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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И АБРИВИАТУРИ

 НСМОС - Национална Система за Мониторинг на Околната среда;
 МОСВ - Министерство на околната среда и водите;
 ИАОС - Изпълнителна агенция по околна среда;
 РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и води;
 ГД ”ОП” - Главна Дирекция ”Охранителна Полиция”, Министерство на 

Вътрешните работи;
 АМ - Агенция Митници, Министерство на финансите;
 ИААА - Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, 

Министерство на транспорта;
 НСИ - Национален статистически институт;
 МПС – Моторно превозно средство;
 ИУМПС – Излязло от употреба моторно превозно средство;
 ПУДООС – Предприятие за управление дейностите по опазване на 

околната среда;
 ЗООС – Закон за опазване на околната среда;
 ЗУО – Закон за управление на отпадъците
 МОПА – Международна организация на производителите на 

автомобили;
 ЕАОС – Европейска агенция по околна среда;
 ДОККПБДП – Държавно обществена консултативна комисия по 

проблемите на безопасността на движението по пътищата;
 ПТП – пътно транспортни произшествия;
 Наредбата – Наредба за изискванията за третиране на отпадъци от 

МПС;
 МОПА - Международна организация на производителите на автомобили

ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

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

 Министерство на финансите, Агенция Митници - количествата внесени и 
изнесени от страната МПС;

 Национална служба Полиция, ГД ”ОП” към Министерство на 
Вътрешните Работи - брой регистрирани ППС и леки автомобили, 
спрени от движение автомобили, автомобили с прекратена регистрация, 
състояние на автопарка по възраст и разпределението на леките 
автомобили по местоотчет;

 Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 
среда – заплатени продуктови такси от лицата пускащи на пазара МПС;

 Предприетите през предходната година мерки от организациите по 
оползотворяване, лицата които пускат на пазара МПС и лицата, които 
изпълняват задълженията си индивидуално относно изпълнението на 
задълженията по чл. 4, 6, 8, 10, 16 и чл. 17, ал. 2;
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 За дейността си като оператори на центрове за разкомплектоване и на 
площадки за временно съхраняване на ИУМПС – брой приети, временно 
съхранени и третирани количества ИУМПС за предходната година;

ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА СЕ ПОСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ РАМКОВИ УСЛОВИЯ

 При непредставена друга информация за целите на отчета за 
изпълнение 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.);

 Пазарния дял е равен на количеството МПС което е пуснало лицето, 
спрямо общото количество МПС (в тонове) пуснато през текущата 
година.

 Целта която всички лица които пускат на пазара МПС са длъжни да 
постигнат е равна на част от общото количество предадени ИУМПС (в 
тонове) през текущата година, съответстваща на пазарния им дял през 
същата година.

 Количеството пуснати на пазара МПС e равно на количеството леки
автомобили с първа регистрация през съответната година;

 Данните предоставяни от Агенция Митници са съгласно Кодовете по 
митническата тарифа за 2008 г.;

 Данните предоставяни от Главна Дирекция “ОП” 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 от 08.11.2004 г.;

 Задължени да заплащат продуктова такса по чл. 36, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците за всяко отделно МПС са лицата които 
пускат на пазара МПС;

 При невъзможност за определяне на количествата (в тонове) на 
третираните отпадъци от МПС в годишните отчети, подавани от 
операторите на центрове за разкомплектоване за отпадъци с кодове 
(160103 - излезли от употреба гуми; 160107 – маслени филтри; 160108 -
компоненти, съдържащи живак; 160111 - спирачни накладки, съдържащи 
азбест; 160112 - спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 
11; и 160601 - оловни акумулаторни батерии; 160116 – резервоари за 
втечнени газове; 160120 – стъкло) са използвани следните 
приравнявания (брой към килограм), съответно за 160103-1 бр.= 1.6 кг.; 
160107–1 бр.= 1 кг.; за 160108-1 бр.= 0,2 кг; за 160111-1 бр.= 0,2 кг; за 
160112-1 бр.= 0,2 кг. и за 160601-1 бр.= 4 кг.; 160116–1 бр.= 10 кг. и за 
160120–1 бр.= 12,5кг.;

 При определяне отношението брой/килограм са използвани 
публикуваните в “Method of calculation for determining of the recovery 
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quotas according to Directive 2000/53/EC and Commission decision 
2005/293/EC prepared by ACEA/JAMA/KAMA, from July 2006” резултати;

 За целите на доклада под МПС се разбира леки автомобили.
 Корекцията на данните за брой произведени автомобили в света за 2007 

и 2008 г. е направена от МОПА.
 Ново регистрирани са автомобили с първа регистрация.
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A. ОБЩ ПРЕГЛЕД

Първия доклад на Комисията до съвета, Европейския парламент, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите 
относно прилагането на Директива 2000/53/ЕО за излезлите от употреба 
моторни превозни средства за периода 2002-2005 г., се прие в края на 2007 г., 
като неговата основна цел е да информира институциите на Общността,
държавите-членки и обществеността за прилагането на Директива 2000/53/ЕО 
за периода от 21 април 2002 г. до 21 април 2005 г. (или от 1 май 2004 г. до 21 
април 2005 г. за държавите-членки, които се присъединиха към Европейската 
общност на 1 май 2004 г.). Използваната в доклада информация е събрана и 
обобщена на основата на въпросник за прилагането, приет с Решение 
2001/753/ЕО на Комисията в съответствие с процедурата по член 6 от 
Директива 91/692/ЕИО, като всички държави-членки са предоставили на 
Комисията подробни данни за законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, които са приели, за да се съобразят с 
Директивата. За пет от държавите-членки (Белгия, Франция, Италия, 
Португалия и Обединеното кралство) са стартирали процедури за нарушения.

На 26ти юни 2008 г. в Женева се проведе 145та международна среща на 
Обединените нации - форум за хармонизиране на законодателството за 
автомобили. На срещата се отпразнува петдесет годишнината от 
Международното споразумение, чрез което през 1958 г. се поставят основните 
правила, на които трябва да отговарят моторните превозни средства и техните 
компоненти, за да бъдат пускани на международния пазар. Петдесет години 
по-късно се прилагат над 130 нормативни документа, регламентиращи 
различни изисквания към безопасността, екологичната норма, техническите
стандарти и т.н. Подписаното през 1958 г. споразумение изиграва съществена 
роля за международното хармонизиране на правилата не само в Европа, но и 
по-целия свят, като върху страните, които все още не са хармонизирали тези 
стандарти се упражнява натиск от останалите държави за приемане на 
техническите изисквания.

Във връзка с изпълнение на изискванията за адаптиране на техническия и 
научен прогрес съгласно приложение ІІ на Директива 2000/53/EC за 
ограничаване използването на опасни компоненти в моторните превозни 
средства в приложенията към Директивата е включен списък с изключения. С 
цел подпомагане на държавите-членки с техническото и научно прилагане на 
посочените над 20 броя изключения, Комисията е възложила на института 
Öko-Institut да изработи детайлно ръководство (Technical Specifications). През 
периода 8 юни - 3 август 2009 г. се състоя трета отворена среща за прогреса 
на доклада на Öko-Institut, като не класифицираната информация от нея е 
качена за публичен достъп (here).

Първия доклад на България във връзка с изпълнение изискванията на
Решение на комисията 2005/293/EО относно установяване на подробни 
правила за мониторинг на целите, определени по отношение на повторно 
използване/оползотворяване и повторно използване/рециклиране в Директива 
2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от 
употреба превозни средства бе изпратен през юни 2008 г. със статут на 
доброволно докладване. През юни 2009 г. се изпрати и първия задължителен 
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доклад до ЕК, съдържащ данни за 2007 г. относно нивата повторно 
употребени, рециклирани и оползотворени отпадъци от МПС.

Настоящия доклад се изготвя въз основа на събраните данни за 
пуснатите на пазара МПС, събраните от центрове за разкомплектоване и 
площадки за събиране и временно съхраняване ИУМПС и количествата 
повторно използвани, рециклирани и оползотворени отпадъци от МПС. За 
целите на доклада е прието, че пуснатите на пазара автомобили са всички 
автомобили с първа регистрация (по данни от Главна Дирекция „ОП”, МВР) за 
съответния период (година), което се явява и водещ принцип при изчисление 
на целите на национално ниво. В доклада е отчетен и броя на издадените 
разрешения за дейности с отпадъци от МПС, както и броя на утвърдените 
програми на лицата по чл. 33 от Наредбата.

При определяне постигнатите нива на повторно използване и 
оползотворяване, и повторно използване и рециклиране за 2008 г., в 
настоящия доклад са използват данни от годишните отчети представени в 
РИОСВ от операторите на центрове за разкомплектоване и площадки за 
събиране и временно съхранение, както и информация от одиторски доклади 
на организациите по оползотворяване на отпадъци от МПС и индивидуално 
изпълняващи задълженията си лица по Наредбата.
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B. НАСТОЯЩА СИТУАЦИЯ

През 2007 година България се присъедини към ЕС, като едно от 
задълженията на страната е да представя Национален доклад за изпълнение 
на поставените с Директива 2000/53/ЕС цели. В края на 2008 г. България 
докладва до ЕК и по въпросник за докладите на държавите-членки във връзка 
с прилагане на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно излезлите от употреба моторни превозни средства. Спазване 
формата на докладване по Решение на Комисията 2005/293/EО наложи
провеждането на проучване за определяне компонентния състав на 
разкомплектованите ИУМПС. В тази връзка през месец май 2009 г. от 
Изпълнителна агенция по околна среда бе изпратено писмо до пет фирми, 
притежаващи разрешения за разкомплектоване на излезли от употреба 
моторни превозни средства, с цел определяне компонентния състав на 
разкомплектованите от тях автомобили. През 2007 г. всяка една от избраните 
фирми е събирала и третирала над 1000 бр. ИУМПС, като от събраните за 
страната 23 433 бр., 13 464 бр. (57,46%) са събрани от горепосочените фирми. 
Четири от тези пет фирми притежават шредерни инсталации. Въз основа на 
получената информация в ИАОС и след сравняване с наличните в ЕС 
аналогични данни, за целите на докладването се определи среден 
компонентен състав на разкомплектованите в страната ИУМПС (фигура 1).
Определения среден компонентен състав на разкомплектованите в страната 
ИУМПС се използва при изготвяне на докладите на Република България във 
връзка с изпълнение на ангажиментите за докладване съгласно Решение на 
Комисията 2005/293/EО.

Изискванията поставени с Директива 2000/53/ЕС са транспонирани в 
националното законодателство с Наредба за изискванията за третиране на 
отпадъци от моторни превозни средства, Обн. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г. 
От 2005 г. в отдел Отпадъци към Изпълнителна агенция по околна среда е 
разработен и се поддържа регистър на операторите на центрове за 
разкомплектоване и площадки за събиране и временно съхранение на 
ИУМПС. Основната цел на регистъра е да подпомогне изпълнението на 
поетите ангажименти и да улесни практическото прилагане на Европейското и 
национално законодателство, чрез ежегодно актуализиране на поддържаната 
информация. Поддържаните в регистъра данни се актуализират по следния 
начин:

 ежемесечно – чрез съпоставка с наличните данни в „Регистър на 
лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с 
отпадъци”;

 тримесечно – с докладваната информация за събраните ИУМПС 
от операторите на центрове за разкомпелктоване и площадки за 
събиране и временно съхранение;

 ежегодно - чрез изпращане на циркулярни писма до Директорите 
на РИОСВ, както и чрез получаваните годишни отчети по 
Наредбата.

Към настоящия момент (ноември 2009 г.) в регистъра се поддържа 
информация за над 200 бр. фирми с над 400 бр. площадки за събиране и 
временно съхранение и/или центрове за разкомплектоване.
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До една или друга степен проблемите при практическо прилагане 
разпоредбите на Наредбата остават същите като предходните години, 
достоверността на предоставяната информация и некоректното попълване на 
отчетите. Може да се каже че съществува недостиг на съоръжения за 
рециклиране на част от отпадъците, получени от разкомплектоването като 
пластмаси, стъкла, гуми и т.н. С измененията в Наредбата (през 2008 г.) се 
отстраниха част от информационните дефицити и проблеми при предоставяне 
на информацията, както следва:

 въведеното за изпълнението на целите по чл. 21 приравняване 
(1бр.=1тон) бе премахнато и се докладва теглото на автомобилите 
от свидетелството за регистрация, част I;

 информационните дефицити в годишните отчети по наредбата 
(количествата временно съхранени отпадъци от МПС) се 
отстраниха с помощта на изменената структура на отчетите;

 липсата на данни за произхода на ИУМПС в тримесечните отчети 
бе отстранена с промяна формата за докладване.

Продължава да липсва обаче единна информационна система, която да 
позволява обобщаване на данните, поддържани от държавните институции 
имащи отношение към темата (МОСВ, ИАОС, ПУДООС, НСИ, КАТ, ИААА,), 
както и докладваната информация от организациите по оползотворяване, 
индивидуално изпълняващи задълженията си по Наредбата лица и 
операторите на центрове за разкомплектоване и площадки за събиране и 
временно съхранение на отпадъци от МПС. Пълна и достоверна картина на 
настоящата ситуация в страната може да бъде изготвена единствено ако се 
работи в тясно сътрудничество както с гореописаните институции, така и с 
Гаранционен фонд и НАП.

За подобряване информираността на задължените да докладват по 
Наредбата оператори на центрове за разкомплектоване и площадки за 
събиране и временно съхранение през месец февруари 2009 г. от ИАОС бе 
изпратено циркулярно писмо до всички фирми (206), за които се поддържа 
информация в регистъра, с уведомление за направените изменения в 
структурата и формата на годишните и тримесечни отчети.

Във връзка с изпълнение на задълженията за отчетност, операторите на
площадки за събиране временно съхраняване и/или на центрове за 
разкомплектоване, годишни отчети са предоставили 142 бр. фирми за 208 бр. 
площадки. Част от фирмите непредставили годишни отчети не са извършвали 
дейности с ИУМПС през 2008г.
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Фигура 1. Източник: ИАОС
* По време на „първи етап” е събрана и обобщена информацията от петте фирми на 

национално ниво; по време на „втори етап” е направено сравнение със съществуващите данни 
от други държави-членки; по време на „трети етап” е определен средния компонентен състав 
на разкомплектованите в страната ИУМПС.

Материали Процент
Черни метали 65,00
Цветни метали 8,00

Пластмаса 12,00
Гуми 6,00

Стъкло 2,50
Течности 2,50

Други 4,00
Общо 100,00

Проблеми и перспективи при 
прилагане законодателството за 

излезлите от употреба МПС в 
Германия, 2001 г. Материали Процент

Черни метали 62,34
Цинк, Мед, 

Магнезий, Олово 2,75
Алуминий 9,65
Пластмаса 11,22

Гуми 5,10
Стъкло 1,10
Други 7,84
Общо 100,00

Компонентно съдържание на 
Европейския автомобилен пазар, 

2005 г.
М атериали Процент, %

Черни метали 65,00
Алуминий 9,00

Пластмаса 12,00
Излезли от 

употреба гуми
3,00

Гумени 
уплътнители и т.н.

2,00

Стъкло 3,00

Текстил 1,00
Други 5,00
О бщо 100,00

Проучване за определяне ползите 
от Директивата 2000/53/ЕС, 

стойност и ползи от ревизиране 
целите за 2015 г., 2006 г.

М атериали Процент, %
М етали 71,90

Полимери (с  
изключение на гума)

14,30

Гуми 2,90
Стъкло 2,80
Други 8,10
Общо 100,00

Директива на Европейския парламент 
и Съвета за типовото одобрение на 

М ПС във връзка с повторната 
употреба, рециклирането и 

оползотворяването отразяващи 
промените в Директива  70/156/EEC

ПЪРВИ ЕТАП*

ВТОРИ ЕТАП

ТРЕТИ ЕТАП

Материали Процент
Черни метали 66,50
Цветни метали 10,70

Пластмаса 5,00
Гуми 3,00

Стъкло 0,90
Катализатори 0,01

Маслени филтри
0,01

Течности
(без гориво) 1,00
Акумулатори 1,00

Други 11,88
Общо 100,00

Фирма 4
Материали Процент

Черни метали 72,00
Цветни метали 7,50

Пластмаса 5,00
Гуми 3,00

Стъкло 1,50
Катализатори 0,35

Маслени филтри
0,05

Течности
(без гориво) 1,60
Акумулатори 1,20

Други 7,80
Общо 100,00

Фирма 5
Материали Процент

Черни метали 70,00
Цветни метали 6,00

Пластмаса 7,00
Гуми 5,00

Стъкло 4,00
Катализатори 0,00

Маслени филтри
0,00

Течности
(без гориво) 1,00
Акумулатори 0,00

Други 7,00
Общо 100,00

Фирма 3
Материали Процент

Черни метали 83,65
Цветни метали 4,69

Пластмаса 1,44
Гуми 3,73

Стъкло 1,45
Катализатори 0,20

Маслени филтри
0,30

Течности
(без гориво) 0,32
Акумулатори 0,94

Други 3,28
Общо 100,00

Фирма 2
Материали Процент

Черни метали 83,65
Цветни метали 4,69

Пластмаса 1,44
Гуми 3,73

Стъкло 1,45
Катализатори 0,20

Маслени филтри 0,30
Течности

(без гориво) 0,32
Акумулатори 0,94

Други 3,28
Общо 100,00

Фирма 1
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Увеличаването на БВП за страната влияе пряко върху броя новозакупени 
автомобили (фигура 2) като изключение прави единствено 2008 г., през която 
започна световната икономическа криза. Световната криза се отрази върху 
автомобилната индустрия, което доведе до сериозна заплаха за част от 
световните автомобилни гиганти (като Форд например). Единствено намесата 
от страна на отделните държави, изразяваща се в икономически и финансови 
стимули, предотвратиха фалита на голяма част от компаниите.

Фигура 2. Източник: ИАОС

C. ПРЕГЛЕД НА СИТУАЦИЯТА В СТРАНАТА СЛЕД 
ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБАТА

С Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова 
такса за продукти, след употребата на които се образуват масово 
разпространени отпадъци, приета с ПМС 120, от 10 юни 2008 г. се 
регламентират отговорности и задължения към лицата, които пускат на пазара 
моторни превозни средства. Съгласно разпоредбите на наредбата всички 
лица, които пускат на пазара на Република България МПС, както и лицата, 
които придобиват за лична употреба МПС в резултат на въвеждането им от
територията на страната от друга държава - членка на Европейската общност 
(ЕО), или внасяне на МПС от държава извън ЕО, заплащат продуктова такса 
по реда и в размера посочени в таблица 1. Лица, които пускат на пазара МПС 
са производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на 
страната от територията на друга държава - членка на ЕО, МПС и ги 
предоставят на друго лице срещу заплащане или безплатно, и/или ги 
използват като част от търговска, производствена или професионална дейност 
с цел неговото разпространение или използване на територията на Република 
България.
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Таблица 1. Размер на продуктовата такса за МПС

МПС

Размер на 
таксата в лева 
за 1 брой МПС 

за 2008 г. 

Размер на 
таксата в лева 
за 1 брой МПС 

за 2009 г.

Размер на 
таксата в лева 
за 1 брой МПС 

за 2010 г.

Размер на 
таксата в лева за 

1 брой МПС за 
2011 г.

Нови 110 121 133 146
До 5 години 150 165 182 200
От 6 до 10 години 190 209 230 253
Над 10 години 200 220 242 267

Лицата, пускащи на пазара моторни превозни средства, заплащат 
продуктова такса за всяко отделно МПС, като таксата се заплаща еднократно 
за периода от вноса/пускането на МПС на пазара до момента на излизането 
му от употреба. Лицата, пускащи на пазара МПС могат да изпълняват 
задълженията си за постигане на съответните цели чрез колективна система 
или индивидуално. Всички задължени лица, заплатили продуктова такса по 
сметка на ПУДООС са освободени от ангажиментите за постигане на целите.

Организациите по оползотворяване имат задача да организират целия 
процес от събиране до предаване на ИУМПС в лицензирани центрове за 
разкомплектоване или на площадки за събиране и временно съхраняване, 
като са отговорни за изпълнени на целите по Наредбата за всеки един от 
своите членове. През 2008 г. членовете и на двете организации са достигнали 
поставените от Наредбата прагове за повторно използване и оползотворяване 
и повторно използване и рециклиране. Към месец септември 2009 г. са 
издадени разрешения на общо шест организации за оползотворяване на 
отпадъци от МПС, както следва:

 ЕКОБУЛКАР АД – РЕШЕНИЕ от 08.12.2006 г., Адрес: област София, 
община София, гр. София, 1870 р-н Кремиковци, кв. Кремиковци, 
тел.02/994 3103, факс:02/994 3420;

 АВТОЕКОБУЛ АД - РЕШЕНИЕ от 29.04.2005 г., Адрес: гр. София, 
ул.“Бойчо Огнянов” № 7, ет. 2, тел. (02) 943 40 83,  943 40 76, факс: (02) 
943 40 83;

 АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ АД – РЕШЕНИЕ от 01.06.2009г., Адрес: 1408 гр. 
София , район “Триадица”, жк. “Стрелбище”, бл. 91, вх. В, ет. 13, ап. 111, 
тел.0889/207-863, e-mail: velinzdravkov@mail.bg;

 ЕКОРЕКАР АД – РЕШЕНИЕ от 01.06.2009г., Адрес: гр. София, ул. 
“Персенк”, бл. 119, ет. 13, ап. 77, тел. 0889/629-351, dtenchev@mail.bg;

 ЕКОРЕСОР АУТО АД гр.СОФИЯ – РАЗРЕШЕНИЕ от 09.09.2009 г., 
област София, община София, гр. София, 1870 р-н Кремиковци, кв. 
Кремиковци, ул.”Св.Георги Победоносец” №1-А,  тел.02/994 70 30, 0889 
63 77 33,факс:02/994 70 12;

 ОРСА – Организация за рециклиране на стари автомобили” АД от 29. 
09. 2009г., Адрес: област София, гр.София, район “Лозенец”, бул. “Черни 
връх” №8, бл.4, вх. Б, ет. 6, ап. 42, телефон 054/800 015 или 0887 262 
193, факс: 054/800193, e-mail: orsa2009@gmail.bg

През 2008 г. единствено „Еуратек” е предпочела да изпълнява 
индивидуално задълженията си по Наредбата, като фирмата е доказала
изпълнението на задълженията си, свързани със събиране, повторно 
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използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от МПС. За 
постигане на целите за повторна употреба и оползотворяване, и повторна 
употреба и рециклиране ЕУРАТЕК е сключила договори с лицензирани 
центрове за разкомплектоване на ИУМПС. 

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, като приходите се формират от такси,
целево предоставени средства от държавния бюджет за екологични програми; 
дарения, постъпления от лихви и депозити, глоби и имуществени санкции за 
административни нарушения по Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
и други постъпления, определени с нормативен акт.

От 2006 г. в ПУДООС е изградена и функционира компютърна 
информационна система и база от данни за задължени лица, пускащи на 
пазара стоки, след употребата на които се образуват масово разпространени 
отпадъци. Системата поддържа данни за фирми, размера на заплатената от 
тях продуктова такса и данни за продуктите, за които се заплаща (опаковки, 
ИУМПС, масла и т.н). Липсата на информация за конкретното МПС, за което 
се заплаща продуктова такса в ПУДООС, възпрепятства документалния 
контрол. На практика не може да бъде осъществена информационна проверка 
на лицата, пускащи на пазара МПС, поради факта, че в ИАОС се предоставя 
единствено информация за общия размер на събраната продуктова такса и 
лицата, извършили плащанията. 

Наредбата разпорежда лицата, които пускат на пазара МПС за 2008 г. да 
достигнат ръст от 87% повторно използване и оползотворяване и 81% за 
повторно използване и рециклиране на отпадъци от МПС. За изчисляване 
пазарния дял задължените лица пресмятат собствения си процент въз основа 
на публикуваните в интернет страницата на ИАОС (http://nfp-
bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/mayak/MPS/index.htm) данни за количеството МПС,
пуснати на пазара. Количествата, пуснати на пазара МПС се определят според 
броя на леките автомобили с първа регистрация през съответната година 
(фигура 3).

Леки автомобили с първа регистрация
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Фигура 3. Източник: ИАОС
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През 2008 г. въпреки настъпилата световна финансова криза пазара на 
автомобили в България е запазил положителния си ръст и се наблюдава 
увеличение с около 2500 броя на леките автомобили с първа регистрация за 
разлика от ситуацията на европейския и световен автомобилен пазар 
(фигура4).

Произведени МПС
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Фигура 4. Източник: МОПА

В световен мащаб най-голям е спада в производството на автомобили в 
Америка (-11,7%), следвана от Европа (-4,7%). Въпреки кризата обхванала
автомобилната индустрия, производителите от Азия и Океания и през 2008 г. 
успяват да запазят положителния си ръст от 1,8%. Стабилния ръст на 
производството в регион Азия през последните шест години може да се обясни 
с икономичността на произвежданите автомобили и сериозната инвестиция в 
нови технологии, която правят държавите производителки. Поради тази 
причина, въпреки относително високата стойност на произвежданите 
автомобили, те намират широко приложение не само на Европейския, но и на 
Световния (най-вече в САЩ) пазар. Япония продължава да заема водещо 
място сред страните производителки на автомобили в света със своите 11 
563 629 бр.

D. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОПАРКА

Въпреки инвестицията от 80 млн. евро и стартиралия проект за 
изграждане на завод за автомобили в с. Баховица, община Ловеч в България 
все още няма действаща автомобилна индустрия. Всички автомобили с първа 
регистрация се внесени от страни извън ЕС или са въведени от друга страна 
членка на ЕО. Общия брой автомобили, регистрирани в МВР - Пътна полиция 
през периода 1995 - 2008 г. нараства от 1 647 571 бр. през 1995 г. на 2 984 
220бр. през 2008 г. На фигура 5 е представен общия брой на регистрирани 
автомобили в страната по години. Броят на преминалите проверка за 
техническа изправност леки, товарни автомобили и мотоциклети през отчетния 
период е 1 365 951 (по данни от ИААА).
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Фигура 5. Източник: МВР Главна Дирекция “ОП” 1

Въпреки постоянно растящия брой на закупуваните нови автомобили, те 
продължават да представляват една малка част от леките автомобили с първа 
регистрация в страната (фигура 6). От регистрираните 351 433 бр. леки 
автомобили през 2008 г., 243 809 броя са „втора ръка” и едва 53 812 нови. Това 
отношение се запазва същото през последните три години, където средно 
около 75% от регистрираните автомобили са „втора ръка”. Постоянното 
увеличаване на възрастта на автомобилния парк изправя страната пред 
сериозни проблеми. Недостатъчния контрол на техническата изправност на 
автомобилите, лошата инфраструктура и липсата на култура на пътя оказват 
съществено влияние върху пътно транспортни произшествия (ПТП) и жертвите 
на пътя (Фигура 7). Въпреки намалелия брой на ПТП през последните две 
години, все още броя на жертвите по пътя е много висок.
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Фигура 6. Източник СВАБ, МВР Главна Дирекция “ОП” 2

                                                          
1 Представените данни от МВР Главна Дирекция „ОП” за брой регистрирани автомобили представляват 
брой пътни превозни средства съгласно Закона за движение по пътищата.
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Фигура 7. Източник „ДОККПБДП”

По данни от СВАБ и през 2008 г. водещо място в продажбата на леки 
автомобили заема „Опел” с 10,15% или 5 462 броя. „Тойота” (ТМ АУТО) 
изпреварва „Фолксваген”, като съответно двете фирми притежават по 9,44% и 
8,75% от пазарния дял в страната. При мотоциклетите марка „Пежо” (СОФИЯ 
ФРАНС АУТО) и през 2008г. продължава да е на първо място по брой 
продажби (35,2%), следвана от „Ямаха” (МОТОДИНАМИКС) с 27,01% и 
„Пиаджо” (МИЛАНО МОТОРС) с 22,31%. При автобусите и камионите най-
продавани са марките „Мерцедес” (БАЛКАН СТАР) с 35,02%, следвани от 
„Ивеко” (32,52 %), като разликата между първите две марки и „Волво” (15,87%) 
продължава да е около 16%.

С регистрирани малко над половин милион леки автомобили София 
притежава дял от 24,58% от всички регистрирани автомобили в страната 
(таблица 2). Разпределение на регистрираните автомобили по
месторегистрация остава същото като предходните години.

Таблица 2. Разпределение на автомобилите по место-регистрация

Место-
регистрация

1998 2002 2006 2007 2008 % от общото 
за страната

1 Благоевград 60 741 78 958 70 257 84 455 96 298 4,07%
2 Бургас 92 074 109 578 94 235 112 010 127 479 5,39%
3 Варна 112 178 136 906 117 251 140 141 161 025 6,81%
4 Велико Търново 60 783 68 034 53 581 63 303 71 316 3,01%
5 Видин 27 837 31 561 20 953 25 757 32 866 1,39%
6 Враца 41 568 52 762 38 712 46 777 54 815 2,32%

                                                                                                                                                                                  
* Използваните данни са преизчислени, като от общия брой ново регистрирани МПС (по данни от МВР 
Главна Дирекция “ОП”) са извадени броя нови продадени МПС (по данни от СВАБ) и е получен броя 
на ново регистрираните употребявани МПС.
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Место-
регистрация

1998 2002 2006 2007 2008 % от общото 
за страната

7 Габрово 33 813 39 562 32 951 37 462 41 207 1,74%
8 Добрич 43 914 50 942 41 101 48 720 57 148 2,42%
9 Кърджали 31 265 37 617 29 177 33 102 37 005 1,56%
10 Кюстендил 42 129 49 774 37 439 44 894 50 775 2,15%
11 Ловеч 38 675 43 401 33 815 38 697 42 963 1,82%
12 Монтана 36 332 43 220 30 555 36 617 41 561 1,76%
13 Пазарджик 52 263 63 167 53 946 64 034 72 280 3,05%
14 Перник 36 325 42 200 33 737 40 916 46 361 1,96%
15 Плевен 62 405 72 128 53 285 62 821 71 188 3,01%
16 Пловдив 162 397 193 185 156 963 185 536 210 250 8,89%
17 Разград 27 649 31 991 21 733 26 477 30 587 1,29%
18 Русе 58 807 67 186 51 212 61 470 72 288 3,06%
19 Силистра 24 052 27 925 21 764 25 736 30 405 1,28%
20 Сливен 39 238 46 111 37 600 43 914 49 660 2,10%
21 Смолян 22 428 27 098 24 447 28 382 31 521 1,33%
22 София област 57 294 69 975 51 662 62 056 71 229 3,01%
23 София 406 737 515 667 444 366 515 483 581 637 24,58%
24 Стара Загора 81 869 96 921 76 488 88 892 99 961 4,22%
25 Търговище 26 290 28 880 22 082 26 712 30 309 1,28%
26 Хасково 57 955 68 650 57 870 65 983 73 211 3,09%
27 Шумен 42 944 48 977 34 207 41 157 47 030 1,99%
28 Ямбол 29 388 31 705 25 932 29 976 33 821 1,43%

Общо 1 809 350 2 174 081 1 767 321 2 081 480 2 366 196 100,00%

Източник: НСИ

Картината, илюстрираща възрастовата структура на автомобилния парк в 
страната остава същата. Основния дял е представен от автомобили от 16-20 
години (744 075 бр.), като 53,79% (1 272 692 бр.) от всички леки автомобили са 
на възраст над 15 г. На Фигура 8 е представено разпределението на 
автомобилния парк по възраст на автомобилите.

Възраст на автомобилния парк в страната
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Фигура 8. Източник: МВР Главна Дирекция “ОП”
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E. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ ПО 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ИНДИВИДУАЛНО ИЗПЪЛНЯВАЩИ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО НАРЕДБАТА ЛИЦА

Ежегодно до 31 март организациите по оползотворяване, лицата, които 
пускат на пазара МПС - физически или юридически лица, вписани по 
Търговския регистър, които изпълняват задълженията си индивидуално, 
представят на изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната 
календарна година съответно съгласно чл. 36, ал. 1, т. 1 - 7 за организациите и 
чл. 34, ал. 1, т. 1 - 5 - за лицата, които изпълняват задълженията си 
индивидуално. При изготвянето на тази част от доклада са използвани данни 
от Организациите и индивидуално изпълняващи задълженията си лица, 
предоставили отчет съгласно изискванията на Наредбата.

Мерки

За изпълнение на задълженията на членовете си организацията за 
оползотворяване на отпадъци от МПС ЕКОБУЛКАР е създала система за 
събиране на цялото количество ИУМПС, за което членовете на организацията 
са отговорни. Изградената по този начин системата цели постигане на 
следните цели:

 прекратяване на практиката за извличане от старите автомобили само 
на металите и нерегламентирано освобождаване от другите материали;

 събиране и временно съхраняване на ИУМПС при спазване на 
нормативните изисквания в съоръжения, за които е издадено 
разрешение от компетентните органи. 

 приемането на ИУМПС на площадки за временно съхранение и 
съоръжения за разкомплектоване без заплащане от последния 
собственик;

 прекратяване на регистрацията на МПС и издаване на удостоверение за 
разкомплектоване по чл. 15 на Наредбата;

 покриване на цялата територия на страната.

Излезлите от употреба моторни превозни средства се събират на 
площадки за временно съхранение, на територията на съответната община до 
предаването им в центровете за разкомплектоване. За целта се използва в 
максимална степен съществуващата инфраструктура за събиране, 
експлоатирана от различни фирми предлагащи услуги по изкупуване на
ИУМПС и други метални отпадъци. При сключване на договори с операторите 
на площадките се изисква спазването на всички изисквания на 
законодателството по опазване на околната среда и наличие на разрешение 
за дейности с отпадъци. Основни подизпълнители на ЕКОБУЛКАР, които 
извършват дейностите по събиране, временно съхраняване, 
разкомплектоване и предаване за оползотворяване и/или рециклиране на 
отпадъците от ИУМПС са фирмите “Макметал Холдинг” АД и “Сплавкомерс”
АД. Взаимоотношенията с тези дружества са уредени чрез дългосрочни 
договори.

В експлоатираните от организацията площадки за временно съхраняване
освен че се приемат ИУМПС, доставени от притежателите им на собствен ход,
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се предлагат и услуги за извозване на ИУМПС до площадките чрез 
специализиран транспорт. За периода 01.01.– 31.12.2008 г. ЕКОБУЛКАР е 
сключила 23 719 бр. договори по чл. 35, ал. 3 от Наредбата. В това число са 
действащите договори, сключени през 2007 г., които са с период на действие 
от 3 (три) години. Количествата в тонове на МПС, които членовете на 
организацията са пуснали на пазара и са заплатили възнаграждение на 
организацията по оползотворяване за периода 01.01.–31.12.2008г. е 53 172  
тона, което се равнява на 15,13 % от пазара в Р. България. Организацията по 
оползотворяване е обхванала в рамките на отчетния период 15,13 % от 
количеството МПС, пуснато на пазара и съответно е отговорна за събирането 
на 15,13 % от общата цел за събиране на ИУМПС през годината. Количеството 
на обхванатите МПС и съответно количеството на събраните ИУМПС е 
представен в таблица 3. 

Таблица 3. Количества събрани ИУМПС
Година Общо количество на 

събраните ИУМПС [т.]
Дял на вносителите на 

МПС обхванати от 
организацията

Цел на организацията 
за събиране на ИУМПС 

[т.]
2008 38 600 15,13% 5 841

Източник: ЕКОБУЛКАР

ЕКОБУЛКАР има за цел да обхване поетапно такава част от общините в 
страната така, че броя на населението в тях спрямо общия брой на 
населението на страната да е равен на пазарния дял на членовете на 
организацията. Към края на отчетния период организацията разполага с
площадки в София, Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Гълъбово, Раднево, 
Златоград и др. притежаващи необходимия капацитет за събиране на цялото 
количество ИУМПС образувани в тези общини.

Разкомплектоване на ИУМПС

Този етап в цялостния процес на управление на ИУМПС е от съществено 
значение за осигуряване на изпълнението на целите по чл. 21, ал. 3 от 
Наредбата, тъй като от успешното разкомплектоване зависи количеството и 
чистотата на извлечените материали и намирането на пазари за тях. 

Селективно отстраняване на материали и компоненти

Отстраняването на материали и компоненти преди шредиране се 
извършва както с цел икономическа ефективност (за материалите, които имат 
стойност като суровини и за компонентите, за които съществува търсене като 
резервни части), но и поради нормативните изисквания за отстраняване на 
материалите, веществата и компонентите по Приложение 2 на Наредбата 
(флуиди, акумулатори и др.). С Наредбата са въведени задължителни 
изисквания към операциите по разкомплектоване на ИУМПС, които включват 
селективно отстраняване на опасните вещества и компоненти и материали, 
чиито качества могат да се влошат при шредирането. Липсата на 
автоматизирани системи за извършване на тези операции (както в България,
така и в държавите от ЕО) водят до използване на ръчен труд. Предвид 
ограничените срокове за постигане на целите за разделно събиране,
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изграждането на подобна система се извърши чрез преустройството и 
дооборудване на съществуващите площадки за изкупуване на ИУМПС и други 
отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), както и задължителна 
допълнителна квалификация на персонала. През отчетния период в 
центровете за разкомплектоване са осъществени следните мероприятия:

 привеждане на площадката и извършваните операции в съответствие с 
нормативните изисквания;

 отстраняване на опасните компоненти, материали и вещества 
съдържащи се в ИУМПС, където отстраняването на флуидите се 
извършва полуавтоматично посредством вакуумно изсмукване;

 отстраняване на компоненти, които могат да се ползват за резервни 
части. Компонентите се категоризират и описват в база данни с цел 
реализацията им като резервни части в автосервизи;

 отстраняване на все по-голямо количество материали, чиито качества 
могат да се влошат след шредиране;

 съхраняването на отделените компоненти, материали и вещества се 
извършва съгласно нормативните изисквания;

 с цел оптимизиране на транспортните разходи, на по-отдалечените от 
шредерните инсталации площадки се извършва и пресоване на 
купетата, на които предварително са отделени опасните вещества и по 
специално флуидите.

През отчетния период е увеличен дела на годните за оползотворяване и 
повторна употреба компоненти и материали, които се отстраняват 
предварително преди шредиране. След селективното отстраняване на 
материали и компоненти остава купето, което се състои от стоманена 
конструкция и обшивка, пластмасови брони, тапицерии и дунапрени от седалки 
и др. Въпреки че са отделени голяма част от материалите купето съставлява 
около 70% от първоначалното тегло на ИУМПС.

Шредиране

След процеса на селективно отстраняване на материали и компоненти 
ИУМПС се предават за шредиране с последваща сепарация на шредирания 
материал, която се състои от следните етапи:

 отделяне на леките материали чрез различни техники - най-вече 
въздушна сепарация;

 магнитна сепарация;
 сепарация на цветните метали от неметалите с използването на 

вихрови токове, създадени от бързо променящо поляритета си магнитно 
поле (eddy current).

В резултат на тези процеси се получават три потока: черни метали 
(желязо и стомана), възлизащи на 65 - 70% (тегловни); цветни метали 
(алуминий, неръждаема стомана, мед, олово, цинк, никел) – около 5 – 10 
тегловни %; шредерен остатък, който бива лека фракция (получен в етап 1) и 
тежка фракция (от етап 2) – около 20-25%.

Тъй като сепарирането не е 100% ефективно, всяка от фракциите в по-
голяма или по-малка степен се нуждае от по нататъшно третиране.
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За извличане на различните видове цветни метали, фракцията, 
съдържаща алуминий, месинг, бронз, мед, олово, магнезий, никел, 
неръждаема стомана и цинк се сепарира допълнително в отделна инсталация. 
Процесът е напълно механизиран и чрез него от входящата смес се отделят 
различните видове цветни метали с достатъчно голяма чистота, като се 
използват различията им по плътност, цвят и отражателност.

Друга възможност за постигане на по-високи нива на оползотворяване, 
която все още не се прилага, е по-пълното извличане на материалите, 
съдържащи се в шредерния остатък. И двете негови фракции са съставени от 
еднакви компоненти (пластмаси, стъкло, гума, метални частици, прах, влага и 
т.н.), но се различават по процентно съотношение – леката фракция съдържа 
предимно леки материали като пластмаси и гума, докато в тежката фракция 
преобладават стъкло и метални частици. От леката фракция интерес 
представляват горимите компоненти, а от тежката – металното съдържание. 
Понастоящем шредерния остатък се депонира на депа за неопасни отпадъци,
тъй като опасните компоненти са извлечени по време на селективното 
отстраняване на материали и компоненти.

Рециклиране

Тъй като черните и цветните метали имат преобладаващ дял в общото 
тегло на излезлите от употреба моторни превозни средства, осигуряване на 
рециклирането им е от съществено значение за изпълнение на целите. За тях 
съществува достатъчно пазарно търсене, за да стимулира събирането на 
ИУМПС дори от най-отдалечените населени места. Също така за 
рециклирането им се консумира много по-малко енергия и вода, и се 
образуват по-малко отпадни газове в сравнение с извличането на метали от 
първични природни суровини. ЕКОБУЛКАР има сключени договори за 
предаване на черните и цветните метали на лицензирани фирми.

Различните видове пластмаси притежават най-големия дял от 
неметалните материали в ИУМПС. През последните години съществува 
тенденция за все по-широкото използване на пластмаси в производството на 
автомобили. Производителите се стремят да заменят все повече метални 
компоненти с пластмасови, за да осигурят по-леко тегло и по-ниска цена на 
автомобилите. Рециклирането на пластмаси се затруднява и от множеството 
видове пластмаси, които се използват при конструирането на МПС и липсата 
на съоръжения в страната за рециклиране на основните видове (стирени и 
полипропилен). Допълнителни усложнения възникват и от замърсяванията
(други пластмаси, етикети, бои и др.) и използването на добавки за 
огнеустойчивост. За момента производителите на МПС не проявяват интерес 
за влагане обратно в производството на отпадъчни пластмаси със състав 
еднакъв или близък до състава на използваните от тях суровини.

Съществуват редица технически трудности при рециклирането на 
стъклата на ИУМПС. Изискванията на предприятията към качествата на 
рециклираното плоско стъкло са значително по-строги в сравнение с 
рециклирането на контейнерно стъкло. В крайния продукт допустимия брой 
шупли е значително по-малък в сравнение с контейнерното стъкло. Също така 
химическия състав е от съществено значение при производството на плоско 
стъкло и трябва точно да съответства на стъклото в пещта. Това означава, че 
производителите на стъкло могат да рециклират само материали, чийто 
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състав познават и съответства на състава на произвежданите от тях продукти. 
Все още не е намерено решение за рециклиране на стъклата, но с 
нарастването на целите за рециклиране и оползотворяване ще се 
предприемат мерки за отделяне на стъклата от ИУМПС и тяхната реализация. 

Използването на пневматични гуми в производството на нови гуми е 
технически трудно осъществимо и икономически нецелесъобразно. В страната 
съществуват няколко предприятия, които регенерират пневматични гуми и 
ЕКОБУЛКАР има сключени договори с някои от тях. По-голямата част от 
пневматичните гуми са насочвани за изгаряне с оползотворяване на енергията 
в циментови заводи.

Оловно-киселите акумулатори са основния източник на олово от ИУМПС. 
В страната съществуват два големи преработвателя на оловно-кисели 
акумулатори и множество фирми, които изнасят тези отпадъци за 
оползотворяване. Намирането на пазари за този компонент е сравнително 
лесно и ЕКОБУЛКАР има сключени договори с някои от преработвателите и 
износителите на оловно-кисели акумулатори. 

Отработените масла се насочват за регенериране в съществуващите в 
страната предприятия. Друга възможност за тях е използването им на място за 
смазване на машините и инсталациите.

Изгаряне с оползотворяване на енергията

Липсата на достатъчно съоръжения, които притежават съответните 
разрешения за изгаряне на горимите материали от ИУМПС с оползотворяване 
на енергията затруднява изпълнението на целите за оползотворяване. 
ЕКОБУЛКАР има сключени договори с някои от циментовите заводи в 
страната, които са реконструирани с цел изгаряне на отпадъци с 
оползотворяване на енергията. Към тях се насочват гумите, получени в 
резултат на разкомплектоването на ИУМПС и други горими отпадъци.

Обезвреждане

ЕКОБУЛКАР планува да предприеме мерки за осигуряване на
екологосъобразно обезвреждане на остатъците, образувани в резултат на 
шредирането и отстранените опасни материали, вещества и компоненти. 

За обезвреждане на опасните отпадъци от ИУМПС, за които не 
съществува забрана за депониране се използват съществуващите депа за 
опасни отпадъци или отпадъците се поставят в контейнери за временно 
съхранение. Течните и другите отпадъци, за които в страната няма решение,
се предвижда да бъдат изнасяни за оползотворяване в чужбина. За 
отпадъците, които за целите на трансграничния превоз се считат за опасни се 
спазват процедурите за издаване на разрешения съгласно Базелската 
конвенция, европейското и националното законодателство.

Финансов разчет

Приходната част на бюджета се формира от вноските, събирани от 
членовете на ЕКОБУЛКАР. Размерът на вноските в организацията се 
определя въз основа на планираните разходи в началото на годината и се 
равнява на стойности близки до конкурентната организация Автоекобул АД. 
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Намаления в размера на вноските се допускат за тези членове, които се 
ангажират с дейности, които подпомагат изпълнението на целите за 
оползотворяване като намаляване на съдържанието на опасни вещества в 
пусканото на пазара оборудване, повишаване на количеството на влаганите 
рециклируеми материали и увеличаване на възможностите за повторна 
употреба на компоненти от ИУМПС. ЕКОБУЛКАР не извършва директни 
инвестиции в изграждането на площадки за приемане и временно съхранение 
на ИУМПС, закупуване на транспортни средства, инсталации за шредиране, 
сепариране и гранулиране, оползотворяване и обезвреждане. За извършване 
дейностите с отпадъци се сключват договори с подизпълнители. Разходите за 
реконструкция и дооборудване на съществуващите площадки за събиране и 
временно съхранение на ИУМПС и центровете за разкомплектоване са 
финансирани от организацията, но първоначалните инвестиции се поемат от 
съответните оператори, като размера на възнаграждението и срока на 
договорите им гарантират възвращаемост на инвестицията.

Бюджетът на организацията е съобразен с изискванията на действащото 
законодателство и събраните средства се изразходват единствено с цел 
изпълнение на целите по ЗУО и Наредбата, и с цел изпълнение на 
задълженията на членовете на организацията, а не за натрупване на средства 
и увеличаване капитала на дружеството. Предвижда се натрупване на 
финансов резерв с цел компенсиране на евентуални негативни влияния върху 
пазарната цена на рециклируемите материали, които с натрупване от 
предходната година не надвишава 5 % от приходите от вноски в 
организацията през текущата година. В таблица 4 са представени съответно 
приходите от вноските в организацията, заплащани от вносители на МПС и 
разходите за изпълнение на техните задължения. 

Таблица 4. Обобщение на приходите от вноските и разходите на 
организацията

Постъпления от вноски [лв.] 6 911 583.45

Приходи от реализация на материали - Разходи за дейността [лв.] -6 717 949.28

Приход - Разход [лв.] 193 634.17

Фонд Резервен с натрупване [лв.] 50 000.00

5% от постъпленията от вноски в организацията 345 579.17
Източник: ЕКОБУЛКАР

Предприети мерки при временно прекъсване на събирането

От ЕКОБУЛКАР декларират, че през отчетния период не е установено
прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраните
ИУМПС и последващото оползотворяване, рециклиране и повторно 
използване. Спадът на цената на материалите в края на 2008 година е
компенсиран с намаляване на административните разходи на организацията.

ЕКОБУЛКАР привлича нови членове като гарантира:
 прехвърляне на всички задължения за изпълнение на целите за 

разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на ИУМПС;
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 дългосрочно и устойчиво решение за изпълнение на задълженията;
 минимизиране на разходите;
 възможност за контрол върху начина на изпълнение на задълженията.

Мерките за повишаване на общественото съзнание и популяризиране на 
събирането и оползотворяването на ИУМПС, предприети от ЕКОБУЛКАР и 
подизпълнителите са представени в таблица 5.

Таблица 5. Мерки за повишаване на общественото съзнание
Дейност Период

Участие в кампанията "Чисти с мен" 7-18.04.2008г.

раздаване на рекламни листовки на 
територията на гр. София 

7-18.04.2008г

Рекламни банери - www.odit.info, 
info.mitnica.com , mail.bg

3 месеца 

Рекламна  кампания - Преса -24 часа / Труд, 
Страндарт, Авто пазар

3 месеца 

Списания - Авто оказион, Автокъщи, Auto 
motor und sport 

Интернет - mail.bg, mobile.bg, actualno.com, 
mitnica.com

3 месеца

Радио- Дарик, Веселина, Радио 1, Витоша, N 
joy

Билбордове - София, Пловдив, Стара 
Загора, В. Търново, Благоевград

Рекламни карета във в. Движение за 3 месеца / 3 броя /

Печат на рекламни винили и постери за 
раздаване на посредници и монтаж

Изработка на рекламни пана

Публикация в Движение БГ

Стикер реклама

Коледни и новогодишни  рекламни материали Декември

Реклама по БТВ съгласно договор

Източник: ЕКОБУЛКАР

Намаляване съдържанието на опасни вещества, вложени в МПС при 
производството им

В договорите между ЕКОБУЛКАР и лицата, които пускат на пазара МПС и 
са членове на организацията е заложено изискване за прилагане на забраната 
за пускане на пазара на МПС, съдържащи опасни вещества над определените 
в Наредбата концентрации. На членовете на организацията при поискване се 
оказва методическа помощ за прилагане на схеми за екомаркировка и 
проектиране на продуктите по екологосъобразен начин. В случай че лицата, 
които пускат на пазара МПС са предприели мерки за допълнително 
ограничаване съдържанието на опасни вещества в тях, то размера на 
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вноската се предоговаря. Към продуктите на лицата, които възнамеряват да се 
възползват от тази възможност се поставят следните изисквания:

 не се допуска влагане на хлоро-флуоро въглероди (CFCs) или хлоро-
флуоро въглеводороди (HCFCs) в продукта;

 не се допуска влагане на вещества включени в приложения A, B или C 
на Протокола от Монреал за веществата нарушаващи озоновия слой 
при производството на печатни платки, комплектоването им или 
крайното комплектоване на продукта;

 не се допуска влагане на азбест, ПХБ (полихлорирани бифенили и 
терфенили) в продукта;

 не се допуска влагане на живак в продукта (с изключение на живака в 
лампите за задно осветяване на плоските дисплеи);

 съдържанието на живак (Hg) в лампите за задно осветяване на плоските 
дисплеи трябва да е посочен в документацията към продукта;

 броя на лампите за задно осветяване на плоските дисплеи трябва да е 
посочен в документацията към продукта;

 средното и максималното съдържание на живак на лампа трябва да е 
посочено в документацията към продукта;

 максималното общо съдържание на живак в плоските дисплеи трябва да 
е посочен в документацията към продукта;

 не се допуска влагане на бромирани или хлорирани добавки за 
огнеустойчивост (PBB или PBDEs) в пластмасовите части по-тежки от 
25g;

 основния материал на печатните платки не трябва да съдържа 
полибромирани бифенили (PBB), полибромирани дифенил етери(PBDE) 
или хлорирани парафини;

 пластмасовите компоненти тежащи повече от 25g не трябва да 
съдържат добавки за огнеустойчивост съдържащи органично свързани 
хлор или бром. PVC пластмасите не се допускат, тъй като те съдържат 
органично свързан хлор;

 не се допуска влагане на добавки за огнеустойчивост с антимонов 
триоксид (Sb2O3) в пластмасовите корпуси;

 не се допуска използване на поливинил хлорид (PVC) в пластмасовите 
части;

 не се допуска преднамерено влагане на кадмий (Cd), кадмиеви 
съединения, олово (Pb) или оловни съединения в обвивките на 
кабелите;

 не се допуска влагане на кадмий (Cd) или олово (Pb) в механичните 
пластмасови части по-тежки от 25g;

 не се допуска влагане на кадмий (Cd) в електронно лъчеви тръби (ЕЛТ);
 не се допуска влагане на живак (Hg) или кадмий (Cd) в електронните 

компоненти;
 не се допуска влагане на кадмий (Cd) или олово (Pb) в боите или 

мастилата в продукта;
 не се допуска влагане на хлоропарафини с дължина на веригата 10-13 

въглеродни атома, хлорирани повече от 50% в механични пластмасови 
части по-тежки от 25g.
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Мерки за улесняване на предварителното третиране и 
оползотворяването

В съответствие с изискванията на Наредбата, производителите на МПС и 
производителите на материали и компоненти за МПС са длъжни да 
предприемат мерки за улесняване на предварителното третиране и 
оползотворяването, особено на повторното използване и рециклирането на 
ИУМПС и на материалите и компонентите от тях. На членовете на 
ЕКОБУЛКАР при поискване се оказва методическа помощ за прилагане на 
схемите за еко-маркировка и проектиране на продуктите по екологосъобразен 
начин.

За изпълнение задълженията си по чл. 34, ал. 1, т.1-5, ЕУРАТЕК, която е
единствената фирма, изпълняваща задълженията си по Наредбата 
индивидуално, има одобрена от МОСВ програма по чл.29, ал.1, т.4 от ЗУО, в 
която е предвиден план за оползотворяване на отпадъците във връзка с 
изпълнение на целите. За постигане на тези цели от фирмата са предвидили 
редица стъпки, като:

 изграждане на екологосъобразна система за управление на ИУМПС;
 изпълнение на индикативни цели за рециклиране, оползотворяване и 

повторна употреба на ИУМПС;
 изграждане на система за събиране на ИУМПС;
 създаване на условия за качествено третиране на ИУМПС;
 приемане на ИУМПС без разход за последния собственик.

Всички тези мерки са взети от дружествата, с които ЕУРАТЕК има 
договор за изпълнение на задълженията си. За изпълнение на задължения 
ЕУРАТЕК е ангажирала АВТОТРАНССНАБ, ФЕНИКС ЕЛИТ И ИМПУЛС-
НИКОЛА НИКОЛОВ, разполагащи с необходимите средства и мощности, и 
притежаващи необходимите разрешения за извършване на дейности с 
ИУМПС. В договорите с тези дружества са заложени условия, изискващи 
предприемането на мерки за изпълнение на задълженията по Наредбата, ЗУО 
и програмата за управление на отпадъците от МПС. Дружествата, на които 
ЕУРАТЕК е възложила изпълнението на задълженията по Наредбата 
притежават разрешение по чл.37 от ЗУО и са задължени да предприемат 
мерки за повишаване количеството на компонентите, които се представят за 
повторно използване, както и мерки за повишаване на количествата 
оползотворени материали. На всички площадки за разкомплектоване се 
спазват изискванията за опазване на околната среда, намаляване вредните 
емисии и предотвратяване на шума. Технологичната схема на дружествата 
включва дейности по събиране, обезвреждане, сортиране, последващо 
третиране и обработка и съхранение преди транспортиране.

От ЕУРАТЕК е констатирано, че спрямо процентното изражение на 
регистрираните в страната автомобили, подбора на дружествата, които 
изпълняват задълженията на фирмата покриват по-голямата част от страната, 
чрез използваните площадки за събиране и временно съхранение и центрове 
за разкомплектоване разположени в София, Божурище, Елин Пелин, 
Етрополе, Сливница, Костинброд, Правец, Ихтиман, Костенец, Горна 
Оряховица, Стара Загора, Видин. Всички площадки са изградени и 
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поддържани съобразно нормативните изисквания за тяхната годност и 
ефективност. Не е установена необходимост от осигуряване на нови площадки 
през отчетния период, поради което техния брой и капацитет не е променен.

И през 2008 г. ЕУРАТЕК продължава изпълнението на програма „Да се 
погрижим заедно за чиста околна среда”. Във връзка с това, съвместно с 
АВТОТРАНССНАБ е проведена кампания за връщане на ИУМПС при покупка 
на нов автомобил, което осигурява приемане и обработване на по-голям брой 
автомобили от предвиденото. ЕУРАТЕК предлага на потенциалните клиенти 
на марка ШКОДА отстъпки от цената на новозакупени автомобили, следствие 
на което са събрани повече от 400 ИУМПС, което е с около 20% повече от 
необходимите за изпълнение на целите ангажименти.

След отчитане на общия брой регистрирани в страната МПС за 2008 г. 
броя на автомобилите, които са пуснати на пазара от ЕУРАТЕК, определени в 
съответствие с чл. 21, ал.2 от Наредбата, възлиза на 328 броя. По 
предварителни данни (от публикуваната в страницата на ИАОС справка на 
всеки три месеца), задължението на фирмата е възлизало на 340 бр. 
автомобила.

F. СЪСТОЯНИЕ НА МПС И ИУМПС В СТРАНАТА ПРЕЗ
ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ И УТВЪРДЕНИ ПРОГРАМИ

По данни от  Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване 
на дейности с отпадъци (http://eea.government.bg/forms/public_permits.jsp) през 
2008 г. с разрешение за дейности по събиране и третиране на ИУМПС (с код 
от Наредба 3 за класификация на отпадъците - 160104), 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 над 228 фирми. 
Фирмите, притежаващи разрешения за дейности с ИУМПС (код 160106) са 
220бр. В тези бройки са включени и фирмите, които притежават разрешение и 
по двата кода. Важно е да се отбележи факта, че от всички фирми с 
разрешение за извършване на дейности с ИУМПС за дейността си през 2008 г. 
са подали годишен отчет само 140 бр. С други думи изчислението на целите 
на национално ниво, както и отчитане постигнатия ръст за повторна употреба 
и оползотворяване и повторна употреба и рециклиране се извършва въз 
основа на представените от тези 140 фирми данни.

Ежегодно ИАОС изпраща циркулярни писма до РИОСВ и МОСВ за 
проверка и актуализиране на информацията, поддържана в работния вариант 
на регистъра на операторите на центрове за разкомплектоване и площадки за 
събиране и временно съхранение. Териториалното разпределение на 
фирмите по данни от регистъра е представено на Фигура 9, като фирмите с 
разрешения за дейности с ИУМПС за територията на повече от един РИОСВ 
са отчетени във всеки РИОСВ по отделно.
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Фирми извършващи дейности по събиране и третиране на ИУМПС
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Фигура 9. Източник: ИАОС

От графиката се вижда, че разпределението на фирмите, извършващи 
дейности по събиране и третиране на ИУМПС в страната продължава да е 
неравномерно. Впечатление прави и окрупняване на фирмите, извършващи 
дейности с ИУМПС, голяма част от малките центрове за разкомплектоване и 
площадки за събиране и временно съхранение отстъпват мястото си на 
пазара на големите компании. Това е и причината поради която, въпреки че 
броя на събраните ИУМПС в София е най-голям, не се наблюдава ръст на 
фирмите с разрешение, но за сметка на това се увеличава капацитета на вече 
изградените и функциониращи площадки за събиране и временно съхранение.

Лицата, изпълняващи задълженията си по Наредбата индивидуално, 
осигуряват за своя сметка постигането на целите за повторно използване, 
оползотворяване и рециклиране в определените срокове. В тази връзка те 
изготвят програма, която е съобразена с целите и обхвата, определени в ЗУО, 
включваща:

 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 от Наредбата;
 план за увеличаване дела на повторно употребяеми и рециклируеми 

отпадъци от МПС;
 мерки за намаляване количеството токсични отпадъци от МПС.

През 2008 г. е утвърдена програма на една фирма, изпълняваща
задълженията си индивидуално – ЕУРАТЕК.
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2. ПУСНАТИ НА ПАЗАРА И ВНЕСЕНИ И ИЗНЕСЕНИ ОТ 
СТРАНАТА МПС

Директорът на 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. 26, ал. 1 от 
Наредбата. Данните се изпращат десет дни след изтичане на съответния 
период. От месец април 2005 г. в интернет страницата на ИАОС (http://nfp-
bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/mayak/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. В интернет страницата се публикува и броя 
приети ИУМПС от площадки за събиране и временно съхранение и центрове 
за разкомплектоване.

Директорът на Главна дирекция "ОП" - Национална служба "Полиция", 
предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация за текущата 
година за регистрираните МПС от категориите от Закона за движението по 
пътищата с първа регистрация и МПС от Закона за движението по пътищата с 
прекратена регистрация съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г. 
Отчитайки, че към 31.12.2008 г. в България няма производители на МПС от 
една страна и значителното намаляване на количествата внесени МПС (след 
приемане на страната ни в ЕС) от друга, следва да отбележим, че данните за 
пуснати на пазара МПС се определят в зависимост от броя леки автомобили с 
първа регистрация. За 2008 г. 351 433 бр. леки автомобили са регистрирани за 
първи път на територията на страната.

3. 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 събиране и временно съхраняване 
представят в ИАОС информация за броя приети ИУМПС. През 2008 г. 
приетите за разкомплектоване ИУМПС са 38 600 броя. Сравнявайки данните с 
информацията от предходните две години се вижда, че определяне на 
тенденция в количествата събирани ИУМПС на пръв поглед е невъзможно. Не 
може еднозначно да се обяснят значителните колебания в количествата 
събирани ИУМПС по тримесечия (фигура 10).

Основната причина за тези съществени различия може да се определи 
при по-детайлен анализ на получените резултати, съпоставяйки количествата 
приемани за разкомплектоване ИУМПС със средна цена на отпадъчния метал 
на стоковата борса по периоди (фигура 11). В заключение може да се каже, че 
водеща роля на пазара на старите автомобили изиграва борсовата цена на 
отпадъчния метал. Друг основен фактор, влияещ върху количествата 
събирани ИУМПС, са целите за събиране от Наредбата.

Освен справките за събрани ИУМПС по тримесечия, лицата извършващи 
дейности, като оператори на площадка за събиране и временно съхраняване 
и/или на центрове за разкомплектоване изготвят и представят на РИОСВ, на 
чиято територия извършват дейност, годишни отчети. След проверка и 
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верифициране от страна на РИОСВ, данните от годишните отчети се изпращат 
на ИАОС.

Приети ИУМПС от площадки за събиране и временно схъранение и 
центрове за разкомплектоване
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След измененията на Наредбата (от месец юни 2008 г.) целите се 
обособиха както следва:

 количеството ИУМПС (в тонове), което всяко лице, пускащо на пазара 
МПС, е задължено да събере за постигане на целите е равно на частта 
от общото количество МПС с прекратена регистрация за съответната 
календарна година съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г. и които 
са приети в центрове за разкомплектуване и/или на площадки за 
събиране и временно съхранение (в тонове), съответстваща на 
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пазарния му дял от общо пуснатите на пазара МПС през текущата 
година;

 икономическите оператори съобразно предмета си на дейност 
предприемат мерки за поетапно постигане на следните цели от 1 
януари до 31 декември 2008 г. - най-малко 87 на сто от теглото на всяко 
ИУМПС, прието по чл. 22, ал. 1, се оползотворява, като най-малко 81 на 
сто се рециклират.

Определяне постигането на целите на национално ниво се извършва като 
към количествата събрани ИУМПС (по данни от годишните отчети) се 
прибавят количествата налични отпадъци от МПС от предходни години и се 
извадят количествата временно съхранени отпадъци. Конкретно за 2008 г. 
целите се изчисляват като към общо събраните 29 745,9 тона се прибавят 6 
514 тона налични отпадъци от МПС от минали години и се извадят временно 
съхранените 3 718,51 тона. Определяне на нивата повторно използвани и 
оползотворени и повторно използвани и рециклирани количества отпадъци от 
МПС се изчисляват на база получените общо третирани 32 541,39 тона 
отпадъци от МПС.

Липсата на стриктен контрол, не налагане на санкции на задължените 
лица за непредоставяне на информация и необходимостта от нормативни 
изисквания за санкциониране при предоставяне на неверни данни са едни от 
причините за ниската и некоректна отчетност. С цел осъществяване на 
документален контрол и подобряване качеството на представената 
информация, за целите на доклада са приети следните допускания: всички 
докладвани количества оползотворени отпадъци от черни и цветни метали са 
калкулирани и към графата рециклирани отпадъци. Съобразявайки се с 
операциите по т.17, параграф 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУО 
изключение е направено единствено за количествата оползотворени отпадъци 
по операция R13.

За подобряване на 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, 
ежегодно ИАОС изпраща информация на съответния РИОСВ за 
предоставилите и непредоставили справки и отчети задължени лица. Към 
настоящия момент не се забелязва съществен напредък за увеличаване 
процента на представилите годишни отчети лица, нито към качеството на 
предоставяната информация.

4. ОПОЛЗОТВОРЕНИ И ОБЕЗВРЕДЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ МПС

На национално ниво постигането на целите по Наредбата се определя 
въз основа на представените в РИОСВ годишни отчети от операторите на 
центрове за разкомплектоване и площадки за събиране и временно 
съхранение на отпадъци от МПС. Постигнатите цели от организациите по 
оползотворяване и индивидуално изпълняващи задълженията си лица по 
Наредбата се определят от представените одиторски доклади и съгласно 
Заповед на министъра на околната среда и водите на основание чл. 11, т. 5 от 
Закона за опазване на околната среда и чл.40 от Наредбата за изискванията 
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за третиране на отпадъци от моторни превозни средства и във връзка с чл. 36, 
ал. 2 от Закона за управление на отпадъците.

От фигура 12 ясно се вижда, че двете организации по оползотворяване 
на отпадъци от МПС (АВТОЕКОБУЛ и ЕКОБУЛКАР), както и фирма ЕУРАТЕК -
индивидуално изпълняваща задълженията си по Наредбата са постигнали 
целите за събиране на ИУМПС. Съгласно предоставените одиторски доклади 
и Заповед на министъра на околната среда и водите № РД – 464 от 13.07. 
2009 г.; Заповед № РД – 327 от 20.05. 2009 г. и Заповед № РД-416 от 24.06. 
2009 г., през 2008 г. са постигнати и регламентираните в Наредбата нива на 
повторно използване и оползотворяване, както следва: АВТОЕКОБУЛ е 
постигнала 87,84%, ЕКОБУЛКАР е постигнала 90,10% и ЕУРАТЕК е постигнала 
91,4%.

Процентното съотношение на повторно употребените, обезвредени и 
оползотворени (в това число и рециклирани) и само рециклираните отпадъци 
от МПС на национално ниво е представено на Фигура 13. От операциите по 
третиране най-голям дял заема оползотворяването – 69,24%, като 62,61% от 
тях са рециклирани. Постигнатите нива на повторна употреба през 2008 г. са 
5,71%, докато обезвредени (основния метод за обезвреждане е депонирането) 
са 3,16%. 21,89% от събраните и налични отпадъци от МПС от минали години
са временно съхранени.
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Въз основа на събраната през периода 2005-2008 г. информация и 
съобразявайки се с изготвените от ЕАОС прогнозни данни (за количествата 
произведени автомобили в Европа и очакваните количества ИУМПС) за 
целите на доклада са изготвени прогнозни модели на количествата пуснати на 
българския пазар леки автомобили и очакваните количества образувани 
ИУМПС. Изготвените модели са представени съответно на фигура 14 и 15. От 
двете графики ясно се вижда, че както броя на леките автомобили, така и броя 
на образуваните ИУМПС ще продължава да расте, което ще увеличи нуждата 
от съоръжения за оползотворяване на отпадъците, образувани при 
разкомплектоването на ИУМПС.
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Фигура 15. Източник: ИАОС

Средния за страната финансов разход необходим за разкомплектоването 
на 1 брой ИУМПС се равнява на 89,19 евро, като варира от 0 евро до 218,4 
евро. По представените с годишните отчети данни, най-евтино (безплатно) 
излиза разкомплектоването на ИУМПС на територията на РИОСВ Бургас (по 
представени единични данни) – 0 лв., докато най-скъпо е в РИОСВ Монтана–
218,4 евро. На фигура 16 е представен средния разход, необходим за 
разкомплектоване на ИУМПС в някои от страните членки на ЕС, сравнено с 
данните за България по РИОСВ. 
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Представителни данни на национално ниво за необходимите разходи за 
третиране на 1 брой ИУМПС могат да се получат единствено ако се въведат 
конкретни и ясни критерии, по които те да бъдат изчислявани.

5. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ И 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

Както вече беше споменато в началото на настоящия доклад през 2008 г., 
лицата, които пускат на пазар МПС трябва да достигнат ръст от 87% повторно 
използване и оползотворяване и 81% за повторно използване и рециклиране 
на отпадъци от МПС.

На фигура 17 е представено съотношението между заложените за 
изпълнение цели по Наредбата и получените резултати на национално ниво. 
За окончателно определяне изпълнението на целите на национално ниво се 
използват и данните събрани с годишните отчети (Приложение 10) по Наредба 
№ 9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация 
за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър 
на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите 
обекти и дейности. Към момента на изготвяне на доклада (Ноември 2009 г.) 
тази информация все още не е окончателно актуализирана и проверена. 
Аналогично на предходните години, окончателното определяне на реално 
постигнатите нива на повторно използване и оползотворяване, и повторно 
използване и рециклиране ще се извърши за целите на доклада по Директива 
2000/53/ЕС. На тази причина се дължат и различията в публикуваните данни 
за предходните години.

Съотношение между целите и данните от годишните отчети за 2007 г.
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Фигура 17. Източник: ИАОС

G. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Присъединяването на България към ЕС налага въвеждане на 
задължителни промени при изчисляване количествата пуснати на пазара 
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МПС, подобряване на системите за докладване и контрол на информацията за 
количествата събирани и третирани ИУМПС от операторите на центрове за 
разкомплектоване и площадки за събиране и временно съхранение. Все още 
не са изпълнени разпоредбите на чл. 32 от Наредбата за изграждане и 
въвеждане в действие на компютърна информационна система за отчитане и 
контрол по прилагане на наредбата. Изграждането на тази система ще 
подобри както контрола по прилагане изискванията на Наредбата за 
определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, 
след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, така 
и качеството на докладваната информация.

Операторите на центрове за разкомплектоване и площадки за събиране и 
временно съхранение не са изпълнили или не са уведомили за изпълнението 
на ангажиментите им регламентирани в чл. 33, ал. 4 и чл. 35, ал. 5 за 
изграждане и въвеждане в действие на компютърна информационна система 
за отчитане и контрол на издадените от тях декларации по приложение № 8 
към чл. 2, ал. 5 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане 
на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват 
масово разпространени отпадъци.

Включването на всички институции в процеса за управление на 
отпадъците е единствения начин за постигане на целите по Наредбата и 
подобряване качеството на докладваната до ЕС информация във връзка с 
изпълнение ангажиментите на България.

Голяма част от препоръките и проблемите при изпълнение изискванията 
на Наредбата и през 2008 г. остават същите като през предходните години:

 Изпращаната информация от регистъра на операторите на центрове за
разкомплектоване и площадки за временно съхранение трябва да се 
използва за контрол и санкции при неспазване изискванията и 
сроковете за докладване;

 Липсата на административни наказания за некоректно подаване на 
информация допълнително затрудняват проверката на достоверността 
на подаваните данни;

 При изграждането на информационна система за отчитане целите по 
Наредбата е задължително участието на всички (държавни и частни) 
институции имащи отношение към проблема;

В заключение може да се каже, че въпреки оставащите проблеми и 
срещнатите трудности по практическото прилагане разпоредбите на 
Наредбата в България има изградена и функционираща система за събиране 
на ИУМПС. През 2008 г. на територията на страната е имало една фирма, 
изпълняваща задълженията си индивидуално и две организации за 
оползотворяване на отпадъци от МПС.
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използвани съкращения и абривиатури


· НСМОС - Национална Система за Мониторинг на Околната среда;


· МОСВ - Министерство на околната среда и водите;


· ИАОС - Изпълнителна агенция по околна среда;


· РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и води;


· ГД ”ОП” - Главна Дирекция ”Охранителна Полиция”, Министерство на Вътрешните работи;


· АМ - Агенция Митници, Министерство на финансите;

· ИААА - Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, Министерство на транспорта;


· НСИ - Национален статистически институт;


· МПС – Моторно превозно средство;


· ИУМПС – Излязло от употреба моторно превозно средство;


· ПУДООС – Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда;


· ЗООС – Закон за опазване на околната среда;

· ЗУО – Закон за управление на отпадъците

· МОПА – Международна организация на производителите на автомобили;

· ЕАОС – Европейска агенция по околна среда;

· ДОККПБДП – Държавно обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата;

· ПТП – пътно транспортни произшествия;


· Наредбата – Наредба за изискванията за третиране на отпадъци от МПС;

· МОПА - Международна организация на производителите на автомобили

Основни източници на информация


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


· Министерство на финансите, Агенция Митници - количествата внесени и изнесени от страната МПС;


· Национална служба Полиция, ГД ”ОП” към Министерство на Вътрешните Работи - брой регистрирани ППС и леки автомобили, спрени от движение автомобили, автомобили с прекратена регистрация, състояние на автопарка по възраст и разпределението на леките автомобили по местоотчет;

· Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – заплатени продуктови такси от лицата пускащи на пазара МПС;


· Предприетите през предходната година мерки от организациите по оползотворяване, лицата които пускат на пазара МПС и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално относно изпълнението на задълженията по чл. 4, 6, 8, 10, 16 и чл. 17, ал. 2;


· За дейността си като оператори на центрове за разкомплектоване и на площадки за временно съхраняване на ИУМПС – брой приети, временно съхранени и третирани количества ИУМПС за предходната година;

За целите на доклада се поставят следните рамкови условия


· При непредставена друга информация за целите на отчета за изпълнение 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.);


· Пазарния дял е равен на количеството МПС което е пуснало лицето, спрямо общото количество МПС (в тонове) пуснато през текущата година.


· Целта която всички лица които пускат на пазара МПС са длъжни да постигнат е равна на част от общото количество предадени ИУМПС (в тонове) през текущата година, съответстваща на пазарния им дял през същата година.


· Количеството пуснати на пазара МПС e равно на количеството леки автомобили с първа регистрация през съответната година;


· Данните предоставяни от Агенция Митници са съгласно Кодовете по митническата тарифа за 2008 г.;


· Данните предоставяни от Главна Дирекция “ОП” 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 от 08.11.2004 г.;


· Задължени да заплащат продуктова такса по чл. 36, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за всяко отделно МПС са лицата които пускат на пазара МПС;


· При невъзможност за определяне на количествата (в тонове) на третираните отпадъци от МПС в годишните отчети, подавани от операторите на центрове за разкомплектоване за отпадъци с кодове (160103 - излезли от употреба гуми; 160107 – маслени филтри; 160108 - компоненти, съдържащи живак; 160111 - спирачни накладки, съдържащи азбест; 160112 - спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11; и 160601 - оловни акумулаторни батерии; 160116 – резервоари за втечнени газове; 160120 – стъкло) са използвани следните приравнявания (брой към килограм), съответно за 160103-1 бр.= 1.6 кг.; 160107–1 бр.= 1 кг.; за 160108-1 бр.= 0,2 кг; за 160111-1 бр.= 0,2 кг; за 160112-1 бр.= 0,2 кг. и за 160601-1 бр.= 4 кг.; 160116–1 бр.= 10 кг. и за 160120–1 бр.= 12,5кг.;


· При определяне отношението брой/килограм са използвани публикуваните в “Method of calculation for determining of the recovery quotas according to Directive 2000/53/EC and Commission decision 2005/293/EC prepared by ACEA/JAMA/KAMA, from July 2006” резултати;


· За целите на доклада под МПС се разбира леки автомобили.


· Корекцията на данните за брой произведени автомобили в света за 2007 и 2008 г. е направена от МОПА.


· Ново регистрирани са автомобили с първа регистрация.


A. Общ преглед


Първия доклад на Комисията до съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно прилагането на Директива 2000/53/ЕО за излезлите от употреба моторни превозни средства за периода 2002-2005 г., се прие в края на 2007 г., като неговата основна цел е да информира институциите на Общността, държавите-членки и обществеността за прилагането на Директива 2000/53/ЕО за периода от 21 април 2002 г. до 21 април 2005 г. (или от 1 май 2004 г. до 21 април 2005 г. за държавите-членки, които се присъединиха към Европейската общност на 1 май 2004 г.). Използваната в доклада информация е събрана и обобщена на основата на въпросник за прилагането, приет с Решение 2001/753/ЕО на Комисията в съответствие с процедурата по член 6 от Директива 91/692/ЕИО, като всички държави-членки са предоставили на Комисията подробни данни за законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са приели, за да се съобразят с Директивата. За пет от държавите-членки (Белгия, Франция, Италия, Португалия и Обединеното кралство) са стартирали процедури за нарушения.


На 26ти юни 2008 г. в Женева се проведе 145та международна среща на Обединените нации - форум за хармонизиране на законодателството за автомобили. На срещата се отпразнува петдесет годишнината от Международното споразумение, чрез което през 1958 г. се поставят основните правила, на които трябва да отговарят моторните превозни средства и техните компоненти, за да бъдат пускани на международния пазар. Петдесет години по-късно се прилагат над 130 нормативни документа, регламентиращи различни изисквания към безопасността, екологичната норма, техническите стандарти и т.н. Подписаното през 1958 г. споразумение изиграва съществена роля за международното хармонизиране на правилата не само в Европа, но и по-целия свят, като върху страните, които все още не са хармонизирали тези стандарти се упражнява натиск от останалите държави за приемане на техническите изисквания.

Във връзка с изпълнение на изискванията за адаптиране на техническия и научен прогрес съгласно приложение ІІ на Директива 2000/53/EC за ограничаване използването на опасни компоненти в моторните превозни средства в приложенията към Директивата е включен списък с изключения. С цел подпомагане на държавите-членки с техническото и научно прилагане на посочените над 20 броя изключения, Комисията е възложила на института Öko-Institut да изработи детайлно ръководство (Technical Specifications). През периода 8 юни - 3 август 2009 г. се състоя трета отворена среща за прогреса на доклада на Öko-Institut, като не класифицираната информация от нея е качена за публичен достъп (here).

Първия доклад на България във връзка с изпълнение изискванията на Решение на комисията 2005/293/EО относно установяване на подробни правила за мониторинг на целите, определени по отношение на повторно използване/оползотворяване и повторно използване/рециклиране в Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства бе изпратен през юни 2008 г. със статут на доброволно докладване. През юни 2009 г. се изпрати и първия задължителен доклад до ЕК, съдържащ данни за 2007 г. относно нивата повторно употребени, рециклирани и оползотворени отпадъци от МПС.


Настоящия доклад се изготвя въз основа на събраните данни за пуснатите на пазара МПС, събраните от центрове за разкомплектоване и площадки за събиране и временно съхраняване ИУМПС и количествата повторно използвани, рециклирани и оползотворени отпадъци от МПС. За целите на доклада е прието, че пуснатите на пазара автомобили са всички автомобили с първа регистрация (по данни от Главна Дирекция „ОП”, МВР) за съответния период (година), което се явява и водещ принцип при изчисление на целите на национално ниво. В доклада е отчетен и броя на издадените разрешения за дейности с отпадъци от МПС, както и броя на утвърдените програми на лицата по чл. 33 от Наредбата.

При определяне постигнатите нива на повторно използване и оползотворяване, и повторно използване и рециклиране за 2008 г., в настоящия доклад са използват данни от годишните отчети представени в РИОСВ от операторите на центрове за разкомплектоване и площадки за събиране и временно съхранение, както и информация от одиторски доклади на организациите по оползотворяване на отпадъци от МПС и индивидуално изпълняващи задълженията си лица по Наредбата.


B. настояща ситуация


През 2007 година България се присъедини към ЕС, като едно от задълженията на страната е да представя Национален доклад за изпълнение на поставените с Директива 2000/53/ЕС цели. В края на 2008 г. България докладва до ЕК и по въпросник за докладите на държавите-членки във връзка с прилагане на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба моторни превозни средства. Спазване формата на докладване по Решение на Комисията 2005/293/EО наложи провеждането на проучване за определяне компонентния състав на разкомплектованите ИУМПС. В тази връзка през месец май 2009 г. от Изпълнителна агенция по околна среда бе изпратено писмо до пет фирми, притежаващи разрешения за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, с цел определяне компонентния състав на разкомплектованите от тях автомобили. През 2007 г. всяка една от избраните фирми е събирала и третирала над 1000 бр. ИУМПС, като от събраните за страната 23 433 бр., 13 464 бр. (57,46%) са събрани от горепосочените фирми. Четири от тези пет фирми притежават шредерни инсталации. Въз основа на получената информация в ИАОС и след сравняване с наличните в ЕС аналогични данни, за целите на докладването се определи среден компонентен състав на разкомплектованите в страната ИУМПС (фигура 1). Определения среден компонентен състав на разкомплектованите в страната ИУМПС се използва при изготвяне на докладите на Република България във връзка с изпълнение на ангажиментите за докладване съгласно Решение на Комисията 2005/293/EО.


Изискванията поставени с Директива 2000/53/ЕС са транспонирани в националното законодателство с Наредба за изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средства, Обн. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г. От 2005 г. в отдел Отпадъци към Изпълнителна агенция по околна среда е разработен и се поддържа регистър на операторите на центрове за разкомплектоване и площадки за събиране и временно съхранение на ИУМПС. Основната цел на регистъра е да подпомогне изпълнението на поетите ангажименти и да улесни практическото прилагане на Европейското и национално законодателство, чрез ежегодно актуализиране на поддържаната информация. Поддържаните в регистъра данни се актуализират по следния начин:


· ежемесечно – чрез съпоставка с наличните данни в „Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци”;


· тримесечно – с докладваната информация за събраните ИУМПС от операторите на центрове за разкомпелктоване и площадки за събиране и временно съхранение;


· ежегодно - чрез изпращане на циркулярни писма до Директорите на РИОСВ, както и чрез получаваните годишни отчети по Наредбата.


Към настоящия момент (ноември 2009 г.) в регистъра се поддържа информация за над 200 бр. фирми с над 400 бр. площадки за събиране и временно съхранение и/или центрове за разкомплектоване.


До една или друга степен проблемите при практическо прилагане разпоредбите на Наредбата остават същите като предходните години, достоверността на предоставяната информация и некоректното попълване на отчетите. Може да се каже че съществува недостиг на съоръжения за рециклиране на част от отпадъците, получени от разкомплектоването като пластмаси, стъкла, гуми и т.н. С измененията в Наредбата (през 2008 г.) се отстраниха част от информационните дефицити и проблеми при предоставяне на информацията, както следва:


· въведеното за изпълнението на целите по чл. 21 приравняване (1бр.=1тон) бе премахнато и се докладва теглото на автомобилите от свидетелството за регистрация, част I;


· информационните дефицити в годишните отчети по наредбата (количествата временно съхранени отпадъци от МПС) се отстраниха с помощта на изменената структура на отчетите;


· липсата на данни за произхода на ИУМПС в тримесечните отчети бе отстранена с промяна формата за докладване.

Продължава да липсва обаче единна информационна система, която да позволява обобщаване на данните, поддържани от държавните институции имащи отношение към темата (МОСВ, ИАОС, ПУДООС, НСИ, КАТ, ИААА,), както и докладваната информация от организациите по оползотворяване, индивидуално изпълняващи задълженията си по Наредбата лица и операторите на центрове за разкомплектоване и площадки за събиране и временно съхранение на отпадъци от МПС. Пълна и достоверна картина на настоящата ситуация в страната може да бъде изготвена единствено ако се работи в тясно сътрудничество както с гореописаните институции, така и с Гаранционен фонд и НАП.


За подобряване информираността на задължените да докладват по Наредбата оператори на центрове за разкомплектоване и площадки за събиране и временно съхранение през месец февруари 2009 г. от ИАОС бе изпратено циркулярно писмо до всички фирми (206), за които се поддържа информация в регистъра, с уведомление за направените изменения в структурата и формата на годишните и тримесечни отчети.

Във връзка с изпълнение на задълженията за отчетност, операторите на площадки за събиране временно съхраняване и/или на центрове за разкомплектоване, годишни отчети са предоставили 142 бр. фирми за 208 бр. площадки. Част от фирмите непредставили годишни отчети не са извършвали дейности с ИУМПС през 2008г.





Фигура 1. Източник: ИАОС


* По време на „първи етап” е събрана и обобщена информацията от петте фирми на национално ниво; по време на „втори етап” е направено сравнение със съществуващите данни от други държави-членки; по време на „трети етап” е определен средния компонентен състав на разкомплектованите в страната ИУМПС.


Увеличаването на БВП за страната влияе пряко върху броя новозакупени автомобили (фигура 2) като изключение прави единствено 2008 г., през която започна световната икономическа криза. Световната криза се отрази върху автомобилната индустрия, което доведе до сериозна заплаха за част от световните автомобилни гиганти (като Форд например). Единствено намесата от страна на отделните държави, изразяваща се в икономически и финансови стимули, предотвратиха фалита на голяма част от компаниите.




Фигура 2. Източник: ИАОС

C. Преглед на ситуацията в страната след приемане на Наредбата


С Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС 120, от 10 юни 2008 г. се регламентират отговорности и задължения към лицата, които пускат на пазара моторни превозни средства. Съгласно разпоредбите на наредбата всички лица, които пускат на пазара на Република България МПС, както и лицата, които придобиват за лична употреба МПС в резултат на въвеждането им от територията на страната от друга държава - членка на Европейската общност (ЕО), или внасяне на МПС от държава извън ЕО, заплащат продуктова такса по реда и в размера посочени в таблица 1. Лица, които пускат на пазара МПС са производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от територията на друга държава - членка на ЕО, МПС и ги предоставят на друго лице срещу заплащане или безплатно, и/или ги използват като част от търговска, производствена или професионална дейност с цел неговото разпространение или използване на територията на Република България.

Таблица 1. Размер на продуктовата такса за МПС

		МПС

		Размер на таксата в лева за 1 брой МПС за 2008 г. 

		Размер на таксата в лева за 1 брой МПС за 2009 г.

		Размер на таксата в лева за 1 брой МПС за 2010 г.

		Размер на таксата в лева за 1 брой МПС за 2011 г.



		Нови

		110

		121

		133

		146



		До 5 години

		150

		165

		182

		200



		От 6 до 10 години

		190

		209

		230

		253



		Над 10 години

		200

		220

		242

		267





Лицата, пускащи на пазара моторни превозни средства, заплащат продуктова такса за всяко отделно МПС, като таксата се заплаща еднократно за периода от вноса/пускането на МПС на пазара до момента на излизането му от употреба. Лицата, пускащи на пазара МПС могат да изпълняват задълженията си за постигане на съответните цели чрез колективна система или индивидуално. Всички задължени лица, заплатили продуктова такса по сметка на ПУДООС са освободени от ангажиментите за постигане на целите.


Организациите по оползотворяване имат задача да организират целия процес от събиране до предаване на ИУМПС в лицензирани центрове за разкомплектоване или на площадки за събиране и временно съхраняване, като са отговорни за изпълнени на целите по Наредбата за всеки един от своите членове. През 2008 г. членовете и на двете организации са достигнали поставените от Наредбата прагове за повторно използване и оползотворяване и повторно използване и рециклиране. Към месец септември 2009 г. са издадени разрешения на общо шест организации за оползотворяване на отпадъци от МПС, както следва:

· ЕКОБУЛКАР АД – РЕШЕНИЕ от 08.12.2006 г., Адрес: област София, община София, гр. София, 1870 р-н Кремиковци, кв. Кремиковци, тел.02/994 3103, факс:02/994 3420;


· АВТОЕКОБУЛ АД - РЕШЕНИЕ от 29.04.2005 г., Адрес: гр. София, ул.“Бойчо Огнянов” № 7, ет. 2, тел. (02) 943 40 83,  943 40 76, факс: (02) 943 40 83;

· АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ АД – РЕШЕНИЕ от 01.06.2009г., Адрес: 1408 гр. София , район “Триадица”, жк. “Стрелбище”, бл. 91, вх. В, ет. 13, ап. 111, тел.0889/207-863, e-mail: velinzdravkov@mail.bg;

· ЕКОРЕКАР АД – РЕШЕНИЕ от 01.06.2009г., Адрес: гр. София, ул. “Персенк”, бл. 119, ет. 13, ап. 77, тел. 0889/629-351, dtenchev@mail.bg;

· ЕКОРЕСОР АУТО АД гр.СОФИЯ – РАЗРЕШЕНИЕ от 09.09.2009 г., област София, община София, гр. София, 1870 р-н Кремиковци, кв. Кремиковци, ул.”Св.Георги Победоносец” №1-А,  тел.02/994 70 30, 0889 63 77 33,факс:02/994 70 12;


· ОРСА – Организация за рециклиране на стари автомобили” АД от 29. 09. 2009г., Адрес: област София, гр.София, район “Лозенец”, бул. “Черни връх” №8, бл.4, вх. Б, ет. 6, ап. 42, телефон 054/800 015 или 0887 262 193, факс: 054/800193, e-mail: orsa2009@gmail.bg


През 2008 г. единствено „Еуратек” е предпочела да изпълнява индивидуално задълженията си по Наредбата, като фирмата е доказала изпълнението на задълженията си, свързани със събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от МПС. За постигане на целите за повторна употреба и оползотворяване, и повторна употреба и рециклиране ЕУРАТЕК е сключила договори с лицензирани центрове за разкомплектоване на ИУМПС. 

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, като приходите се формират от такси, целево предоставени средства от държавния бюджет за екологични програми; дарения, постъпления от лихви и депозити, глоби и имуществени санкции за административни нарушения по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и други постъпления, определени с нормативен акт.


От 2006 г. в ПУДООС е изградена и функционира компютърна информационна система и база от данни за задължени лица, пускащи на пазара стоки, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Системата поддържа данни за фирми, размера на заплатената от тях продуктова такса и данни за продуктите, за които се заплаща (опаковки, ИУМПС, масла и т.н). Липсата на информация за конкретното МПС, за което се заплаща продуктова такса в ПУДООС, възпрепятства документалния контрол. На практика не може да бъде осъществена информационна проверка на лицата, пускащи на пазара МПС, поради факта, че в ИАОС се предоставя единствено информация за общия размер на събраната продуктова такса и лицата, извършили плащанията. 

Наредбата разпорежда лицата, които пускат на пазара МПС за 2008 г. да достигнат ръст от 87% повторно използване и оползотворяване и 81% за повторно използване и рециклиране на отпадъци от МПС. За изчисляване пазарния дял задължените лица пресмятат собствения си процент въз основа на публикуваните в интернет страницата на ИАОС (http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/mayak/MPS/index.htm) данни за количеството МПС, пуснати на пазара. Количествата, пуснати на пазара МПС се определят според броя на леките автомобили с първа регистрация през съответната година (фигура 3).

Леки автомобили с първа регистрация


53 812


52 009


42 625


33 43414 361


12 196


11 129


297 621


296 879


152 616


149 547


92 033


58 601


45 573


0


50 000


100 000


150 000


200 000


250 000


300 000


350 000


400 000


1995199820022005200620072008


Година


Брой


НовиУпотребявани




Фигура 3. Източник: ИАОС

През 2008 г. въпреки настъпилата световна финансова криза пазара на автомобили в България е запазил положителния си ръст и се наблюдава увеличение с около 2500 броя на леките автомобили с първа регистрация за разлика от ситуацията на европейския и световен автомобилен пазар (фигура4).
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Фигура 4. Източник: МОПА

В световен мащаб най-голям е спада в производството на автомобили в Америка (-11,7%), следвана от Европа (-4,7%). Въпреки кризата обхванала автомобилната индустрия, производителите от Азия и Океания и през 2008 г. успяват да запазят положителния си ръст от 1,8%. Стабилния ръст на производството в регион Азия през последните шест години може да се обясни с икономичността на произвежданите автомобили и сериозната инвестиция в нови технологии, която правят държавите производителки. Поради тази причина, въпреки относително високата стойност на произвежданите автомобили, те намират широко приложение не само на Европейския, но и на Световния (най-вече в САЩ) пазар. Япония продължава да заема водещо място сред страните производителки на автомобили в света със своите 11 563 629 бр.

D. Състояние на автопарка


Въпреки инвестицията от 80 млн. евро и стартиралия проект за изграждане на завод за автомобили в с. Баховица, община Ловеч в България все още няма действаща автомобилна индустрия. Всички автомобили с първа регистрация се внесени от страни извън ЕС или са въведени от друга страна членка на ЕО. Общия брой автомобили, регистрирани в МВР - Пътна полиция през периода 1995 - 2008 г. нараства от 1 647 571 бр. през 1995 г. на 2 984 220бр. през 2008 г. На фигура 5 е представен общия брой на регистрирани автомобили в страната по години. Броят на преминалите проверка за техническа изправност леки, товарни автомобили и мотоциклети през отчетния период е 1 365 951 (по данни от ИААА).
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Фигура 5. Източник: МВР Главна Дирекция “ОП” 


Въпреки постоянно растящия брой на закупуваните нови автомобили, те продължават да представляват една малка част от леките автомобили с първа регистрация в страната (фигура 6). От регистрираните 351 433 бр. леки автомобили през 2008 г., 243 809 броя са „втора ръка” и едва 53 812 нови. Това отношение се запазва същото през последните три години, където средно около 75% от регистрираните автомобили са „втора ръка”. Постоянното увеличаване на възрастта на автомобилния парк изправя страната пред сериозни проблеми. Недостатъчния контрол на техническата изправност на автомобилите, лошата инфраструктура и липсата на култура на пътя оказват съществено влияние върху пътно транспортни произшествия (ПТП) и жертвите на пътя (Фигура 7). Въпреки намалелия брой на ПТП през последните две години, все още броя на жертвите по пътя е много висок.
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Фигура 6. Източник СВАБ, МВР Главна Дирекция “ОП” 
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Фигура 7. Източник „ДОККПБДП”

По данни от СВАБ и през 2008 г. водещо място в продажбата на леки автомобили заема „Опел” с 10,15% или 5 462 броя. „Тойота” (ТМ АУТО) изпреварва „Фолксваген”, като съответно двете фирми притежават по 9,44% и 8,75% от пазарния дял в страната. При мотоциклетите марка „Пежо” (СОФИЯ ФРАНС АУТО) и през 2008г. продължава да е на първо място по брой продажби (35,2%), следвана от „Ямаха” (МОТОДИНАМИКС) с 27,01% и „Пиаджо” (МИЛАНО МОТОРС) с 22,31%. При автобусите и камионите най-продавани са марките „Мерцедес” (БАЛКАН СТАР) с 35,02%, следвани от „Ивеко” (32,52 %), като разликата между първите две марки и „Волво” (15,87%) продължава да е около 16%.


С регистрирани малко над половин милион леки автомобили София притежава дял от 24,58% от всички регистрирани автомобили в страната (таблица 2). Разпределение на регистрираните автомобили по месторегистрация остава същото като предходните години.

Таблица 2. Разпределение на автомобилите по место-регистрация

		

		Место-регистрация

		1998

		2002

		2006 

		2007

		2008

		% от общото за страната



		1

		Благоевград

		60 741

		78 958

		70 257

		84 455

		96 298

		4,07%



		2

		Бургас

		92 074

		109 578

		94 235

		112 010

		127 479

		5,39%



		3

		Варна

		112 178

		136 906

		117 251

		140 141

		161 025

		6,81%



		4

		Велико Търново

		60 783

		68 034

		53 581

		63 303

		71 316

		3,01%



		5

		Видин

		27 837

		31 561

		20 953

		25 757

		32 866

		1,39%



		6

		Враца

		41 568

		52 762

		38 712

		46 777

		54 815

		2,32%



		7

		Габрово

		33 813

		39 562

		32 951

		37 462

		41 207

		1,74%



		8

		Добрич

		43 914

		50 942

		41 101

		48 720

		57 148

		2,42%



		9

		Кърджали

		31 265

		37 617

		29 177

		33 102

		37 005

		1,56%



		10

		Кюстендил

		42 129

		49 774

		37 439

		44 894

		50 775

		2,15%



		11

		Ловеч

		38 675

		43 401

		33 815

		38 697

		42 963

		1,82%



		12

		Монтана

		36 332

		43 220

		30 555

		36 617

		41 561

		1,76%



		13

		Пазарджик

		52 263

		63 167

		53 946

		64 034

		72 280

		3,05%



		14

		Перник

		36 325

		42 200

		33 737

		40 916

		46 361

		1,96%



		15

		Плевен

		62 405

		72 128

		53 285

		62 821

		71 188

		3,01%



		16

		Пловдив

		162 397

		193 185

		156 963

		185 536

		210 250

		8,89%



		17

		Разград

		27 649

		31 991

		21 733

		26 477

		30 587

		1,29%



		18

		Русе

		58 807

		67 186

		51 212

		61 470

		72 288

		3,06%



		19

		Силистра

		24 052

		27 925

		21 764

		25 736

		30 405

		1,28%



		20

		Сливен

		39 238

		46 111

		37 600

		43 914

		49 660

		2,10%



		21

		Смолян

		22 428

		27 098

		24 447

		28 382

		31 521

		1,33%



		22

		София област

		57 294

		69 975

		51 662

		62 056

		71 229

		3,01%



		23

		София

		406 737

		515 667

		444 366

		515 483

		581 637

		24,58%



		24

		Стара Загора

		81 869

		96 921

		76 488

		88 892

		99 961

		4,22%



		25

		Търговище

		26 290

		28 880

		22 082

		26 712

		30 309

		1,28%



		26

		Хасково

		57 955

		68 650

		57 870

		65 983

		73 211

		3,09%



		27

		Шумен

		42 944

		48 977

		34 207

		41 157

		47 030

		1,99%



		28

		Ямбол

		29 388

		31 705

		25 932

		29 976

		33 821

		1,43%



		

		Общо

		1 809 350

		2 174 081

		1 767 321

		2 081 480

		2 366 196

		100,00%





Източник: НСИ

Картината, илюстрираща възрастовата структура на автомобилния парк в страната остава същата. Основния дял е представен от автомобили от 16-20 години (744 075 бр.), като 53,79% (1 272 692 бр.) от всички леки автомобили са на възраст над 15 г. На Фигура 8 е представено разпределението на автомобилния парк по възраст на автомобилите.


Възраст на автомобилния парк в страната
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Фигура 8. Източник: МВР Главна Дирекция “ОП”

E. Предприети мерки от организациите по оползотворяване и индивидуално изпълняващи задълженията по Наредбата лица

Ежегодно до 31 март организациите по оползотворяване, лицата, които пускат на пазара МПС - физически или юридически лица, вписани по Търговския регистър, които изпълняват задълженията си индивидуално, представят на изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната календарна година съответно съгласно чл. 36, ал. 1, т. 1 - 7 за организациите и чл. 34, ал. 1, т. 1 - 5 - за лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално. При изготвянето на тази част от доклада са използвани данни от Организациите и индивидуално изпълняващи задълженията си лица, предоставили отчет съгласно изискванията на Наредбата.

Мерки


За изпълнение на задълженията на членовете си организацията за оползотворяване на отпадъци от МПС ЕКОБУЛКАР е създала система за събиране на цялото количество ИУМПС, за което членовете на организацията са отговорни. Изградената по този начин системата цели постигане на следните цели:

· прекратяване на практиката за извличане от старите автомобили само на металите и нерегламентирано освобождаване от другите материали;

· събиране и временно съхраняване на ИУМПС при спазване на нормативните изисквания в съоръжения, за които е издадено разрешение от компетентните органи. 


· приемането на ИУМПС на площадки за временно съхранение и съоръжения за разкомплектоване без заплащане от последния собственик;

· прекратяване на регистрацията на МПС и издаване на удостоверение за разкомплектоване по чл. 15 на Наредбата;

· покриване на цялата територия на страната.


Излезлите от употреба моторни превозни средства се събират на площадки за временно съхранение, на територията на съответната община до предаването им в центровете за разкомплектоване. За целта се използва в максимална степен съществуващата инфраструктура за събиране, експлоатирана от различни фирми предлагащи услуги по изкупуване на ИУМПС и други метални отпадъци. При сключване на договори с операторите на площадките се изисква спазването на всички изисквания на законодателството по опазване на околната среда и наличие на разрешение за дейности с отпадъци. Основни подизпълнители на ЕКОБУЛКАР, които извършват дейностите по събиране, временно съхраняване, разкомплектоване и предаване за оползотворяване и/или рециклиране на отпадъците от ИУМПС са фирмите “Макметал Холдинг” АД и “Сплавкомерс” АД. Взаимоотношенията с тези дружества са уредени чрез дългосрочни договори.


В експлоатираните от организацията площадки за временно съхраняване освен че се приемат ИУМПС, доставени от притежателите им на собствен ход, се предлагат и услуги за извозване на ИУМПС до площадките чрез специализиран транспорт. За периода 01.01.– 31.12.2008 г. ЕКОБУЛКАР е сключила 23 719 бр. договори по чл. 35, ал. 3 от Наредбата. В това число са действащите договори, сключени през 2007 г., които са с период на действие от 3 (три) години. Количествата в тонове на МПС, които членовете на организацията са пуснали на пазара и са заплатили възнаграждение на организацията по оползотворяване за периода 01.01.–31.12.2008г. е 53 172  тона, което се равнява на 15,13 % от пазара в Р. България. Организацията по оползотворяване е обхванала в рамките на отчетния период 15,13 % от количеството МПС, пуснато на пазара и съответно е отговорна за събирането на 15,13 % от общата цел за събиране на ИУМПС през годината. Количеството на обхванатите МПС и съответно количеството на събраните ИУМПС е представен в таблица 3. 


Таблица 3. Количества събрани ИУМПС

		Година

		Общо количество на събраните ИУМПС [т.]

		Дял на вносителите на МПС обхванати от организацията

		Цел на организацията за събиране на ИУМПС [т.]



		2008

		38 600

		15,13%

		5 841





Източник: ЕКОБУЛКАР


ЕКОБУЛКАР има за цел да обхване поетапно такава част от общините в страната така, че броя на населението в тях спрямо общия брой на населението на страната да е равен на пазарния дял на членовете на организацията. Към края на отчетния период организацията разполага с площадки в София, Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Гълъбово, Раднево, Златоград и др. притежаващи необходимия капацитет за събиране на цялото количество ИУМПС образувани в тези общини.


Разкомплектоване на ИУМПС

Този етап в цялостния процес на управление на ИУМПС е от съществено значение за осигуряване на изпълнението на целите по чл. 21, ал. 3 от Наредбата, тъй като от успешното разкомплектоване зависи количеството и чистотата на извлечените материали и намирането на пазари за тях. 


Селективно отстраняване на материали и компоненти


Отстраняването на материали и компоненти преди шредиране се извършва както с цел икономическа ефективност (за материалите, които имат стойност като суровини и за компонентите, за които съществува търсене като резервни части), но и поради нормативните изисквания за отстраняване на материалите, веществата и компонентите по Приложение 2 на Наредбата (флуиди, акумулатори и др.). С Наредбата са въведени задължителни изисквания към операциите по разкомплектоване на ИУМПС, които включват селективно отстраняване на опасните вещества и компоненти и материали, чиито качества могат да се  влошат при шредирането. Липсата на автоматизирани системи за извършване на тези операции (както в България, така и в държавите от ЕО) водят до използване на ръчен труд. Предвид ограничените срокове за постигане на целите за разделно събиране, изграждането на подобна система се извърши чрез преустройството и дооборудване на съществуващите площадки за изкупуване на ИУМПС и други отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), както и задължителна допълнителна квалификация на персонала. През отчетния период в центровете за разкомплектоване са осъществени следните мероприятия:

· привеждане на площадката и извършваните операции в съответствие с нормативните изисквания;

· отстраняване на опасните компоненти, материали и вещества съдържащи се в ИУМПС, където отстраняването на флуидите се извършва полуавтоматично посредством вакуумно изсмукване;

· отстраняване на компоненти, които могат да се ползват за резервни части. Компонентите се категоризират и описват в база данни с цел реализацията им като резервни части в автосервизи;


· отстраняване на все по-голямо количество материали, чиито качества могат да се влошат след шредиране;


· съхраняването на отделените компоненти, материали и вещества се извършва съгласно нормативните изисквания;


· с цел оптимизиране на транспортните разходи, на по-отдалечените от шредерните инсталации площадки се извършва и пресоване на купетата, на които предварително са отделени опасните вещества и по специално флуидите.


През отчетния период е увеличен дела на годните за оползотворяване и повторна употреба компоненти и материали, които се отстраняват предварително преди шредиране. След селективното отстраняване на материали и компоненти остава купето, което се състои от стоманена конструкция и обшивка, пластмасови брони, тапицерии и дунапрени от седалки и др. Въпреки че са отделени голяма част от материалите купето съставлява около 70% от първоначалното тегло на ИУМПС.

Шредиране


След процеса на селективно отстраняване на материали и компоненти ИУМПС се предават за шредиране с последваща сепарация на шредирания материал, която се състои от следните етапи:

· отделяне на леките материали чрез различни техники - най-вече въздушна сепарация;

· магнитна сепарация;

· сепарация на цветните метали от неметалите с използването на вихрови токове, създадени от бързо променящо поляритета си магнитно поле (eddy current).

В резултат на тези процеси се получават три потока: черни метали (желязо и стомана), възлизащи на 65 - 70% (тегловни); цветни метали (алуминий, неръждаема стомана, мед, олово, цинк, никел) – около 5 – 10 тегловни %; шредерен остатък, който бива лека фракция (получен в етап 1) и тежка фракция (от етап 2) – около 20-25%.


Тъй като сепарирането не е 100% ефективно, всяка от фракциите в по-голяма или по-малка степен се нуждае от по нататъшно третиране.

За извличане на различните видове цветни метали, фракцията, съдържаща алуминий, месинг, бронз, мед, олово, магнезий, никел, неръждаема стомана и цинк се сепарира допълнително в отделна инсталация. Процесът е напълно механизиран и чрез него от входящата смес се отделят различните видове цветни метали с достатъчно голяма чистота, като се използват различията им по плътност, цвят и отражателност.

Друга възможност за постигане на по-високи нива на оползотворяване, която все още не се прилага, е по-пълното извличане на материалите, съдържащи се в шредерния остатък. И двете негови фракции са съставени от еднакви компоненти (пластмаси, стъкло, гума, метални частици, прах, влага и т.н.), но се различават по процентно съотношение – леката фракция съдържа предимно леки материали като пластмаси и гума, докато в тежката фракция преобладават стъкло и метални частици. От леката фракция интерес представляват горимите компоненти, а от тежката – металното съдържание. Понастоящем шредерния остатък се депонира на депа за неопасни отпадъци, тъй като опасните компоненти са извлечени по време на селективното отстраняване на материали и компоненти.


Рециклиране


Тъй като черните и цветните метали имат преобладаващ дял в общото тегло на излезлите от употреба моторни превозни средства, осигуряване на рециклирането им е от съществено значение за изпълнение на целите. За тях съществува достатъчно пазарно търсене, за да стимулира събирането на ИУМПС дори от най-отдалечените населени места. Също така за рециклирането им се консумира много по-малко енергия и вода, и се образуват по-малко отпадни газове в сравнение с извличането на метали от първични природни суровини. ЕКОБУЛКАР има сключени договори за предаване на черните и цветните метали на лицензирани фирми.

Различните видове пластмаси притежават най-големия дял от неметалните материали в ИУМПС. През последните години съществува тенденция за все по-широкото използване на пластмаси в производството на автомобили. Производителите се стремят да заменят все повече метални компоненти с пластмасови, за да осигурят по-леко тегло и по-ниска цена на автомобилите. Рециклирането на пластмаси се затруднява и от множеството видове пластмаси, които се използват при конструирането на МПС и липсата на съоръжения в страната за рециклиране на основните видове (стирени и полипропилен). Допълнителни усложнения възникват и от замърсяванията (други пластмаси, етикети, бои и др.) и използването на добавки за огнеустойчивост. За момента производителите на МПС не проявяват интерес за влагане обратно в производството на отпадъчни пластмаси със състав еднакъв или близък до състава на използваните от тях суровини.

Съществуват редица технически трудности при рециклирането на стъклата на ИУМПС. Изискванията на предприятията към качествата на рециклираното плоско стъкло са значително по-строги в сравнение с рециклирането на контейнерно стъкло. В крайния продукт допустимия брой шупли е значително по-малък в сравнение с контейнерното стъкло. Също така химическия състав е от съществено значение при производството на плоско стъкло и трябва точно да съответства на стъклото в пещта. Това означава, че производителите на стъкло могат да рециклират само материали, чийто състав познават и съответства на състава на произвежданите от тях продукти. Все още не е намерено решение за рециклиране на стъклата, но с нарастването на целите за рециклиране и оползотворяване ще се предприемат мерки за отделяне на стъклата от ИУМПС и тяхната реализация. 


Използването на пневматични гуми в производството на нови гуми е технически трудно осъществимо и икономически нецелесъобразно. В страната съществуват няколко предприятия, които регенерират пневматични гуми и ЕКОБУЛКАР има сключени договори с някои от тях. По-голямата част от пневматичните гуми са насочвани за изгаряне с оползотворяване на енергията в циментови заводи.


Оловно-киселите акумулатори са основния източник на олово от ИУМПС. В страната съществуват два големи преработвателя на оловно-кисели акумулатори и множество фирми, които изнасят тези отпадъци за оползотворяване. Намирането на пазари за този компонент е сравнително лесно и ЕКОБУЛКАР има сключени договори с някои от преработвателите и износителите на оловно-кисели акумулатори. 


Отработените масла се насочват за регенериране в съществуващите в страната предприятия. Друга възможност за тях е използването им на място за смазване на машините и инсталациите.


Изгаряне с оползотворяване на енергията


Липсата на достатъчно съоръжения, които притежават съответните разрешения за изгаряне на горимите материали от ИУМПС с оползотворяване на енергията затруднява изпълнението на целите за оползотворяване. ЕКОБУЛКАР има сключени договори с някои от циментовите заводи в страната, които са реконструирани с цел изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията. Към тях се насочват гумите, получени в резултат на разкомплектоването на ИУМПС и други горими отпадъци.


Обезвреждане


ЕКОБУЛКАР планува да предприеме мерки за осигуряване на екологосъобразно обезвреждане на остатъците, образувани в резултат на шредирането и отстранените опасни материали, вещества и компоненти. 


За обезвреждане на опасните отпадъци от ИУМПС, за които не съществува забрана за депониране се използват съществуващите депа за опасни отпадъци или отпадъците се поставят в контейнери за временно съхранение. Течните и другите отпадъци, за които в страната няма решение, се предвижда да бъдат изнасяни за оползотворяване в чужбина. За отпадъците, които за целите на трансграничния превоз се считат за опасни се спазват процедурите за издаване на разрешения съгласно Базелската конвенция, европейското и националното законодателство.


Финансов разчет


Приходната част на бюджета се формира от вноските, събирани от членовете на ЕКОБУЛКАР. Размерът на вноските в организацията се определя въз основа на планираните разходи в началото на годината и се равнява на стойности близки до конкурентната организация Автоекобул АД. Намаления в размера на вноските се допускат за тези членове, които се ангажират с дейности, които подпомагат изпълнението на целите за оползотворяване като намаляване на съдържанието на опасни вещества в пусканото на пазара оборудване, повишаване на количеството на влаганите рециклируеми материали и увеличаване на възможностите за повторна употреба на компоненти от ИУМПС. ЕКОБУЛКАР не извършва директни инвестиции в изграждането на площадки за приемане и временно съхранение на ИУМПС, закупуване на транспортни средства, инсталации за шредиране, сепариране и гранулиране, оползотворяване и обезвреждане. За извършване дейностите с отпадъци се сключват договори с подизпълнители. Разходите за реконструкция и дооборудване на съществуващите площадки за събиране и временно съхранение на ИУМПС и центровете за разкомплектоване са финансирани от организацията, но първоначалните инвестиции се поемат от съответните оператори, като размера на възнаграждението и срока на договорите им гарантират възвращаемост на инвестицията.


Бюджетът на организацията е съобразен с изискванията на действащото законодателство и събраните средства се изразходват единствено с цел изпълнение на целите по ЗУО и Наредбата, и с цел изпълнение на задълженията на членовете на организацията, а не за натрупване на средства и увеличаване капитала на дружеството. Предвижда се натрупване на финансов резерв с цел компенсиране на евентуални негативни влияния върху пазарната цена на рециклируемите материали, които с натрупване от предходната година не надвишава 5 % от приходите от вноски в организацията през текущата година. В таблица 4 са представени съответно приходите от вноските в организацията, заплащани от вносители на МПС и разходите за изпълнение на техните задължения. 


Таблица 4.
Обобщение на приходите от вноските и разходите на организацията

		Постъпления от вноски [лв.]

		6 911 583.45



		Приходи от реализация на материали - Разходи за дейността [лв.]

		-6 717 949.28



		Приход - Разход [лв.]

		193 634.17



		Фонд Резервен с натрупване [лв.]

		50 000.00



		5% от постъпленията от вноски в организацията

		345 579.17





Източник: ЕКОБУЛКАР


Предприети мерки при временно прекъсване на събирането

От ЕКОБУЛКАР декларират, че през отчетния период не е установено прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраните ИУМПС и последващото оползотворяване, рециклиране и повторно използване. Спадът на цената на материалите в края на 2008 година е компенсиран с намаляване на административните разходи на организацията.


ЕКОБУЛКАР привлича нови членове като гарантира:


· прехвърляне на всички задължения за изпълнение на целите за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на ИУМПС;

· дългосрочно и устойчиво решение за изпълнение на задълженията;


· минимизиране на разходите;


· възможност за контрол върху начина на изпълнение на задълженията.

Мерките за повишаване на общественото съзнание и популяризиране на събирането и оползотворяването на ИУМПС, предприети от ЕКОБУЛКАР и подизпълнителите са представени в таблица 5.


Таблица 5. Мерки за повишаване на общественото съзнание

		Дейност

		Период



		Участие в кампанията "Чисти с мен"

		7-18.04.2008г.



		раздаване на рекламни листовки на територията на гр. София 

		7-18.04.2008г 



		Рекламни банери - www.odit.info, info.mitnica.com , mail.bg

		3 месеца 



		Рекламна  кампания - Преса -24 часа / Труд, Страндарт, Авто пазар

		3 месеца 



		Списания - Авто оказион, Автокъщи, Auto motor und sport 

		 



		Интернет - mail.bg, mobile.bg, actualno.com, mitnica.com

		3 месеца 



		Радио- Дарик, Веселина, Радио 1, Витоша, N joy

		 



		Билбордове - София, Пловдив, Стара Загора, В. Търново, Благоевград

		 



		Рекламни карета във в. Движение 

		за 3 месеца / 3 броя /



		Печат на рекламни винили и постери за раздаване на посредници и монтаж

		 



		Изработка на рекламни пана

		 



		Публикация в Движение БГ

		 



		Стикер реклама

		 



		Коледни и новогодишни  рекламни материали

		Декември 



		Реклама по БТВ съгласно договор

		 





Източник: ЕКОБУЛКАР

Намаляване съдържанието на опасни вещества, вложени в МПС при производството им


В договорите между ЕКОБУЛКАР и лицата, които пускат на пазара МПС и са членове на организацията е заложено изискване за прилагане на забраната за пускане на пазара на МПС, съдържащи опасни вещества над определените в Наредбата концентрации. На членовете на организацията при поискване се оказва методическа помощ за прилагане на схеми за екомаркировка и проектиране на продуктите по екологосъобразен начин. В случай че лицата, които пускат на пазара МПС са предприели мерки за допълнително ограничаване съдържанието на опасни вещества в тях, то размера на вноската се предоговаря. Към продуктите на лицата, които възнамеряват да се възползват от тази възможност се поставят следните изисквания:


· не се допуска влагане на хлоро-флуоро въглероди (CFCs) или хлоро-флуоро въглеводороди (HCFCs) в продукта;


· не се допуска влагане на вещества включени в приложения A, B или C на Протокола от Монреал за веществата нарушаващи озоновия слой при производството на печатни платки, комплектоването им или крайното комплектоване на продукта;


· не се допуска влагане на азбест, ПХБ (полихлорирани бифенили и терфенили) в продукта;


· не се допуска влагане на живак в продукта (с изключение на живака в лампите за задно осветяване на плоските дисплеи);


· съдържанието на живак (Hg) в лампите за задно осветяване на плоските дисплеи трябва да е посочен в документацията към продукта;

· броя на лампите за задно осветяване на плоските дисплеи трябва да е посочен в документацията към продукта;

· средното и максималното съдържание на живак на лампа трябва да е посочено в документацията към продукта;

· максималното общо съдържание на живак в плоските дисплеи трябва да е посочен в документацията към продукта;

· не се допуска влагане на бромирани или хлорирани добавки за огнеустойчивост (PBB или PBDEs) в пластмасовите части по-тежки от 25g;


· основния материал на печатните платки не трябва да съдържа полибромирани бифенили (PBB), полибромирани дифенил етери(PBDE) или хлорирани парафини;


· пластмасовите компоненти тежащи повече от 25g не трябва да съдържат добавки за огнеустойчивост съдържащи органично свързани хлор или бром. PVC пластмасите не се допускат, тъй като те съдържат органично свързан хлор;


· не се допуска влагане на добавки за огнеустойчивост с антимонов триоксид (Sb2O3) в пластмасовите корпуси;


· не се допуска използване на поливинил хлорид (PVC) в пластмасовите части;


· не се допуска преднамерено влагане на кадмий (Cd), кадмиеви съединения, олово (Pb) или оловни съединения в обвивките на кабелите;


· не се допуска влагане на кадмий (Cd) или олово (Pb) в механичните пластмасови части по-тежки от 25g;


· не се допуска влагане на кадмий (Cd) в електронно лъчеви тръби (ЕЛТ);


· не се допуска влагане на живак (Hg) или кадмий (Cd) в електронните компоненти;


· не се допуска влагане на кадмий (Cd) или олово (Pb) в боите или мастилата в продукта;


· не се допуска влагане на хлоропарафини с дължина на веригата 10-13 въглеродни атома, хлорирани повече от 50% в механични пластмасови части по-тежки от 25g.

Мерки за улесняване на предварителното третиране и оползотворяването

В съответствие с изискванията на Наредбата, производителите на МПС и производителите на материали и компоненти за МПС са длъжни да предприемат мерки за улесняване на предварителното третиране и оползотворяването, особено на повторното използване и рециклирането на ИУМПС и на материалите и компонентите от тях. На членовете на ЕКОБУЛКАР при поискване се оказва методическа помощ за прилагане на схемите за еко-маркировка и проектиране на продуктите по екологосъобразен начин.


За изпълнение задълженията си по чл. 34, ал. 1, т.1-5, ЕУРАТЕК, която е единствената фирма, изпълняваща задълженията си по Наредбата индивидуално, има одобрена от МОСВ програма по чл.29, ал.1, т.4 от ЗУО, в която е предвиден план за оползотворяване на отпадъците във връзка с изпълнение на целите. За постигане на тези цели от фирмата са предвидили редица стъпки, като:


· изграждане на екологосъобразна система за управление на ИУМПС;


· изпълнение на индикативни цели за рециклиране, оползотворяване и повторна употреба на ИУМПС;


· изграждане на система за събиране на ИУМПС;


· създаване на условия за качествено третиране на ИУМПС;


· приемане на ИУМПС без разход за последния собственик.


Всички тези мерки са взети от дружествата, с които ЕУРАТЕК има договор за изпълнение на задълженията си. За изпълнение на задължения ЕУРАТЕК е ангажирала АВТОТРАНССНАБ, ФЕНИКС ЕЛИТ И ИМПУЛС-НИКОЛА НИКОЛОВ, разполагащи с необходимите средства и мощности, и притежаващи необходимите разрешения за извършване на дейности с ИУМПС. В договорите с тези дружества са заложени условия, изискващи предприемането на мерки за изпълнение на задълженията по Наредбата, ЗУО и програмата за управление на отпадъците от МПС. Дружествата, на които ЕУРАТЕК е възложила изпълнението на задълженията по Наредбата притежават разрешение по чл.37 от ЗУО и са задължени да предприемат мерки за повишаване количеството на компонентите, които се представят за повторно използване, както и мерки за повишаване на количествата оползотворени материали. На всички площадки за разкомплектоване се спазват изискванията за опазване на околната среда, намаляване вредните емисии и предотвратяване на шума. Технологичната схема на дружествата включва дейности по събиране, обезвреждане, сортиране, последващо третиране и обработка и съхранение преди транспортиране.


От ЕУРАТЕК е констатирано, че спрямо процентното изражение на регистрираните в страната автомобили, подбора на дружествата, които изпълняват задълженията на фирмата покриват по-голямата част от страната, чрез използваните площадки за събиране и временно съхранение и центрове за разкомплектоване разположени в София, Божурище, Елин Пелин, Етрополе, Сливница, Костинброд, Правец, Ихтиман, Костенец, Горна Оряховица, Стара Загора, Видин. Всички площадки са изградени и поддържани съобразно нормативните изисквания за тяхната годност и ефективност. Не е установена необходимост от осигуряване на нови площадки през отчетния период, поради което техния брой и капацитет не е променен.

И през 2008 г. ЕУРАТЕК продължава изпълнението на програма „Да се погрижим заедно за чиста околна среда”. Във връзка с това, съвместно с АВТОТРАНССНАБ е проведена кампания за връщане на ИУМПС при покупка на нов автомобил, което осигурява приемане и обработване на по-голям брой автомобили от предвиденото. ЕУРАТЕК предлага на потенциалните клиенти на марка ШКОДА отстъпки от цената на новозакупени автомобили, следствие на което са събрани повече от 400 ИУМПС, което е с около 20% повече от необходимите за изпълнение на целите ангажименти.

След отчитане на общия брой регистрирани в страната МПС за 2008 г. броя на автомобилите, които са пуснати на пазара от ЕУРАТЕК, определени в съответствие с чл. 21, ал.2 от Наредбата, възлиза на 328 броя. По предварителни данни (от публикуваната в страницата на ИАОС справка на всеки три месеца), задължението на фирмата е възлизало на 340 бр. автомобила.

F. Състояние на мпс и иумпс в страната през отчетния период


1. Издадени разрешения и утвърдени програми

По данни от  Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци (http://eea.government.bg/forms/public_permits.jsp) през 2008 г. с разрешение за дейности по събиране и третиране на ИУМПС (с код от Наредба 3 за класификация на отпадъците - 160104), 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 над 228 фирми. Фирмите, притежаващи разрешения за дейности с ИУМПС (код 160106) са 220бр. В тези бройки са включени и фирмите, които притежават разрешение и по двата кода. Важно е да се отбележи факта, че от всички фирми с разрешение за извършване на дейности с ИУМПС за дейността си през 2008 г. са подали годишен отчет само 140 бр. С други думи изчислението на целите на национално ниво, както и отчитане постигнатия ръст за повторна употреба и оползотворяване и повторна употреба и рециклиране се извършва въз основа на представените от тези 140 фирми данни.

Ежегодно ИАОС изпраща циркулярни писма до РИОСВ и МОСВ за проверка и актуализиране на информацията, поддържана в работния вариант на регистъра на операторите на центрове за разкомплектоване и площадки за събиране и временно съхранение. Териториалното разпределение на фирмите по данни от регистъра е представено на Фигура 9, като фирмите с разрешения за дейности с ИУМПС за територията на повече от един РИОСВ са отчетени във всеки РИОСВ по отделно.


Фирми извършващи дейности по събиране и третиране на ИУМПС
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Фигура 9. Източник: ИАОС


От графиката се вижда, че разпределението на фирмите, извършващи дейности по събиране и третиране на ИУМПС в страната продължава да е неравномерно. Впечатление прави и окрупняване на фирмите, извършващи дейности с ИУМПС, голяма част от малките центрове за разкомплектоване и площадки за събиране и временно съхранение отстъпват мястото си на пазара на големите компании. Това е и причината поради която, въпреки че броя на събраните ИУМПС в София е най-голям, не се наблюдава ръст на фирмите с разрешение, но за сметка на това се увеличава капацитета на вече изградените и функциониращи площадки за събиране и временно съхранение.

Лицата, изпълняващи задълженията си по Наредбата индивидуално, осигуряват за своя сметка постигането на целите за повторно използване, оползотворяване и рециклиране в определените срокове. В тази връзка те изготвят програма, която е съобразена с целите и обхвата, определени в ЗУО, включваща:


· 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 от Наредбата;


· план за увеличаване дела на повторно употребяеми и рециклируеми отпадъци от МПС;


· мерки за намаляване количеството токсични отпадъци от МПС.


През 2008 г. е утвърдена програма на една фирма, изпълняваща задълженията си индивидуално – ЕУРАТЕК.

2. Пуснати на пазара и Внесени и изнесени от страната МПС


Директорът на 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. 26, ал. 1 от Наредбата. Данните се изпращат десет дни след изтичане на съответния период. От месец април 2005 г. в интернет страницата на ИАОС (http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/mayak/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. В интернет страницата се публикува и броя приети ИУМПС от площадки за събиране и временно съхранение и центрове за разкомплектоване.


Директорът на Главна дирекция "ОП" - Национална служба "Полиция", предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация за текущата година за регистрираните МПС от категориите от Закона за движението по пътищата с първа регистрация и МПС от Закона за движението по пътищата с прекратена регистрация съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г. Отчитайки, че към 31.12.2008 г. в България няма производители на МПС от една страна и значителното намаляване на количествата внесени МПС (след приемане на страната ни в ЕС) от друга, следва да отбележим, че данните за пуснати на пазара МПС се определят в зависимост от броя леки автомобили с първа регистрация. За 2008 г. 351 433 бр. леки автомобили са регистрирани за първи път на територията на страната.


3. 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 събиране и временно съхраняване представят в ИАОС информация за броя приети ИУМПС. През 2008 г. приетите за разкомплектоване ИУМПС са 38 600 броя. Сравнявайки данните с информацията от предходните две години се вижда, че определяне на тенденция в количествата събирани ИУМПС на пръв поглед е невъзможно. Не може еднозначно да се обяснят значителните колебания в количествата събирани ИУМПС по тримесечия (фигура 10).

Основната причина за тези съществени различия може да се определи при по-детайлен анализ на получените резултати, съпоставяйки количествата приемани за разкомплектоване ИУМПС със средна цена на отпадъчния метал на стоковата борса по периоди (фигура 11). В заключение може да се каже, че водеща роля на пазара на старите автомобили изиграва борсовата цена на отпадъчния метал. Друг основен фактор, влияещ върху количествата събирани ИУМПС, са целите за събиране от Наредбата.

Освен справките за събрани ИУМПС по тримесечия, лицата извършващи дейности, като оператори на площадка за събиране и временно съхраняване и/или на центрове за разкомплектоване изготвят и представят на РИОСВ, на чиято територия извършват дейност, годишни отчети. След проверка и верифициране от страна на РИОСВ, данните от годишните отчети се изпращат на ИАОС.


Приети ИУМПС от площадки за събиране и временно схъранение и 


центрове за разкомплектоване


10 940


19 361


9 786


8 938


1 833


1 352


5 431


6 724


8 181


6 645


3 381


5 014


6 292


8 746


8 471


11 405


0


5 000


10 000


15 000


20 000


25 000


01.01-31.0301.04-30.0601.07-30.0901.10-31.12


2005 г.2006 г.2007 г.2008 г.





Фигура 10. Източник: ИАОС
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Фигура 11. Източник: ИАОС

След измененията на Наредбата (от месец юни 2008 г.) целите се обособиха както следва:


· количеството ИУМПС (в тонове), което всяко лице, пускащо на пазара МПС, е задължено да събере за постигане на целите е равно на частта от общото количество МПС с прекратена регистрация за съответната календарна година съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г. и които са приети в центрове за разкомплектуване и/или на площадки за събиране и временно съхранение (в тонове), съответстваща на пазарния му дял от общо пуснатите на пазара МПС през текущата година;


· икономическите оператори съобразно предмета си на дейност предприемат мерки за поетапно постигане на следните цели от 1 януари до 31 декември 2008 г. - най-малко 87 на сто от теглото на всяко ИУМПС, прието по чл. 22, ал. 1, се оползотворява, като най-малко 81 на сто се рециклират.


Определяне постигането на целите на национално ниво се извършва като към количествата събрани ИУМПС (по данни от годишните отчети) се прибавят количествата налични отпадъци от МПС от предходни години и се извадят количествата временно съхранени отпадъци. Конкретно за 2008 г. целите се изчисляват като към общо събраните 29 745,9 тона се прибавят 6 514 тона налични отпадъци от МПС от минали години и се извадят временно съхранените 3 718,51 тона. Определяне на нивата повторно използвани и оползотворени и повторно използвани и рециклирани количества отпадъци от МПС се изчисляват на база получените общо третирани 32 541,39 тона отпадъци от МПС.

Липсата на стриктен контрол, не налагане на санкции на задължените лица за непредоставяне на информация и необходимостта от нормативни изисквания за санкциониране при предоставяне на неверни данни са едни от причините за ниската и некоректна отчетност. С цел осъществяване на документален контрол и подобряване качеството на представената информация, за целите на доклада са приети следните допускания: всички докладвани количества оползотворени отпадъци от черни и цветни метали са калкулирани и към графата рециклирани отпадъци. Съобразявайки се с операциите по т.17, параграф 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУО изключение е направено единствено за количествата оползотворени отпадъци по операция R13.


За подобряване на 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, ежегодно ИАОС изпраща информация на съответния РИОСВ за предоставилите и непредоставили справки и отчети задължени лица. Към настоящия момент не се забелязва съществен напредък за увеличаване процента на представилите годишни отчети лица, нито към качеството на предоставяната информация.


4. Оползотворени и обезвредени отпадъци от МПС


На национално ниво постигането на целите по Наредбата се определя въз основа на представените в РИОСВ годишни отчети от операторите на центрове за разкомплектоване и площадки за събиране и временно съхранение на отпадъци от МПС. Постигнатите цели от организациите по оползотворяване и индивидуално изпълняващи задълженията си лица по Наредбата се определят от представените одиторски доклади и съгласно Заповед на министъра на околната среда и водите на основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл.40 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средства и във връзка с чл. 36, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците.


От фигура 12 ясно се вижда, че двете организации по оползотворяване на отпадъци от МПС (АВТОЕКОБУЛ и ЕКОБУЛКАР), както и фирма ЕУРАТЕК - индивидуално изпълняваща задълженията си по Наредбата са постигнали целите за събиране на ИУМПС. Съгласно предоставените одиторски доклади и Заповед на министъра на околната среда и водите № РД – 464 от 13.07. 2009 г.; Заповед № РД – 327 от 20.05. 2009 г. и Заповед № РД-416 от 24.06. 2009 г., през 2008 г. са постигнати и регламентираните в Наредбата нива на повторно използване и оползотворяване, както следва: АВТОЕКОБУЛ е постигнала 87,84%, ЕКОБУЛКАР е постигнала 90,10% и ЕУРАТЕК е постигнала 91,4%.


Процентното съотношение на повторно употребените, обезвредени и оползотворени (в това число и рециклирани) и само рециклираните отпадъци от МПС на национално ниво е представено на Фигура 13. От операциите по третиране най-голям дял заема оползотворяването – 69,24%, като 62,61% от тях са рециклирани. Постигнатите нива на повторна употреба през 2008 г. са 5,71%, докато обезвредени (основния метод за обезвреждане е депонирането) са 3,16%. 21,89% от събраните и налични отпадъци от МПС от минали години са временно съхранени.
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Фигура 12. Източник: ИАОС
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Фигура 13. Източник: ИАОС

Въз основа на събраната през периода 2005-2008 г. информация и съобразявайки се с изготвените от ЕАОС прогнозни данни (за количествата произведени автомобили в Европа и очакваните количества ИУМПС) за целите на доклада са изготвени прогнозни модели на количествата пуснати на българския пазар леки автомобили и очакваните количества образувани ИУМПС. Изготвените модели са представени съответно на фигура 14 и 15. От двете графики ясно се вижда, че както броя на леките автомобили, така и броя на образуваните ИУМПС ще продължава да расте, което ще увеличи нуждата от съоръжения за оползотворяване на отпадъците, образувани при разкомплектоването на ИУМПС.
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Фигура 14. Източник: ИАОС
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Фигура 15. Източник: ИАОС

Средния за страната финансов разход необходим за разкомплектоването на 1 брой ИУМПС се равнява на 89,19 евро, като варира от 0 евро до 218,4 евро. По представените с годишните отчети данни, най-евтино (безплатно) излиза разкомплектоването на ИУМПС на територията на РИОСВ Бургас (по представени единични данни) – 0 лв., докато най-скъпо е в РИОСВ Монтана– 218,4 евро. На фигура 16 е представен средния разход, необходим за разкомплектоване на ИУМПС в някои от страните членки на ЕС, сравнено с данните за България по РИОСВ. 
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Фигура 16. Източник: ИАОС


Представителни данни на национално ниво за необходимите разходи за третиране на 1 брой ИУМПС могат да се получат единствено ако се въведат конкретни и ясни критерии, по които те да бъдат изчислявани.


5. Изпълнение на целите по рециклиране и оползотворяване


Както вече беше споменато в началото на настоящия доклад през 2008 г., лицата, които пускат на пазар МПС трябва да достигнат ръст от 87% повторно използване и оползотворяване и 81% за повторно използване и рециклиране на отпадъци от МПС.


На фигура 17 е представено съотношението между заложените за изпълнение цели по Наредбата и получените резултати на национално ниво. За окончателно определяне изпълнението на целите на национално ниво се използват и данните събрани с годишните отчети (Приложение 10) по Наредба № 9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности. Към момента на изготвяне на доклада (Ноември 2009 г.) тази информация все още не е окончателно актуализирана и проверена. Аналогично на предходните години, окончателното определяне на реално постигнатите нива на повторно използване и оползотворяване, и повторно използване и рециклиране ще се извърши за целите на доклада по Директива 2000/53/ЕС. На тази причина се дължат и различията в публикуваните данни за предходните години.

Съотношение между целите и данните от годишните отчети за 2007 г.
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Фигура 17. Източник: ИАОС

G. Заключение


Присъединяването на България към ЕС налага въвеждане на задължителни промени при изчисляване количествата пуснати на пазара МПС, подобряване на системите за докладване и контрол на информацията за количествата събирани и третирани ИУМПС от операторите на центрове за разкомплектоване и площадки за събиране и временно съхранение. Все още не са изпълнени разпоредбите на чл. 32 от Наредбата за изграждане и въвеждане в действие на компютърна информационна система за отчитане и контрол по прилагане на наредбата. Изграждането на тази система ще подобри както контрола по прилагане изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, така и качеството на докладваната информация.


Операторите на центрове за разкомплектоване и площадки за събиране и временно съхранение не са изпълнили или не са уведомили за изпълнението на ангажиментите им регламентирани в чл. 33, ал. 4 и чл. 35, ал. 5 за изграждане и въвеждане в действие на компютърна информационна система за отчитане и контрол на издадените от тях декларации по приложение № 8 към чл. 2, ал. 5 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.


Включването на всички институции в процеса за управление на отпадъците е единствения начин за постигане на целите по Наредбата и подобряване качеството на докладваната до ЕС информация във връзка с изпълнение ангажиментите на България.


Голяма част от препоръките и проблемите при изпълнение изискванията на Наредбата и през 2008 г. остават същите като през предходните години:


· Изпращаната информация от регистъра на операторите на центрове за разкомплектоване и площадки за временно съхранение трябва да се използва за контрол и санкции при неспазване изискванията и сроковете за докладване;


· Липсата на административни наказания за некоректно подаване на информация допълнително затрудняват проверката на достоверността на подаваните данни;


· При изграждането на информационна система за отчитане целите по Наредбата е задължително участието на всички (държавни и частни) институции имащи отношение към проблема;


В заключение може да се каже, че въпреки оставащите проблеми и срещнатите трудности по практическото прилагане разпоредбите на Наредбата в България има изградена и функционираща система за събиране на ИУМПС. През 2008 г. на територията на страната е имало една фирма, изпълняваща задълженията си индивидуално и две организации за оползотворяване на отпадъци от МПС.











































































































ТРЕТИ ЕТАП





ВТОРИ ЕТАП





ПЪРВИ ЕТАП*
































� Представените данни от МВР Главна Дирекция „ОП” за брой регистрирани автомобили представляват брой пътни превозни средства съгласно Закона за движение по пътищата.


* Използваните данни са преизчислени, като от общия брой ново регистрирани МПС (по данни от МВР Главна Дирекция “ОП”) са извадени броя нови продадени МПС (по данни от СВАБ) и е получен броя на ново регистрираните употребявани МПС.
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2005


2006


2007


2008


Година


Мил.лв.


БВП


Леки автомобили


Материали


Процент


Черни метали


83,65


Цветни метали


4,69


Пластмаса


1,44


Гуми


3,73


Стъкло


1,45


Катализатори


0,20


Маслени филтри


0,30


Течности


(без гориво)


0,32


Акумулатори


0,94


Други


3,28


Общо


100,00


Фирма 1


Материали


Процент


Черни метали


83,65


Цветни метали


4,69


Пластмаса


1,44


Гуми


3,73


Стъкло


1,45


Катализатори


0,20


Маслени филтри


0,30


Течности


(без гориво)


0,32


Акумулатори


0,94


Други


3,28


Общо


100,00


Фирма 2


Материали


Процент


Черни метали


70,00


Цветни метали


6,00


Пластмаса


7,00


Гуми


5,00


Стъкло


4,00


Катализатори


0,00


Маслени филтри


0,00


Течности


(без гориво)


1,00


Акумулатори


0,00


Други


7,00


Общо


100,00


Фирма 3


Материали


Процент


Черни метали


66,50


Цветни метали


10,70


Пластмаса


5,00


Гуми


3,00


Стъкло


0,90


Катализатори


0,01


Маслени филтри


0,01


Течности


(без гориво)


1,00


Акумулатори


1,00


Други


11,88


Общо


100,00


Фирма 4


Материали


Процент


Черни метали


72,00


Цветни метали


7,50


Пластмаса


5,00


Гуми


3,00


Стъкло


1,50


Катализатори


0,35


Маслени филтри


0,05


Течности


(без гориво)


1,60


Акумулатори


1,20


Други


7,80


Общо


100,00


Фирма 5


Материали


Процент


Черни метали


65,00


Цветни метали


8,00


Пластмаса


12,00


Гуми


6,00


Стъкло


2,50


Течности


2,50


Други


4,00


Общо


100,00


Проблеми и перспективи при 


прилагане законодателството за 


излезлите от употреба МПС в 


Германия, 2001 г.


Материали


Процент


Черни метали


62,34


Цинк, Мед, 


Магнезий, Олово


2,75


Алуминий


9,65


Пластмаса


11,22


Гуми


5,10


Стъкло


1,10


Други 


7,84


Общо


100,00


Компонентно съдържание на 


Европейския автомобилен пазар, 


2005 г.


Материали


Процент, %


Черни метали


65,00


Алуминий


9,00


Пластмаса


12,00


Излезли от 


употреба гуми


3,00


Гумени 


уплътнители и т.н.


2,00


Стъкло


3,00


Текстил


1,00


Други


5,00


Общо


100,00


Проучване за определяне ползите 


от Директивата 2000/53/ЕС, 


стойност и ползи от ревизиране 


целите за 2015 г., 2006 г.


Материали


Процент, %


Метали


71,90


Полимери (с 


изключение на гума)


14,30


Гуми


2,90


Стъкло


2,80


Други


8,10


Общо


100,00


Директива на Европейския парламент 


и Съвета за типовото одобрение на 


МПС във връзка с повторната 


употреба, рециклирането и 


оползотворяването отразяващи 


промените в Директива  70/156/EEC


