 Разград 24 037 26 830 27 649 31 991 1,47 
18 Русе 51 261 57 309 58 807 67 186 3,09 
19 София* 269 459 340 823 406 737 515 667 23,72 
20 София окръг* 43 869 51 203 57 294 69 975 3,22 
21 Стара Загора 67 146 76 369 81 869 96 921 4,46 
22 Сливен 33 218 36 744 39 238 46 111 2,12 
23 Смолян 17 761 20 419 22 428 27 098 1,25 
24 Силистра 21 117 23 027 24 052 27 925 1,28 
25 Търговище 23 391 25 418 26 290 28 880 1,33 
26 Хасково 46 443 53 389 57 955 68 650 3,16 
27 Шумен 36 051 40 401 42 944 48 977 2,25 
28 Ямбол 26 568 28 508 29 388 31 705 1,46 

 Общо 1 411 278 1 647 571 1 809 350 2 174 081 100,00 
Източник: МОСВ 

 

 Специфична особеност на автомобилния парк в България е неговата възрастова 
структура. Общо 66% от леките автомобили (1 674 128 бр.) са на възраст над 16 
години, като преобладаващата част от тях са на възраст над 20 години (1 025 582 бр.). 
На Фигура № 10 е представено разпределението на автомобилния парк по възраст на 
автомобилите. Данните недвусмислено показват, че през следващите десет години, 
голям брой МПС ще излязат от употреба, което ще доведе до проблеми за 
практическото и своевременно екологосъобразно третиране. 
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Възраст на автомобилния парк в страната
0.17% 3.62%

6.17%

40.41%

25.55%

24.08%

От 0 до 5 години От 6 до 10 години От 11 до 15 години

От 16 до 20 години Над 20 години Без данни
 

   Фигура № 10. Източник: МВР Дирекция “ППОРП” 
 
Така представената графика дава реална представа за състоянието на автопарка в 
страната две години преди присъединяването на България към ЕС. 
 
ІІІ. Предприети мерки от производителите, вносителите, организациите по 
оползотворяване на МПС и лицата, изпълняващи целите по наредбата 
индивидуално. 
 
 Ежегодно до 31 март производителите и вносителите на МПС - физически или 
юридически лица, регистрирани по Търговския закон, организациите по 
оползотворяване и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, 
предоставят на изпълнителния директор на ИАОС на хартиен и магнитен носител 
информация в свободна форма за предприетите през предходната календарна година 
мерки относно изпълнението на задълженията по чл. 4, 6, 8, 10, 16 и чл. 17, ал. 2, 
съгласно изискванията на чл. 26 от Наредбата. През 2005 г. са изпратени над 30 бр. 
писма на задължените да предоставят информация лица. Официални отговори бяха 
получени от 20 фирми. Описаните подходи и предприети мерки са въз основа на 
обобщените данни от получената в ИАОС информация. 
 
 1. Предприети мерки от страна на производителите на МПС, съгласувано с 
производителите на материали и компоненти за тях: 

 водещи до намаляване на образуваните отпадъци от МПС; 
 водещи до ограничаване използването на опасни вещества, 
доколкото е технически възможно; 

 във връзка с обозначаването на компонентите и материалите. 
 
 Изискванията, регламентирани в чл. 4 и чл. 6 от Наредбата са насочени 
единствено към производителите, каквито към настоящия момент не съществуват в 
страната. Организацията по оползотворяване на отпадъци от МПС, “Автоекобул” и 
предоставилите отчети задължени лица декларират, че изискванията по чл. 4 са 
неприложими за тях. 
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Въпреки това, “Мото-Пфое”, “Вили Бетц ООД & КД-Балкан Стар” и Асоциация на 
вносителите на автомобили (АВА) предоставиха информация, съответно за 
автомобили от марките Форд, Волво, Ягуар, Ленд Роувър (“Мото-Пфое”), Мерцедес, 
Митцубиши и Крайслер (“Вили Бетц ООД & КД-Балкан Стар”) и от името на 
членовете на АВА. 
При производството на автомобили по представените от “Мото-Пфое”, “Вили Бетц 
ООД & КД-Балкан Стар” данни се взима предвид последващото разкомплектоване, 
като е обърнато специално внимание на възможността за рециклиране на частите, 
получени при разкомплектоването за улесняване повторното използване и 
оползотворяването на ИУМПС. 
Всички вносители, членове на АВА изпълняват частично задълженията си като следят 
внасяните от тях автомобили, компоненти и материали да бъдат обозначени по 
определения начин. 
 
 2. Осигуряване на достъп до информация от производителите и 
вносителите на МПС на лицата по чл. 9 от Наредбата относно 
разкомплектоването за всеки отделен вид МПС. 
 
 В съответствие с изискванията на чл. 8 от Наредбата “Автоекобул” е заложил в 
договорите за членство в организацията да фигурира задължение към Възложителя, да 
представя информация относно разкомплектоването на всеки отделен вид МПС в срок 
от 6 месеца от неговото внасяне в страната. Тази информация се представя под 
формата на ръководства, включително и на електронен носител, като към нея са 
включени данни относно материалите и компонентите в МПС и разположението на 
опасни вещества и разкомплектоването, съхраняването и изпитването на компоненти 
подходящи за повторна употреба. 
Във връзка със сключен договор за изпълнение на целите по наредбата, “Мото-Пфое” 
и “Вили Бетц ООД & КД-Балкан Стар” предоставя на “Макметал ЕООД” подробна 
информация относно разкомплектоването на всеки отделен вид МПС и според 
договора между двете фирми я допълват при излизането на нов модел от внасяните 
марки. Аналогично на предприетите от “Автоекобул” подходи, предоставената 
информацията съдържа данни за материали и компоненти в МПС, разположението на 
опасните вещества, методите за разкомплектоване и съхраняване, подходящи за 
повторна употреба. 
Избрания подход от “Джулай Карс Къмпани” и „ТМ Ауто” във връзка с изпълнението 
на изискванията по чл. 8 от Наредбата е информацията за разкомплектоването на МПС 
да се представя единствено при поискване от задължените лица по чл. 9, като за целта 
се използва специализиран софтуер и техническа литература. 
 
 3. Предприети мерки за повишаване количеството на компонентите от 
ИУМПС, предоставяни за повторно използване от лицата, извършващи дейности 
по разкомплектоване на ИУМПС. 
 
 При изграждане на цялостната организация на системата за събиране, повторна 
употреба, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от МПС, “Автоекобул” 
съблюдава прилагането на принципа за минимизиране на технологичните 
(производствени) разходи и ограничаване вредното въздействие върху компонентите 
на околната среда, като отчита: 

 броя на ИУМПС по райони - за разполагане на площадки за временно 
съхранение на лесно достъпни места; 
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 проведени проучвания относно прогнозни количества ИУМПС, въз основа на 
които се определя проектния капацитет, площта и заетите работни места, както 
и географското месторазположение на центровете за разкомплектоване. 

Икономическите оператори, с които организацията има сключени договори, съобразно 
предмета си на дейност, осигуряват приемането на цялото количество отпадъци от 
МПС (в тонове), равно на общото количество отпадъци от МПС (в тонове), 
образувани през текущата година. При изграждане на технологичната схема, 
“Автоекобул” използва основно три нива на обработка: събиране, обезвреждане и 
последващо третиране. При реализацията на всяко едно от нивата се спазва стриктно 
действащата в страната нормативна уредба, като се съблюдават всички необходими 
мерки за предотвратяване на вредното въздействие върху здравето на човека и 
околната среда. Използваната технологична схема от “Автоекобул” е представена най-
общо на Фигура № 11. 
 

 
Фигура № 11. Използвана технологична схема от “Автоекобул” 
 
 При изпълнението на изискванията на чл. 10 от Наредбата “Мото-Пфое” и 
“Вили Бетц ООД & КД-Балкан Стар” приемат (по практически наблюдения) че 
ИУМПС условно се разделят на три типа: 

• за детайлно разкомплектоване с оглед запазване целостта на детайли и 
компоненти за нова употреба (около 10% от общия поток); 

• за разкомплектоване със запазване на малка част детайли, указани от 
приемника, за рециклиране или повторна употреба (около 30% от общия 
поток); 

• за рециклиране без запазване на детайли (около 60% от общия поток). 
 
И двете фирми използват идентични схеми за екологосъобразното разкомплектоване 
на ИУМПС, Фигура № 12. 
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Фигура № 12. Използвана технологична схема от “Мото-Пфое” и “Вили Бетц ООД 
& КД-Балкан Стар” 
 
При практическата реализация на представената схема се спазват всички изисквания 
на действащото в страната законодателство. 
 
 4. Предприети мерки за оползотворяване на компонентите, които не могат 
да бъдат използвани повторно от лицата, извършващи дейности по 
оползотворяване и разкомплектоване на ИУМПС. 
 
Изпълнението на изискванията на чл. 16 от Наредбата са неразделна част от подробно 
описаните изградени и използвани системи в т. ІІІ. 3 от настоящия доклад. 
 
 5. Предприети мерки от страна на икономическите оператори относно: 

 изграждането и функционирането на площадки за временно 
съхраняване на ИУМПС и центрове за разкомплектоване на 
ИУМПС; 

 приемането на всички ИУМПС, доставени на площадките за 
временно съхраняване или в центровете за разкомплектоване на 
ИУМПС; 

 създаването и функционирането на системи за събиране на ИУМПС 
от площадките за временно съхраняване и предаването им в 
центровете за разкомплектoване; 

 разкомплектoването на събраните ИУМПС в центровете за 
разкомплектoване. 
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 Според направени собствени проучвания “Автоекобул” е установило 
неравномерно териториално разположение на регистрираните МПС по региони на 
страната, като над 22% от автомобилите са в Софийска област, по-висока е 
концентрацията и в по-големите градове на страната – Пловдив, Бургас, Варна, Стара 
Загора – от 4% до 8%. 
 Центровете за разкомплектоване чрез които организацията изпълнява 
задълженията на своите членове са разположени в гр. Нови Искър и гр. Девня. При 
тяхното изграждане са съобразени изискванията регламентирани в националното 
законодателство. Разположението на центровете е целяло условно разделението на 
страната на две (Изток-Запад) за пренасочване потока ИУМПС, предназначени за 
разкомплектоване. 
 “Мото-Пфое” и “Вили Бетц ООД & КД-Балкан Стар” изпълняват задълженията 
си по наредбата индивидуално, като са сключили договори с “Макметал ЕООД”, 
притежаваща разрешение за два центъра за разкомплектоване и две площадки за 
търговия с черни и цветни метали, разположени в София (2 бр.), Благоевград и 
Златоград. От август 2005 г. “Макметал ЕООД” има сключен договор с “Сплавкомерс 
АД”, която от своя страна по силата на договора се задължава да приема ИУМПС на 
своите площадки в полза на “Макметал ЕООД”. Според представения доклад във 
връзка с изпълнението на чл. 26 от Наредбата, “Сплавкомерс АД” декларира пет 
площадки, чието разположение е определено като е отчетен броя на ИУМПС на 
територията на общините, както и наличие на достатъчно голяма и леснодостъпна 
площ в избраните райони. Площадките се разположени в Стара Загора, Казанлък, 
Чирпан, Гълъбово и Раднево. 

 
ІV. Количествени данни във връзка с изпълнението на Наредбата 
 1. Брой издадени разрешения на лицата по чл. 9 и на организациите по 
оползотворяване. 
 
 През 2005 г. с разрешение за дейности по събиране и третиране на ИУМПС 
издадено по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците, или комплексно 
разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на 
околната среда, при спазване на изискванията по приложение № 2 са 70 фирми. През 
2005 г. получи разрешение и организацията по оползотворяване на отпадъци от МПС, 
“Автоекобул”. 
Всяка година ИАОС изпраща циркулярно писмо до РИОСВ за проверка и 
актуализиране на информацията, поддържана в регистъра на операторите на центрове 
за разкомплектоване и площадки за временно съхранение. Такова писмо бе изпратено 
и през месец Февруари 2006 г. с информация за предходната 2005 г. Териториалното 
разпределение на фирмите (по РИОСВ) по данни от регистъра е представено на 
Фигура № 13. 
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Фирми извършващи дейности по събиране и третиране на ИУМПС
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Фигура № 13. Източник: ИАОС 
 
От графиката се вижда че разпределението на фирмите, извършващи дейности по 
събиране и третиране на ИУМПС в страната е организирано основно по големите 
региони (от гледна точка на население, регистрирани автомобили, индустрия и т.н.). 
Общият брой на членовете, участващи в организацията по оползотворяване на 
отпадъци от МПС, “Автоекобул” към 10.03.2006 г. са 8 841. 
 
 2. Брой утвърдени програми на лицата по чл. 33. 
 
 Лицата, изпълняващи задълженията си по Наредбата индивидуално, осигуряват 
за своя сметка постигането на целите за повторно използване, оползотворяване и 
рециклиране в сроковете по чл. 21. В тази връзка те изготвят програма по чл. 29, ал. 1, 
т. 4 ЗУО, която е съобразена с целите и обхвата, определени в чл. 31, ал. 1 и 2 ЗУО, 
която включва: 

 план за количествата отпадъци от МПС, които ще бъдат събирани, 
повторно използвани, оползотворени или предадени за обезвреждане; 

 план за управление на отпадъци от МПС, включващ мерки за 
оптимизиране на транспортирането, събирането, временното 
съхраняване и третирането на ИУМПС и отпадъците от МПС, както и за 
предаването на образуваните отпадъци за повторно използване, 
оползотворяване или обезвреждане; 

 мерки за изпълнение на целите в сроковете по чл. 21; 
 план за увеличаване дела на повторно употребяемите и рециклируемите 
отпадъци от МПС; 

 мерки за намаляване количеството на токсичните отпадъци от МПС. 
 
 Информация за лицата с утвърдени програми през 2005 г. е представена на 
Таблица № 4. 
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Лица с утвърдени програми по РИОСВ 

Таблица № 4 

РИОСВ Лице Булстат 
Период на 

програмата, година 
Дата на 

утвърждаване 
      От До   

БЛАГОЕВГРАД Райнов ЕООД 101640616 2005 2010 08.07.2005 г. 
БЛАГОЕВГРАД Стан-Роуд 101547308 2005 2010 02.11.2005 г. 

БУРГАС Няма утвърдени програми 
ВАРНА Няма утвърдени програми 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО Няма утвърдени програми 
ВРАЦА Няма утвърдени програми 

МОНТАНА Няма утвърдени програми 
ПАЗАРДЖИК Няма утвърдени програми 
ПАЗАРДЖИК Няма утвърдени програми 
ПАЗАРДЖИК Няма утвърдени програми 
ПАЗАРДЖИК Няма утвърдени програми 
ПАЗАРДЖИК Няма утвърдени програми 
ПАЗАРДЖИК Няма утвърдени програми 
ПЛЕВЕН Няма утвърдени програми 
ПЛОВДИВ Не са подали информация 

РУСЕ Няма утвърдени програми 
СМОЛЯН Няма утвърдени програми 
СОФИЯ Валекс 130832563 2005 2010 27.10.2005 г. 

СОФИЯ 
Вили Бетц & КД-Балкан 

Стар 041044908 2005 2009 01.10.2005 г. 
СОФИЯ Еуратек 040341244 2005 2010 20.07.2005 г. 
СОФИЯ Мото-Пфое 000646811 2005 2010 18.07.2005 г. 

СТАРА ЗАГОРА Няма утвърдени програми 
ХАСКОВО Няма утвърдени програми 
ШУМЕН Няма утвърдени програми 
Източник: ИАОС 
 
Единствено в РИОСВ София и РОСВ Благоевград са утвърждавани програми през 
2005 г. Най-много програми са утвърдени в РИОСВ София – 4 бр. 
 
3. Внесените и изнесени от страната МПС по данни от Агенция Митници. 
 
 Изпълнителният директор на Агенция Митници (АМ) предоставя на 
изпълнителния директор на ИАОС информация за текущата година относно 
количествата внесени и изнесени от страната МПС по периоди съгласно изискванията 
на чл. 24, ал. 1. Данните се изпращат десет дни след изтичане на съответния период. 
От април месец 2005 г. в интернет страницата на ИАОС (http://nfp-
bg.eionet.eu.int/eea/bg/publicat/mps/index.htm) се публикува броя внесени и изнесени от 
страната МПС. Това се прави с цел лицата изпълняващи задълженията си по 
Наредбата индивидуално или чрез колективна система да определят пазарния си дял и 
да изпълнят задълженията си. Освен горепосочената информация в интернет 
страницата се публикува и броя приети ИУМПС от площадки за временно съхранение 
и центрове за разкомплектоване. 
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 За 2005 г. в страната са внесени 186 049 и са изнесени 3 068 броя МПС. 
Информацията по периоди на отчитане е представена на Фигура № 14. 
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           Фигура № 14. Източник: АМ 
 
 От графиката ясно личи отношението на броя внесени МПС спрямо 
изнесените. Въпреки огромната разлика ясно се откроява тенденцията към постоянно 
увеличаване броя на изнесените автомобили през годината. Този ръст може да се 
обясни с факта, че обикновено през първите няколко месеца на годината търсенето на 
автомобили е силно занижено (както в България, така и в другите държави), след 
което пазара се активизира и следователно износа (респективно вноса) на автомобили 
се увеличава. 
Съотношението на внесени към изнесени от страната МПС, произведените съответно 
преди 1980 г. и след 1980 г. е представено на Фигура № 15 и Фигура № 16. 
 

Внесени  в сраната МПС за 2005 г.

99.96%

0.04%

Произведени преди 1980 Произведени след 1980  

Изнесени от сраната МПС за 2005 г.

0.59%

99.41%

Произведени преди 1980 Произведени след 1980
 

Фигура № 15. Източник: АМ          Фигура № 16. Източник: АМ 
 
От двете фигури се вижда, че основният брой внесени и изнесени МПС в България 
през 2005 г. е съставен предимно от МПС произведени след 1980 г. 
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 4. Пуснати на пазара МПС по данни от НСИ. 
 

Всяка година до 31 октомври Председателят на НСИ има задължение да 
предоставя броя пуснати на пазара и внесените и изнесени от страната МПС по данни 
за предходната година. Предоставяната от НСИ информация представлява съвкупност 
от обобщени данни за внесените и изнесени от страната МПС, подадени от Агенция 
Митници и броя на МПС, пуснати на пазара през предходната година по данни от 
производителите на МПС, които попадат в обхвата на статистическите наблюдения по 
съответните изследвания, включени в Националната програма за статистически 
изследвания. Отчитайки че към 31.12.2005 г. в България няма производители на МПС, 
следва да отбележим, че данните получени от НСИ напълно съвпадат с представени от 
Агенция Митници, като броя МПС пуснати на пазара от производители за 2005 г. е 
нула. 

Липсата на производители на МПС в България налага определянето броя на 
пуснати на пазара МПС да става чрез изчисляване на броя внесени минус изнесени 
МПС за съответния период. За 2005 г. изчисленият брой на пуснатите на пазара МПС 
е представен в Таблица № 5. 

 
 

Брой МПС внесени и изнесени от страната и пуснати на пазара по периоди 
Таблица № 5 

Брой внесени МПС, в т.ч. 
произведени 

Брой изнесени МПС, в 
т.ч. произведени 
Преди 1980 

Брой пуснати на пазара МПС, в т.ч. 
произведени 

Преди 
1980 

След 
1980 Общо Преди 

1980 
След 
1980 Общо 

Преди 1980 
(колона 1 
минус 

колона 4) 

След 1980 
(колона 2 
минус 

колона 5) 

Общо 
(колона 3 
минус 

колона 6) 

Периоди 

18 38 519 38 537 0 62 62 18 38 457 38 475 01.01-31.03 

15 47 643 47 658 3 81 84 12 47 562 47 574 01.04-30.06 

10 46 623 46 633 6 125 131 4 46 498 46 502 01.07-30.09 

31 53 190 53 221 9 2 782 2 791 22 50 408 50 430 01.10-31.12 

74 185 975 186 049 18 3 050 3 068 56 182 925 182 981 01.01-31.12 

Източник: АМ, НСИ 
 
За определяне на целите по чл. 21, задължените лица по Наредбата пресмятат 
индивидуалните си цели по данни за пуснатите на пазара МПС - представени на 
Таблица № 5. Тези данни са публикувани и в интернет страницата на ИАОС. 
 

 25



 
 5. Събрани ИУМПС от центрове за разкомплектоване и площадки за 
временно съхраняване 
 
 В края на всяко тримесечие на текущата година операторите на центрове за 
разкомплектоване и на площадки за временно съхраняване представят в ИАОС 
информация за броя приети ИУМПС. През 2005 г. приетите за разкомплектоване 
ИУМПС са 15 340 броя, като през третото (5 431 бр.) и четвъртото (6 724 бр.) 
тримесечие на годината са приети за разкомплектоване най-голям брой. Отчитайки 
практическата ситуация - 2005 г. е първата година от прилагане изискванията 
регламентирани с Наредбата е важно да се отбележи наблюдавания ръст на приетите 
ИУМПС от площадки за временно съхранение и центрове за разкомплектоване 
(Фигура № 17). 
 

Приети ИУМПС от площадки за временно 
съхранение и от центрове за разкомплектоване

5 431

1 833 1 352
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7 000
8 000
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Периоди
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ой

Приети ИУМПС
 

   Фигура № 17. Източник: ИАОС 
 
Почти двукратно по-големите количества събрани ИУМПС през третото и четвърто 
тримесечие спрямо общо събраните за първите две тримесечия на 2005 г., показва от 
една страна високата ефективност на организираните системи за събиране на ИУМПС 
от организацията по оползотворяване и индивидуално изпълняващи задълженията си 
лица, и от друга увеличаване броя на подаваните от задължените лица справки. 
Подобрената отчетност през втората половина на 2005 г. по изискванията на чл. 22, 
ал.3 от Наредбата се дължи основно на извършените от експертите в РИОСВ проверки 
на място. 
Освен справките за събрани ИУМПС по тримесечия, лицата по чл. 9 за дейността си 
като оператори на площадка за временно съхраняване и/или на център за 
разкомплектоване изготвят и представят в РИОСВ, на чиято територия извършват 
дейност, годишен отчет за отпадъци. След проверка и верифициране от РИОСВ 
данните от годишните отчети се изпращат на ИАОС. 
По обобщена за страната справка през 2005 г., приетите ИУМПС от площадки за 
временно съхранение са 11 920 бр., като 7 572 са предадени на лицензирани центрове 
за разкомплектоване. Събраните ИУМПС от центровете за разкомплектоване са 
10 465, като 5 321 са събрани директно от собствениците. За да се сравнят данните за 
броя приети ИУМПС, докладвани с тримесечните справки от една страна и годишните 
отчети от друга, трябва да се пресметне общото количество събрани ИУМПС по 
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годишни отчети. С цел избягване на двойното пресмятане на един и същи брой 
събрани ИУМПС от центрове и от площадки, от общото количество събрани ИУМПС 
от площадки (11 920 бр.) се изважда броя на предадени ИУМПС на центрове за 
разкомплектоване (7 572 бр.). Получават се 4 348 бр. - реално събрани ИУМПС, които 
са предадени на центрове за разкомплектоване. Като се съберат общия брой ИУМПС 
приети от центрове (10 465 бр.) с изчисления брой 4 348, се получава общия брой 
14 813 събраните ИУМПС за 2005 г. Разликата от 527 бр7. между събраните ИУМПС 
по данни от тримесечните справки и годишните отчети се обяснява с липсващите 
данни от неподалите (29 фирми) годишни отчети задължени лица. На Фигура № 18 е 
представено процентното отношение между подалите и неподали годишни отчети 
задължени лица. 
 

Годишни отчети

41.43%

58.57%

Представили Непредставили
 

   Фигура № 18. Източник: ИАОС 
 
Процентът от непредставили годишни отчети задължени лица се формира основно от 
малки фирми с разрешение за дейности по третиране на отпадъци от МПС. 
За подобряване отчетността и подпомагане експертите от РИОСВ при осъществяване 
на функциите по текущ и последващ контрол, относно отчетността и предоставянето 
на информация за дейностите по отпадъците съгласно чл.17, ал.4 от Правилник за 
устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, 
ежегодно ИАОС изпраща информация на съответния РИОСВ за предоставилите и 
непредоставили справки и отчети задължени лица. 
 

                                                           
7  15 340 минус 14 813 

 27



 
 6. Оползотворени и обезвредени отпадъци от ИУМПС. 
 
 Количествата оползотворени и обезвредени отпадъци от ИУМПС са по данни 
от годишни отчети от операторите на центрове за разкомплектоване на ИУМПС. 
Общото количество приети за третиране отпадъци от МПС е 11 672.509 тона. От тях 
демонтирани са 10 090.985 тона, Фигура № 19. Количеството повторно употребени 
след демонтиране отпадъци от МПС е 434.312 тона, докато оползотворените в това 
число и рециклираните са съответно 8 920.087 тона. Само рециклирани са 8 472.731 
тона отпадъци от МПС. Процентното съотношение на повторно употребените, 
обезвредени и оползотворени (в това число и рециклирани) отпадъци от МПС и само 
рециклираните е представено на Фигура № 20. 
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  Фигура № 19. Източник: ИАОС 

 

1.88%

9.72%

88.40%

Оползотворени Обезвредени Други

94.98%

4.87%

0.15%

Други

Повторна употреба

Рециклирани

 
Фигура № 20. Повторно употребените, обезвредени и оползотворени в това число и 
рециклирани отпадъци. Източник: ИАОС 
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От така представените графики се вижда, че почти всички събрани отпадъци от МПС 
от центровете за разкомплектоване са демонтирани, приблизително 86.45%. От 
операциите по третиране най-голям дял заема оползотворяването - 88.40%. 
Най-много отпадъци от МПС са рециклирани на територията на РИОСВ София 
(7406.224 тона), следвани от РИОСВ Варна с 565.53 тона и РИОСВ Велико Търново с 
351.390 тона. Повторната употреба на отпадъци от МПС е най-висока на територията 
на РИОСВ Благоевград (375.064 тона), следван от РИОСВ Пазарджик с 28.468 тона и 
РИОСВ Велико Търново с 10.3 тона. Най-много отпадъци от МПС се обезвреждат в 
РИОСВ София (66.3 тона), следван от РИОСВ Пазарджик с 63.6282 тона и РИОСВ 
Велико Търново с 55 тона. 
На Фигура № 21 е представено процентното отношение на операциите по третиране 
спрямо събраните отпадъци от МПС по РИОСВ. Данните за РИОСВ на територия на 
които не са извършвани дейности по събиране и/или третиране на отпадъци, или не са 
представяни годишни отчети (РИОСВ Пловдив), не са представени на фигурата. 
Временното съхранение на ИУМПС е включено в “други операции по третиране”.
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Третирани отпадъци от МПС за 2005 г.
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Фигура № 21. Източник: ИАОС



 
 7. Изпълнение на целите по рециклиране и оползотворяване. 
 

Както вече беше споменато в началото на настоящия доклад през първата година 
от влизането в сила на Наредбата (2005 г.), задължените лица трябва да достигнат цели 
от повторно използване и оползотворяване най-малко 75 на сто от теглото на всяко 
ИУМПС, като най-малко 70 на сто се рециклират. 

На Фигура № 22 е представено съотношението между заложените за изпълнение 
цели и получените данни от годишните отчети на операторите на центрове за 
разкомплектоване по Наредбата. 
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Фигура № 22. Източник: ИАОС 

 
От Фигурата еднозначно се вижда, че от приети 11 672.51 тона отпадъци от МПС от 
центрове за разкомплектоване8, поставените за 2005 г. цели за повторно използване и 
оползотворяване, и повторно използване и рециклиране са достигнати. Изчислението 
на целите се извършва на база общо приети за разкомплектоване ИУМПС, както от 
центровете, така и от площадките за временно съхранение, докато на фигурата са 
използвани данни за отпадъци от МПС, приети само от центрове за разкомплектоване.  

                                                           
8 По данни от годишните отчети 
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V. Заключение. 
 
 Наредбата е втората (след Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки), 
приета на основание чл. 24 от ЗУО – регламентираща изисквания към продукти, след 
употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Анализирайки 
предоставените данни във връзка с изпълнението изискванията на Наредбата и 
отчитайки настоящата ситуация и прогнозните данни за автопарка в страната могат да 
се посочат следните изводи, проблеми и препоръки: 

 Очакваните проблеми, свързани от една страна с остарелия автопарк, а от друга 
с проведената през 2006 г. акция за смяна на номерата (следствие на която по 
предварителни данни с прекратена регистрация са приблизително 1 300 000 – 
1 400 000 автомобила) могат да се ограничат, като се предвиди необходимия 
ресурс за тяхното третиране и се усъвършенстват системите за събиране и 
третиране на ИУМПС, където те са изградени, а където не са - да се изградят; 

 При изготвяне на прогнози е необходимо да се използва и наличната в 
Националната агенция по приходите информация за МПС с неплатен данък, 
голяма част от които до няколко години ще се превърнат в ИУМПС, 
Таблица№6. 

 
Данни за МПС с неплатен данък за повече от 2 години към 01.11.2005г. 

Таблица № 6 
ВИД ППС С първа 

регистрация преди 
1980 г. 

С първа 
регистрация след 

1980 г. 

Без декларирана 
дата на 

регистрация 
Леки автомобили 78 694 154 628 23 867 

Триколки 1 1 12 
Товарни 

автомобили 
139 1 101 7 747 

Източник: НАП 
 

 За подобряване на отчетността и контрола е необходимо да се заложат 
изисквания за сътрудничество между държавните и частни институции (като 
ПУДООС, КАТ, Национална агенция по приходите, Изпълнителна агенция 
автомобилна администрация, Комисията за защита на потребителите, Съюза на 
вносителите на автомобили в България и др.); 

 Наличната информация от регистъра на операторите на центрове за 
разкомплектоване и площадки за временно съхранение да се изпраща на 
РИОСВ поне 4 пъти в годината, което ще улесни контрола и ще подобри 
качеството на подаваната информация; 

 При изграждането на информационната система по чл. 31 за отчитане целите 
по Наредбата трябва да се предвиди участието на горе споменатите институции 
за обмен на информация; 

 В България има изградена и функционираща система за събиране на ИУМПС; 
 През 2005 г. е учредена първата организация по оползотворяване на отпадъци 
от МПС; 

 На територията на страната има 6 фирми, изпълняващи задълженията си 
индивидуално; 
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 Организацията по оползотворяване на отпадъци от МПС "Автоекобул"(№ РД – 
129/10.03.2006 г.) доказа изпълнение на задълженията си за 2005 година и 
фирмите, членуващи в нея се освобождават от продуктова такса. 

 От фирмите, извършващи индивидуално изпълнение за разделно събиране и 
оползотворяване на отпадъци от МПС, "Еуратек"-София (№ РД – 
129/10.03.2006 г), "Вили Бетц ООД – Балкан Стар"(РД-770/10.10.2006 г.) и 
"Мото Пфое"(РД-771/10.10.2006 г.) са доказал изпълнение на ангажиментите си 
за 2005 г., докато, "Райнов" ЕООД- Благоевград, "Стан Роуд" ЕООД-
Благоевград и "Валекс" ООД-София не са (Заповед№ РД – 128/10.03.2006 г.); 

 През 2005 г. от центрове за разкомплектоване и площадки за временно 
съхранение не са приемани ИУМПС без основни части и компоненти. 

 
В заключение може да се каже, че частичното коригиране на изложените 
проблемни места ще подобри значително качеството на подаваната информация и 
ще предостави възможност за: 

• подпомагане Министерство на околната среда и водите за получаване на 
още по-достоверна информация с оглед вземане на управленски решения; 

• практическото осъществяване на документален контрол за изпълнението на 
изискванията за достигане на целите по третиране на отпадъците от МПС 
от задължените лица; 

• разширяване обхвата на обособената от Наредбата информация в доклада; 
• осигуряване на необходимата информация във връзка с докладването на 

Република България до Европейската комисия съгласно Директива 
2000/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. 
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