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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И АБРЕВИАТУРИ

 Наредбата - Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и 
акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и 
акумулатори (обн. ДВ, бр. 58 / 15.07.2005 г., изм. ДВ бр.5 / 20.02.2009г.,);

 Директивата - Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори;

 МОСВ - Министерство на околната среда и водите;
 ИАОС - Изпълнителна агенция по околна среда;
 РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и води;
 ПУДООС – Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда;
 НСИ - Национален статистически институт;
 АМ - Агенция Митници;
 НАП – Национална агенция за приходите;
 КЗП-Комисия за защита на потребителите
 БА – Батерии и акумулатори;
 АБА – Автомобилни батерии и акумулатори;
 ИБА – Индустриални батерии и акумулатори;
 ПБА – Портативни батерии и акумулатори;
 НУБА – Негодни за употреба батерии и акумулатори;
 НУАБА – Негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори;
 НУИБА – Негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори;
 НУПБА – Негодни за употреба портативни батерии и акумулатори;
 ИУЕЕО-излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;
 ИУМПС-излезли от употреба моторни превозни средства
 АкБ- Акумулаторни батерии
 ООп- Организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и 

акумулатори
 ЗООС – Закон за опазване на околната среда;
 ЗУО – Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр.86 от 30.09.2003 г., изм. ДВ. 

бр.70 от 08.08.2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9.12.2008г);
 Наредба № 9 - Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя 

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

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

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

 Наредба за продуктови такси - Наредба за определяне на реда и размера за 
заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват 
масово разпространени отпадъци (обн. ДВ. бр. 53 от 10 юни 2008 г., изм. ДВ. бр. 5 
от 20 Януари 2009 г.) 

 ЕС – Европейски съюз;
 ЕО - Европейска общност.
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I. УВОД

Докладът се изготвя съгласно чл. 52 от Наредба за изискванията за пускане на 
пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии 
и акумулатори, приета с ПМС № 144 от 5.07.2005 г., обн., ДВ, бр. 58 от 15.07.2005 г., в 
сила от 01.01.2006 г., изм., бр. 53 от 10.06.2008 г, изм.ДВ.бр.5 от 20.01.2009г. Наредбата 
отменя Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и 
акумулатори и третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, 
приета с ПМС № 134 от 2000 г.(ДВ бр. 61, от 2000 г.).

Наредбата се издава на основание на чл.24, ал.2 от ЗУО и транспонира 
изискванията в българското законодателство на Директива 2006/66/ЕО на Европейския 
парламент на Съвета от 6 септември 2006 година относно батерии и акумулатори и 
отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО.

Европейската законодателна рамка обхваща освен  Директива 2006/66/EО и 
Директива 2008/103/EО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година 
за изменение на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от 
батерии и акумулатори по отношение пускането на пазара на батерии и акумулатори. 
Освен тях решения: 2008/763/EC: Решение на Комисията от 29 септември 2008 година за 
установяване съгласно Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на 
обща методология за изчисляване на годишните продажби на преносими батерии и 
акумулатори на крайни потребители и 2009/603/ЕО: Решение на Комисията от 5 август 
2009 година относно установяване на изисквания за регистриране на производители на 
батерии и акумулатори в съответствие с Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета.

Наредбата определя изискванията, на които трябва да отговарят продуктите 
батерии и акумулатори за да бъдат пуснати на пазара, както и изискванията за третиране и 
транспортиране на негодни за употреба батерии и акумулатори.

Съгласно чл.52 от Наредбата, се изготвя доклад за предходната година, който 
включва основно изводи за постигане на заложените цели на национално ниво, 
информация за броя на издадените разрешения на лицата по чл.16 от Наредбата, броя на 
издадените разрешения на ООп на НУБА и броя на утвърдените програми по чл.29, ал.1, 
т.4 ЗУО на лицата, които пускат на пазара БА, изпълняващи задълженията си 
индивидуално. Докладът обобщава информация за БА и отпадъците от БА, с данни за 
отчетната 2009г.

II.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С Наредбата се определят изискванията за пускане на пазара на БА и за третиране и 
транспортиране на НУБА. Регламентират се обхвата и забраните.

Основните лица и институции имащи отговорности и задължения по Наредбата, 
източник на информация (фиг.1) са: 

 Лица, пускащи на пазара БА 
 Лица, притежаващи документ за дейности с отпадъци, съгласно чл.16 от 

Наредбата;
 Организации по оползотворяване;
 Лица, изпълняващи задълженията си индивидуално;
 ПУДООС;
 Агенция “Митници”;
 НСИ;
 НАП;
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 РИОСВ;
 Комисия за защита на потребителите.

За целите на доклада се поставят следните рамкови условия:
 В доклада не се включват:

- отпадъците от производство на БА;
- внесените в страната НУБА;
- въведените на територията на страната от територията на друга 

държава-членка на ЕС НУБА;
 Пазарният дял е равен на количеството пуснати на пазара БА от съответното 

лице пускащо на пазара БА, отнесено към общото количество БА пуснати на 
пазара в страната в проценти;

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

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

 Количеството на третираните материали получени след предварително 
третиране на НУБА е равно на количеството на предадените за съответното по 
следващо третиране материали.

III.ПРЕГЛЕД НА СИТУАЦИЯТА ПРЕЗ ГОДИНАТА

В Наредбата са транспонирани изискванията на Директива 2006/66/ЕО и влиза в 
сила от 01 януари 2006 г.изм. ДВ.бр.5 от 20.01.2009, приети с Постановление № 345 от 30 
декември 2008 г. Последните изменения на Наредбата, основно се отнасят за промяна на 
заложените цели за събиране и рециклиране и/ или оползотворяване на НУБА. 

III.1. Основни принципи, изисквания и цели въведени с Наредбата

РИОСВ

Организация по 
оползотворяване

Индивидуално 
изпълняващи 

задълженията си

АМ

КЗП

ПУДООС

НСИ

НАП

Лица, пускащи на 
пазара БА

Лица по чл.16

ИАОС

Фиг.1 Информационен поток
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Наредбата се прилага за:
- БА, пуснати на пазара на Р България, независимо от тяхната форма, обем, 

тегло, състав или употреба;
- БА вградени в уреди;
- НУБА

Наредбата не се прилага за:
- БА в оборудване за защита на националните интереси
- БА в оборудване, проектирано за космоса

С наредбата се определят основно:
 изискванията към пусканите на пазара БА; 
 количествени цели за разделно събиране, рециклиране и/или 

оползотворяване на НУБА;
 реда и начините за екологосъобразното събиране, временно съхраняване, 

транспортиране, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждането
на НУБА.

 условията за създаването на системи за разделно събиране и третиране на 
НУБА и съответно повишаване на дела на рециклираните и оползотворените 
материали.

В Наредбата се дефинират три основни групи батерии и акумулатори – портативни, 
автомобилни и индустриални и се забранява пускането на пазара на БА, които не 
отговарят на изискванията на Наредбата. Всички БА пуснати на пазара, трябва да бъдат 
маркирани в съответствие с изискванията на Наредбата.

Съгласно чл.11, от Наредбата лицата, пускащи на пазара БА, носят отговорност за
разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на НУБА и екологосъобразното 
обезвреждане на НУБА и отпадъците от тях, които не могат да бъдат рециклирани и/или 
оползотворени.

Количествените цели за тези дейности са регламентирани в чл. 12 и 13 от Наредбата 
и се постигат поетапно съгласно сроковете по § 2, § 3 и § 4 от Заключителните разпоредби.
Регламентирани са съответните места и системи за разделно събиране на НУБА, както и 
отговорните лица.

Събирането на НУБА се извършва без заплащане от крайния потребител.
Съгласно чл.12, ал.1, лицата, които пускат на пазара ПБА, са длъжни да осигурят 

събирането на количеството НУПБА, отговарящо на коефициент на събираемост не по-
малък от 5% от количеството пуснати на пазара ПБА, като се изключат ПБА, пуснати на 
пазара, но изнесени или изпратени от страната, преди да са придобити от краен потребител.
Коефициентът на събираемост се изчислява съгласно формула от приложение 3а от 
Наредбата. Количеството НУПБА, което всяко лице, което пуска на пазара ПБА, е длъжно да 
събере е равно на частта от общото количество пуснати на пазара ПБА, отговарящо на 
съответния коефициент на събираемост.

Лицата, пускащи на пазара АБА, съгласно чл.12, ал.4 от Наредбата са длъжни да 
осигурят събирането на цялото количество НУАБА, образувано през текущата година.
НУАБА, образувани при разкомплектоване на ИУМПС се зачитат за изпълнение на целите 
по чл.12, ал.4 и по чл.13, ал.2 (рециклиране на не по-малко от 60% от теглото на 
материалите, съд. се в никел-кадмиевите БА и възможно най-висока степен на 
рециклиране на Cd, които се съдържа в тях.), при тяхното рециклиране и/или 
оползотворяване.

Съгласно чл.12, ал.6 лицата, пускащи на пазара ИБА са длъжни осигурят 
събирането на цялото количество НУИБА, образувано през текущата година.

Количеството отпадъци от батерии и акумулатори, което всяко отделно лице, 
пускащо на пазара автомобилни и/или индустриални батерии и акумулатори е длъжен да 
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събере е равно на частта от общото количество отпадъци от автомобилни и индустриални 
батерии и акумулатори , събрани през текущата година, съответстваща на пазарния му дял 
през същата година.

Съгласно чл.13, всички НУБА, събрани в съответствие с чл. 12 от Наредбата,
включително и тези отделени в резултат на предварително третиране на ИУЕЕО и на 
разкомплектоване на ИУМПС, трябва да се предават за предварително третиране, 
рециклиране и/или оползотворяване.

Лицата, които пускат на пазара БА предприемат мерки за постигане на следните 
цели:

1. рециклиране на не по-малко от 65% от теглото на материалите, съдържащи се в
Pb-киселите БА, и възможно най-висока степен на рециклиране на Pb, което се съдържа в 
тях; 

2. рециклиране на не по-малко от 60 % от теглото на материалите, съдържащи се в 
Ni-Cd БA, и възможно най-висока степен на рециклиране на Cd, който се съдържа в тях; 

3. рециклиране на не по-малко от 32 % от теглото на другите НУБА.
Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори изпълняват задълженията си 

по чл. 12 и 13 от Наредбата индивидуално, или чрез колективни системи, представлявани 
от Организация по оползотворяване. Тези от лицата, които не са избрали нито един от 
двата варианта за изпълнение на задълженията си, заплащат съответната регламентирана 
продуктова такса по сметката на ПУДООС.

Съгласно чл.15 от Наредбата, изпращането на НУБА от територията на страната 
към територията на друга държава - членка на ЕО, и/ или изнасянето им с цел 
оползотворяване, в т. ч. рециклиране, при спазване изискванията на Регламент 1013/2006 
относно превоза на отпадъци на ЕО се зачита за изпълнение на целите, определени в чл. 
13, ал. 2 от Наредбата

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

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

III.2. Ситуация в страната

Наредбата е изцяло съобразена с въведените в ЗУО принципи на ЕС за покриване 
на разходите за разделно събиране, предварително третиране, оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци - “замърсителят плаща” и “отговорност на производителя”. 

През 2009г. производители пускали БА на пазара са : Електрохит АД, Елхим-искра 
АД, Мусала АД, Монбат АД и Енерсис АД. Значителен брой са и лицата, които внасят/ 
въвеждат батерии и акумулатори и осъществяват търговска дейност с тези продукти на 
територията на страната.

Задължените лица и институции, трябва да предоставят необходимата информация 
съгласно сроковете и форматите, в съответствие с изискванията на Наредбата, за 
осигуряване на пълнота на данните.

С ПМС № 120 от 30 май 2008 год. се прие Наредба за определяне реда и размера за 
заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово 
разпространени отпадъци и се измениха наредбите за масово разпространени отпадъци. С 
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тези изменения се въведе изискването лицата, които пускат на пазара БА да предоставят 
информация за количеството пуснати от тях на пазара БА в електронен формат. Тъй като 
информационната система не е изградена напълно, се използва информацията, която се
получава от НСИ, АМ и НАП за определяне на количествата пуснати на пазара БА. Това е 
и причината на страницата на ИАОС да бъде публикувана обобщена годишна справка за 
количествата пуснати на пазара БА през 2009г.

Управлението на отпадъците принципно има две основни цели- екологична-
предотвратяване замърсяването на околната среда и намаляване на риска за човешкото 
здраве и икономическа - оползотворяване на материалите 

III.2.1.Разрешения за дейности с НУБА
За извършване на дейностите по събиране и третиране на НУБА, лицата трябва да 

притежават съответните разрешения, издадени от компетентните органи .
Общият брой на издадените разрешения през 2009 г.по чл.37 от ЗУО издадени от 

компетентните органи (МОСВ и РИОСВ) за извършване на дейности по третиране на 
НУБА е представен в табл. 1.

Табл.1 Брой издадени разрешения

МОСВ/РИОСВ
Брой на издадените 

разрешения
00-МОСВ 27
01-Благоевград 9
02-Бургас 21
03-Варна 32
04-Велико Търново 47
05-Враца 5
06-Монтана 20
07-Пазарджик 6
08-Плевен 22
09-Пловдив 67
10-Русе 38
11-Смолян 13
12-София 42
13-Стара Загора 17
14-Хасково 20
15-Шумен 13
16-Перник 17

                                                                       Източник: МОСВ и РИОСВ

На фигура 2 са показани издадените разрешения за период от три години.
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Фиг. 2 Сравнение - издадени разрешения
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През 2009 г. значително се увеличава броят на издадените разрешения за дейности 
с НУБА на територията на цялата страна, в сравнение с предходните години.

III.2.2.Задължени лица
Лицата по чл.16 от Наредбата, притежаващи разрешение за транспортиране и 

третиране на НУБА, имат задължения да предоставят информация за:
- количествата събрани от тях НУБА в ИАОС в 20 дневен срок след края на 

тримесечните периоди по чл.48, ал.7, по приложение № 7, съгласно чл. 47, 
ал. 1 от Наредбата;

- количествата събрани НУБА, за отчетната година в РИОСВ, в срок 
определен в Наредба № 9/2004 по приложение № 5, съгласно чл.46, ал.2 от 
Наредбата;

- количествата предварително третирани НУБА, за отчетната година в 
РИОСВ, в срок  определен в Наредба № 9/2004 по приложение № 6, 
съгласно чл.46, ал.4 от Наредбата;

- дейностите различни от събиране, временно съхранение и предварително 
третиране, в срокове и форма определени в Наредба № 9/2004.

Получена информация по съответните приложения се обобщава в ИАОС, съгласно 
определените срокове по Наредбата.

На всяко тримесечие, в 10-дневен срок от получаване на информацията се 
обобщават количествата за събраните НУБА на територията на страната и достъп се 
осигурява, като справката се публикува на интернет страницата на ИАОС.

Съгласно приложение № 8 от Наредбата в 20-дневен срок след края на 
тримесечните периоди, ПУДООС, ООп и лицата изпълняващи задълженията си 
индивидуално, подават информация в ИАОС относно количествата пуснати на пазара БА.

Периодично (в срок съгласно чл.48, ал.7), АМ и НАП, предоставят информация в 
ИАОС относно количествата БА съответно внесени/изнесени и въведени/изпратени в и от 
страната.

Съгласно чл.49 от Наредбата НСИ, представя на ИАОС данни за предходната 
година относно  произведените в страната БА, внесени/въведени и изнесени/изпратени в и 
от страната БА.
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Съгласно чл.50 и чл.51 от Наредбата, ежегодно в срок до 31 март, ООп, лицата 
изпълняващи задълженията си индивидуално, предоставят в ИАОС информация за 
предходната година относно различни мерки и действия за организиране на дейностите за 
екологосъобразното третиране на НУБА и за количествата изпратени/изнесени НУБА, 
образувани при предварителното третиране на НУБА. В същия срок  ПУДООС дава 
информация за събраните средства от продуктови такси и съответно предприетите от тях 
мерки и дейности.

КЗП съгласно чл.50, ал.3 от Наредбата , предоставя на ИАОС информация за 
осъществения контрол за съответствието с Наредбата на пусканите на пазара БА.

Лицата, пускащи на пазара БА изпълняват задълженията си по чл. 12 и чл.13 от 
Наредбата индивидуално или чрез колективна система (ООп).
През 2009 г.за учредени и са издадени разрешения на три ООп на НУБА:

 „Екобатери”АД - № ООп-00-28/05.01.2009г.
 „Стим-Бат’ООД- № ООп-00-35/21.07.2009г.
 „Нуба Рециклиране” АД- № ООп-00-26/06.08.2009г.

През 2009г. три са лицата по Наредбата, изпълняващи задълженията си индивидуално:
 „Монбат” АД
 „СО МАТ” АД
 „Валбис Трейд”ООД

Лицата, които не членуват в ООп и не са индивидуално изпълняващи задълженията 
си, заплащат продуктова такса по чл.36, ал.1 ЗУО в ПУДООС. Тези събрани средства 
трябва да се разходват за екологосъобразно събиране, транспортиране и третиране на 
НУБА, информационни кампании и дейности свързани с управление на БА и НУБА.

Съгласно отчета за дейността на ПУДООС общо събраните средства за 2009 г. по 
ЗУО са в размер на 14 227 963 лв., а средствата по  ПМС 120 чл. 16-Такси акумулатори и 
батерии са 2 278 157 лв.

На фигура 3 са представени събраните продуктови такси от БА в ПУДООС за 
периода от влизане в сила на Наредбата.

Фиг.3 Сравнение - продуктови такси в ПУДООС
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                                                                                                            Източник:ПУДООС

На фиг. 4 е показан делът на размера на продуктовите такси от БА, спрямо събраните 
средства за 2009 г. от други приходи по ЗУО.
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Фиг. 4 Сравнение - продуктови такси в ПУДООС 
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Липсват данни за предприетите мерки от ПУДООС за организиране на събирането, 
съхраняването, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и/ или 
обезвреждането на НУБА през 2009 г.

III.2.3.Предприети мерки от ООп и Индивидуално изпълняващи задълженията си 
лица.

В страната постепенно започва изграждане на системи за разделно събиране на 
НУБА., чрез разполагане на контейнери,, най-често разположени на място на продажба на 
БА, административни сгради и училища

В Р България е изградена система за събиране на негодни за употреба оловно-кисели 
батерии и акумулатори.

В систематизиран общ вид, както следва са описани предприетите мерки от 
задължените лица, съгласно чл. 50 от Наредбата.:

 Мерки за привличане на нови членове:
 прехвърляне на задълженията за изпълнение на целите за събиране и 

рециклиране ;
 намаляване на таксите, в сравнение с продуктовата такса определена в 

ПМС 120;
 възможност за контрол върху начина на изпълнение на задълженията;
 реклама и срещи за разясняване на дейността на организацията и т.н.

 Мерки за информиране и насърчаване на обществото за прилагане на 
разделно събиране на НУБА:
 изработване на рекламна стратегия;
 публикации в местната преса;
 участие в срещи с общини;
 срещи с учебни заведения;
 разработване на интернет страници;
 участие в конференции и презентации и т.н.
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 Мерки за намаляване съдържанието на тежки метали, вложени в 
производството на БА, разработени от производителите:
 оказване на методическа помощ за прилагане на схемите за еко-

маркировка и проектиране на продуктите по екологосъобразен начин;
 възможност от страна на ООп за намаляване на размера на вноската, в 

случай когато лицата, които пускат на пазара БА са предприели мерки 
за допълнително ограничаване на съдържанието на опасни вещества в 
продуктите;

 Мерки за изпълнение на целите по чл. 12 и 13 от Наредбата:
 за осигуряване на разделното събиране на НУБА, са поставени 

множество контейнери на достъпни обществени места и разполагане на често на 
събирателни пунктове и т.нар мобилни  пунктове за събиране на НУБА. Събраните НУБА 
в съответствие с изискванията на Наредбата са предавани на фирми имащи разрешения за 
дейности по предварително третиране и рециклиране на НУБА. 

 „Монбат” АД е индивидуално изпълняващо задълженията си лице и 
съгласно Програмата за употреба на излезли от употреба оловно-акумулаторни батерии, 
фирмата извършва дейности по събиране, предварително третиране и рециклиране на 
НУАБА. Фирмата осъществява „затворен” цикъл на производство, като оловото и 
оловните сплави от рециклиране на НУАБА са основна суровина за производство на 
оловни АкБ.

Към момента в страната липсват предприятия за рециклиране на НУПБА и те се 
третират, чрез износ в държави от Европейския съюз.

През 2009 г. по данни от регистъра на лицата, извършващи превоз на отпадъци 
съгласно Регламент 1013/2006 изнесени са 10 т. и са внесени в страната 28 500 т. оловни 
акумулаторни батерии.

III.2.4. Информация за осъществения контрол за съответствието на пусканите 
на пазара БА .

В план-програма на КЗП е включена и „Национална кампания за надзор на пазара 
при продажба на резервни части за автомобили”. Извършени са 256 инспекции и за 
съставени 14 акта за административни нарушения по Закона за защита на потребителите, 
като специално внимание е обърнато дали се спазват разпоредбите на чл.57, ал. 4 от 
Наредбата. 

IV. КОЛИЧЕСТВЕНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ 
ПО НАРЕДБАТА

IV.1. Пуснати на пазара в страната батерии и акумулатори
С Наредбата се определят изискванията за пускането на пазара на БА. Съгласно 

чл.48 ал.1 от Наредбата, лицата, които пускат на пазара БА предоставят информация за 
количество пуснато от тях на пазара в електронен формат съгласно чл.12 от Наредба за 
продуктови такси по срокове определени в чл.48 ал.7 от Наредбата.

Информацията за пуснатите на пазара БА се обобщава в 10-дневен срок от 
получаване и се осигурява достъп, чрез актуализиране на данните на сайта на ИАОС, на 
всеки три месеца. Освен периодичните справки на сайта се предоставя и обобщена 
годишна справка за количествата БА пуснати на пазара през съответната отчетна година

След промяна на Наредбата от 10.06.2008г. технически по периоди е невъзможно 
предоставяне на периодична справка за пуснатите на пазара БА. Представена е обобщена 
годишна справка за пуснатите на пазара БА на база събрани данни от АМ, НАП и 
производителите на БА, в страната. (табл.2 и фиг. 5)
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Съгласно чл.48 ал.10, производителите на БА предоставят информация за 
количеството БА, изнесени или изпратени от тях от страната на територията на друга 
държава-членка на ЕО. Годишна справка за тези количества БА се представяна сайта на 
ИАОС, във формат на Образец за предоставяне на „Справка за количество пуснати на 
пазара батерии и акумулатори и събрани негодни за употреба батерии и акумулатори през 
годината”, утвърден със Заповед на Изпълнителния директор на ИАОС( фиг.5).

                                         Табл. 2 Количества пуснати на пазара БА
2009г.

ВИД на БА
Пуснати на 
пазара, тон

П 568.517
И 2525.470
А 9579.470

                                                                            Източник: ИАОС, АМ, НАП

Фиг. 5 Справка за пуснатите на пазара БА от сайта на ИАОС

                                                                                                               Източник: ИАОС

За обобщаване на количествата на пуснатите на пазара АБА през 2009г., към 
автомобилните БА са прибавени и количествата БА вградени в автомобилите.

За 2009 г. НСИ предостави данни за количествата внесените и изнесените, въведени 
и изпратени БА (в килограми) и справка за произведените и продадените количества БА (в 
брой). Броят на произведени БА в Р.България по данни от НСИ през 2009 г. е общо 2 
405 235 бр., а броят на продадените на вътрешния пазар БА 1 449 547 бр. На фигура 6 са 
визуализирани количествата на внесените/въведени, изнесени/изпратени БА.
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Фиг. 6 Данни от НСИ за БА
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                                                                                                          Източник: НСИ

IV.2. Събрани негодни за употреба батерии и акумулатори

Данните за събраните НУБА са обобщени на база получената информация от 
годишните отчети, получени в РИОСВ от задължените лица и периодичните справки на 
всяко тримесечие, обобщавани в ИАОС за количествата събрани НУБА на площадките, 
разделени по видове.

На фиг. 7 са представени периодичните справки за събраните батерии и 
акумулатори, разделени по видове. На фигура 8 за сравнение са представени тенденциите 
при събиране на НУБА  за всеки отделен период и за отделните години от влизане в сила 
на Наредбата..

                                                                    Фиг. 7. Събрани НУБА, по периоди
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                                                                                                       Източник: ИАОС
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Фиг. 9. Събрани НУБА, по години, тенденции
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Фиг. 10. Пуснати на пазара БА и съответно събрани НУБА през 2009 г.                                 
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От представеният сравнителен анализ за събраните НУБА се забелязва, че след 
учредяване на ООп се наблюдава тенденция на увеличаване на количествата събрани 
НУБА, в сравнение с предните години.

IV.3. Предварително третирани и оползотворени, в т.ч. рециклирани материали 
от НУБА

Съгласно информацията от годишните отчети по Наредбата  от събраните НУБА са 
предварително третирани 85 % , временно съхранени са 1% и около 14 % са предадени, без 
да са третирани. На фигура 11 е показан делът на предварително третираните НУБА от 
цялото количество приети такива на площадките за предварително третиране. 

Фиг. 11
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НУБА, събрани и тредварително третирани,т

директно предадени

В.С

Пр.Т

налични+приети

                                      
                                                                                                             Източник: ИАОС

Предварително третирани са не само НУАБА, а и НУИБА. Основните материали, 
които се образуват след предварителното третиране на оловно-киселите акумулаторни 
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батерии са: олово, оксидно-сулфатна фракция, електролит, полипропилен и други 
пластмаси. На фигура 12 е показано количеството и вида на материалите, получени от 
предварителното третиране на НУБА,.

Фиг. 12. Материали от предварително третиране

0.00%
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50.00%

60.00%

Получени материали, след предварително третиране на НУАБА

олово 54.79%

оксидно сулфатна фракция 15.87%

полипипропилен 5.52%

други пластмаси 0.82%

електролит 20.18%

други примеси 1.89%

1

                                                                                                                     Източник: ИАОС

Съгласно данни, събрани по приложение 10 от Наредба 9, оползотворените в 
страната НУБА са повече с около 19 % от предварително третираните от събраните в 
страната НУБА. Разликата се дължи на внос на НУБА, оползотворени в страната. Данните 
показват, че делът на рециклираните материали е най-висок в сравнение с делът на 
материалите, които са обезвреденни или временно съхранени

IV.4. Изпълнение на целите по чл.12 и чл.13 от Наредбата от Задължените лица
Съгласно Заповед № 568/04.06.2010 г изпълнили целите по Наредбата са следните 

ООп:
 „Екобатери” АД;
 „ Нуба рециклиране” АД
Съгласно Заповед № 566/04.06.2010 г изпълнили целите по Наредбата са следните 

индивидуално изпълняващи задълженията си лица:
 „Монбат” АД
 „Со Мат”АД
Съгласно Заповед № 569/04.06.2010 г не са изпълнили целите по Наредбата са 

следните ООп:
 „Стим Бат” ООД
Съгласно Заповед № 569/04.06.2010 г не са изпълнили целите по Наредбата са 

следните ООп:
 „Валбис Трейд” ООД

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО СЪБИРАНЕ

В чл. 12 от Наредбата са регламентирани целите за събиране на НУБА и те са 
въведени, за да може да се осигури изпълнението на целите, заложени в Директивата
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Целите за събиране на НУПБА се постигат поетапно съгласно сроковете по § 2 от 
Заключителните разпоредби.

Съгласно т.4 от § 2 от Заключителните разпоредби  от 1 януари до 31 
декември на 2009г се събира количество НУПБА, отговарящо на коефициент на 
събираемост, не по-малък от 5%.

Коефициента на събираемост ( КС) % се изчислява по Приложение № 3а към чл.12, 
ал.2.

2009 г. : КС1 = [ 3*С1/(П00+П0+П1)]*100 = 5%
Където : П00-пуснато на пазара количество ПБА за 2007г.
                П0- пуснато на пазара количество ПБА за 2008г.
                П1- разлика от общото количество ПБА пуснати на пазара и ПБА пуснати 

на пазара, но изнесени или изпратени от страната за 2009г.
С1-количество събрани НУПБА през 2009г.

КС1 = 1.44%
За 2009 г. целите за останалите видове БА остават непроменени в Наредбата 

и са следните:
 За НУАБА – цялото количество негодни за употреба автомобилни 

батерии и акумулатори, образувано през година;
 За НУИБА – цялото количество негодни за употреба индустриални 

батерии и акумулатори, образувано през година.

VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ

Съгласно чл.13 от Наредбата  всички събрани НУБА, включително и и тези 
отделени в резултат на предварително третиране ИУЕЕО и на разкомплектоване на 
ИУМПС се предават за предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване.  
Целите по чл.13, ал.2, т.2 и т.3 се постигат поетапно, съгласно сроковете по & 3 и & 4 от 
Заключителните разпоредби.

Р България е изпълнила целите по рециклиране на оловно-кисели НУБА - от 
образуваните материали след предварителното третиране са оползотворени 97 % и в т.ч. 
рециклирани са 77 % от материалите, ( фигура ) като за оловото този процент над 95%.

Фиг. 13 Дял на оползотворени в т.ч рециклирани материали

23221.958 100%

22585.618 97%

17854.742
77%

1
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оползотворени

общо материали 
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VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От събраната и обработена информация за 2009 г. може да се направят следните 
заключения:

1. Има три учредени организации по оползотворяване на НУБА;
2. Има три фирми, с утвърдени програми за индивидуално изпълнение на 

задълженията си по Наредбата;
3. Започва изгрждане на системи за разделно събиране на НУПБА.
4. Р България е изпълнила целите по рециклиране за оловно-кисели НУБА;
5. С всяка следваща година от влизането в сила на Наредбата се наблюдава както 

значително подобряване на количеството и качеството на докладваната 
информация от задължените лица, така и подобряване на координацията между 
отделните институции имащи отношение към проблематиката. По този начин 
се очаква подобряване на информационния поток и съответно по-ясна
информация, относно изпълнение на заложените цели на национално ниво.
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И АБРЕВИАТУРИ


· Наредбата - Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (обн. ДВ, бр. 58 / 15.07.2005 г., изм. ДВ бр.5 / 20.02.2009г.,);


· Директивата - Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори;

· МОСВ - Министерство на околната среда и водите;


· ИАОС - Изпълнителна агенция по околна среда;


· РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и води;


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


· НСИ - Национален статистически институт;


· АМ - Агенция Митници;


· НАП – Национална агенция за приходите;


· КЗП-Комисия за защита на потребителите


· БА – Батерии и акумулатори;


· АБА – Автомобилни батерии и акумулатори;


· ИБА – Индустриални батерии и акумулатори;


· ПБА – Портативни батерии и акумулатори;

· НУБА – Негодни за употреба батерии и акумулатори;


· НУАБА – Негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори;


· НУИБА – Негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори;


· НУПБА – Негодни за употреба портативни батерии и акумулатори;


· ИУЕЕО-излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;


· ИУМПС-излезли от употреба моторни превозни средства


· АкБ- Акумулаторни батерии


· ООп- Организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори


· ЗООС – Закон за опазване на околната среда;


· ЗУО – Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр.86 от 30.09.2003 г., изм. ДВ. бр.70 от 08.08.2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9.12.2008г);


· Наредба № 9 - Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, бр. 95 от 2004 г.);


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

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

· Наредба за продуктови такси - Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (обн. ДВ. бр. 53 от 10 юни 2008 г., изм. ДВ. бр. 5 от 20 Януари 2009 г.) 

· ЕС – Европейски съюз;

· ЕО - Европейска общност.


I.  УВОД



Докладът се изготвя съгласно чл. 52 от Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, приета с ПМС № 144 от 5.07.2005 г., обн., ДВ, бр. 58 от 15.07.2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., бр. 53 от 10.06.2008 г, изм.ДВ.бр.5 от 20.01.2009г. Наредбата отменя Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, приета с ПМС № 134 от 2000 г.(ДВ бр. 61, от 2000 г.).


Наредбата се издава на основание на чл.24, ал.2 от ЗУО и транспонира изискванията в българското законодателство на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент на Съвета от 6 септември 2006 година относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО. 



Европейската законодателна рамка обхваща освен  Директива 2006/66/EО и Директива 2008/103/EО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година за изменение на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение пускането на пазара на батерии и акумулатори. Освен тях решения: 2008/763/EC: Решение на Комисията от 29 септември 2008 година за установяване съгласно Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на обща методология за изчисляване на годишните продажби на преносими батерии и акумулатори на крайни потребители и 2009/603/ЕО: Решение на Комисията от 5 август 2009 година относно установяване на изисквания за регистриране на производители на батерии и акумулатори в съответствие с Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.



Наредбата определя изискванията, на които трябва да отговарят продуктите батерии и акумулатори за да бъдат пуснати на пазара, както и изискванията за третиране и транспортиране на негодни за употреба батерии и акумулатори.



Съгласно чл.52 от Наредбата, се изготвя доклад  за предходната година, който включва основно изводи за постигане на заложените цели на национално ниво, информация за броя на издадените разрешения на лицата по чл.16 от Наредбата, броя на издадените разрешения на ООп на НУБА и броя на утвърдените програми по чл.29, ал.1, т.4 ЗУО на лицата, които пускат на пазара БА, изпълняващи задълженията си индивидуално. Докладът обобщава информация за БА и отпадъците от БА, с данни за отчетната 2009г.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


С Наредбата се определят изискванията за пускане на пазара на БА и за третиране и транспортиране на НУБА. Регламентират се обхвата и забраните.

Основните лица и институции имащи отговорности и задължения по Наредбата, източник на информация (фиг.1) са: 


· Лица, пускащи на пазара БА 

· Лица, притежаващи документ за дейности с отпадъци, съгласно чл.16 от Наредбата;

· Организации по оползотворяване;

· Лица, изпълняващи задълженията си индивидуално;

· ПУДООС;

· Агенция “Митници”;

· НСИ;

· НАП;

· РИОСВ;

· Комисия за защита на потребителите.






За целите на доклада се поставят следните рамкови условия: 


· В доклада не се включват:


· отпадъците от производство на БА;


· внесените в страната НУБА;


· въведените на територията на страната от територията на друга държава-членка на ЕС НУБА;


· Пазарният дял е равен на количеството пуснати на пазара БА от съответното лице пускащо на пазара БА, отнесено към общото количество БА пуснати на пазара в страната в проценти;


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


· За изчисляване на изпълнението на целите по рециклиране на НУБА се използват данните от годишните отчети по Наредбата; 

· Количеството на третираните материали получени след предварително третиране на НУБА е равно на количеството на предадените за съответното по следващо третиране материали.

III. ПРЕГЛЕД НА СИТУАЦИЯТА ПРЕЗ ГОДИНАТА

В Наредбата са транспонирани изискванията на Директива 2006/66/ЕО и влиза в сила от 01 януари 2006 г.изм. ДВ.бр.5 от 20.01.2009, приети с Постановление № 345 от 30 декември 2008 г. Последните изменения на Наредбата, основно се отнасят за промяна на заложените цели за събиране и рециклиране и/ или оползотворяване на НУБА. 

III.1. Основни принципи, изисквания и цели въведени с Наредбата


Наредбата се прилага за:


· БА, пуснати на пазара на Р България, независимо от тяхната форма, обем, тегло, състав или употреба;


· БА вградени в уреди;


· НУБА

Наредбата не се прилага за:


· БА в оборудване за защита на националните интереси

· БА в оборудване, проектирано за космоса



С наредбата се определят основно:


· изискванията към пусканите на пазара БА; 


· количествени цели за разделно събиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА;


· реда и начините за екологосъобразното събиране, временно съхраняване, транспортиране, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждането на НУБА.

· условията за създаването на системи за разделно събиране и третиране на НУБА и съответно повишаване на дела на рециклираните и оползотворените материали.


В Наредбата се дефинират три основни групи батерии и акумулатори – портативни, автомобилни и индустриални и се забранява пускането на пазара на БА, които не отговарят на изискванията на Наредбата. Всички БА пуснати на пазара, трябва да бъдат маркирани в съответствие с изискванията на Наредбата.

Съгласно чл.11, от Наредбата лицата, пускащи на пазара БА, носят отговорност за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на НУБА и екологосъобразното обезвреждане на НУБА и отпадъците от тях, които не могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени.

Количествените цели за тези дейности са регламентирани в чл. 12 и 13 от Наредбата и се постигат поетапно съгласно сроковете по § 2, § 3 и § 4 от Заключителните разпоредби. Регламентирани са съответните места и системи  за разделно събиране на НУБА, както и отговорните лица.

Събирането на НУБА се извършва без заплащане от крайния потребител.

Съгласно чл.12, ал.1, лицата, които пускат на пазара ПБА, са длъжни да осигурят събирането на количеството НУПБА, отговарящо на коефициент на събираемост не по- малък от 5% от количеството пуснати на пазара ПБА, като се изключат ПБА, пуснати на пазара, но изнесени или изпратени от страната, преди да са придобити от краен потребител. Коефициентът на събираемост се изчислява съгласно формула от приложение 3а от Наредбата. Количеството НУПБА, което всяко лице, което пуска на пазара ПБА, е длъжно да събере е равно на частта от общото количество пуснати на пазара ПБА, отговарящо на съответния коефициент на събираемост.

Лицата, пускащи на пазара АБА, съгласно чл.12, ал.4 от Наредбата са длъжни да осигурят събирането на цялото количество НУАБА, образувано през текущата година. НУАБА, образувани при разкомплектоване на ИУМПС се зачитат за изпълнение на целите по чл.12, ал.4 и по чл.13, ал.2 (рециклиране на не по-малко от 60% от теглото на материалите, съд. се в никел-кадмиевите БА и възможно най-висока степен на рециклиране на Cd, които се съдържа в тях.), при тяхното рециклиране и/или оползотворяване. 


Съгласно чл.12, ал.6 лицата, пускащи на пазара ИБА са длъжни осигурят събирането на цялото количество НУИБА, образувано през текущата година.

Количеството отпадъци от батерии и акумулатори, което всяко отделно лице, пускащо на пазара автомобилни и/или индустриални батерии и акумулатори е длъжен да събере е равно на частта от общото количество отпадъци от автомобилни и индустриални батерии и акумулатори , събрани през текущата година, съответстваща на пазарния му дял през същата година.


Съгласно чл.13, всички НУБА, събрани в съответствие с чл. 12 от Наредбата, включително и тези отделени в резултат на предварително третиране на ИУЕЕО и на разкомплектоване на ИУМПС, трябва да се предават за предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване.


Лицата, които пускат на пазара БА предприемат мерки за постигане на следните цели:


1. рециклиране на не по-малко от 65% от теглото на материалите, съдържащи се в Pb-киселите БА, и възможно най-висока степен на рециклиране на Pb, което се съдържа в тях; 


2. рециклиране на не по-малко от 60 % от теглото на материалите, съдържащи се в Ni-Cd БA, и възможно най-висока степен на рециклиране на Cd, който се съдържа в тях; 


3. рециклиране на не по-малко от 32 % от теглото на другите НУБА.


Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори изпълняват задълженията си по чл. 12 и 13 от Наредбата индивидуално, или чрез колективни системи, представлявани от Организация по оползотворяване. Тези от лицата, които не са избрали нито един от двата варианта за изпълнение на задълженията си, заплащат съответната регламентирана продуктова такса по сметката на ПУДООС. 


Съгласно чл.15 от Наредбата, изпращането на НУБА от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО, и/ или изнасянето им с цел оползотворяване, в т. ч. рециклиране, при спазване изискванията на Регламент 1013/2006 относно превоза на отпадъци на ЕО се зачита за изпълнение на целите, определени в чл. 13, ал. 2 от Наредбата

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

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

III.2. Ситуация в страната


Наредбата е изцяло съобразена с въведените в ЗУО принципи на ЕС за покриване на разходите за разделно събиране, предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци - “замърсителят плаща” и “отговорност на производителя”. 


През 2009г. производители пускали БА на пазара са : Електрохит АД, Елхим-искра АД, Мусала АД, Монбат АД и Енерсис АД. Значителен брой са и лицата, които внасят/ въвеждат батерии и акумулатори и осъществяват търговска дейност с тези продукти на територията на страната. 

Задължените лица и институции, трябва да предоставят необходимата информация съгласно сроковете и форматите, в съответствие с изискванията на Наредбата, за осигуряване на пълнота на данните.

С ПМС № 120 от 30 май 2008 год. се прие Наредба за определяне реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и се измениха наредбите за масово разпространени отпадъци. С тези изменения се въведе изискването лицата, които пускат на пазара БА да предоставят информация за количеството пуснати от тях на пазара БА в електронен формат. Тъй като информационната система не е изградена напълно, се използва информацията, която се получава от НСИ, АМ и НАП за определяне на количествата пуснати на пазара БА. Това е и причината на страницата на ИАОС да бъде публикувана обобщена годишна справка за количествата пуснати на пазара БА през 2009г.

Управлението на отпадъците принципно има две основни цели- екологична- предотвратяване замърсяването на околната среда и намаляване на риска за човешкото здраве и икономическа - оползотворяване на материалите 

III.2.1.Разрешения за дейности с НУБА

За извършване на дейностите по събиране и третиране на НУБА, лицата трябва да притежават съответните разрешения, издадени от компетентните органи .

Общият брой на издадените разрешения през 2009 г.по чл.37 от ЗУО издадени от компетентните органи (МОСВ и РИОСВ) за извършване на дейности по третиране на НУБА е представен в табл. 1.

Табл.1 Брой издадени разрешения

		МОСВ/РИОСВ

		Брой на издадените разрешения



		00-МОСВ

		27



		01-Благоевград

		9



		02-Бургас

		21



		03-Варна

		32



		04-Велико Търново

		47



		05-Враца

		5



		06-Монтана

		20



		07-Пазарджик

		6



		08-Плевен

		22



		09-Пловдив

		67



		10-Русе

		38



		11-Смолян

		13



		12-София

		42



		13-Стара Загора

		17



		14-Хасково

		20



		15-Шумен

		13



		16-Перник

		17





                                                                       Източник: МОСВ и РИОСВ

На фигура 2 са показани издадените разрешения за период от три години.
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През 2009 г. значително се увеличава броят на издадените разрешения за дейности с НУБА на територията на цялата страна, в сравнение с предходните години.

III.2.2.Задължени лица


Лицата по чл.16 от Наредбата, притежаващи разрешение за транспортиране и  третиране на НУБА, имат задължения да предоставят информация за:

· количествата събрани от тях НУБА в ИАОС в 20 дневен срок след края на тримесечните периоди по чл.48, ал.7, по приложение № 7, съгласно чл. 47, ал. 1 от Наредбата;


· количествата събрани НУБА, за отчетната година в РИОСВ, в срок определен в Наредба № 9/2004 по приложение № 5, съгласно чл.46, ал.2 от Наредбата;


· количествата предварително третирани НУБА, за отчетната година в РИОСВ, в срок  определен в Наредба № 9/2004 по приложение № 6, съгласно чл.46, ал.4 от Наредбата;

· дейностите различни от събиране, временно съхранение и предварително третиране, в срокове и форма определени в Наредба № 9/2004.


Получена информация по съответните приложения се обобщава в ИАОС, съгласно определените срокове по Наредбата.


На всяко тримесечие, в 10-дневен срок от получаване на информацията  се обобщават количествата за събраните НУБА на територията на страната и достъп се осигурява, като справката се публикува на интернет страницата на ИАОС.

Съгласно приложение № 8 от Наредбата в 20-дневен срок след края на тримесечните периоди, ПУДООС, ООп и лицата изпълняващи задълженията си индивидуално, подават информация в ИАОС относно количествата пуснати на пазара БА.


Периодично (в срок съгласно чл.48, ал.7), АМ и НАП, предоставят информация в ИАОС относно количествата БА съответно внесени/изнесени и въведени/изпратени в и от страната.


Съгласно чл.49 от Наредбата НСИ, представя на ИАОС данни за предходната година относно  произведените в страната БА, внесени/въведени и изнесени/изпратени в и от страната БА.


Съгласно чл.50 и чл.51 от Наредбата, ежегодно в срок до 31 март, ООп, лицата изпълняващи задълженията си индивидуално, предоставят в ИАОС информация за предходната година относно различни мерки и действия за организиране на дейностите за екологосъобразното третиране на НУБА и за количествата изпратени/изнесени НУБА, образувани при предварителното третиране на НУБА. В същия срок  ПУДООС дава информация за събраните средства от продуктови такси и съответно предприетите от тях мерки и дейности.

КЗП съгласно чл.50, ал.3 от Наредбата , предоставя на ИАОС информация за осъществения контрол за съответствието с Наредбата на пусканите на пазара БА.


Лицата, пускащи на пазара БА изпълняват задълженията си по чл. 12 и чл.13 от Наредбата индивидуално или чрез колективна система (ООп).

През 2009 г.за учредени и са издадени разрешения на три ООп на НУБА:


· „Екобатери”АД - № ООп-00-28/05.01.2009г.


· „Стим-Бат’ООД- № ООп-00-35/21.07.2009г.


· „Нуба Рециклиране” АД- № ООп-00-26/06.08.2009г.

През 2009г. три са лицата по Наредбата, изпълняващи задълженията си индивидуално:


· „Монбат” АД


· „СО МАТ” АД


· „Валбис Трейд”ООД


Лицата, които не членуват в ООп и не са индивидуално изпълняващи задълженията си, заплащат продуктова такса по чл.36, ал.1 ЗУО в ПУДООС. Тези събрани средства трябва да се разходват за екологосъобразно събиране, транспортиране и третиране на НУБА, информационни кампании и дейности свързани с управление на БА и НУБА.



Съгласно отчета за дейността на ПУДООС общо събраните средства за 2009 г. по ЗУО са в размер на 14 227 963 лв., а средствата по  ПМС 120 чл. 16-Такси акумулатори и батерии са 2 278 157 лв.



На фигура 3 са представени събраните продуктови такси от БА в ПУДООС за периода от влизане в сила на Наредбата.
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                                                                                                            Източник:ПУДООС


На фиг. 4 е показан делът на размера на продуктовите такси от БА, спрямо събраните средства за 2009 г. от други приходи по ЗУО.

Фиг. 4 Сравнение - продуктови такси в ПУДООС 
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Липсват данни за предприетите мерки от ПУДООС за организиране на събирането, съхраняването, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и/ или обезвреждането на НУБА през 2009 г.

III.2.3.Предприети мерки от ООп и Индивидуално изпълняващи задълженията си лица.

В страната постепенно започва изграждане на системи за разделно събиране на НУБА., чрез разполагане на контейнери,, най-често разположени на място на продажба на БА, административни сгради и училища

В Р България е изградена система за събиране на негодни за употреба оловно-кисели батерии и акумулатори.

В систематизиран общ вид, както следва са описани предприетите мерки от задължените лица, съгласно чл. 50 от Наредбата.:

· Мерки за привличане на нови членове:


· прехвърляне на задълженията за изпълнение на целите за събиране и рециклиране ;


· намаляване на таксите, в сравнение с продуктовата такса определена в ПМС 120;

· възможност за контрол върху начина на изпълнение на задълженията;


· реклама и срещи за разясняване на дейността на организацията и т.н.


· Мерки за информиране и насърчаване на обществото за прилагане на разделно събиране на НУБА:

· изработване на рекламна стратегия;


· публикации в местната преса;


· участие в срещи с общини;


· срещи с учебни заведения;


· разработване на интернет страници;


· участие в конференции и презентации и т.н.

· Мерки за намаляване съдържанието на тежки метали, вложени в производството на БА, разработени от производителите:

· оказване на методическа помощ за прилагане на схемите за еко-маркировка и проектиране на продуктите по екологосъобразен начин;


· възможност от страна на ООп за намаляване на размера на вноската, в случай когато лицата, които пускат на пазара БА са предприели мерки за допълнително ограничаване на съдържанието на опасни вещества в продуктите;


· Мерки за изпълнение на целите по чл. 12 и 13 от Наредбата:

· за осигуряване на разделното събиране на НУБА, са поставени 


множество контейнери на достъпни обществени места и разполагане на често на събирателни пунктове и т.нар мобилни  пунктове за събиране на НУБА. Събраните НУБА в съответствие с изискванията на Наредбата са предавани на фирми имащи разрешения за дейности по предварително третиране и рециклиране на НУБА. 


· „Монбат” АД е индивидуално изпълняващо задълженията си лице и 

съгласно Програмата за употреба на излезли от употреба оловно-акумулаторни батерии, фирмата извършва дейности по събиране, предварително третиране и рециклиране на НУАБА. Фирмата осъществява „затворен” цикъл на производство, като оловото и оловните сплави от рециклиране на НУАБА са основна суровина за производство на оловни АкБ. 



Към момента в страната липсват предприятия за рециклиране на НУПБА и те се третират, чрез износ в държави от Европейския съюз.


През 2009 г. по данни от регистъра на лицата, извършващи превоз на отпадъци съгласно Регламент 1013/2006  изнесени са 10 т. и са внесени в страната 28 500 т. оловни акумулаторни батерии.

III.2.4. Информация за осъществения контрол за съответствието на пусканите на пазара БА .



В план-програма на КЗП е включена и „Национална кампания за надзор на пазара при продажба на резервни части за автомобили”. Извършени са 256 инспекции и за съставени 14 акта за административни нарушения по Закона за защита на потребителите, като специално внимание е обърнато дали се спазват разпоредбите на чл.57, ал. 4 от Наредбата. 


IV. КОЛИЧЕСТВЕНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО НАРЕДБАТА


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


С Наредбата се определят изискванията за пускането на пазара на БА. Съгласно чл.48 ал.1 от Наредбата, лицата, които пускат на пазара БА предоставят информация за количество пуснато от тях на пазара в електронен формат съгласно чл.12 от Наредба за продуктови такси по срокове определени в чл.48 ал.7 от Наредбата.

Информацията за пуснатите на пазара БА се обобщава в 10-дневен срок от получаване и се осигурява достъп, чрез актуализиране на данните на сайта на ИАОС, на всеки три месеца. Освен периодичните справки на сайта се предоставя и обобщена годишна справка за количествата БА пуснати на пазара през съответната отчетна година

След промяна на Наредбата от 10.06.2008г. технически по периоди е невъзможно предоставяне на периодична справка за пуснатите на пазара БА. Представена е обобщена годишна справка за пуснатите на пазара БА на база събрани данни от АМ, НАП и производителите на БА, в страната. (табл.2 и фиг. 5)

Съгласно чл.48 ал.10, производителите на БА предоставят информация за количеството БА, изнесени или изпратени от тях от страната на територията на друга държава-членка на ЕО. Годишна справка за тези количества БА се представяна сайта на ИАОС, във формат на Образец за предоставяне на „Справка за количество пуснати на пазара  батерии и акумулатори и събрани негодни за употреба батерии и акумулатори през годината”, утвърден със Заповед на Изпълнителния директор на ИАОС( фиг.5).

                                         Табл.  2 Количества пуснати на пазара БА

		2009г.



		ВИД на БА

		Пуснати на пазара, тон



		П

		568.517



		И

		2525.470



		А

		9579.470





                                                                            Източник: ИАОС, АМ, НАП

Фиг. 5 Справка за пуснатите на пазара БА от сайта на ИАОС




                                                                                                               Източник: ИАОС

За обобщаване на количествата на пуснатите на пазара АБА през 2009г., към автомобилните БА са прибавени и количествата БА вградени в автомобилите.



За 2009 г. НСИ предостави данни за количествата внесените и изнесените, въведени и изпратени БА (в килограми) и справка за произведените и продадените количества БА (в брой). Броят на произведени БА в Р.България по данни от НСИ през 2009 г. е общо 2 405 235 бр., а броят на продадените на вътрешния пазар БА 1 449 547 бр. На фигура 6 са визуализирани количествата на внесените/въведени, изнесени/изпратени БА.

Фиг. 6 Данни от НСИ за БА
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                                                                                                          Източник: НСИ

IV.2. Събрани негодни за употреба батерии и акумулатори

Данните за събраните НУБА са обобщени на база получената информация от годишните отчети, получени в РИОСВ от задължените лица и периодичните справки на всяко тримесечие, обобщавани в ИАОС за количествата събрани НУБА на площадките, разделени по видове. 

На фиг. 7 са представени периодичните справки за събраните батерии и акумулатори, разделени по видове. На фигура 8 за сравнение са представени тенденциите при събиране на НУБА  за всеки отделен период и за отделните години от влизане в сила на Наредбата..


                                                                    Фиг. 7. Събрани НУБА, по периоди
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                                                                                                       Източник: ИАОС

Фиг. 9. Събрани НУБА, по години, тенденции
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Източник: ИАОС 

Фиг. 10. Пуснати на пазара БА и съответно събрани НУБА през 2009 г.                                                                       
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От представеният сравнителен анализ за събраните НУБА се забелязва, че след учредяване на ООп се наблюдава тенденция на увеличаване на количествата събрани НУБА, в сравнение с предните години.

IV.3. Предварително третирани и оползотворени, в т.ч. рециклирани материали от НУБА

Съгласно информацията от годишните отчети по Наредбата  от събраните НУБА са предварително третирани 85 % , временно съхранени са 1% и около 14 % са предадени, без да са третирани. На фигура 11 е показан делът на предварително третираните НУБА от цялото количество приети такива на площадките за предварително третиране. 
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                                                                                                             Източник: ИАОС 


Предварително третирани са не само НУАБА, а и НУИБА. Основните материали, които се образуват след предварителното третиране на оловно-киселите акумулаторни батерии са: олово, оксидно-сулфатна фракция, електролит, полипропилен и други пластмаси. На фигура 12 е показано количеството и вида на  материалите, получени от предварителното третиране на НУБА,.

Фиг. 12. Материали от предварително третиране
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                                                                                                                     Източник: ИАОС

Съгласно данни, събрани по приложение 10 от Наредба 9, оползотворените в страната НУБА са повече с около 19 % от предварително третираните от събраните в страната НУБА. Разликата се дължи на внос на НУБА, оползотворени в страната. Данните показват, че делът на рециклираните материали е най-висок в сравнение с делът на материалите, които са обезвреденни или временно съхранени

IV.4. Изпълнение на целите по чл.12 и чл.13 от Наредбата от Задължените лица


Съгласно Заповед № 568/04.06.2010 г изпълнили целите по Наредбата са следните ООп:


· „Екобатери” АД;


· „ Нуба рециклиране” АД

Съгласно Заповед № 566/04.06.2010 г изпълнили целите по Наредбата са следните индивидуално изпълняващи задълженията си лица:


· „Монбат” АД


· „Со Мат”АД


Съгласно Заповед № 569/04.06.2010 г не са изпълнили целите по Наредбата са следните ООп:


· „Стим Бат” ООД


Съгласно Заповед № 569/04.06.2010 г не са изпълнили целите по Наредбата са следните ООп:


· „Валбис Трейд” ООД


V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО СЪБИРАНЕ

В чл. 12 от Наредбата са регламентирани целите за събиране на НУБА и те са въведени, за да може да се осигури изпълнението на целите, заложени в Директивата

Целите за събиране на НУПБА се постигат поетапно съгласно сроковете по § 2 от Заключителните разпоредби.


Съгласно т.4 от § 2 от Заключителните разпоредби  от 1 януари до 31 декември на 2009г се събира количество НУПБА, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 5%.

Коефициента на събираемост ( КС) % се изчислява по Приложение № 3а към чл.12, ал.2.


2009 г. : КС1 = [ 3*С1/(П00+П0+П1)]*100 = 5%


Където : П00-пуснато на пазара количество ПБА за 2007г.


                П0- пуснато на пазара количество ПБА за 2008г.


                П1- разлика от общото количество ПБА пуснати на пазара и ПБА пуснати на пазара, но изнесени или изпратени от страната за 2009г.



С1-количество събрани НУПБА през 2009г.


КС1 = 1.44%


За 2009 г. целите за останалите видове БА остават непроменени в Наредбата и са следните:


· За НУАБА – цялото количество негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори, образувано през година;

· За НУИБА – цялото количество негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори, образувано през година.

VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ


Съгласно чл.13 от Наредбата  всички събрани НУБА, включително и и тези отделени в резултат на предварително третиране ИУЕЕО и на разкомплектоване на ИУМПС се предават за предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване.  Целите по чл.13, ал.2, т.2 и т.3 се постигат поетапно, съгласно сроковете по & 3 и & 4 от Заключителните разпоредби. 


Р България е изпълнила целите по рециклиране на оловно-кисели НУБА - от образуваните материали след предварителното третиране са оползотворени 97 % и в т.ч. рециклирани са 77 % от материалите, ( фигура ) като за оловото този процент над 95%.


Фиг. 13 Дял на оползотворени в т.ч рециклирани материали
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VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От събраната и обработена информация за 2009 г. може да се направят следните заключения:

1. Има три учредени организации по оползотворяване на НУБА;

2. Има три фирми, с утвърдени програми за индивидуално изпълнение на задълженията си по Наредбата;

3. Започва изгрждане на системи за разделно събиране на НУПБА. 

4. Р България е изпълнила целите по рециклиране за оловно-кисели НУБА;

5. С всяка следваща година от влизането в сила на Наредбата се наблюдава както значително подобряване на количеството и качеството на докладваната информация от задължените лица, така и подобряване на координацията между отделните институции имащи отношение към проблематиката. По този начин се очаква подобряване на информационния поток и съответно по-ясна информация, относно изпълнение на заложените цели на национално ниво.




РИОСВ








Организация по оползотворяване








Индивидуално изпълняващи задълженията си











АМ








КЗП








ПУДООС








НСИ








НАП








Лица, пускащи на пазара БА








Лица по чл.16








ИАОС





Фиг.1 Информационен поток
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