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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И АБРИВИАТУРИ

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

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

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

среда;
 ЗООС – Закон за опазване на околната среда;
 ЗУО – Закон за управление на отпадъците
 МОПА – Международна организация на производителите на автомобили;
 ЕАОС – Европейска агенция по околна среда;
 ДОККПБДП – Държавно обществена консултативна комисия по проблемите на

безопасността на движението по пътищата;
 Наредбата – Наредба за изискванията за третиране на отпадъци от МПС;
 МОПА - Международна организация на производителите на автомобили
 ААП – Асоциация на автомобилните производители

ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При определяне постигнатите нива на повторно използване и оползотворяване, и
повторно използване и рециклиране за 2009 г., в настоящия доклад са използват данни
от годишните отчети представени в РИОСВ от операторите на центрове за
разкомплектоване и площадки за събиране и временно съхранение, както и
информация от одиторски доклади на организациите по оползотворяване на отпадъци
от МПС и индивидуално изпълняващи задълженията си лица по Наредбата.
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II.НАСТОЯЩА СИТУАЦИЯ

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

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

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

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

Проблемите при практическо прилагане разпоредбите на Наредбата са в
достоверността на предоставяната информация и некоректното попълване на отчетите.
С измененията в Наредбата (през 2008 г.) се отстраниха част от информационните
дефицити и проблеми при предоставяне на информацията, както следва:

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

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

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

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

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

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

Табл. 1. Размер на продуктовата такса за МПС

МПС

Размер на
таксата в лева

за 1 брой
МПС за 2008г.

Размер на
таксата в лева

за 1 брой
МПС за 2009г.

Размер на
таксата в лева

за 1 брой
МПС за 2010г.

Размер на
таксата в лева

за 1 брой
МПС за 2011г.

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

Лицата, пускащи на пазара моторни превозни средства, заплащат продуктова
такса за всяко отделно МПС, като таксата се заплаща еднократно за периода от
вноса/пускането на МПС на пазара до момента на излизането му от употреба. Лицата,
пускащи на пазара МПС могат да изпълняват задълженията си за постигане на
съответните цели чрез колективна система или индивидуално. Тези от лицата, които
не са избрали нито един от двата варианта за изпълнение на задълженията си,
заплащат съответната регламентирана продуктова такса по сметка на ПУДООС.

Организациите по оползотворяване имат задача да организират целия процес от
събиране до предаване на ИУМПС в лицензирани центрове за разкомплектоване или
на площадки за събиране и временно съхраняване, като са отговорни за изпълнение на
целите по Наредбата за всеки един от своите членове. През 2009 г. са издадени
разрешения на седем организации за оползотворяване на отпадъци от МПС и към края
на 2009 г. вече има девет организации за оползотворяване на отпадъци от МПС:
 ЕКОБУЛКАР АД
 АВТОЕКОБУЛ АД
 АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ АД
 ЕКОРЕКАР АД
 ЕКОРЕСОР АУТО АД
 ОРСА – Организация за рециклиране на стари автомобили АД
 АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ АД
 ЕКОКАР БЪЛГАРИЯ АД
 ТРАНСИНС АВТОРЕЦИКЛИРАЩ КОНСОРЦИУМ АД
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През 2009 г. шест от организациите са доказали изпълнение на поставените от
Наредбата задължения за повторно използване и оползотворяване и повторно
използване и рециклиране цели - „Автоекобул”АД, „Екобулкар”АД,
„Авторециклиране”АД, „Трансинс авторециклиращ консорциум”АД, „Екокар
България”АД и „Екоресор ауто”АД. Две от организациите са декларирали че не са
извършвали дейност за 2009 г. – „ОРСА-организация за рециклиране на стари
автомобили”АД и „Екорекар”АД. Единствено организацията „Автомобилно
рециклиране”АД не е доказала изпълнение на задълженията за повторно използване и
оползотворяване и повторно използване и рециклиране. Процентът на неизпълнение е
2.93%, за които е заплатена продуктова такса в ПУДООС.

Единствената фирма през 2009 г., която е предпочела да изпълнява
индивидуално задълженията си по Наредбата е „Еуратек”ООД. Тя е доказала
изпълнението на задълженията си, свързани със събиране, повторно използване,
оползотворяване и рециклиране на отпадъци от МПС.

Основната задача на ПУДООС се състои във финансиране на екологични
проекти и дейности за изпълнение на национални и общински стратегии и програми в
областта на околната среда, като приходите се формират от такси, целево
предоставени средства от държавния бюджет за екологични програми; дарения,
постъпления от лихви и депозити, глоби и имуществени санкции за административни
нарушения по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и други постъпления,
определени с нормативен акт.

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

Лицата, пускащи на пазара МПС трябва да предприемат мерки за поетапно
постигане на целите съгласно чл.21, ал.3 от Наредбата. Целите, които трябва да бъдат
достигнати за 2009 г. са 88% повторно използване и оползотворяване и 81% за
повторно използване и рециклиране на отпадъци от МПС.
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IV.СЪСТОЯНИЕ НА АВТОПАРКА
В България все още няма действаща автомобилна индустрия. Всички автомобили

с първа регистрация са внесени от страни извън ЕС или са въведени от друга страна
членка на ЕС. На фиг. 1 е представен общия брой на всички регистрирани пътни
превозни средства в държавния регистър на превозните средства в страната през
съответната година.

Фиг.1 Общ брой пътни превозни средства в Р. България по години, брой

Източник: МВР Главна Дирекция “ОП” 1

Само първоначално регистрираните леки автомобили, в МВР – ГД ”ОП” през
2009 г. е 201 304 броя. Наблюдаваната през последите години тенденция за постоянно
увеличаване както на закупуваните нови автомобили, така и на употребяваните, беше
нарушена през 2009 г. Това е следствие от световната икономическа криза, която се
отрази значително и върху автомобилната индустрия. От регистрираните 201 304 броя
леки автомобили през 2009 г., 175 599 броя са „втора ръка” и едва 25 705 броя - нови
(фиг. 2). Това отношение се запазваше едно и също през последните години, като
средно около 75% от регистрираните автомобили са били „втора ръка”. През 2009 г.
това отношение се увеличи на 87%.

Фиг.2 Първоначално регистрирани нови и употребявани МПС по години, брой

Източник: ААП, МВР Главна Дирекция “ОП” 2

1 Представените данни от МВР Главна Дирекция „ОП” за брой регистрирани автомобили представляват
брой пътни превозни средства съгласно Закона за движение по пътищата.
2 Използваните данни са преизчислени, като от общия брой ново регистрирани МПС (по данни от МВР
Главна Дирекция “ОП”) са извадени броя нови продадени МПС (по данни от ААП) и е получен броя на
ново регистрираните употребявани МПС.
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С регистрирани над половин милион леки автомобили София притежава дял от
24% от всички регистрирани леки автомобили в страната (табл. 2). Разпределение на
регистрираните леки автомобили по области остава същото като предходните години.

Табл. 2. Разпределение на леките автомобили по области, броя

Место-
регистрация -

област

1998 2002 2006 2007 2008 2009

1 Благоевград 60 741 78 958 70 257 84 455 96 298 103 307
2 Бургас 92 074 109 578 94 235 112 010 127 479 133 843
3 Варна 112 178 136 906 117 251 140 141 161 025 168 568
4 Велико Търново 60 783 68 034 53 581 63 303 71 316 75 086
5 Видин 27 837 31 561 20 953 25 757 32 866 38 425
6 Враца 41 568 52 762 38 712 46 777 54 815 59 352
7 Габрово 33 813 39 562 32 951 37 462 41 207 42 730
8 Добрич 43 914 50 942 41 101 48 720 57 148 62 517
9 Кърджали 31 265 37 617 29 177 33 102 37 005 39 566
10 Кюстендил 42 129 49 774 37 439 44 894 50 775 52 736
11 Ловеч 38 675 43 401 33 815 38 697 42 963 44 599
12 Монтана 36 332 43 220 30 555 36 617 41 561 44 036
13 Пазарджик 52 263 63 167 53 946 64 034 72 280 76 001
14 Перник 36 325 42 200 33 737 40 916 46 361 48 303
15 Плевен 62 405 72 128 53 285 62 821 71 188 75 047
16 Пловдив 162 397 193 185 156 963 185 536 210 250 222 252
17 Разград 27 649 31 991 21 733 26 477 30 587 32 744
18 Русе 58 807 67 186 51 212 61 470 72 288 79 274
19 Силистра 24 052 27 925 21 764 25 736 30 405 34 309
20 Сливен 39 238 46 111 37 600 43 914 49 660 52 436
21 Смолян 22 428 27 098 24 447 28 382 31 521 32 777
22 София област 57 294 69 975 51 662 62 056 71 229 75 767
23 София 406 737 515 667 444 366 515 483 581 637 607 104
24 Стара Загора 81 869 96 921 76 488 88 892 99 961 106 293
25 Търговище 26 290 28 880 22 082 26 712 30 309 32 154
26 Хасково 57 955 68 650 57 870 65 983 73 211 77 127
27 Шумен 42 944 48 977 34 207 41 157 47 030 49 841
28 Ямбол 29 388 31 705 25 932 29 976 33 821 35 826

Общо 1 809 350 2 174 081 1 767 321 2 081 480 2 366 196 2 502 020
Източник: МВР - Главна Дирекция “ОП”

Картината, илюстрираща възрастовата структура на леките автомобили в
страната остава същата. Основният дял е представен от автомобили от 16 до 20 години
(796 030 бр.), като 56,26% (1 407 588 бр.) от всички леки автомобили са на възраст над
15 г.
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Фиг.3 Възраст на леките автомобили в страната през 2009г, %

Източник: МВР Главна Дирекция “ОП”

На фиг. 3 е представено разпределението на леките автомобили по възраст на
автомобилите през 2009г. Данните недвусмислено показват, че през следващите
години, голям брой ППС ще излязат от употреба, което може да доведе до проблеми за
практическото и своевременно екологосъобразно третиране.
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V.ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И
ИНДИВИДУАЛНО ИЗПЪЛНЯВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО НАРЕДБАТА
ЛИЦА

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

Финансов разчет

Приходната част на бюджета на организациите се формира от вноските,
събирани от членовете им. Размерът на вноските в организациите се определя въз
основа на планираните разходи в началото на годината, така че да покрива разходите
без да се формира печалба. Намаления в размера на вноските се допускат от
организациите за тези членове, които се ангажират с дейности, които подпомагат
изпълнението на целите за оползотворяване като намаляване на съдържанието на
опасни вещества в пусканото на пазара оборудване, повишаване на количеството на
влаганите рециклируеми материали и увеличаване на възможностите за повторна
употреба на компоненти от ИУМПС.

За извършване дейностите с отпадъци организациите са сключвали договори с
лица, притежаващи документ по чл.12 от ЗУО за извършване на дейсности с отпадъци
от МПС. Разходите за реконструкция и дооборудване на съществуващите площадки за
събиране и временно съхранение на ИУМПС и центровете за разкомплектоване се
поемат от съответните оператори, като размера на възнаграждението и срока на
договорите им с организациите гарантират възвращаемост на инвестицията. По такъв
начин се гарантира създаване на устойчива и финансова стабилна система от
площадки за временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС, с достатъчен
капацитет за поемане на количестваото ИУМПС, за което са отговорни членовете на
организациите.

Сключване на договори с общини

Организациите дават възможност за реално участие на общините в страната в
системата за управление на отпадъците от МПС. Предлаганите договори за
сътрудничество, дават възможност за организиране и извършване на дейности по
събиране и временно съхраняване на ИУМПС. Организациите предлагат на общините
участие, включително и финансово при организиране от страна на общината  на
кампании за информиране на населението за предприемането на конкретни мерки.

Мерки за привличане на лицата, които пускат на пазара МПС в
организациите

В предлаганите от организациите договори на лицата които пускат на пазара
МПС се гарантира:
 изпълнение на всички задължения за постигане на целите за поторно

използване и оползотворяване и повторно използване и рециклиране на
ИУМПС;
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 дългосрочно и устойчиво решение за изпълнение на задълженията;
 минимизиране на разходите;
 възможност за контрол върху начина на изпълнение на задълженията.
За разясняване на предимствата от членството в организацията са проведени срещи

с обединенията на вносители на МПС, браншови организации и отделни фирми.

Мерки за събиране на ИУМПСот собствениците им и за приемането им на
площадки за събиране и временно съхраняване и в центровете за

разкомплектоване

За изпълнение на задълженията на членовете си организациите за
оползотворяване на отпадъци от МПС са създали система за събиране на цялото
количество ИУМПС, за което членовете на организациите са отговорни.  Изградената
по този начин системата цели:
 прекратяване практиката за извличане от старите автомобили само на металите

и нерегламентирано освобождаване от другите материали;
 събиране и временно съхраняване на ИУМПС при спазване на нормативните

изисквания в съоръжения, за които е издадено разрешение от компетентните
органи.

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

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

 покриване на цялата територия на страната.

Излезлите от употреба моторни превозни средства се събират на площадки за
събиране и временно съхранение на територията на съответната община до
предаването им в центровете за разкомплектоване. За целта се използва в максимална
степен съществуващата инфраструктура за събиране, експлоатирана от различни
фирми, предлагащи събиране на ИУМПС. При сключване на договори с операторите
на площадките се изисква спазването на всички изисквания на законодателството по
опазване на околната среда и наличие на разрешение за дейности с отпадъци. С цел
осигуряване на необходимите количества ИУМПС за разкомплектоване лицата освен
че приемат ИУМПС, доставени от притежателите им на собствен ход, предлагат и
услуги за извозване на ИУМПС до площадките чрез специализиран транспорт.

Индивидуално изпълняващо задълженията си лице по Наредбата и през 2009 г.
проведе кампания за получавана на отстъпка от цената за връщане на ИУМПС при
покупка на нов автомобил. Така е събрано необходимото количество ИУМПС, с които
е осигурино изпълнението на задълженията по Наредбата.

Мерки при временно прекъсване на събирането или намаляване количеството на
събраните ИУМПС и тяхното последващо оползотворяване, рециклиране и

повторна употреба

Организациите са декларирали, че през отчетния период не е установено
прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраните ИУМПС и
последващото оползотворяване, рециклиране и повторно използване. Част от
организациите са предприели следните мерки:

 отчетност, осигуряваща получаване на надеждна информация във всеки един
момент за броя на събиране и оползотворяване на ИУМПС;

 залагане на резервен процент на повторно оползотворяване, оползотворяване,
рециклиране и/или обезвреждане на количествата събрани ИУМПС;
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 при сключване на договори с предприятия, извършващи дейности по
оползотовряване/рециклиране на отпадъци от МПС, да се съблюдава
принципа за всеки вид генерирани отпадъци да се осигурят минимум две
предприятия

 при затруднения в реализацията на събраните отпадъци от МПС в страната, да
се търси възможност за техния износ

Мерки за информиране притежателите на ИУМПС относно предаването им
в центрове за разкомплектоване или на площадки за временно съхранение

Значително внимание е отделено, на запознаването на потребителите в масово
посещаемите места и местата за регистрация на МПС, чрез поставяне на рекламни
табели, раздаване на стикери, постери и брошури с информация относно местата за
предаване на ИУМПС.

През отчетния период организациите използваха различни кампании за
запознаване, както на членовете си, така и на обществеността, с цел повишаване на
общественото съзнание и популяризиране на събирането и оползотворяването на
ИУМПС. За целта са използвани, средствата за масова информация, различни
рекламно–информационни материали, реклами и публикации в интернет.

Мерки за компенсиране на негативни влияния върху пазарната цена на
рециклираните материали

Цената на материалите, получени при разкомплектоване на ИУМПС е пряко
зависима от пазара на първичните производствени суровини. С цел предотвратяване
евентуални негативни влияния върху пазарната цена на рециклируемите материали
организациите са предприели следните мерки:
 следене на тенденции и промените на цените в секторите на металите,

стъклото, пластмасите и др.;
 коригиране на възнаграждението, което се заплащат на лицата, предаващи

ИУМПС в центровете за събиране в случай на негативни влияния върху
пазарната цена на рециклираните материали,;

 търсене на най-добрите пазарни решения за реализация на всички суровини,
както в страната, така и извън нея;

 сключване на договори с преработвателни предприятия от различните сфери на
промишлеността, като предварително се проучва възможността им за приемане
на отпадъци за преработка през различните сезони, капацитетът им и
вероятността от запълването му.

Мерки за разкомплектоване на ИУМПС и за осигуряване изпълнението на
задълженията по чл.21, ал.3 от Наредбата

Този етап в цялостния процес на управление на отпадъците от МПС е от
съществено значение за осигуряване на висок процент оползотворяване и рециклиране
на събраните ИУМПС, с цел изпълнението на целите по чл. 21, ал. 3 от Наредбата. За
гарантиране високо ниво на защита на околната среда и постигане на заложените
цели, както и с цел икономическа ефективност, към лицата извършващи
разкомплектоването организациите поставят следните изисквания:
 привеждане на площадката и извършваните операции в съответствие с

нормативните изисквания;
 отстраняване на опасните компоненти, материали и вещества съдържащи се в

ИУМПС;
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 отстраняване на компоненти, които могат да се ползват за резервни части;
 отстраняване на все по-голямо количество материали, чиито качества могат да

се влошат след шредиране;
 съхраняването на отделените компоненти, материали и вещества съгласно

нормативните изисквания;
 с цел оптимизиране на транспортните разходи, на по-отдалечените от

шредерните инсталации площадки се извършва и пресоване на купетата, на
които предварително са отделени опасните вещества и по специално флуидите.

През отчетния период целта е била да се увеличи дела на годните за
оползотворяване и повторна употреба компоненти, които се отстраняват
предварително преди шредиране.

След процеса на селективно отстраняване на материали и компоненти от
ИУМПС те се предават за шредиране с последваща сепарация на шредирания
материал. Тъй като сепарирането не е 100% ефективно, всяка от получените
фракциите след шредирането в по-голяма или по-малка степен се нуждае от по
нататъшно третиране. Черните и цветните метали имат преобладаващ дял в общото
тегло на излезлите от употреба моторни превозни средства и осигуряване на
рециклирането им е от съществено значение за изпълнение на целите, като
рециклирането им се осъществява лесно поради високата им стойност и високия
процент рециклируемост.

През последните години съществува тенденция за все по-широкото използване
на пластмаси в производството на автомобили. За момента производителите на МПС
не проявяват интерес за влагане обратно в производството на отпадъчни пластмаси
със състав еднакъв или близък до състава на използваните от тях суровини.

При рециклирането на стъкла от ИУМПС съществуват редица технически
трудности. Изискванията на предприятията към качествата на рециклираното плоско
стъкло са значително по-строги в сравнение с рециклирането на контейнерно стъкло.
Все още не е намерено решение за рециклиране на стъклата, но с нарастването на
целите за рециклиране и оползотворяване ще се предприемат мерки за отделяне на
стъклата от ИУМПС и тяхната реализация.

Използването на пневматични гуми в производството на нови гуми е технически
трудно осъществимо и икономически нецелесъобразно. По-голямата част от
пневматичните гуми са насочвани за изгаряне с оползотворяване на енергията в
циментови заводи.

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

С цел изпълнение на заложените цели в Наредбата, отработените масла се
насочват за регенериране в съществуващите в страната предприятия.

Липсата на достатъчно съоръжения, които притежават съответните разрешения
за изгаряне на горимите материали от ИУМПС с оползотворяване на енергията
затруднява изпълнението на целите за оползотворяване.

За обезвреждане на опасните отпадъци от ИУМПС, за които не съществува
забрана за депониране се използват съществуващите депа за опасни отпадъци или
отпадъците се поставят в контейнери за временно съхранение. Течните и другите
отпадъци, за които в страната няма решение, се предвижда да бъдат изнасяни за
оползотворяване в чужбина.

Мерки за намаляване съдържанието на опасни вещества, вложени в МПС при
производството им и за улесняване на предварителното третиране и

оползотворяването
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На членовете на организациите, при поискване, се оказва методическа помощ за
прилагане на схеми за екомаркировка и проектиране на продуктите по
екологосъобразен начин. В договорите между орагнизациите и лицата, които пускат
на пазара е заложено изискване за прилагане на забраната за пускане на пазара на
МПС, съдържащи опасни вещества над определените в Наредбата концентрации. В
съответствие с изисканията на Наредбата производителите на МПС и произовдителите
на материали и компоненти за МПС са длъжни да предприемат мерки за улесняване на
предварителното третиране и оползотворяване, особенно повторното използване и
рециклирането на ИУМПС и на материалите и компонентите от него. С цел
насърчаване спазването на тези изискване е предоставена възможност размера на
вноските в организациите да бъдат намалени в случай че лицата, които пускат на
пазара МПС са предприели мерки за допълнително ограничаване съдържанието на
опасни вещества в него или са предприели мерки улесняващи предварителното
третиране и оползотворяването му.
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VI.КОЛИЧЕСТВЕНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗК С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ
ПО НАРЕДБАТА

VI.1.Издадени разрешения и утвърдени програми

По данни от Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на
дейности с отпадъци (http://eea.government.bg/forms/public_permits.jsp) през 2009 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 287 фирми.

Териториалното разпределение на фирмите е представено на фиг. 4, като
фирмите с разрешения за дейности с ИУМПС за територията на повече от един
РИОСВ са отчетени във всеки РИОСВ по отделно.

Фиг. 4 Разпределение на фирмите притежаващи разрешения за дейности
по събиране и третиране на ИУМПС по РИОСВ, броя

Източник: ИАОС

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

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

използвани, оползотворени или предадени за обезвреждане;
 план за управление на отпадъци от МПС, включващ мерки за оптимизиране на

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

 мерки за изпълнение на целите в сроковете по чл. 21 от Наредбата;

http://eea.government.bg/forms/public_permits.jsp
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 план за увеличаване дела на повторно употребяеми и рециклируеми отпадъци
от МПС;

 мерки за намаляване количеството токсични отпадъци от МПС.

И през 2009 г. е утвърдена програма на една фирма, изпълняваща задълженията
си индивидуално – „Еуратек”ООД.

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

Директорът на Главна дирекция "ОП" - Национална служба "Полиция",
предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация за текущата година за
регистрираните МПС от категориите от Закона за движението по пътищата с първа
регистрация и МПС от Закона за движението по пътищата с прекратена регистрация
съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г. Данните за пуснати на пазара МПС се
определят в зависимост от броя леки автомобили с първа регистрация. За 2009 г.
201 304 броя леки автомобили са регистрирани за първи път на територията на
страната.

VI.3.Събрани ИУМПС от центрове за разкомплектоване и площадки за временно
съхраняване

В края на всяко тримесечие на текущата година операторите на центрове за
разкомплектоване и на площадки за събиране и временно съхраняване представят в
ИАОС информация за броя приети ИУМПС. През 2009 г. приетите ИУМПС от
площадки за временно съхранение и центрове за ракомплектоване са 54 451 броя.
Сравнявайки данните с информацията от предходните две години се наблюдава
тенденция, за увеличаване на количествата събирани ИУМПС (фиг.5).

Фиг.5 Събрано количество ИУМПС, броя

Източник: ИАОС
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VI.4.Оползотворени и обезвредени отпадъци от МПС

На национално ниво постигането на целите по Наредбата се определя въз основа
на представените в РИОСВ годишни отчети от операторите на центрове за
разкомплектоване и площадки за събиране и временно съхранение на отпадъци от
МПС.

Количествата оползотворени и обезвредени отпадъци от МПС са от
предоставени с годишните отчети на операторите на центрове за разкомплектоване на
ИУМПС. Количеството повторно употребени отпадъци от МПС е 617,45 t, като са
оползотворени 55 594,23 t. Само рециклираните отпадъци от МПС възлизат на
51 496,78 t.

Процентното съотношение на временно съхранени, обезвредени и оползотворени
(в това число рециклирани, повторно употребени и друг вид оползотворени)
материали и компоненти от предварително третираните ИУМПС за 2009 г. на
национално ниво е представено на фиг. 6. Оползотворени са 89%, обезвредени
(основния метод за обезвреждане е депонирането) са 4% и временно съхранените са
7% . От оползотворените материали и компонни 82% са рециклирани, 1% са повторно
употребени и 6% са оползотворени чрез други методи за оползотворяване. Една част
от временно съхранените компоненти са предназначени за повторна употреба, като
авточасти „втора ръка”.

Фиг. 6 Съотношение на временно съхранени, обезвредени и оползотворени (в това
число рециклирани, повторно употребени и друг вид оползотворени) материали и

компоненти от предварително третирани ИУМПС, %

Източник: ИАОС
*Графиката е коригиране след отстраняване на техническа грешка -20.06.2011г.
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VI.5.Изпълнение на целите по рециклиране и оползотворяване

Съгласно §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за 2009 г.,
лицата, които пускат на пазара МПС трябва да достигнат 88% повторно използване и
оползотворяване и 81% повторно използване и рециклиране на отпадъци от ИУМПС.

Както е видно от фиг. 7 поставените цели на национално ниво са постигнати,
като през 2009 г. са достигнати 89.19% повторно използване и оползотворяване и
82.69% повторно използване и рециклиране на отпадъци от ИУМПС..

Фиг. 7 Съотношение между заложените и изпълнените цели

Източник: ИАОС
*Графиката е коригиране след отстраняване на техническа грешка -20.06.2011г.
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VII.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

През 2009 г. на територията на страната е имало една фирма, изпълняваща
задълженията си индивидуално и девет организации за оползотворяване на отпадъци
от МПС, като всички с изключение на една организация са постигнали
регламентираните в Наредбата нива за повторно използване и оползотворяване и
повторно използване и рециклиране цели.

Все още не са изпълнени разпоредбите на чл. 32 от Наредбата за изграждане и
въвеждане в действие на компютърна информационна система за отчитане и контрол
по прилагане на наредбата. Изграждането на тази система ще подобри както контрола
по прилагане изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за
заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват
масово разпространени отпадъци, така и качеството на докладваната информация.

Р България е постигнала заложените национални цели за повторно използване и
оползотворяване и повторно използване и рециклиране на отпадъци от ИУМПС.


