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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”ППООРП” - Министерство на Вътрешните работи - Главна Дирекция 

”Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и 
превенция”; 

• АМ - Министерство на финансите, Агенция Митници; 
• ИААА - Министерство на транспорта, Изпълнителна агенция „Автомобилна 

администрация”; 
• 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; 
• OICA – Международна организация на производителите на автомобили; 
• ЕАОС-ЕТЦ/РУО – Европейска агенция по околна среда – Европейски топик 

център/Ресурси и управление на отпадъците. 
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A. ОБЩ ПРЕГЛЕД 
 

България има продължителен опит в мониторинга на околна среда, особено в 
мониторинга на атмосферния въздух и качеството на водите. Обследването, 
измерването, събирането, обработването и обобщаването на екологична информация 
се извършват чрез Национална Система за Мониторинг на Околната среда, на базата 
на непрекъснат и периодичен мониторинг на качествени и количествени параметри. 
Тази система, покриваща цялата страна, се допълва от информационна база данни на 
национално и регионално ниво. Отговорната институция за подържането на НСМОС е 
Изпълнителна агенция по околна среда. 

От две години в ИАОС се извършва практическото изпълнение на Директива 
2000/53/ЕС и съответните й решения за третирането на излезли от употреба МПС в 
областта на информационното обезпечаване и създаването на информационни системи 
на национално ниво, събирането на информация и т.н. 

Съобразявайки се с наближаващия срок за докладване на информацията по 
Директива 2000/53/ЕС (средата на 2008 г.) през 2006 г. ИАОС инициира и разработи 
със съдействието на Министерство на околната среда и водите, Министерство на 
Вътрешните работи - Главна Дирекция ”Противодействие на престъпността, опазване 
на обществения ред и превенция”, Министерство на финансите, Агенция Митници, 
Министерство на транспорта, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и 
Национален статистически институт проект на тема: „Практическо изпълнение на 
задълженията за докладване към ЕС съгласно Директива 2000/53/EC”. 

За постигането на основната цел на проекта, а именно повишаване опита на 
експертите в ИАОС и участващите в проекта институции (МОСВ, МВР - 
ГД”ППООРП”, АМ, ИААА и НСИ) чрез използване на холандските познания в 
областта на управлението на излезли от употреба МПС и по-специално разработването 
на информационна система, се изпълниха следните задачи: 

• разработване на краткосрочна и дългосрочна програми за обучение във връзка 
с прилагането на Директива 2000/53/EC 

• обучение на 15 експерти от включените български институции във връзка с 
практическото изпълнение на Директива 2000/53/EC 

• представяне на холандския опит за изпълнение изискванията за докладване по 
Директива 2000/53/EC. 

 Освен това акцент следва да се постави и на предаването на холандския опит 
при изготвянето на докладите до ЕК, които се публикуват ежегодно съгласно 
изискванията на Решение 2005/293/EC от 1 Април 2005 установяващо подробни 
правила за мониторинг относно целите за повторна употреба/оползотворяване и 
повторна употреба/рециклиране и на три годишен период съгласно Решение на 
2001/753/ЕС относно въпросник за докладите на държавите-членки по прилагането на 
Директива 2000/53/ЕС. 
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AI. ОСНОВНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Основните източници на информация по настоящия доклад са: 
 

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

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

 Национална Агенция за Приходите към Министерство на Финансите – 
общ брой декларирани МПС, в т.ч. брой МПС с неплатен данък върху 
превозните средства; 

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

 Министерство на транспорта, Изпълнителна агенция „Автомобилна 
администрация” – брой извършени прегледи за проверка на 
техническата изправност на леки и товарни автомобили и мотоциклети; 

 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, производителите и вносителите на МПС и лицата, 
които изпълняват задълженията си индивидуално относно изпълнението 
на задълженията по чл. 4, 6, 8, 10, 16 и чл. 17, ал. 2; 

 Операторите на центрове за разкомплектоване и на площадки за 
временно съхраняване на ИУМПС - брой приети ИУМПС, които не 
съдържат основни части и компоненти и сумата, заплатена от 
собственика на ИУМПС; 

 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; 
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AII. ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА СЕ ПОСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ 
РАМКОВИ УСЛОВИЯ 

• 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.); 

• Пазарният дял е равен на количеството МПС което е пуснал на пазара 
всеки производител или вносител, спрямо общото количество МПС (в 
тонове) пуснато през текущата година. 

• Целта която всеки производител или вносител е длъжен да постигне е 
равна на част от общото количество предадени ИУМПС (в тонове) през 
текущата година, съответстваща на пазарния му дял през същата година. 

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

• Количеството пуснати на пазара МПС e равно на количеството внесени в 
страната минус броя изнесени МПС; 

• Данните предоставяни от Агенция Митници са съгласно Кодовете по 
митническата тарифа за 2006 г.; 

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

• Изнесените отпадъци от МПС се отчитат за оползотворени/рециклирани, 
само ако са спазени разпоредбите на Наредбата за реда и начина за 
внасянето, изнасянето и транзита на отпадъците и за случаите, в които се 
изисква банкова гаранция или застраховка от 08.11.2004 г.; 

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

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

• При не еднозначно 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. = 12,5 кг.; 

• 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; 
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• Използвания термин “демонтиране” е практическото разкомплектоване на 
събраните ИУМПС. 
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B.  НАСТОЯЩА СИТУАЦИЯ 
 

 
От позицията на страна член на ЕС пред България са поставени всички 

изисквания на ЕО. Прилагането на действащата в ЕС нормативната уредба се 
извършва по два начина: чрез фиксиране на преходни периоди, като крайните дати за 
постигане на поставените изисквания се договарят със страните членки и чрез 
прилагане веднага след издаването й от ЕС, например като при всички Регламенти. 
Конкретно за ИУМПС е важно да се отбележи, че България има задължение до 
средата на 2008 г. да представи Национален доклад за изпълнение на поставените с 
Директива 2000/53/ЕС общи за всички държави-членки конкретни, краткосрочни и 
дългосрочни цели. Подробно трябва да се посочат правилата за организиране на 
системите за събиране и разкомплектоване и обхвата на задълженията към 
производителите на МПС по отношение произвежданите и внасяните от тях 
автомобили. 

През втората година от прилагане на Наредбата проблемите остават относително 
същите, голяма част от фирмите с малък пазарен дял имащи разрешения за дейности с 
ИУМПС продължават да не подават годишни отчети, не достатъчния капацитет на 
местните органи на самоуправление за отстраняване на разположените на общински 
имоти ИУМПС и т.н. От друга страна трябва да се отбележи и постигнатия напредък 
при представяне на тримесечните и годишни отчети за събраните ИУМПС. Все по-
голяма част от задължените лица предоставят в срок и коректно попълнени 
тримесечни справки и годишни отчети. 

Извършените над 180 бр. проверки през 2006 г говорят за завишен контрол от 
страна на Регионални инспекции по околна среда и водите. 

Наблюдават се обаче -и следните информационни дефицити и проблеми при 
предоставяне на информацията и отчитане изпълнението на целите: 

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

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

• липсата на количества отпадъци от МПС, „временно съхранени към 31.12 
на отчетната година” и „налични количества от минали години” в 
приложенията за докладване възпрепятства проверката на представяните 
данни; 

• липсата на данни за произхода на ИУМПС в тримесечните отчети за 
събраните ИУМПС от площадки и центрове за разкомплектоване, 
допълнително затрудняват тяхното изчисляване; 

• лиса на информация за автомобили с изплатена пълна щета от 
Застрахователните дружества; 

• невъзможността за еднозначно съпоставяне на използваните от АМ 
митнически тарифни номера и категориите от Закона за движение по 
пътищата. 

 
Пълна картина за настоящата ситуация в страната може да бъде представена 

само ако се работи в тясно сътрудничество с експерти от институции имащи 
отношение към проблема, външни за структурата на МОСВ (НСИ, КАТ, ИААА и др.).  
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 През Февруари на 2007 г. от ИАОС бе изпратено циркулярно писмо до всички 
РИОСВ и до МОСВ във връзка с предоставяне на информация за издадени на тяхна 
територия разрешения за дейности с отпадъци от МПС. Общия брой на фирмите 
притежаващи разрешение за дейности по събиране и третиране на ИУМПС в страната 
към 30.03.2007 г. е 145 броя. Спрямо 2005 г. броя на фирмите извършващи дейности с 
ИУМПС се е удвоил. Предоставените данни от задължените да докладват по 
Наредбата лица се използват и за актуализиране на работния вариант на регистъра на 
операторите на центрове за разкомплектоване и площадки за временно съхранение на 
ИУМПС. По данни от предоставените годишни отчети и тримесечни справки за 2006г. 
на територията на страната има 258 площадки за временно съхранение и центрове за 
разкомплектоване на ИУМПС, като не всички са извършвали дейности с ИУМПС през 
годината. 

На Фигура № 1 е представено разположението на площадките по данни от 
годишните отчети за 2006 г. Съоръженията на лицата не представили отчети са 
посочени като “неопределени”. 
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Фигура № 1. Източник: ИАОС 
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 Във връзка с изпълнението на задълженията за отчетност, операторите на 
площадки за временно съхраняване и/или на центрове за разкомплектоване, годишни 
отчети са предоставили 101 бр. от всичките 145 задължени лица, като някой от 
фирмите са декларирали че не са извършвали дейност през 2006 г. Изразено в 
проценти, приблизително 28,28 % от задължените лица не са предоставили годишни 
отчети. Съпоставяйки данните с получените резултати от 2005 г., през 2006 
отчетността се е повишила с около 13,15%. Въпреки това е задължително 
увеличаването на контрола упражняван върху малките фирми от бранша, не 
изпълняващи задълженията си за докладване. 
 

BI. ПРЕГЛЕД НА СИТУАЦИЯТА В СТРАНАТА СЛЕД 
ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБАТА 

 
Производителите и вносителите, 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. Производителите и вносителите на 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 съответните цели. 

Голяма част от задължените лица предпочетоха да се присъединят към 
организации за оползотворяване на отпадъци от МПС (колективна система). През 
2006г. членовете на „Автоекобул” нараснаха от 8 841 бр. за 2005 г. на 18 522 бр. 
(Приложение № 2 към Заповед № РД – 279/ 06.04.2007г. на министъра на околната 
среда и водите). 

През декември месец 2006 г. се издаде разрешение и на втора организация по 
оползотворяване на отпадъци от МПС – „Екобулкар”, като към края на годината 
организацията има един член (Приложение № 3 към Заповед № РД – 279/06.04.2007г. 
на министъра на околната среда и водите). 

Организациите по оползотворяване имат задача да организират целия процес от 
събирането до предаването на ИУМПС в лицензирани центрове за разкомплектоване 
или на площадки за временно съхраняване. Цялата осъществявана от тях дейност 
трябва да доведе до изпълнение на целите по Наредбата, респективно Директива 
2000/53/ЕС. За 2006 г. членовете и на двете организации са достигнали поставените от 
Наредбата прагове за повторно използване и оползотворяване и повторно използване 
и рециклиране. 

Седем фирми са предпочели индивидуално изпълнение на целите („Вяра Ненова-
Еви и Бети”, „Стан-Роуд, Райнов”, „Валекс”, „Вили Бетц ООД & КД-Балкан Стар”, 
„Еуратек” и „Мото-Пфое”), сключвайки договори с лицензирани центрове за 
разкомплектоване на ИУМПС. 
Заедно с организациите за оползотворяване на отпадъци от МПС през 2006 г., “ВИЛИ 
БЕТЦ ООД & КО. КД. –БАЛКАН СТАР”, “МОТО ПФОЕ” и “ЕУРАТЕК” са 
постагнали целите по повторно използване и оползотворяване и повторно използване 
и рециклиране. 
 Основната задача на ПУДООС се състои във финансиране на екологични 
проекти и дейности за изпълнение на национални и общински стратегии и програми в 
областта на околната среда. Приходите на ПУДООС се формират от такси, определени 
със специалните закони в областта на околната среда; целево предоставени средства 
от държавния бюджет за екологични програми; дарения от местни и чуждестранни 
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физически и юридически лица; постъпления от лихви и депозити; глоби и 
имуществени санкции за административни нарушения по Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС), наложени от Министъра на околната среда и водите или от 
упълномощени от него длъжностни лица; както и други постъпления, определени с 
нормативен акт. 

Събраната сума от еднократно заплатени такси за МПС в ПУДООС през 2006 г. 
е 4 766 918 лв. 

През 2006 г. ПУДООС разработи компютърна информационна система и база от 
данни за задължени лица, пускащи на пазара стоки, след употребата на които се 
образуват масово разпространени отпадъци. В така разработената информационна 
система се подържа подробна информация за фирмите, размера на заплатената от тях 
продуктова такса и данни за продуктите за които се заплаща (опаковки, ИУМПС, 
масла и т.н). Ежегодно в ИАОС се предоставя информация относно общия размер на 
събраната продуктова такса, заплатената единична стойност и лицата извършили 
плащането. 

 
Една стока се счита за пусната на пазара, при първото предоставяне на 

разположение срещу заплащане или безплатно на стоката на територията на 
Република България с цел нейното използване и последващо разпространение. 

 
Пазарният дял е равен на количеството МПС което е пуснал на пазара 

всеки производител или вносител, спрямо общото количество МПС (в тонове) 
пуснато през текущата година. 

 
Целта която всеки производител или вносител е длъжен да постигне е равна 

на част от общото количество предадени ИУМПС (в тонове) през текущата 
година, съответстваща на пазарния му дял през същата година. 

 
Съгласно изискванията поставени в Директива 2000/53/ЕС1, производителите и 

вносителите на МПС за 2006 г. трябва да достигнат ръст от 85% повторно използване 
и оползотворяване и 80% за повторно използване и рециклиране на отпадъци от МПС. 
За изчисляване пазарния дял задължените лица пресмятат процента си въз основа на 
предоставените данни от НСИ. Общото количество МПС, пуснати на пазара през 
2006г. е 195 241 бр., като от тях 114 бр. са МПС произведени преди 1980 г и съответно 
195 127 бр. са МПС произведени след 1980 г.  

За да се направи онагледяване на постоянно нарастващите количества 
произведени автомобили, на Фигура № 2 са представени данни за произведените МПС 
в Европа от 2000 до 2006 г. 
 

                                                           
1 Целите за МПС произведени преди 1 януари 1980 г. са съответно от 1 януари до 31 декември 2006 г. 
най-малко 75 на сто от теглото на всяко ИУМПС се използват повторно и се оползотворяват, като най-
малко 70 на сто се рециклират. 
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Брой произведени МПС в Европа
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Фигура № 2 Източник: Международна организация на производителите на 
автомобили (ОICA) 

 
Постоянно растящия дял на производството и факта, че средната възраст на 

автомобилния парк в повечето страни членки на ЕС е 10-12 г., предопределя 
предстоящото увеличение на внасяни в България МПС втора употреба. От друга 
страна се наблюдава и значително нарастване и на световното производство на 
автомобили, Фигура №3. 

 

Брой произведени МПС
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Фигура № 3 Източник: Международна организация на производителите на 
автомобили (ОICA) 

 
През последните 5 години са наблюдава постепенно увеличаване на дела на 

автомобилите произведени в регион Азия и Океания, като водещи страни 
производителки са Япония, Южна Корея и Китай. 
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Най-големите страни производители на автомобили в света през 2006 г. са 
представени на Фигура № 4 

 

Страните с най-голямо производство на 
автомобили през 2006 г.
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Фигура № 4 Източник: Международна организация на производителите на 
автомобили (ОICA) 2

 
Водещото място в света по производство на автомобили за 2006 г. е заето от 

Япония, следвана от САЩ, Китай и Германия. 
 
 

                                                           
(1) Всички производители 
(2) Официални данни включващи "Belgian GM" 
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BII. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОПАРКА 
 
 В България не се произвеждат автомобили. Автомобилите пуснати на пазара в 
страната са изцяло от внос (пуснати на пазара = внесени минус изнесени), като в 
основната си част са втора употреба внасяни от държавите-членки на ЕС. На Фигура 
№ 5 са представени данни за внесените в страната автомобили по страни вносителки 
за периода 2003 – 2006 г. Въпреки поскъпването през последните години на 
употребяваните автомобили се запазва тенденцията Германия (с 89 657 бр. за 2006 г.) 
да е предпочитаната дестинация за внос на стари автомобили, следвана от Франция 
(34 390 бр.) и Италия (13 835 бр.). Основната причина за това е относително близкото 
разстояние и голямото многообразие на пазара за употребявани автомобили. 
Основната разлика спрямо 2005 г. е увеличения внос на стари автомобили от Турция 
(4 020 бр.), която изпреварва Русия (2 878 бр.) с над 1 000 бр., както и броя внасяни 
автомобили от Румъния (2 364 бр.), Полша (2 018 бр.) и САЩ (1 368 бр.), който 
изпреварват Швеция (1 069 бр.). 

 

Внесени автомобили
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 Фигура № 5 Източник: Агенция Митници3

                                                           
3 За целите на Фигура №3 са използвани следните съкращения: Германия – DE, Франция -FR, Италия -
IT, Испания -ES, Япония - JP, Великобритания - GB, Република Корея - KR, Чехия - CZ, Русия - RU, 
Турция - TR и Швеция - SE. 
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Броят на ново регистрираните4 автомобили в страната за наблюдавания период 
е 624 416 бр.5, от които 142 008 - нови автомобили и 482 408 - употребявани. 
Разпределението на ново регистрираните леки автомобили в България е представено 
на Фигура № 6 
 

Регистрирани нови, употребявани и общ брой леки 
автомобили
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 Фигура № 6 Източник МОСВ, СВАБ, МВР Дирекция “ППОРП” 

 

Съотношението между регистрираните нови и употребявани автомобили е 
неравномерно разпределено с превес на употребяваните автомобили (77.26%). 

Общият брой автомобили, регистрирани в МВР - Пътна полиция през периода 
1995 - 2006 г. нараства от 1 647 571 бр. през 1995 г. на 2 245 244 бр. през 2006 г. През 
2006 г. са спрени от движение 62 656 бр. леки автомобили, като е прекратена 
регистрацията на 117 553 бр. 

Общия брой регистрирани автомобили за наблюдавания период е представен на 
Фигура № 7 

 

                                                           
4 Ново регистрирани са автомобили с първа регистрация. 
5 Общия брой е изчислен за годините попадащи в наблюдението. 
* Използваните данни са преизчислени, като от общия брой ново регистрирани МПС (по данни от МВР 
Дирекция “ППОРП”) са извадени броя нови продадени МПС (по данни от СВАБ) и е получен броя на 
ново регистрираните употребявани МПС. 
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Брой регистрирани автомобили
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Фигура № 7 Източник МОСВ, МВР Дирекция “ППОРП” 6

 

Рязкото намаляване на броя регистрирани автомобили се дължи на 
предприетата през 2006 г. от МВР национална кампания за промяна на 
регистрационните номера на автомобилите. В резултат на която около 700 000 бр. 
автомобили не са преминали технически преглед и не са презаверили 
регистрационните си номера. Голяма част от тези автомобили вече са били предадени 
на центрове за разкомплектоване без да бъдат де-регистрирани от регистрите на КАТ 
или са нерегламентирано разкомплектовани в частни имоти. 

 

Брой продадени нови автомобили
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Фигура № 8 Източни: СВАБ 

                                                           
6 Представените данни от МВР Дирекция „ППОРП” за брой регистрирани автомобили представляват 
брой пътни превозни средства съгласно Закона за движение по пътищата 
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Ясно изразената тенденция към постоянно увеличаване на броя закупувани 
нови автомобили е особено показателна през последните три години 2004 - 2006 г., 
Фигура № 8. Тази аритметична прогресия може да се обясни със добре провеждана 
лизингова политика, както от вносителите на автомобили, така и от банките. 

По данни от Съюза на вносителите на автомобили в България, разпределението 
на продадените нови автомобили, мотоциклети и автобуси и камионни по вносители и 
марки е представено на Таблица № 1 

 
Продадени леки автомобили, мотоциклети и камиони и автобуси според 

процентния дял на вносителите 

Таблица № 1 

 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛЕТИ, 
АВТОБУСИ И КАМИОНИ   

МАРКА ВНОСИТЕЛИ ОБЩ 
БРОЙ % 

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ 
PEUGEOT СОФИЯ ФРАНС АУТО 4 628 10.86 
TOYOTA Т М АУТО 4 204 9.86 

FORD МОТО ПФОЕ 3 840 9.01 

OPEL 
Аксон, Булвария, Оникс Ауто, Каргоекспрес, 

София Ауто, Бояна Ауто, Сервиз Стефанов, Бова 3 583 8.41 
SKODA ЕУРАТЕК 3 261 7.65 

CITROEN АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ 3 087 7.24 
VOLKSWAG

EN ПОРШЕ БГ 2 521 5.91 
RENAULT РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ 2 014 4.72 

CHEVROLET 
Булвария, Каргоекспрес, София Ауто, Бояна Ауто, 

Сервиз Стефанов, Бова 1 725 4.05 
DACIA РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ 1 721 4.04 

HYUNDAI ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС 1 382 3.24 
LADA НАР 1 234 2.90 

MERCEDES БАЛКАН СТАР 983 2.31 
KIA КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ 950 2.23 
FIAT АУТО ИТАЛИЯ 874 2.05 

SUZUKI МИРКАТ 820 1.92 
NISSAN РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ 791 1.86 

BMW КАМОР АУТО 550 1.29 
MITSUBISHI БАЛКАН СТАР 524 1.23 

MAZDA СТАР МОТОРС 517 1.21 
VOLVO МОТО ПФОЕ 364 0.85 
AUDI ПОРШЕ БГ 325 0.76 
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 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛЕТИ, 
АВТОБУСИ И КАМИОНИ   

МАРКА ВНОСИТЕЛИ ОБЩ 
БРОЙ % 

SSANG 
YONG РАТОЛА КОРПОРЕЙШЪН 322 0.76 
SEAT АУТОТЕХНИКА 317 0.74 

HONDA БУЛТРАКО 287 0.67 
UAZ КАРБОН, СЕЙ ХАЙ 187 0.44 

LAND 
ROVER МОТО ПФОЕ 172 0.40 
ALFA 

ROMEO МИЛАНО МОТОРС 102 0.24 
CHRYSLER БАЛКАН СТАР 96 0.23 

SUBARU СУБАРУ МОТОРС ТРЕЙДИНГ 86 0.20 
GAZ АНТАРИС ТРЕЙД СЕРВИЗ 85 0.20 

LEXUS Т М АУТО 73 0.17 
DAIHATSU АВТОТРАНССЕРВИЗ 64 0.15 

JEEP БАЛКАН СТАР 60 0.14 
SAAB СКАНДИНАВИЯ МОТОРС 27 0.06 
MINI КАМОР АУТО 26 0.06 

JAGUAR МОТО ПФОЕ 22 0.05 
DODGE БАЛКАН СТАР 19 0.04 
LANCIA АУТО ИТАЛИЯ 9 0.02 
ISUZU, 

PIAGGIO СОФ КО 3 0.01 
ДРУГИ  770 1.81 

ОБЩО 42 625 100.0 
МОТОЦИКЛЕТИ 

YAMAHA МОТОДИНАМИКС 92 30.77 
PEUGEOT СОФИЯ ФРАНС АУТО 71 23.75 
PIAGGIO МИЛАНО МОТОРС 67 22.41 
HONDA БУЛТРАКО 34 11.37 
SUZUKI МИРКАТ 28 9.36 

BMW КАМОР АУТО 7 2.34 
ОБЩО 299 100.0 
АВТОБУСИ И КАМИОНИ 

MERCEDES БАЛКАН СТАР 908 33.94 

IVECO 
Торино Моторс, Чефин България, Пълдин Транс 

Сервиз, Булавто 873 32.64 
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 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛЕТИ, 
АВТОБУСИ И КАМИОНИ   

МАРКА ВНОСИТЕЛИ ОБЩ 
БРОЙ % 

MAN ЕВРОКАМИОН 259 9.68 
VOLVO ВОЛВО БЪЛГАРИЯ 254 9.50 
IZUZU СОФ КО 100 3.74 

RENAULT СИГМА ТРАКС 97 3.63 
HYUNDAI ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС 61 2.28 

FORD МИРКАТ 57 2.13 
OTOKAR ПРОМОБИЛ 32 1.20 
ASTRA ТОРИНО МОТОРС 24 0.90 

GAZ АНТАРИС ТРЕЙД СЕРВИЗ 7 0.26 
SETRA БАЛКАН СТАР 2 0,07 

TOYOTA Т М АУТО 1 0.04 
ОБЩО 2 675 100.00

Източник: СВАБ 

През 2006 г. най-продавани автомобили, както и през 2005 г. са от марка „Пежо” 
(10,86% от общо продадените ). За разлика от 2005 г. през 2006 г. „Тойота” изпреварва 
„Форд” (9,01%) по продажби със своите (9,86%). При мотоциклетите най-продавани са 
марките „Ямаха” (30,77%), които изпреварват заемащите второ място мотоциклети на 
„Пежо” (23,75%) с около 13%. При автобусите и камионите най-продавани са марките 
„Мерцедес” (33,94%), следвани от „Ивеко” (32,64 %), като третия „Ман” (9,68%) 
изостава с около 24% пред водещите вносители. 

Териториалното разпределение на регистрираните леки автомобили по региони 
на страната е неравномерно. Около 28% от автомобилите са в Софийска област. По-
висока е концентрацията и в по-големите градове– Пловдив, Бургас, Варна, Стара 
Загора – от 4% до 8% от автомобилите в страната. Броя на леките автомобили по место 
регистрация към 31.12 на съответната година е представен в Таблица № 2. 
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Разпределение на автомобилите по место-регистрация. 

Таблица № 2 

 Место-
регистрация 

1992 1995 1998 2002 2006  % от общото 
за страната 

1 Благоевград 45 641 54 431 60 741 78 958 70 257 3,98 
2 Бургас 73 345 83 987 92 074 109 578 94 235 5,33 
3 Велико Търново 52 965 58 606 60 783 68 034 53 581 3,03 
4 Видин 24 271 28 309 27 837 31 561 20 953 1,19 
5 Варна 83 340 98 874 112 178 136 906 117 251 6,63 
6 Враца 36 959 41 724 41 568 52 762 38 712 2,19 
7 Габрово 29 282 31 910 33 813 39 562 32 951 1,86 
8 Добрич 36 407 41 159 43 914 50 942 41 101 2,33 
9 Кърджали 25 723 29 493 31 265 37 617 29 177 1,65 
10 Кюстендил 29 743 40 520 42 129 49 774 37 439 2,12 
11 Ловеч 33 182 36 726 38 675 43 401 33 815 1,91 
12 Монтана 30 789 32 796 36 332 43 220 30 555 1,73 
13 Пловдив 12 6368 149 768 162 397 193 185 156 963 8,88 
14 Пазарджик 41 449 47 662 52 263 63 167 53 946 3,05 
15 Перник 29 178 33 857 36 325 42 200 33 737 1,91 
16 Плевен 52 315 57 309 62 405 72 128 53 285 3,02 
17 Разград 24 037 26 830 27 649 31 991 21 733 1,23 
18 Русе 51 261 57 309 58 807 67 186 51 212 2,90 
19 София* 269 459 340 823 406 737 515 667 444 366 25,14 
20 София окръг* 43 869 51 203 57 294 69 975 51 662 2,92 
21 Стара Загора 67 146 76 369 81 869 96 921 76 488 4,33 
22 Сливен 33 218 36 744 39 238 46 111 37 600 2,13 
23 Смолян 17 761 20 419 22 428 27 098 24 447 1,38 
24 Силистра 21 117 23 027 24 052 27 925 21 764 1,23 
25 Търговище 23 391 25 418 26 290 28 880 22 082 1,25 
26 Хасково 46 443 53 389 57 955 68 650 57 870 3,27 
27 Шумен 36 051 40 401 42 944 48 977 34 207 1,94 
28 Ямбол 26 568 28 508 29 388 31 705 25 932 1,47 
 Общо 1 411 278 1 647 571 1 809 350 2 174 081 1 767 321 100,00 

Източник: МОСВ, МВР Дирекция “ППОРП” 

 

 Специфична особеност на автомобилния парк в България е неговата възрастова 
структура. Общо 53,77% от леките автомобили (1 206 397 бр.) са на възраст над 16 
години, като 522 373 бр. са на възраст над 20 години. Значителното намаление на броя 
автомобили над 16 г. спрямо 2005 г. (1 674 128 бр.) се дължи на големия брой 
фактически нерегистрирани автомобили във връзка с проведената през 2006 г. 
кампания за смяна на регистрационните номера. 

На Фигура № 9 е представено разпределението на автомобилния парк по 
възраст на автомобилите. Данните недвусмислено показват, че през следващите 
години, голям брой МПС ще излязат от употреба, което ще доведе до проблеми за 
практическото и своевременно екологосъобразно третиране. 
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Възраст на автомобилния парк в страната
0,07%

28,51%

9,66%

8,04%

30,47%

23,27%

От 0 до 5 години От 6 до 10 години От 11 до 15 години
От 16 до 20 години Над 20 години Други

 
 Фигура № 9 Източник: МВР Дирекция “ППОРП” 

 
Така представената графика дава реална представа за състоянието на автопарка 

в страната година преди присъединяването на България към ЕС. 
 

 
BIII. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ 

 
 Ежегодно до 31 март производителите и вносителите на МПС - физически или 
юридически лица, регистрирани по Търговския закон, организациите по 
оползотворяване и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, 
предоставят на изпълнителния директор на ИАОС на хартиен и магнитен носител 
информация в свободна форма за предприетите през предходната календарна година 
мерки относно изпълнението на задълженията по чл. 4, 6, 8, 10, 16 и чл. 17, ал. 2, от 
Наредбата. Всички описани подходи и предприети от задължените лица мерки са въз 
основа на обобщените от ИАОС данни. 
 

IIIB1. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ОТ СТРАНА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
НА МПС, СЪГЛАСУВАНО С ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА МАТЕРИАЛИ И 

КОМПОНЕНТИ ЗА ТЯХ 
a) водещи до намаляване на образуваните отпадъци от МПС; 
b) водещи до ограничаване използването на опасни вещества, 
доколкото е технически възможно; 
c) във връзка с обозначаването на компонентите и материалите. 

 
 Изискванията, регламентирани в чл. 4 и чл. 6 от Наредбата са насочени към 
производителите на МПС, каквито към настоящия момент не съществуват в страната. 
Организациите по оползотворяване на отпадъци от МПС, “Автоекобул” и „Екобулкар” 
декларират, че изискванията по чл. 4 са неприложими за тях. И двете организации 
нямат сключени договори с производители на МПС и не могат да предоставят 
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информация относно улесняване разкомплектоването на ИУМПС и повторното 
използване и оползотворяване и по-специално рециклирането на отпадъците от МПС 
и влагането на по-голямо количество рециклирани материали в МПС. 
От друга страна, “Мото-Пфое” и “Вили Бетц ООД & КД-Балкан Стар” предоставиха 
информация, съответно за автомобили от марките „Мерцедес Форд”, „Волво”, „Ягуар” 
и „Ленд Роувър” (“Мото-Пфое”); „Мерцедес”, „Митцубиши” и „Крайслер” (“Вили 
Бетц ООД & КД-Балкан Стар”). Въпреки че не се посочват конкретно предприети 
мерки производителите на горепосочените марки декларират (чрез представените от 
“Мото-Пфое” и „Вили Бетц ООД & КД-Балкан Стар” доклади), че последващото 
разкомплектоване на автомобилите е максимално улеснено с цел повторното 
използване и рециклиране на частите, получени при разкомплектоването. При 
производството на материали и компоненти се налага строг контрол и ограничения за 
използването на опасни вещества. 
 Всички членове на „Автоекобул” са уведомени за изискванията относно 
забраната за пускане на пазара на материали и компоненти за МПС, съдържащи олово, 
живак, кадмий и шест валентен хром, с изключение на тези по приложение №1 от 
Наредбата. Запознати са също и с изискванията за обозначаването на компонентите и 
материалите по приложение № 1 от Наредбата. По силата на сключените договори, 
организацията има право да изиска информация от задължените лица за изпълнение на 
съответните нормативни изисквания. 
„Екобулкар” от своя страна, декларират че нямат правомощия за контрол над 
пускането на пазара на МПС, тъй като същите са вменени на Председателя на 
комисията по търговия и защита на потребителите. Поради тази причина те не могат 
да представят информация за степента на изпълнението на забраните по чл.6 от 
Наредбата.  

 
IIIB2. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ВНОСИТЕЛИТЕ НА МПС НА ЛИЦАТА ПО 
ЧЛ. 9 ОТ НАРЕДБАТА ОТНОСНО РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕТО ЗА 

ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ВИД МПС 
 
 В съответствие с изискванията на чл. 8 от Наредбата “Автоекобул” е заложил в 
договорите за членство в организацията да фигурира задължение към Възложителя, 
„да представя всякакви данни, необходими за изпълнението на нормативните 
изисквания, включително технически спецификации, данни за компонентно 
съдържание и разположение на опасни вещества, или подходящи за повторна 
употреба компоненти”. Организацията предоставя при поискване информацията на 
лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и 
разкомплектуване на ИУМПС и по оползотворяване и/или обезвреждане на 
образуваните отпадъци от МПС. 
Всички пуснати на пазара автомобили от членовете на „Екобулкар” през 2006 г. са на 
водещи производители от Европейския съюз, който отговарят напълно на 
изискванията поставени с Директива 2000/53/ЕС и разполагат с информация относно 
разкомплектоването, която се предоставя при поискване. 
Във връзка със сключен договор за изпълнение на целите по наредбата, “Мото-Пфое” 
и “Вили Бетц ООД & КД-Балкан Стар” предоставят на “Макметал ЕООД” подробна 
информация относно разкомплектоването на всеки отделен вид МПС и според 
договора между двете фирми я допълват при излизането на нов модел от внасяните 
марки. Информацията съдържа данни за материали и компоненти на МПС, 
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разположението на опасните вещества, методите за разкомплектоване и съхраняване, 
подходящи за повторна употреба. 
 

IIIB3. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА 
КОМПОНЕНТИТЕ ОТ ИУМПС, ПРЕДОСТАВЯНИ ЗА ПОВТОРНО 

ИЗПОЛЗВАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ, КОИТО 
НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ПОВТОРНО ОТ ЛИЦАТА, 

ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ИУМПС 
 
 Предприетите от „Автоекобул” мерки са носочени към повишаване 
количеството на компонентите от ИУМПС, предоставяни за повторно използване, 
както и за оползотворяване на компонентите, които не могат да бъдат използвани 
повторно, като се дава приоритет на рециклирането, когато това е екологосъобразно. 
Практическото обезвреждане на ИУМПС и отделянето на частите за повторна 
употреба се извършва при следната последователност: 

• снемане на оловните акумулатори и резервоари за втечнени газове – като се 
съблюдават изискванията за безопасност на труда, пожарната безопасност и 
изискванията на Наредбата за изискванията за производството, пускане на 
пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци 
от батерии и акумулатори; 

• отделяне и неутрализиране потенциално експлозивните компоненти – 
извършва се от специално обучени специалисти; 

• отстраняване и разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, 
масла от предавателни кутии и всички други течности, съдържащи се в 
ИУМПС – извършва се в специализирани инсталации за осушаване, като 
отделените течности се съхраняват в отделни съдове; 

• премахване (до колкото е възможно) на всички компоненти, идентифицирани 
като опасни – извършва се от специално обучени специалисти; 

• отделяне на катализатори и маслени филтри. 
 
 След разкомплектоването, част от отпадъците се шредират, като шредираните 
материали преминават през серия от механични и физични сепарации. Последващото 
третиране и предаване на генерираните отпадъци за оползотворяване и/или 
обезвреждане е трети етап от технологичната схема, включващ: раздробяване на 
отпадъците, сепарация, установяване на точните количества и предаване на 
отпадъците за рециклиране и обезвреждане. 
 За изпълнение на задълженията за разкомплектоване на ИУМПС „Екобулкар” е 
сключил договор с „Макметал ЕООД” и „Сплавкомерс АД”, като са поставени 
изисквания за привеждане на площадките в съответствие, отстраняване на опасните 
компоненти, отстраняване на компоненти годни за повторно използване и 
отстраняване на материали които могат да се увредят по време на шредирането (мед, 
алуминий и т.н.). Като приложение към подписаните договори са включени и 
специфични изисквания към операциите по селективно отделяне на различните видове 
материали. По силата на тези изисквания електромеханичните части, частите на 
купето, частите от мед и алуминий, горивото, флуидите, акумулаторите, 
пневматичните гуми, катализаторите, хладилните агенти от климатичните инсталации, 
резервоарите за гориво и подходящите за рециклиране материали се отстраняват 
предварително. Всички шредирани материали се подлагат на сепарации. В резултат на 
тези процеси се разграничават три основни потока материали от МПС: черни метали 
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(желязо и стомана) около 65-70%, цветни метали (алуминий, стомана, мед, олово, 
цинк, никел) около 5 -10% и шредерен остатък, лека и тежка фракция съответно между 
20-25%. 
 При изпълнението на изискванията на чл. 10 от Наредбата “Мото-Пфое” и 
“Вили Бетц ООД & КД-Балкан Стар” приемат (по практическите наблюдения на 
фирмата с която имат договор за разкоплектоване „Макметал”), че ИУМПС условно 
се разделят на три типа: 

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

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

• за рециклиране без запазване на детайли (около 60% от общия поток). 
За екологосъобразното разкомплектоване на ИУМПС се обръща основно внимание на 
годните за повторна употреба части и опасни отпадъци. Практическото 
разкомплектоване на ИУМПС става при следната последователност: 
Снемане на акумулатора→отделяне на течностите→демонтаж на 

електрониката→демонтаж на възли и детайли, отделяне на годните за повторна 

употреба части→разделяне на останалите отпадъци по видове. След демонтиране 
отпадъците се подлагат на допълнителна обработка, като на подлежащите на повторна 
употреба/рециклиране се: отделят основния метал или друг материал от страничните 
метали→сортиране и събиране на отделните отпадъци по видове→специализиран 
технически контрол на частите предназначени за повторна употреба. 
 При практическата реализация на представената схема се спазват всички 
изисквания на действащото в страната законодателство. 
 

IIIB4. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ОТ СТРАНА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 
ОПЕРАТОРИ ОТНОСНО 

a) изграждането и функционирането на площадки за 
временно съхраняване на ИУМПС и центрове за 
разкомплектоване на ИУМПС; 
b) приемането на всички ИУМПС, доставени на площадките 
за временно съхраняване или в центровете за 
разкомплектоване на ИУМПС; 
c) създаването и функционирането на системи за събиране 
на ИУМПС от площадките за временно съхраняване и 
предаването им в центровете за разкомплектoване; 
d) разкомплектoването на събраните ИУМПС в центровете 
за разкомплектoване. 

 
 Броя и разположението на площадките за временно съхранение и центровете за 
разкомплектоване, чрез които „Автоекобул” изпълнява задълженията на своите 
членове се определят и разполагат, като предварително се отчита броя ИУМПС по 
райони, прогнозни количества ИУМПС, инфраструктура и др. При организиране на 
системата за разделно събиране, организацията сключва договори с подизпълнители – 
лица с разрешения по Закона за управление на отпадъците и съответни материални 
бази. Предприети са конкретни стъпки от „Авотоекобул” за насърчаване на 
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населението да предава ИУМПС на лицензирани площадки. Финансовите 
възнаграждения за последния собственик са един от използваните подходи. При 
определяне на технологична схема за събиране и разкомплектоване на ИУМПС от 
организацията съблюдават принципа за минимизиране на технологичните разходи и 
ограничаване вредното въздействие на дейностите върху компонентите на околната 
среда. Технологичната схема включва: събиране на ИУМПС, последващо третиране и 
отделяне на частите годни за повторна употреба, предаване на материалите от тях за 
оползотворяване или обезвреждане. При събирането и транспортирането на ИУМПС 
се използва специализиран техника, автовози и автомобили-контейнеровози. 
Използваната схема при третиране на ИУМПС е следната: събиране на 
ИУМПС→приемане на ИУМПС от последните собственици (без 

изключения)→оценка състоянието на приемания автомобил за наличието/липсата на 

основни части и компоненти→определяне на теглото на ИУМПС→установяване 

собствеността и идентификацията на приетия автомобил→издаване на удостоверение 
за разкоплектоване. 
Важно е да се отбележи че според представените данни, през 2006 г. няма случай на 
отказано приемане на доставено от последния собственик ИУМПС на площадките 
сключили договор с организацията.  
 „Екобулкар” изпълнява задълженията на своите членове с помощта на фирмите 
„Макметал” и „Сплавкомерс” с който е сключила дългосрочни договори. 
Организацията предвижда поетапно възстановяване на инвестициите направени от 
фирмите ангажирани със събирането на ИУМПС. По този начин създава устойчива и 
финансово стабилна система от площадки за временно съхранение и центрове за 
разкомплектоване, с достатъчен капацитет за поемане на цялото количество ИУМПС, 
необходимо за постигане на целите по Наредбата. Организацията е провела няколко 
кампании насочени към местната администрация. В предлаганите на кметовете на 
общините договори еднозначно се посочва че: „организацията се ангажират напълно с 
извозването на изоставените ИУМПС, разположени върху държавна или общинска 
собственост”. Извозването на ИУМПС е безплатно както за общината, така и за 
последния собственик. Предвижда се провеждането и на кампании за информираност 
на населението за възможностите за предаване на ИУМПС по места, както и за 
вредното въздействие и последици за околната среда от изоставянето и неправилното 
съхранение на старите автомобили. 
 “Мото-Пфое” и “Вили Бетц ООД & КД-Балкан Стар” изпълняват задълженията 
си по наредбата индивидуално, като са сключили договори с “Макметал ЕООД”, 
притежаваща разрешение за дейности по събиране, транспортиране, временно 
съхраняване и разкоплектоване на ИУМПС. През 2006 г. фирмата разшири дейността 
си като изгради още два центъра за разкомплектоване в Златоград и София. Всички 
постъпващи ИУМПС се измерват на кантар, сертифициран за годен от Регионалния 
отдел на Главна Дирекция „Мерки и измервателни уреди”. Всички площадки на 
фирмата са проектирани и изградени съобразявайки се с екологичните и санитарно-
хигиенни изисквания. Част инвестициите на “Мото-Пфое”, “Вили Бетц ООД & КД-
Балкан Стар” и „Макметал” се разпределят освен за нови центрове и за обучение на 
персонала на съвременни добри практики за третиране на ИУМПС. 
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BIV. КОЛИЧЕСТВЕНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАРЕДБАТА 

 
 

IVB1. ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ 
 
 През 2006 г. с разрешение за дейности по събиране и третиране на ИУМПС 
издадено по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците, или комплексно 
разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на 
околната среда, при спазване на изискванията по приложение № 2 са 145 фирми. 
 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 временно съхранение. 
Териториалното разпределение на фирмите по данни от регистъра е представено на 
Фигура № 10. 
 

Фирми извършващи дейности по събиране и третиране на ИУМПС
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Фигура № 10 Източник: ИАОС 
 
От графиката се вижда че разпределението на фирмите извършващи дейности по 
събиране и третиране на ИУМПС в страната е съсредоточено основно в по-големите 
региони (от гледна точка на население, регистрирани автомобили, индустрия, 
инфраструктура и т.н.). 
 

IVB2. УТВЪРДЕНИ ПРОГРАМИ 
 
 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; 
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• план за увеличаване дела на повторно употребяемите и рециклируеми отпадъци 
от МПС; 

• мерки за намаляване количеството токсични отпадъци от МПС. 
 
 През 2006 г. са утвърдени 7 програми на лица изпълняващи задълженията си 
индивидуално, както следва 3 бр. на територията на РИОСВ Благоевград и 4 бр. на 
територията на РИОСВ София (Таблица № 3). 
 

Лица с утвърдени програми разпределени по РИОСВ 
Таблица № 3 

Период на 
програмата, 

година 
РИОСВ Лице Булстат От До 

Дата на 
утвърждаване 

БЛАГОЕВГРАД Райнов ЕООД 101640616 2005 2010 08.07.2005 г. 
БЛАГОЕВГРАД Стан-Роуд 101547308 2005 2010 02.11.2005 г. 
БЛАГОЕВГРАД Вяра Ненова-Еви и Бети 101161858 2006 2011 16.05.2006 г. 
БУРГАС Няма утвърдени програми 
ВАРНА Няма утвърдени програми 
ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО Няма утвърдени програми 
ВРАЦА Няма утвърдени програми 
МОНТАНА Няма утвърдени програми 
ПАЗАРДЖИК Няма утвърдени програми 
ПЛЕВЕН Няма утвърдени програми 
ПЛОВДИВ Не са подали информация 
РУСЕ Няма утвърдени програми 
СМОЛЯН Няма утвърдени програми 
СОФИЯ Валекс 130832563 2005 2010 27.10.2005 г. 

СОФИЯ 
Вили Бетц & КД-Балкан 
Стар 041044908 2005 2009 01.10.2005 г. 

СОФИЯ Еуратек 040341244 2005 2010 20.07.2005 г. 
СОФИЯ Мото-Пфое 000646811 2005 2010 18.07.2005 г. 
СТАРА ЗАГОРА Няма утвърдени програми 
ХАСКОВО Няма утвърдени програми 
ШУМЕН Няма утвърдени програми 

Източник: ИАОС, РИОСВ 
 
 

IVB3. ВНЕСЕНИТЕ И ИЗНЕСЕНИ ОТ СТРАНАТА МПС 
 
 Директор 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. 24, 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/eea/bg/publicat/mps/index.htm) се 
публикува броя внесени и изнесени от страната МПС. Това се прави с цел лицата 
изпълняващи задълженията си по Наредбата индивидуално или чрез колективна 

 28



система да определят пазарния си дял и да изпълнят задълженията си. Освен 
горепосочената информация в интернет страницата се публикува и броя приети 
ИУМПС от площадки за временно съхранение и центрове за разкомплектоване. 
 За 2006 г. в страната са внесени 197 940 и са изнесени 2 699 броя МПС. 
Информацията по периоди на отчитане е представена на Фигура № 11. 
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           Фигура № 11 Източник: АМ 
 
 За целта на доклада периодите са обединени по тримесечия и не е използвано 
разделението в Наредбата. Разликата е единствено в последното тримесечие на 
годината през което АМ представя данни два пъти (от 01 Септември до 15 Октомври и 
съответно от 16 Октомври до 31 Декември). От графиката ясно личи отношението на 
броя внесени спрямо изнесените МПС. Въпреки огромната разлика не може да се 
отчете някаква тенденция или зависимост на броя внасяни автомобили по периоди, за 
разлика от 2005 г. Съотношението на внесени към изнесени от страната МПС е 
съответно 99,94% към 0,06% за произведените преди 1980 и 99,85% към 0,15% за 
произведените след 1980 г. в полза на вноса. Основният брой внесени (съответно 
изнесени) МПС в България през 2006 г. е съставен предимно от МПС произведени 
след 1980 г. 
 

IVB4. ПУСНАТИ НА ПАЗАРА МПС 
 

Всяка година до 31 октомври Председателят на НСИ предоставя информация за 
броя пуснати на пазара и внесените и изнесени от страната МПС по данни за 
предходната година. Предоставяната от НСИ информация представлява съвкупност от 
обобщени данни за внесените и изнесени от страната МПС, подадени от Агенция 
Митници и броя на МПС, пуснати на пазара през предходната година по данни от 
производителите на МПС, които попадат в обхвата на статистическите наблюдения, 
включени в Националната програма за статистически изследвания. Отчитайки че към 
31.12.2006 г. в България няма производители на МПС, следва да отбележим, че 
данните получени от НСИ напълно съвпадат с представените от Агенция Митници. 

Липсата на производители на МПС в България налага определянето броя на 
пуснати на пазара МПС да става чрез изчисляване на броя внесени минус изнесени 
МПС за съответния период. За 2006 г. изчисленият брой на пуснатите на пазара МПС 
е представен в Таблица № 4. 
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Брой МПС внесени и изнесени от страната и пуснати на пазара по периоди 
Таблица № 4 

Брой внесени МПС, в 
т.ч. произведени 

Брой изнесени МПС, в 
т.ч. произведени 

Преди 1980 

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

Преди 
1980 

След 
1980 Общо Преди 

1980 
След 
1980 Общо Преди 

19807 
След 
19808 Общо9 

Периоди 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36 44 025 44 061 2 2 298 2 300 34 41 727 41 761 01.01-31.03

17 50 045 50 062 0 70 70 17 49 975 49 992 01.04-30.06

25 49 616 49 641 2 142 144 23 49 474 49 497 01.07-30.09

40 54 136 54 176 0 185 185 40 53 951 53 991 01.10-31.12

118 197 822 197 940 4 2 695 2 699 114 195 127 195 241 01.01-31.12
Източник: АМ, НСИ 
 
 За определяне на целите по чл. 21, задължените лица по Наредбата пресмятат 
индивидуалните си цели по данни за пуснатите на пазара МПС - представени на 
Таблица № 4 и публикувани на интернет страницата на ИАОС всеки 20 дни след 
изтичане на съответния период. 

                                                           
7 Колона 1 минус колона 4; 
8 Колона 2 минус колона 5; 
9 Колона 3 минус колона 6; 
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IVB5. СЪБРАНИ ИУМПС ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ И 

ПЛОЩАДКИ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ 
 
 В края на всяко тримесечие на текущата година операторите на центрове за 
разкомплектоване и на площадки за временно съхраняване представят в ИАОС 
информация за броя приети ИУМПС. През 2006 г. приетите за разкомплектоване 
ИУМПС са 45 127 броя, като през третото (10 940 бр.) и четвъртото (19 361 бр.) 
тримесечие на годината са приети най-голям брой. Сравнявайки данните с 
информацията от 2005 г. се вижда че през първите две тримесечия на 2006 г. са приети 
повече ИУМПС от центровете за разкомплектоване и площадки за временно 
съхраняване отколкото през цялата 2005 г. Фигура № 12 
 

Приети ИУМПС от площадки за временно 
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   Фигура № 12 Източник: ИАОС 
 
 Почти трикратно по-големите количества събрани ИУМПС през 2006 г. спрямо 
2005 г., говорят от една страна за повишената ефективност на организираните системи 
за събиране на ИУМПС, и от друга за увеличаване броя на лицата подаващи 
тримесечни справки до ИАОС. Аналогично на 2005 г., и през 2006 г. се наблюдава 
значително увеличаване на количествата приемани ИУМПС през втората половина на 
годината. Наблюдаваната тенденция няма точно и еднозначно обяснение, и по скоро е 
в резултат от натрупване на комплексни фактори, като натрупани количества не 
третирани ИУМПС от предходни години, повишаване на активността на центровете за 
разкомплектоване за постигане на поставените цели по рециклиране и 
оползотворяване, подобряване отчетността на задължените лица и т.н. Подобрената 
отчетност през 2006 г. се дължи основно на извършените от експертите в РИОСВ 
проверки на място, наложените санкции и направени предписания - Фигура № 13. 
През 2006 г. на територията на РИОСВ Русе са извършени най-много проверки на 
лицата притежаващи разрешение за дейности с ИУМПС (72 бр.), следвани от РИОСВ 
Велико Търново с 43 проверки и РИОСВ Благоевград с 15 бр. РИОСВ София е с най-
много наложени актове за неизпълнение на предписанията (6 бр.), следвани от РИОСВ 
Велико Търново с 3 бр. РИОСВ Пазарджик са наложили най-много санкции през 
2006г. на лицата притежаващи разрешения за дейности с ИУМПС – 6 бр., следвани от 
РИОСВ Велико Търново и РИОСВ Пловдив, съответно с по 3 бр. и 2 бр. 
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Извършени проверки на фирмите с разрешение за дейности с 
МПС през 2006 г.
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        Фигура № 13. Източник: ИАОС, РИОСВ 
 
 Освен справките за събрани ИУМПС по тримесечия, лицата извършващи 
дейности като оператори на площадка за временно съхраняване и/или на центрове за 
разкомплектоване изготвят и представят в РИОСВ, на чиято територия извършват 
дейност, годишен отчет за отпадъци. След проверка и верифициране от страна на 
РИОСВ, данните от годишните отчети се изпращат на ИАОС за обобщение на 
национално ниво. 
 По обобщена за страната справка през 2006 г., приетите ИУМПС от площадки 
за временно съхранение са 38 730 бр., като 38 423 бр. са предадени на лицензирани 
центрове за разкомплектоване. Събраните ИУМПС от центровете за разкомплектоване 
са 43 556, като 38 366 са събрани директно от собствениците. За да се сравнят данните 
за броя приети ИУМПС, докладвани с тримесечните справки от една страна и 
годишните отчети от друга, трябва да се пресметне общото количество събрани 
ИУМПС по годишни отчети. С цел избягване на двойното пресмятане на един и същ 
брой събрани ИУМПС от центрове и от площадки. От общото количество събрани 
ИУМПС от площадки (38 730 бр.) се изважда броя на предадени ИУМПС на центрове 
за разкомплектоване (38 423 бр.) и се получава 307 бр. - реално събрани ИУМПС. Като 
се съберат общия брой ИУМПС приети от центрове (43 556 бр.) с изчисления брой 
307, се получава общия брой 43 873 събраните ИУМПС за 2006 г. Разликата от 1 254 
бр.10. между събраните ИУМПС по данни от тримесечните справки и годишните 
отчети се обяснява с липсващите данни от неподалите (41 фирми) годишни отчети 
задължени лица - Фигура № 14. 
 

                                                           
10  45 127 минус 43 873 
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Годишни отчети

28,28%

71,72%

Представили Непредставили
 

   Фигура № 14 Източник: ИАОС 
 
 От фигурата ясно се откроява процентното отношение между подалите и 
неподали годишни отчети задължени лица. Сравнение с 2005 г. процента на 
непредставилите годишни отчети задължени лица е намален на половина. 
Процентът от непредставили годишни отчети задължени лица се формира основно от 
малки фирми с разрешение за дейности по третиране на отпадъци от МПС. 
 За подобряване отчетността и подпомагане експертите от РИОСВ при 
осъществяване на функциите по текущ и последващ контрол, относно отчетността и 
предоставянето на информация за дейностите по отпадъците, ежегодно ИАОС 
изпраща информация на съответния РИОСВ за предоставилите и непредоставили 
справки и отчети задължени лица. 
 

IVB6. ОПОЛЗОТВОРЕНИ И ОБЕЗВРЕДЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ МПС 
 
 Количествата оползотворени и обезвредени отпадъци от МПС са по данни 
предоставени с годишните отчети на операторите на центрове за разкомплектоване на 
ИУМПС. Общото количество приети за третиране отпадъци от МПС е 43 556 бр., 
което е равно на 43 556 тона. От тях демонтирани са 40 098 тона, Фигура № 15. 
Количеството повторно употребени отпадъци от МПС е 1 563,252 тона, докато 
оползотворените в това число и рециклирани са съответно 37 888,36 тона. Само 
рециклирани отпадъци от МПС са 36 827,66 тона. Процентното съотношение на 
повторно употребените, обезвредени и оползотворени (в това число и рециклирани) 
отпадъци от МПС и само рециклирани е представено на Фигура № 16. 
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Събрани и демонтирани количества ИУМПС и отпадъци от 
МПС
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Фигура № 15 Източник: ИАОС 
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Фигура № 16 Източник: ИАОС 

 34



 От операциите по третиране най-голям дял заема оползотворяването – 87,42%. 
Най-много отпадъци от МПС са рециклирани на територията на РИОСВ София (27 
116,416 тона) и РИОСВ Варна с 8 316,631 тона. Повторната употреба на отпадъци от 
МПС е най-висока на територията на РИОСВ Пазарджик (1 427,236 тона), следван от 
РИОСВ Монтана с 41,452 тона и РИОСВ Хасково с 37,691 тона. Най-много отпадъци 
от МПС се обезвреждат в РИОСВ Враца (766,66 тона) следван от РИОСВ София 
(299,80 тона) и РИОСВ Пазарджик (50,70 тона). 
 На Фигура № 17 е представено процентното отношение на операциите по 
третиране спрямо събраните отпадъци от МПС по РИОСВ. Данните за РИОСВ на 
територия на които не са извършвани дейности по събиране и/или третиране на 
отпадъци, не са представени на фигурата. Временното съхранение на ИУМПС е 
включено в “други операции по третиране”. 
 Повишения жизнен стандарт и икономически напредък на присъединяващите 
се страни (както и страните от АС 1311) неминуемо водят до подновяване на 
съществуващия автопарк (значително остарял в страните) и увеличаване количествата 
ИУМПС и тяхното разкомплектоване. Разработените през 2000 и 2001 от Европейска 
агенция по околна среда/”Ресурси и управление на отпадъци” прогнозни модели за 
очакваните количества разкомплектовани ИУМПС предвиждат увеличение от 124% за 
периода 2000-2015 г. Ефективно управление и решаване на този проблем е възможно 
единствено ако се предвидят съответните мощности (площадки за временно 
съхраняване и центрове за разкомплектоване) и създаването на доказани и 
практически действащи системи за събиране третиране на отпадъците от МПС. 
Резултатите от направените от ЕАОС-ЕТЦ/РУО проучвания са представени на 
фигурите по долу (Фигури №18, №19, №20 и №21). 

                                                           
АС 13 България, Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия, 
Словения и Турция. 
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– 
Фигура № 17. Източник: ИАОС
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Прогнозен модел на количествата разкомплектовани ИУМПС (в млн.тона) в ЕС 
15+ 3 

 
Фигура № 18 Източник: ЕАОС-ЕТЦ/РУО, 2000 - 2001 12

 
 

Разкомплектовани ИУМПС на хиляди жители в ЕС-15+3 
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а № 19 Източник: ЕАОС-ЕТЦ/РУО, 2000 - 2001  

                                              
 3 ( Петнадесетте членки на ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Демографските данни са 
и от Обединените Нации 12
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Прогнозен модел на количествата разкомплектовани ИУМПС (в млн.т) в АС 13 
 

 
Фигура № 20 Източник: ЕАОС-ЕТЦ/РУО, 2000 - 2001  
 

Разкомплектовани ИУМПС на хиляди жители в АС 13 
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Фигура № 21 Източник: ЕАОС-ЕТЦ/РУО, 2000 - 2001  
 
 Развиващата се световна автомобилна индустрия, постоянно растящите 
количества произведени автомобили пренасищат световния пазар и допринасят за 
постоянното увеличаване на ИУМПС, чието окончателно третиране се извършва 
основно в развиващите се страни и новите страни членки на ЕС. 
 През 2005 г. от 15 340 бр. (тона) събрани ИУМПС, 10 091 броя (тона) са 
разкоплектовани. Съпоставяйки резултатите с демографските данни, представени от 
НСИ за брой население - 7 718 750 души, данните сочат че през 2005 г. се падат 
приблизително 1,31 разкомплектовани автомобила на хил.жители или приблизително 
0,001 бр. разкоплектовани ИУМПС на човек. Така представените данни не 
съответстват на прогнозните количества от направеното от ЕАОС-ЕТЦ/РУО 
изследване. На Таблица №5 са представени данни за брой МПС за хил. жители и 
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събрани ИУМПС за хил. жители по области за 2006 г. Най-много автомобили на хил. 
жители има в областите Варна – 256,61 бр., Кюстендил – 248,28 бр. и Габрово – 
245,007 бр. Най-малко автомобили на хил. жители има в София област – 33,151 бр. От 
друга страна най-много ИУМПС на хил. жители са събрани в София област – 21,152 
бр., следвана от Варна – 19,172 и Велико Търново – 2,232 бр. Получената огромна 
разлика се дължи на факта че голяма част от големите центрове за разкомплектоване 
на ИУМПС са разположени на територията на областите София и Варна. 
В Разград, Силистра, Ямбол и Перник през 2006 г. не са събирани ИУМПС. 
 

МПС по место-регистрация и събрани ИУМПС за хил.жители 
Таблица №5 

№ Место-
регистрация 

Разпределение 
на леките 

автомобили по 
место отчет към 

31.12.2006 г. 

Събрани  
ИУМПС  

Население 
брой 

МПС на 
хил. 

жители 

ИУМПС 
на хил. 
жители 

1 Благоевград 70 257 239 330 034 212,878 0,724 
2 Бургас 94 235 106 417 810 225,545 0,254 
3 Велико Търново 53 581 627 280 883 190,759 2,232 
4 Видин 20 953 41 114 769 182,567 0,357 
5 Варна 117 251 8 760 456 915 256,614 19,172 
6 Враца 38 712 69 205 797 188,108 0,335 
7 Габрово 32 951 271 134 490 245,007 2,015 
8 Добрич 41 101 40 204 738 200,749 0,195 
9 Кърджали 29 177 22 157 463 185,294 0,140 

10 Кюстендил 37 439 16 150 792 248,282 0,106 
11 Ловеч 33 815 195 157 407 214,825 1,239 
12 Монтана 30 555 8 164 057 186,246 0,049 
13 Пловдив 156 963 6 706 413 222,197 0,008 
14 Пазарджик 53 946 421 296 281 182,077 1,421 
15 Перник 33 737 0 139 677 241,536 0,000 
16 Плевен 53 285 73 301 634 176,654 0,242 
17 Разград 21 733 0 137 853 157,653 0,000 
18 Русе 51 212 194 255 315 200,584 0,760 
19 София 
20 София окръг 

496 04 31 650 1 496 288 33,151 21,152 

21 Стара Загора 76 488 677 358 342 213,450 1,889 
22 Сливен 37 600 118 209 169 179,759 0,564 
23 Смолян 24 447 77 129 731 188,444 0,594 
24 Силистра 21 764 0 132 699 164,010 0,000 
25 Търговище 22 082 29 134 264 164,467 0,216 
26 Хасково 57 870 161 264 312 218,946 0,609 
27 Шумен 34 207 73 197 632 173,084 0,369 
28 Ямбол 25 932 0 144 525 179,429 0,000 
  Общо 1 767 321 43 873 7 679 290 230,141 5,713 

Източник: МВР Дирекция “ППОРП”, НСИ, ИАОС 
 
                                                           
 

 39



 Средния финансови разход необходим за разкомплектоването на 1 брой/тон 
ИУМПС е 164,54 лв., като варира от 550 лв. до 0 лв. на места. По представените с 
годишните отчети данни най-евтино (безплатно) излиза разкомплектоването в 
областите Бургас и Шумен (по представени единични данни) – 0 лв., докато най-скъпо 
излиза разкомплектоването в областите Видин – 350 лв., София – 311,60 лв. и Разград 
– 250 лв. (Фигура № 22). 
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Фигура № 22 Източник: ИАОС 
 
 Голямата разлика в представените от задължените лица данни (от 0 до 550 лв.) 
може да се обясни по няколко начина: 

• включването или не включването на изплатената на последния собственик сума 
при предаването на ИУМПС; 

• неразбиране на определението „разходи за тон/брой третирани отпадъци от 
МПС”; 

• голямата разлика в разпределението на регистрирани и излизащи от употреба 
МПС за различните области (Таблица №5). 

 
 Представителни данни на национално ниво за необходимите разходи за 
третиране на 1 тон/брой МПС могат да се получат единствено ако се въведат 
конкретни ясни критерии по който те да бъдат изчислявани. 
 
 За изграждане на прогнозен модел на количествата МПС излизащи от употреба 
всяка година е задължително да се предвиди и използва наличната в Националната 
агенция по приходите информация за МПС с неплатен данък, голяма част от които до 
няколко години ще се превърнат в ИУМПС, Фигура № 23. 
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МПС с неплатен данък върху превозните средства за 
повече от 2 години
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 Фигура № 23 Източник: НАП  
 
 От 268 286 бр. леки автомобили с неплатен данък за повече от 2 години през 
2006 г., 83 923 бр. са с първа регистрация преди 1980 г., 150 426 бр. са с първа 
регистрация след 1980 г. и 33 937 бр. са без декларирана дата на регистрация.  
 

IVB7. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ И 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ 

 
Както вече беше споменато в началото на настоящия доклад през 2006 г., 

производителите и вносителите на МПС трябва да достигнат ръст от 85% повторно 
използване и оползотворяване и 80% за повторно използване и рециклиране на 
отпадъци от МПС13. 

На Фигура № 24 е представено съотношението между заложените за изпълнение 
цели и получените данни от годишните отчети на операторите на центрове за 
разкомплектоване по Наредбата. 

 

                                                           
13 Целите за МПС произведени преди 1 януари 1980 г. са съответно от 1 януари до 31 декември 2006 г. 
най-малко 75 на сто от теглото на всяко ИУМПС се използват повторно и се оползотворяват, като най-
малко 70 на сто се рециклират. 
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Съотношение между целите и данните от годишните отчети за 2006 г.
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Фигура № 24 Източник: ИАОС 

 
 От Фигурата еднозначно се вижда, че от приети 45 127 броя (тона) отпадъци от 
МПС поставените за 2006 г. цели за повторно използване и оползотворяване и целите 
за повторно използване и рециклиране са изпълнени. Достигнатите 87,42% за 
повторно използване и оползотворяване са надминали дори поставените за 2008 г. 
цели. Със своите 81,96% повторно използване и рециклиране на отпадъци от МПС са 
преизпълнени дори поставените за 2009 г. прагове. Изчислението на целите се 
извършва на база брой общо приети за разкомплектоване по тримесечия ИУМПС. 

 42



 
C. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 Наредбата е втората (след Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки), 
приета на основание чл. 24 от ЗУО – регламентираща изисквания към продукти, след 
употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Съобразявайки се 
присъединяването на България към ЕС и предстоящите промени в режимите за внос и 
износ от страната, въвеждането на вътрешно общностното движение на стоки налагат 
задължителни промени за изчисляване количествата пуснати на пазара МПС и 
системата за събиране и третиране. Един от възможните модели за информационна 
обезпеченост и достоверност на данните е представен на Фигура № 25. 
 

 
 

Фигура № 25 Вариант за допълнение на системата за отчитане и контрол на 
МПС и отпадъците от МПС 
 
 По така представената принципна схема количествата внасяни в България МПС 
ще се определят еднозначно чрез обобщаване и съпоставяне на данните предоставяни 
от: Агенция митници (за внасяните МПС в страната от страни извън ЕС), НАП 
(пуснати на пазара МПС от големите и средни вносители) и Главна данъчна дирекция 
за автомобилите с платени данъци. Количествата изнесени МПС се изчисляват въз 
основа предоставените от АМ, НАП, ПУДООС (за върнати продуктови такси), 
Организациите по оползотворяване (изнасяни МПС от членовете им) и данните от 
декларациите за изнесени през предходната година отпадъци съгласно разпоредбите 
на ЗУО.  
След обобщаване количествата внесени и изнесени от страната МПС, броя пуснати на 
пазара се изчисляват от представяните от МВР - Пътна полиция данни (за 

АМ 
Внесени от 3ти 

страни 

НАП 
Пуснати на пазара 

о/о 30%  

ГДД 
Деклариран внос по 

декларации 

КАТ 
Регистрирани 

ПУДООС 
Платена такса 

Организации 
Планета такса от 

членовете 

Застрахователи 

НСИ 
Общо пуснати на 

пазара 

Състояние на автомобилния парк в 
страната 

НАП 
Платени данъци 

НАП 
Вътрешно общностна 

доставка 30%

АМ 
Изнесени за 3ти 

страни 

ПУДООС 
Върнати такси 

Организации

КАТ 
Дерегистрирани, 

спрени от движение 

Организации 
Приети ИУМПС 

ИААА 
Без тех.прег. 

Лица по чл.6 
Приети. 

ИАОС, РИОСВ 
Събрани 

Състояние на 
ИУМПС в страната 

ЛИЦА ПО чл.6 
Изнесени-подадени отчети 
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регистрирани автомобили), ПУДООС (за платени продуктови такси), Организациите 
по оползотворяване (за платени такси от членовете им), НСИ (за пуснатите на пазара 
МПС) и НАП (за платените данъци през годината и датата на първа регистрация на 
автомобилите). Определянето на количествата ИУМПС за годината се изчислява след 
обобщаване на данните получени от МВР - Пътна полиция (за де-регистрирани и 
спрени от движение автомобили), Организациите по оползотворяване на отпадъци от 
МПС (за приети за разкомплектоване ИУМПС от членовете им), ИААА (за броя МПС 
не преминали технически преглед за повече от две години14) и данните за броя приети 
за разкомплектоване ИУМПС предоставяни от операторите на центрове за 
разкомплектоване и площадки за временно съхранение. 
 Включването на всички институции в процеса за управление на отпадъците ще 
доведе до изграждане на единна система използваща надеждни и предварително 
верифицирани данни. При принципно приемане на така представената схема от 
особена важност е в най-кратки срокове да бъдат разписани форматите и сроковете за 
докладване на всяко едно звено от системата. 
 Анализирайки настоящата ситуация при изпълнение изискванията на 
Наредбата и прогнозните данни за автопарка в страната могат да се посочат следните 
изводи, проблеми и препоръки: 

 Влизането на България в Европейската общност от 01.01.2007 г. налага спешна 
промяна на използваната схема за набиране на информация и отчетност; 

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

 Наличната информация от регистъра на операторите на центрове за 
разкомплектоване и площадки за временно съхранение да се изпраща на 
местните и регионални структури на управление, за подобряване контрола и 
качеството на подаваната информация; 

 При изграждането на информационната система по чл. 31 за отчитане целите 
по Наредбата трябва да се предвиди участието на всички (държавни и частни) 
институции имащи отношение към проблема; 

 В България има изградена и функционираща система за събиране на ИУМПС; 
 През 2006 г. е учредена и втора организация за оползотворяване на отпадъци от 
МПС; 

 На територията на страната има 7 фирми, изпълняващи задълженията си 
индивидуално; 

 През 2005 г. са извършени 1 228 377 прегледи за проверка на техническата 
изправност на леки и товарни автомобили и мотоциклети, като за 2006 г. броя 
на проверките е 1 260 910. 

 В заключение може да се каже, че дори и частичното коригиране на изложените 
проблемни места ще доведе до значително подобряване на качеството на 
подаваната информация и контрола по практическото прилагане на Наредбата и 
съответно Директива 2000/53/ЕС. 

                                                           
14 Съгласно Наредбата ИУМПС е: „моторното превозно средство, на което не е заверен знакът за 
технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на 
моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях за повече от две години от определената му 
дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху 
държавна или общинска собственост”. 
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